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Disclaimers: รายงานนี้เป็นความเหน็สว่นตวัของ

ผูเ้ขยีนโดยเฉพาะและไมไ่ดส้ะทอ้นความเหน็ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแต่อยา่งใด โดย

มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามรูแ้ละแนวคดิแก่ผูอ้า่น

เทา่นัน้ 

หมายเหต:ุ  

1. ขอ้มลูการถอืครองหลกัทรพัยพ์จิารณาจาก

ขอ้มลูการปิดสมดุทะเบยีนเพื่อประชมุสามญั

ประจ าปีผูถ้อืหุน้ (XM) ของบรษิทัจดทะเบยีนครัง้

ล่าสดุในชว่ง 5 เดอืนแรกของปี 2559 ของบรษิทั

จดทะเบยีนแตล่ะบรษิทั และขอ้มลูการปิดสมดุ

ทะเบยีนเพื่อ Corporate Actions ทีส่่งผลกระทบ

ต่อจ านวนหุน้จดทะเบยีน โดยใชร้าคาหลกัทรพัย ์

ณ สิน้เดอืนพฤษภาคม 2559 ในการค านวณมลูค่า

การถอืครองหลกัทรพัย ์และค านวณมลูคา่การถอื

ครองหุน้เพิม่เตมิจากขอ้มลูการซือ้ขายของนกั

ลงทนุต่างประเทศในชว่งเดอืนมถิุนายน – 

กรกฎาคม 2559 

2. บรษิทัจดทะเบยีนทีท่ าการศกึษาขอ้มลูการถอื

ครองหลกัทรพัยเ์ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย์

เอม็ เอ ไอ จ านวน 612 บรษิทั จากบรษิทัจด

ทะเบยีนทัง้หมด 644 บรษิทั โดยบรษิทัในกลุ่มที่

ท าการศกึษามมีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด

รวม 99% ของมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด 

3. การแบง่ประเภทสญัชาต ิใชข้อ้มลูตามทีน่กั

ลงทนุระบุในฐานขอ้มลูนกัลงทนุ หากนกัลงทนุ

ต่างประเทศลงทนุผา่นทางประเทศอื่น หรอื 

หลกัทรพัยอ์ยู่ภายใตผู้เ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ 

(Custodian / Trustee) ในประเทศอื่น ท าให้

ฐานขอ้มลูสญัชาตขิองนกัลงทนุมคีวาม

คลาดเคลื่อนสญัชาตทิีแ่ทจ้รงิของนกัลงทนุได้ 

Foreign holding 2016:  
เปิดพอรต์การถือครองหลกัทรพัยข์องนักลงทนุต่างประเทศ        

ในตลาดหุ้นไทย ปี 2559 
 
Executive Summary 
 ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2559 มลูค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศรวมอยู่ท่ี 

4.34 ล้านล้านบาท ปรบัเพ่ิมขึน้กว่า 324,000 ล้านบาท จากส้ินเดือนพฤษภาคม 2559 ผล
จากการกลบัเข้ามาซ้ือสทุธิในช่วงเดือนมิถนุายน - กรกฎาคม 2559 รวมกว่า 63,772 ล้าน
บาท ของนักลงทุนต่างประเทศ และผลจากการปรบัเพ่ิมขึน้ของ SET Index ท่ีเพ่ิมขึน้ 
7.00% จากส้ินเดือนพฤษภาคม 2559  

 เมือ่เปรยีบเทยีบมลูค่าการถอืครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศในตลาดหุน้ไทยกบัชว่งเดยีวกนั
ของปีก่อน พบว่า ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2559 นักลงทุนต่างประเทศมีมลูค่าการถือครอง
หุ้นในตลาดหุ้นไทยรวม 4.02 ล้านล้านบาท ลดลง 9.74% จากส้ินเดือนพฤษภาคม 2558 
ขณะท่ีสดัส่วนมลูค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศอยู่ท่ี 30.85% ของมูลค่า
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) ลดลงจาก 32.71% ในปี 2558  

 นักลงทุนต่างประเทศขายสทุธิในตลาดหุ้นไทย 131,900.05 ล้านบาท ในช่วงเดือน
มิถนุายน 2558 - พฤษภาคม 2559 ท่ีผา่นมา แต่กลบัมาซ้ือสทุธิกว่า 63,772 ล้านบาท
ในช่วงเดือนมิถนุายน – กรกกฎาคม  2559 หลงัจากนกัลงทุนต่างประเทศคลายความวติก
กงัวลเกีย่วกบัความชะลอความรอ้นแรงของเศรษฐกจิจนีและทศิทางเศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิาจาก
การทีธ่นาคารกลางของสหรฐัอเมรกิาปรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้นโยบายครัง้แรกในรอบ 9 ปี และมี
ปัจจยัสนบัสนุนทีส่ าคญัจากการปรบัเพิม่อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทยและผล
ประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

 นักลงทุนต่างประเทศยงัสนใจตลาดหุ้นไทยในระยะยาว โดยยงัคงถือครอง foreign 
shares เป็นส่วนใหญ่ และในช่วงเดอืนมถุินายน 2558 - พฤษภาคม 2559 นกัลงทุน
ต่างประเทศต่างประเทศขายสุทธใิน local shares 257,574 ลา้นบาท และขายสุทธใิน foreign 
shares 12,758 ลา้นบาท ขณะเดยีวกนันกัลงทุนต่างประเทศยงัคงซือ้สุทธใินหลกัทรพัย ์NVDR 
ต่อเนื่องจากปีทีผ่่านมา 138,433 ลา้นบาท 

 นักลงทุนทวีปยโุรป เอเชีย และสหรฐัอเมริกามีมลูค่าการถือครองหุ้นสงูสดุสามอนัดบั
แรกในตลาดหุ้นไทย ขณะท่ีนักลงทุนสญัชาติท่ีมีมูลค่าการถือครองหุ้นสงูสดุ 10 อนัดบั
แรกยงัคงเหมือนปีท่ีผ่านมา แต่มกีารสลบัอนัดบั ไดแ้ก่  นกัลงทุนจากสหราชอาณาจกัร 
สงิคโปร ์อเมรกิา ญีปุ่่ น ฮ่องกง สวสิเซอรแ์ลนด ์มอรเิชยีส เนเธอรแ์ลนด ์ฝรัง่เศส และ ลกัเซม็
เบริก์ ตามล าดบั 

 ประมาณ 60% ของมลูค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศอยู่ในกลุ่มธรุกิจการเงิน
กลุ่มเทคโนโลยี  และกลุ่มธรุกิจบริการ โดยจากข้อมูลปีล่าสดุ นักลงทุนต่างประเทศถือ
ครองหุ้นในกลุ่มธรุกิจบริการ กลุ่มทรพัยากร กลุ่มสินค้าอตุสาหกรรม กลุ่มเกษตรและ
อตุสาหกรรมอาหาร  และ mai เพ่ิมขึน้ในสดัส่วนท่ีสงู 
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 ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2559 มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศรวมอยูที่ ่
4.34 ล้านลา้นบาท ปรบัเพิม่ขึ้นกว่า 324,000 ล้านบาท จากส้ินเดือนพฤษภาคม 2559 
ผลจากการกลบัเขา้มาซ้ือสุทธิในช่วงเดือนมิถนุายน - กรกฎาคม 2559 รวมกว่า 
63,772 ล้านบาท ของนักลงทนุต่างประเทศ และผลจากการปรบัเพิม่ขึ้นของ SET 
Index ทีเ่พิม่ขึ้น 7.00% จากส้ินเดือนพฤษภาคม 2559 

 
 หลงัจากนักลงทุนต่างประเทศเร่ิมคลายความวิตกกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์

เศรษฐกิจโลก นักลงทุนต่างประเทศกลบัเข้ามาซ้ือสุทธิต่อเน่ืองในตลาดหุ้นไทย 

โดยมีมูลค่าการซ้ือสุทธิรวมกว่า 63,772 ล้านบาทในช่วงเดือนมิถนุายน – 

กรกฎาคม 2559 ส่งผลให้ ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2559 มูลค่าการถือครองหุ้นของ

นักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยขยบัเพ่ิมขึน้ไปอยู่ท่ี 4.34 ล้านลา้นบาท 

เพ่ิมขึน้จาก 4.02 ลา้นล้านบาท จากส้ินเดือนพฤษภาคม 2559  

 ในช่วงเดือนมิถนุายน 2558 - พฤษภาคม 2559 นักลงทุนต่างประเทศมีความ

วิตกกงัวลเก่ียวกบัการฟ้ืนตวัของภาวะเศรษฐกิจโลก  สงัเกตไดจ้าก World 

Bank ทีป่ระกาศลดอตัราการคาดการณ์การเตบิโตของเศรษฐกจิโลก ปี 2559 อย่าง

ต่อเนื่อง  

 World Bank ปรบัอตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิโลกทีเ่คยคาดการณ์ไวท้ี ่3.3% 

ในรอบการประกาศเดอืนมกราคม 2558 ลดลงเป็น 2.4% ในรอบการประกาศ

เดอืนมถุินายน 2559  

 โดยเฉพาะอย่างยิง่การเตบิโตของเศรษฐกจิของประเทศจนีที ่World Bank 

คาดการณ์ว่าจะชะลอความรอ้นแรงลง โดยปรบัลดอตัราการเตบิโตจาก 7.0% ใน

รอบการประกาศเดอืนมกราคม 2558 ลดลงเป็น 6.7% ในรอบการประกาศเดอืน

มถุินายน 2559 อนัเป็นผลจากระดบัสนิเชื่อต่อ GDP ทีเ่พิม่ขึน้สงูกว่า 250% ใน

เดอืนมนีาคม 2559 

 ขณะที ่World Bank ไดป้รบัลดอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิา 

จาก 3.0% ในรอบการประกาศเดอืนมกราคม 2558 เหลอืเพยีง 1.9% ในรอบการ

ประกาศเดอืนมถุินายน 2559 หลงัจากธนาคารกลางของสหรฐัอเมรกิาปรบัเพิม่

อตัราดอกเบีย้นโยบาย (target federal funds rate) เพิม่ขึน้ครัง้แรกในรอบ 9 ปี 

จากในช่วง 0.00% - 0.25% เป็น 0.25% - 0.50% 

 ส าหรบัประเทศไทย แมว้่า World Bank ไดป้รบัลดการคาดการณ์การเตบิโตลง

มาในรอบประกาศเดอืนมกราคม 2559 แต่มกีารปรบัเพิม่เป็น 2.5% ในรอบการ

ประกาศเดอืนมถุินายน 2559 (ตารางที ่1) สง่ผลใหป้ระเทศไทยไดร้บัความสนใจ 

จากนกัลงทุนต่างประเทศ ซึง่สะทอ้นไดจ้ากการกลบัเขา้มาซือ้สทุธใินตลาดหุน้

ไทยในช่วงเดอืนมถุินายน - กรกฎาคม 2559 
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ตารางท่ี 1 การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของ World Bank 
 การคาดการณ์การเติบโต ปี 2559 

รอบประกาศ ม.ค.58 มิ.ย.58 ม.ค. 59 มิ.ย.59 

เศรษฐกิจโลก 3.3 3.3 2.9 2.4 
สหรฐัอเมริกา 3.0 2.8 2.4 1.9 
จีน 7.0 7.0 6.7 6.7 
ไทย 4.0 4.0 2.0 2.5 

ท่ีมา: World Bank; Global Economic Prospect 
 

 ในช่วงเดือนมิถนุายน 2558 - พฤษภาคม 2559 นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ

ในตลาดหุ้นส าคญัในเอเชียแปซิฟิก ทัง้ในตลาดหลกัทรพัยเ์กาหลใีต ้ตลาด

หลกัทรพัยไ์ตห้วนั ตลาดหลกัทรพัยอ์นิเดยี ตลาดหลกัทรพัยอ์นิโดนีเซยี ตลาด

หลกัทรพัยฟิ์ลปิปินส ์ตลาดหลกัทรพัยเ์วยีดนาม และตลาดหลกัทรพัยไ์ทย1       

(ภาพที ่1) 

 นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 131,900 ล้านบาท ในช่วง

เดือนมิถนุายน 2558 - พฤษภาคม 2559 ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 

3/2558  นกัลงทุนต่างประเทศขายสุทธริวมสงูถงึ 91,624 ลา้นบาท (ภาพที ่2) จาก

ความวติกกงัวลกงัวลเกี่ยวกบัการชะลอความรอ้นแรงของเศรษฐกจิจนีและทศิทาง

เศรษฐกิจสหรฐัอเมริกา นอกจากนี้บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในกลุ่ม SET50 

เปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้รายใหญ่โดยนกัลงทุนไทยเขา้ไปถอืครองหุน้แทนกลุ่มนักลงทุน

ต่างประเทศ  อย่างไรกต็าม มูลค่าการขายสุทธขิองนักลงทุนต่างประเทศโดยรวม

ยงัคงน้อยกว่า 3.00% ของมลูค่าการถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนต่างประเทศ  

 หลังจากนักวิเคราะห์ได้ประกาศปรับเพ่ิมประมาณการการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของไทย และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในช่วงเดือน

มิถนุายน 2559 กอปรกบันักลงทุนต่างประเทศเร่ิมคลายความวิตกกงัวลจาก

การท่ีธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) ส่งสญัญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 

และคลายความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบเมื่อสหราชอาณาจกัรตดัสินใจออก

จากสหภาพยุโรป (BREXIT) นักลงทุนต่างประเทศกลบัเข้ามาซ้ือสุทธิในตลาด

หุ้นไทยกว่า 63,772 ล้านบาท ในช่วงเดือนมิถนุายน - กรกฎาคม 2559 และซ้ือ

สุทธิต่อเน่ืองในเดือนสิงหาคม 2559 กว่า  34,354 ล้านบาท (ภาพท่ี 2) 

 

 

 

                                                           
1
  เฉพาะตลาดหลกัทรพัยท์ีม่ขีอ้มลูน าเสนอครบถว้นใน Bloomberg ส าหรบัตลาดหลกัทรพัยไ์ทย เป็นมลูคา่การซือ้ขายสทุธเิฉพาะในตลาดหลกัทรพัย์

 แหง่ประเทศไทย ไมร่วมตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ 
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ภาพท่ี 1 มูลค่าการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหลกัทรพัยต่์างๆ  

ในช่วงเดือนมิถนุายน 2558 - พฤษภาคม 2559 

หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 
ท่ีมา: Bloomberg  

 

ภาพท่ี 2 มูลค่าการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ 
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai)  

ในช่วงเดือนมิถนุายน  2558 - สิงหาคม 2559  

    (หน่วย:ลา้นบาท)                                                                                                                     (หน่วย:จุด) 

 
 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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 เมื่อพิจารณาด้านการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยจาก
ข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนเพือ่ประชมุสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้น พบวา่ ณ ส้ิน

พฤษภาคม 2559 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย2 
ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 4.02 ล้าน
ล้านบาท หรอืคิดเป็น 30.85% ของมูลค่าหลกัทรพัยร์วมของทัง้ตลาด (ภาพท่ี 3) โดย
มีมูลค่าลดลง 9.7% จาก ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2558 ทัง้จากการขายสทุธิของ     
นักลงทุนต่างประเทศและการปรบัลดลงของราคาหลกัทรพัย ์

 
 SET Index ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม  2559 ปรบัลดลง 4.8% จากส้ินเดือน

พฤษภาคม 2558 โดยปรบัลดลงจาก 1,496.05 จุด ณ สิน้เดอืนพฤษภาคม 2558 
เป็น 1,424.28 จุด ณ สิน้เดอืนพฤษภาคม 2559 โดยเฉพาะอย่างยิง่ SET50 ทีน่กั
ลงทุนต่างประเทศมมีลูค่าการถอืครองในสดัสว่นทีส่งู (ประมาณ 70% ของมลูค่าการ
ถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนต่างประเทศในตลาดหุน้ไทย) มกีารปรบัลดลงถงึ 7.5% 
โดยปรบัลดลงจาก 985.37 จุด ณ สิน้เดอืนพฤษภาคม 2558 เป็น 911.37 จุด ณ สิน้
เดอืนพฤษภาคม 2559 ขณะที ่mai index ปรบัลดลงจาก 656.16 จุด ณ สิน้เดอืน
พฤษภาคม 2558 เป็น 524.17 จุด ณ สิน้เดอืนพฤษภาคม 2559  หรอืลดลงถงึ 
20.12% จากสิน้เดอืนพฤษภาคม 2558 (ตารางที ่2) 

 จ านวนหุ้นท่ีถือครองลดลง  เมื่อเปรยีบเทยีบชุดขอ้มลูปี 2559 กบัชุดขอ้มลูของปี
ก่อน พบว่า ม ี196 บรษิทัฯ ทีน่กัลงทุนต่างประเทศมกีารถอืครองหุน้ลดลง  และม ี
15 บรษิทัทีปิ่ดสมุดทะเบยีนในชว่งทีม่กีารศกึษาในปีก่อนแต่ไมม่ขีอ้มลูในปีนี้ ท าให้
มลูค่าหลกัทรพัยล์ดลงจากบรษิทักลุ่มนี้ ประมาณ 1.1 ลา้นลา้นบาท  

 อย่างไรกต็าม 416 บริษทัจดทะเบียน จากทัง้หมด 612 บริษทัท่ีท าการศึกษามี

มูลค่าการถือครองหุ้นเพ่ิมขึน้  โดย 371 บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนกลุ่มเดมิทีม่ี

ขอ้มลูการปิดสมุดทะเบยีนครบทัง้ 2 ปี ทีม่มีลูค่าการถอืครองหุน้เพิม่ขึน้ และอกี 45 

บรษิทัทีเ่พิง่มขีอ้มลูปิดทะเบยีนในปีนี้หรอืบางบรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ริม่ซือ้

ขายหลงัจากเดอืนพฤษภาคม 2558 ซึง่มลูค่าการถอืครองหุน้โดยนกัลงทุน

ต่างประเทศของบรษิทักลุ่มนี้มมีลูค่าการถอืครองหุน้โดยนกัลงทนุต่างประเทศ

เพิม่ขึน้รวม 536,192 ลา้นบาท 

 จากผลกระทบของปัจจยัท่ีกลา่วมาขา้งต้น ส่งผลให้ ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 

2559 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยลดลงไป

อยู่ท่ี   4.02 ล้านล้านบาท ลดลง 433,917 ลา้นบาทจากปีทีผ่่านมา ขณะทีส่ดัสว่น

มลูค่าการถอืครองหุน้โดยนกัลงทุนต่างประเทศในตลาดหุน้ไทยลดลงไปอยู่ที ่ 

30.85% ของมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดรวมของทัง้ตลาด  

 

                                                           
2 บรษิทัจดทะเบยีนทีท่ าการศกึษาขอ้มลูการถอืครองหลกัทรพัยเ์ป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ 
จ านวน 612 บรษิทัจากบรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมด 644 บรษิทั 
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 อย่างไรกต็าม ผลของการเข้ามาซ้ือสทุธิของนักลงทุนต่างประเทศในช่วง  3 - 

4 เดือนล่าสุด กอปรกบัการปรบัตวัเพ่ิมขึน้ราคาหุ้นท่ีสะท้อนมาจาก SET 

Index  ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2559 ท่ีปรบัเพ่ิม 7.00% จากส้ินเดือนพฤษภาคม 

2559 ส่งผลให้มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย

ขยบัเพ่ิมไปอยูท่ี่ 4.34 ลา้นล้านบาท หรอืเพ่ิมขึน้กวา่ 324,000 ลา้นบาทจากส้ิน

เดือนพฤษภาคม 25593 

 
ภาพท่ี 3 สดัส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศต่อมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด 

หน่วย:%                                                                                                                             หน่วย:ลา้นบาท

 

 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตารางท่ี 2 SET Index, SET50 Index และ SET100 Index 
 พ.ค. 58 พ.ค. 59 เปล่ียนแปลง 

SET Index 1,496.05 1,424.28 -4.80% 
SET50 Index 985.37 911.11 -7.54% 
SET100 Index 2,190.77 2,033.74 -7.17% 

mai Index 656.16 524.17 -20.12% 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
                                                           
3
  ขอ้มลูการถอืครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศ ณ สิน้เดอืนพฤษภาคม 2559 รวมกบัขอ้มลูการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องนกัลงทนุ
ต่างประเทศในชว่งเดอืนมถุินายน - กรกฎาคม 2559 
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 นักลงทุนต่างประเทศถือครอง  foreign shares เป็นส่วนใหญ่ สะท้อนว่านักลงทุน
ต่างประเทศยงัคงมีวตัถปุระสงคใ์นการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นไทย 

 
 เมื่อพจิารณาประเภทหลกัทรพัยท์ีน่กัลงทุนต่างประเทศถอืครอง พบว่า นกัลงทุน

ต่างประเทศถอืครอง foreign shares ดว้ยมลูค่าการถอืครองหุน้รวม 3.23 ลา้นลา้นบาท 
หรอืคดิเป็น 80% ของมลูค่าการถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนต่างประเทศ และทีเ่หลอื
เกอืบทัง้หมดเป็นหลกัทรพัย ์NVDR (ภาพที ่4) นอกจากจะท าใหน้กัลงทุนต่างประเทศ
ไดร้บัสทิธปิระโยชน์การเงนิเช่นเดยีวกบัการถอืครอง foreign shares แลว้ หลกัทรพัย ์
NVDR ยงัมสีภาพคล่องเช่นเดยีวกนักบั local shares อกีดว้ย  

 จากโครงสรา้งการถอืครองหุน้โดยนกัลงทุนต่างประเทศตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สะทอ้นว่า 
นกัลงทุนต่างประเทศยงัสนใจลงทุนระยะยาวในตลาดหุน้ไทย  

  

ภาพท่ี 4 สดัส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ปี 2558 - 2559 

 จ าแนกเป็น foreign shares / NVDR / local shares 

หน่วย: % ตามมลูค่าการถอืครองหุน้ 

 
ท่ีมา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 ด้านพฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรพัย ์พบวา่ นักลงทุนต่างประเทศยงัคงซ้ือขาย local 

shares เป็นส่วนใหญ่ แต่หากพิจารณาสถานการณ์ซ้ือขายสุทธิ พบวา่ นักลงทุน

ต่างประเทศซ้ือสุทธิในหลกัทรพัย ์NVDR กว่า 138,433 ล้านบาท ขณะทีข่ายสุทธิใน 

local shares 257,574 ล้านบาท 

  พฤตกิรรมการซือ้ขายของนกัลงทุนต่างประเทศในช่วงเดอืนมถุินายน 2558 - พฤษภาคม 

2559 (ภาพที ่5) พบว่า นกัลงทนุต่างประเทศยงัคงมกีารซือ้ขายเช่นเดยีวกบัปีทีผ่่านมา 

กล่าวคอื นกัลงทุนต่างประเทศซือ้ขายหลกัทรพัย ์NVDR และ local shares เป็นสว่นใหญ่ 

ประมาณ 92% ของมลูค่าการซือ้ขายรวมของนกัลงทุนต่างประเทศ เพิม่ขึน้จาก 89% ในปี

ก่อน 

 

0.15% 0.03% 
19.85% 19.65% 

80.01% 80.31% 

2558  (พ.ค.) 2559 (พ.ค.) 

local shares  NVDR foreign shares 



8 
 

 

 

 ขณะทีน่กัลงทุนต่างประเทศซือ้ขาย foreign shares เพยีง 8% ของมลูค่าการซือ้ขายรวม

ของนกัลงทุนต่างประเทศเท่านัน้ แสดงใหเ้หน็ว่า นกัลงทุนต่างประเทศถอืครอง foreign 

shares ส าหรบัการลงทุนระยะยาว น า foreign shares ออกมาซือ้ขายในตลาดเพยีงสว่น

น้อย  

 เมื่อเราพจิารณามลูค่าการซือ้ขายสทุธใินช่วงเวลาเดยีวกนัของนกัลงทุนต่างประเทศ 

พบว่า นกัลงทุนต่างประเทศขายสทุธ ิ131,900.05 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการขายสทุธใิน 

local shares 257,574 ลา้นบาท และขายสทุธใิน foreign shares 12,758 ลา้นบาท 

ขณะเดยีวกนันกัลงทุนต่างประเทศซือ้สทุธใินหลกัทรพัย ์NVDR 138,433 ลา้นบาท (ภาพ

ที ่6) 

 
ภาพท่ี 5 สดัส่วนมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องนักลงทุนต่างประเทศ 

ตามประเภทหลกัทรพัย ์(foreign shares / NVDR / local shares) 
หน่วย: % ตามมลูค่าการซือ้ขาย 

 
ท่ีมา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพท่ี 6 มูลค่าการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนแต่ละประเภท 
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai)  

ในช่วงเดือนมิถนุายน 2558 -  พฤษภาคม  2559  

(หน่วย:ลา้นบาท) 

 
ท่ีมา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ: นกัลงทุนสถาบนัในประเทศ ไดแ้ก่ นกัลงทุนสถาบนัตามค านิยามของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรวมกบับรษิทัหลกัทรพัย ์

48.94% 55.78% 

40.32% 36.02% 

10.74% 8.20% 

พ.ค. 57 - พ.ค. 58 ม.ิย. 58 - พ.ค. 59 

local shares  NVDR foreign shares 

46,245 

-257,575 

66,418 5,215 

-12,756 

7,542 4,491 138,433 
1,988 

นกัลงทุนในประเทศ นกัลงทุนต่างประเทศ นกัลงทุนสถาบนัในประเทศ 

Local shares Foreign shares NVDR 
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 นักลงทุนทวีปยุโรป เอเชีย และสหรฐัอเมริกามีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดสามอนัดบั

แรกในตลาดหุ้นไทย 

 
 นักลงทุนยุโรปยงัคงมีมลูค่าการถือครองหุ้นสูงสุดในตลาดหุ้นไทย ด้วยมูลค่าการ

ถือครองหุ้นรวม 1.90 ล้านล้านบาท คิดเป็น 47.5% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวม

ของนักลงทุนต่างประเทศทัง้หมด หรอื 14.7% ของมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด 

โดยมลูค่าการถอืครองหุน้โดยนกัลงทุนยุโรปลดลง 11.9% จากปีทีผ่่านมา ทีส่ าคญัจาก

กลุ่มนกัลงทุนสหราชอาณาจกัรขายสทุธใินหุน้กลุ่มธนาคารพาณิชย ์และนกัลงทุน

เนเธอรแ์ลนดข์ายหุน้ BIGC และเมื่อพจิารณารายสญัชาต ิพบวา่  นกัลงทุนจากสหราช

อาณาจกัรยงัคงมมีลูค่าการถอืครองหุน้รวมสงูสดุประมาณ 3 ใน 4 ของมลูค่าการถอืครอง

หุน้รวมของนกัลงทุนยุโรป (ภาพที ่7) 

 นักลงทุนเอเชียมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวมสูงเป็นอนัดบั 2 ด้วยมูลค่าการถือครอง

หุ้นรวม 1.50 ล้านล้านบาท คิดเป็น 37.3% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนัก

ลงทุนต่างประเทศ โดยมลูค่าการถอืครองหุน้โดยนกัลงทุนเอเชยีลดลง 2.9% จากปีที่

ผ่านมา  

เมื่อพจิารณารายสญัชาต ิพบว่า  นกัลงทุนสงิคโปรม์มีลูค่าถอืครองหุน้สงูสดุในเอเชยี 

ประมาณ 53% ของมลูค่าการถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนเอเชยี รองลงมาคอื ญีปุ่่ น 

ฮ่องกง มาเลเซยี จนี ญีปุ่่ น และเกาหล ี  

 อนัดบั 3 นักลงทุนจากทวีปอเมริกามีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 485,713 ล้านบาท 

คิดเป็น  12.1% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ  

 นอกจากนัน้ นกัลงทุนจากทวปีแอฟรกิามมีลูค่าการถอืครองหุน้รวม 116,952 ลา้นบาท 

คดิเป็น 2.91% ของมลูค่าการถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนต่างประเทศ และนกัลงทุนจาก

ทวปีออสเตรเลยีมมีลูค่าการถอืครองหุน้ในตลาดหุน้ไทยน้อยทีส่ดุรวม 4,944 ลา้นบาท คดิ

เป็น 0.1% ของมลูค่าการถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนต่างประเทศ 

 

 ในปี 2559 นักลงทุนต่างประเทศ 10 สญัชาติแรก4 ทีมี่มูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด     

มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 3.81 ล้านล้านบาท หรอื 94.75% ของมูลค่าการถือครอง

หุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ โดยนักลงทุนจากสหราชอาณาจกัร สิงคโปร ์และ

สหรฐัอเมริกา ยงัคงเป็นนักลงทุนต่างประเทศทีมี่มูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 

สญัชาติแรกต่อเนือ่งจากปีทีผ่า่นมา 

  

                                                           
4  การแบ่งประเภทสญัชาต ิใชข้อ้มลูตามทีน่กัลงทุนระบุในฐานขอ้มลูนกัลงทนุ หากนกัลงทุนต่างประเทศลงทุนผ่านทางประเทศอื่น หรอื หลกัทรพัยอ์ยู่
 ภายใตผู้เ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ (Custodian / Trustee) ในประเทศอื่น ท าใหฐ้านขอ้มลูนกัลงทุนมคีวามคลาดเคลือ่นสญัชาตทิีแ่ทจ้รงิของนกัลงทนุได้ 
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 ณ สิน้เดอืนพฤษภาคม 2559 มนีกัลงทุนต่างประเทศ 104 สญัชาตถิอืครองหุน้ในตลาด

หุน้ไทย โดยเพิม่ขึน้สทุธ ิ3 สญัชาต ิจากสิน้เดอืนพฤษภาคม 2558 โดยนกัลงทุน

ต่างประเทศทีม่มีลูค่าการถอืครองสงูสดุ 10 สญัชาต ิไดแ้ก่  นกัลงทุนจากสหราช

อาณาจกัร สงิคโปร ์อเมรกิา ญีปุ่่ น ฮ่องกง สวสิเซอรแ์ลนด ์มอรเิชยีส เนเธอรแ์ลนด ์

ฝรัง่เศส และ ลกัเซม็เบริก์ ตามล าดบั (ภาพที ่8)  

 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการถอืครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศในปี 2558 พบว่า นกัลงทุน

ทัง้ 10 สญัชาตทิีม่มีลูค่าการถอืครองสงูสดุยงัคงเหมอืนปีทีผ่่านมา แต่มกีารเปลีย่นแปลงที่

น่าสนใจ (ภาพที ่8) คอื มลูค่าการถอืครองหุน้ของนกัลงทุนญีปุ่่ นทีเ่พิม่ขึน้อย่างมี

นยัส าคญั สง่ผลใหญ้ีปุ่่ นขยบัอนัดบัจากการมมีลูค่าถอืครองหุน้สงูสดุอนัดบั 5 ในปี 2558 

เป็นอนัดบั 4 ในปี 2559  น าหน้าฮ่องกง  

 การถอืครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศยงัคงกระจุกตวัอยู่กลุ่ม 10 สญัชาตแิรกโดยมี

มลูค่าการถอืครองรวมสงู 3.81 ลา้นลา้นบาท หรอืคดิเป็น 94.75% ของมลูค่าการถอืครอง

หุน้รวมของนกัลงทุนต่างประเทศ (ภาพที ่8) 

 นกัลงทุนสหราชอาณาจกัรมมีลูค่าถอืครองหุน้สงูสดุรวมมลูค่า 1.49 ลา้นลา้นบาท หรอื 

37.18% ของมลูค่าการถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนต่างประเทศ ตามดว้ยนกัลงทุนจาก

สงิคโปร ์และอเมรกิา (ตารางที ่3) 

 

ภาพท่ี 7 สดัส่วนมูลค่าการถือครองหลกัทรพัยข์องนักลงทนุต่างประเทศ ปี 2559 จ าแนกตามทวีปและสญัชาติ 

 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย; ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2559 

 

 

 

นักลงทุน

ต่างประเทศ

30.85% 
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ภาพท่ี 8 นักลงทุนต่างประเทศท่ีมีมลูค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 สญัชาติแรก (TOP10 สญัชาติ) ในปี 2557 - 2559 

(หน่วย: พนัลา้นบาท) 

 

 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
  

ตารางท่ี 3 มูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 สญัชาติแรก ในปี 2559 

อนัดบั สญัชาติ สดัส่วนต่อมูลค่าการถือครองรวม 

ของนักลงทุนต่างประเทศ ( %) 

1 สหราชอาณาจกัร  37.18% 

2 สงิคโปร ์ 19.91% 

3 อเมรกิา  10.81% 

4 ญีปุ่่ น 7.38% 

5 ฮ่องกง 6.93% 

6 สวสิเซอรแ์ลนด ์ 4.60% 

7 มอรเิชยีส 2.84% 

8 เนเธอรแ์ลนด ์ 2.26% 

9 ฝรัง่เศส 1.68% 

10 ลกัเซมเบริก์ 1.16% 

 รวม 94.75% 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย; ข้อมลู ณ 31 พฤษภาคม 2559 
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  มูลค่าการถือครองหุ้นโดยรวมของนักลงทุนอาเซียน ในปี 2559 ลดลง 13.11% จากปี 

2558 มาอยู่ที ่838,952 ล้านบาท คิดเป็น 56% ของมลูค่าการถือครองหุ้นรวมของนัก

ลงทุนเอเชีย ทีส่ าคญัจากมูลค่าการถือครองในหุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สารของนักลงทุนจากสิงคโปรเ์ป็นส าคญั ขณะทีนั่กลงทนุจากกลุ่มประเทศ CLMV มี

มูลค่าการถือครองหุ้นเพิม่ขึ้น 16.70% จากปี 2558 

 
 ในปี 2559 นกัลงทุนอาเซยีนจาก 9 ประเทศ ไดแ้ก่ สงิคโปร ์มาเลเซยี อนิโดนีเซยี 

ฟิลปิปินส ์พม่า เวยีดนาม บรไูน กมัพชูา และลาว มมีลูค่าการถอืครองหุน้รวม 838,952 

ลา้นบาท คดิเป็น 6.44% ของมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market cap.) หรอืคดิเป็น 

20.87% ของมลูค่าการถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนต่างประเทศ หรอื 55.94% ของมลูค่า

การถอืครองหุน้รวมของนกัลงทนุจากทวปีเอเชยี (ภาพที ่9 และตารางที ่4) 

 มลูค่าการถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนอาเซยีนในปี 2559 ลดลง 13.11% จากปี 2558 ที่

ส าคญัจากมลูค่าการถอืครองหุน้ของนกัลงทุนสงิคโปร ์มาเลเซยี ทีม่มีลูค่าการถอืครองหุน้

ลดลง 12.90% โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มอตุสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สารของนกัลงทุนสงิคโปร ์และมลูค่าการถอืครองหุน้ของนกัลงทุนมาเลเซยีทีล่ดลง 

17.70% ในกลุ่มธุรกจิการเงนิ   

 นกัลงทุนจากสงิคโปรม์มีลูค่าการถอืครองหุน้สงูสดุรวม 800,105 ลา้นบาท คดิเป็น 

94.11% ของมลูค่าการถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนอาเซยีน (ไม่รวมไทย) เกอืบทัง้หมด

ถอืครองหุน้โดยนกัลงทุนสถาบนัหรอืนิตบิุคคล 

 นกัลงทุนจากมาเลเซยีมมีลูค่าการถอืครองหุน้รวมสงูเป็นอนัดบั 2 ของนกัลงทุนอาเซยีน 

โดยมมีลูค่าการถอืครองรวม 35,321 ลา้นบาท หรอื 4.21% ของมลูค่าการถอืครองหุน้รวม

ของนกัลงทุนอาเซยีน โดย 84.89% ถอืครองหุน้ทัง้หมดของนกัลงทุนมาเลเซยีถอืครอง

โดยนกัลงทุนสถาบนัหรอืนิตบิุคคลและอกี 15.11% ถอืครองโดยนกัลงทุนบุคคล 

นอกจากนี้ยงัพบว่า นกัลงทุนจากสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีสว่นใหญ่เป็นบรษิทัแม่ของบรษิทั

จดทะเบยีนในประเทศไทย กองทุนของภาครฐั ซึง่ถอืครองหุน้ไทยในฐานะพนัธมติรทาง

ธุรกจิ หรอื strategic shareholders เช่นเดยีวกบัปี 2558 

 นกัลงทุนจากประเทศอนิโดนีเซยีมมีลูค่าการถอืครองหุน้รวม 2,049 ลา้นบาท ลดลง 

10.21% จากปี 2558 โดยเกอืบทัง้หมดเป็นการถอืครองโดยนกัลงทุนบุคคลหรอืรายย่อย 

  ขณะท่ีนักลงทุนจากประเทศกลุ่มกมัพชูา ลาว เมียนมาร ์เวียดนาม (CLMV) เกือบ

ทุกประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นเพ่ิมขึน้จากปี 2558 ยกเวน้นกัลงทุนกมัพชูาทีม่ี

มลูค่าการถอืครองหุน้ลดลง โดยนกัลงทุนในกลุ่ม CLMV มมีลูค่าการถอืครองหุน้รวม 555 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 26.70% จากปี 2558 โดยเฉพาะมลูค่าการถอืครองหุน้ของนกัลงทุน

จากเวยีดนามทีม่มีลูค่าการถอืครองหุน้เพิม่ขึน้กว่า 1 เท่าจากปี 2558 และนกัลงทุนจาก

ลาวทีม่มีลูค่าการถอืครองหุน้เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเพิม่ขึน้ 2.5 เท่าจากปี 2558  
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ขณะทีน่กัลงทุนจากเมยีนมารท์ีม่มีลูค่าการถอืครองหุน้ในตลาดหุน้ไทยมากทีส่ดุในกลุ่ม

ประเทศ CLMV มมีลูค่าการถอืครองเพิม่ขึน้เลก็น้อย  

 

ภาพท่ี 9 มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนเอเชีย ในปี 2559 

หน่วย: พนัลา้นบาท 

  
 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย; ข้อมลู ณ 31 พฤษภาคม 2559 

สญัชาติ มลูค่าการถือครอง 

(พนัล้านบาท) 

% 

สิงคโปร ์ 800 94.11% 

มาเลเซีย 35  4.21% 

อาเซียนอ่ืนๆ              4         0.42% 

รวม 839 100.00% 

  

ตารางท่ี 4 มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนเอเชียรายสญัชาติ (ไม่รวมไทย) 

ปี 2557 - 2559 
 มลูค่าการถือครองหุ้น (ล้านบาท) 

2557 2558 2559 

นักลงทุนในกลุ่มอาเซียน 953,834  965,497 838,952 

สงิคโปร ์ 900,236  918,553 800,105 

มาเลเซยี 51,929  42,920 35,321 

อนิโดนีเซยี 505  2,626 2,049 

ฟิลปิปินส ์ 711  913 911 

กลุ่ม CLMV 414 438 555 

    เมยีนมาร ์ 241  285 292 

    กมัพชูา 95  83 82 

    เวยีดนาม 72  54 125 

   ลาว 6 16 57 

บรไูน 40  48 12 

    

    

นักลงทุนใน
อาเซียน 
 838.95  

นักลงทุนนอก
อาเซียน 
 660.85  
(55.94%) 

(44.06%) 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

 

มลูค่าการถือครองหุ้น (ล้านบาท) 

2557 2558 2559 

นักลงทุนเอเชียไม่รวมกลุ่มอาเซียน 507,432  695,878 660,848 

ญีปุ่่ น 232,628 287,925 296,679 

ฮ่องกง 204,472  317,001 278,374 

จนี 13,802  32,309 34,946 

ไตห้วนั 22,086  28,739 25,186 

เกาหลใีต ้ 19,390  17,642 14,934 

อนิเดยี 13,532  9,168 10,209 

อื่นๆ 1,522 3,094 520 

รวม 1,461,266  1,661,375  1,499,800 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ประมาณ 60% ของมลูค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศอยูใ่นกลุ่มธรุกิจ

การเงิน กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มบริการ โดยจากข้อมูลปีล่าสุด พบวา่นักลงทุน

ต่างประเทศถือครองหุ้นนักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นในกลุ่มบริการ ทรพัยากร 

อตุสาหกรรม อสงัหาริมทรพัย ์ธรุกิจเกษตร  และmai เพิม่ขึ้นในสดัส่วนทีสู่ง 

 
 กว่า 60% ของมลูค่าการถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนต่างประเทศ เป็นการถอืครองหุน้

ของบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มธุรกจิการเงนิ กลุ่มเทคโนโลย ีและกลุ่มบรกิาร สอดคลอ้งกบั

สดัสว่นตามมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 เมื่อเปรยีบเทยีบมลูค่าการถอืครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศในปี 2559 เทยีบกบัปี 

2558 พบว่า นกัลงทุนต่างประเทศมมีลูค่าการถอืครองหุน้เพิม่ขึน้ในสดัสว่นค่อนขา้งสงูใน

บรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุ่มบรกิาร ทรพัยากร อุตสาหกรรม อสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิ

เกษตร  กลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และบรษิทัจด

ทะเบยีนในตลาด mai  
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ภาพท่ี 10 มูลค่าและสดัส่วนมลูค่าการถือครองของนักลงทนุต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย ปี 2558  - 2559 

จ าแนกตามอตุสาหกรรม 

      หน่วย: พนัลา้นบาท                                                  หน่วย: % ต่อมลูค่าการถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนต่างประเทศ 

 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย; ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2559  

 
 


