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Key Findings: 
จากขอ้มลูการถอืครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศของบรษิทัจดทะเบยีน  695 บรษิทัในตลาดหุ้นไทย  ณ 
สิน้เดอืนสงิหาคม 2563 ซึ่งมมีูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดรวมกว่า 13 ล้านล้านบาท หรอื 98.20% ของ
มลูคา่หลกัทรพัย์รวมทัง้ตลาด  

 ณ สิ้นเดอืนสงิหาคม 2563 นักลงทุนต่างประเทศมมีูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยกว่า 3.76 
ลา้นลา้นบาท ซึง่อตุสาหกรรมทีม่ีมลูค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ กลุ่มบริการ 
กลุ่มทรพัยากร และกลุ่มธุรกิจการเงิน มีมูลค่าถือครองหุ้นรวม 2.14 ล้านล้านบาท คิดเป็น 
56.9% ของมลูคา่การถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนต่างประเทศ  

 นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นในทุกหมวดธุรกิจในตลาดหุ้นไทย โดย 3 หมวดธุรกิจที ่       
นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด ได้แก่ หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 
(ENERG) 697,004 ลา้นบาท รองลงมา คอื หมวดธนาคาร (BANK) 565,840 ล้านบาท และหมวด
เทคโนโลยีและการสือ่สาร (ICT) 486,596 ล้านบาท โดย 3 หมวดธุรกจินี้มมีูลค่าการถือครองหุ้น
รวม 1,719,440 ลา้นบาท หรอื 46.5% ของมลูคา่การถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนต่างประเทศ 

 72.6% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศเป็นการถือครองหุ้นทีอ่ยู่ใน
องคป์ระกอบของ MSCI Thailand Index 

 จากขอ้มูลสญัชาติของนักลงทุนต่างประเทศที่มมีูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 อนัดบัแรก พบว่า 
นักลงทุนจากสหราชอาณาจกัร และสิงคโปร์ ยงัคงอยู่ในอนัดบัที ่ 1 และ 2 อย่างต่อเนือ่ง 
ขณะทีอ่นัดบั 3 และ 4 ได้แก่ นักลงทนุจากฮ่องกงและสวิสเซอร์แลนด์ทีข่ยบัขึ้นมาจากอนัดบั
ที ่4 และ 5 ในปีก่อน ขณะที่นักลงทุนจากสหรฐัอเมริกาลดจากอนัดบั 3 มาอยู่ทีอ่นัดบั 5 
ตามมาดว้ยนกัลงทุนจากญีปุ่่ น, มอรเิชยีส, บรติชิ เวอรจ์นิ ไอสแ์ลนด,์ เนเธอรแ์ลนด ์และฝรัง่เศส 

 

 

Disclaimers: 
  
ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารฉบับน้ี 
จดัท าขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถอื โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อใหค้วามรูแ้ละแนวคดิแก่ผู้อ่าน 
มิใช่การให้ค าแนะน าด้านการ
ลง ทุน  ต ล าดหลักทรัพ ย์ แห่ ง
ประเทศไทยมิไดใ้ห้การรับรองใน
ความถูกต้องของข้อมูล และไม่
รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่
เกิดขึ้น อันเน่ืองจากการน าข้อมูล
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทัง้หมด
ไปใชอ้า้งอิง หรือเผยแพร่ไม่ว่าใน
ลักษณะ ใด  น อกจาก น้ี ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอ
สงวนสิทธิในการ เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลไม่ว่าส่วนใด
ส่ ว น ห น่ึ ง ห รื อ ทั ้ ง ห ม ด ต า ม
หลกัเกณฑ์ที่เหน็สมควร ความเหน็
ที่ปรากฎในรายงานฉบับน้ี เป็น
ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน 
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเห็น
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

จดัท าโดย 

สุมิตรา ตัง้สมวรพงษ์  

ฝายวิจยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  

SET Note 
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 จากการศกึษาขอ้มลูการถอืครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศ1 ในตลาดหุ้นไทยจาก 1) ขอ้มูลการปิดสมุดทะเบยีนเพื่อรวบรวม

รายชื่อผูถ้ือหุ้น 2) ขอ้มูล Corporate Actions  3) ขอ้มูลการระดมทุนผ่านตลาดรองของบรษิทัจดทะเบยีน 695 บรษิทั2 จากทัง้หมด 712 

บรษิทั โดยใชข้อ้มลูล่าสดุถงึสิน้เดอืนสงิหาคม 2563 ซึง่มมีลูคา่หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดรวมกวา่ 13 ลา้นลา้นบาท หรอืคดิเป็น 98.20% ของ

มลูคา่หลกัทรพัย์รวมทัง้ตลาด  

 ภาพโดยรวมของการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศได้กล่าวมาแล้วในรายงาน SET Note 13/2563 ที่นักลงทุน

ต่างประเทศมมีลูคา่การถอืครองหุน้รวม 3.76 ลา้นลา้นบาท ลดลง 22.2% จากปีกอ่น จากการเปลีย่นแปลงของราคาทีป่รบัลดลงเป็นส าคญั ใน

รายงานฉบบันี้พจิารณาถงึรายละเอยีดการถอืครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศในมมุมองต่างๆ ดงันี้ 
 
 

 

นักลงทุนต่างประเทศถอืครองหุ้นสูงสุดในกลุ่มบริการ กลุ่มทรพัยากร และ
กลุ่มธุรกิจการเงิน หรือประมาณ 56.9% ของมูลค่าการถอืครองหุ้นรวม

 ของนักลงทุนต่างประเทศ

 เมือ่พจิารณามลูคา่ถอืครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศตามกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหุน้ไทย 9 อุตสาหกรรม (นับตลาดเอ็ม เอ 

ไอ เป็นอีกหนึ่งอุตสากรรม) พบว่า มูลค่าการถือครองหุ้นฯ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มทรพัยากร และกลุ่มธุรกิจการเงิน  

ตามล าดบั (ตารางที ่1) โดยมมีลูคา่การถอืครองหุน้รวม 2.14 ล้านล้านบาท หรอืคดิเป็น 56.9% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุน

ต่างประเทศ (ภาพที่ 1) ซึ่งกลุ่มธุรกจิการเงนิมมีูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดในปีที่ผ่านมา ลดลงมาอยู่อนัดบั 3 ในการศกึษานี้ โดยมีสาเหตุ

ส าคญัจากราคาหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิการเงนิทีล่ดลงและการขายสทุธขิองนกัลงทุนต่างประเทศ 

 อย่างไรกต็าม พบวา่ นกัลงทุนต่างประเทศมมีลูค่าการถือครองหุ้นเพ่ิมขึน้ในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร และบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ  โดยมลูคา่การถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วน

ของกองทุนโครงสรา้งพื้นฐานที่จดทะเบยีนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ ขณะที่มูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
                                                             

1  การแบ่งสญัชาตนิกัลงทุน ใชข้อ้มูลตามที่นกัลงทุนระบุในฐานขอ้มูลนกัลงทุน หากนกัลงทุนต่างประเทศลงทุนผา่นทางประเทศอื่น หรอื หลกัทรพัยอ์ยู่ภายใตผู้เ้กบ็
 รกัษาทรพัยส์นิ (Custodian / Trustee) ในประเทศอื่น ท าใหฐ้านขอ้มูลนกัลงทุนมคีวามคลาดเคลื่อนจากสญัชาตทิี่แทจ้รงิของนกัลงทุนได้ 
2  ขอ้มูล ณ สิน้เดอืนสงิหาคม 2563 ไม่รวมบรษิทัจดทะเบยีนที่อยู่ระหว่างฟ้ืนฟูกจิการ  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT)  
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อาหารมาจากบรษิทัจดทะเบยีนใหม ่สว่นมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในตลาดหลกัทรพัย์เอ็ม เอ ไอ เป็นผลจากการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นใน

บรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิารและจากบรษิทัจดทะเบยีนใหม ่

ตารางท่ี 1 มลูค่าการถือครองหุ้นของนักลงทนุต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยและการเปลี่ยนแปลงของดชันีกลุ่มอตุสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม มลูค่าการถือครองหุ้น 
(พนัล้านบาท) 

เปลียนแปลง 
(พนัล้านบาท) 

%  
การเปล่ียนแปลง 

% 
การเปล่ียนแปลง 

ดชันี 
กลุ่มอุตสาหกรรม 

พ.ค. 2562 ส.ค. 2563 

บริการ        866  760  -106  - 12.28 -15.77 
ทรพัยากร        873  697  -176  - 20.16 -16.25 

ธรุกิจการเงิน     1,286  684  -601  - 46.78 -36.92 
เทคโนโลย ี        628   668           40  6.39 -4.02 

อสงัหาริมทรพัยแ์ละส่ิงก่อสร้าง        478  392  -85  - 17.87 -25.79 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร         287  296            8  2.93 2.30 

สินค้าอุตสาหกรรม        377  228  -148  - 39.41 -25.72 
สินค้าอุปโภคบริโภค         23  19  - 3  - 14.90 -16.29 

 mai         15  15            0  3.32 -9.26 
รวม         3,966  3,761  -205  -5.18  

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 

ภาพท่ี 1 สดัส่วนมลูค่าการถือครองหุ้นของนักลงทนุต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย และสดัส่วนมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด 

จ าแนกตามกลุ่มอตุสาหกรรม ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2563 

สดัสว่นมลูค่าการถอืครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศ 

 

สดัสว่นมลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดรวมทัง้ตลาด 

 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 เมือ่เปรยีบเทยีบมลูค่าการถอืครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศกบัมลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดรวมทัง้ตลาด (ภาพที ่1) 

พบวา่ สดัส่วนมลูค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศมีรปูแบบ (proportion) คล้ายคลึงกนักบัสดัส่วนมลูค่าหลกัทรพัยต์าม

ราคาตลาดรวมทัง้ตลาด (total market capitalization) ทัง้นี้เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมดงักล่าวมหีลกัทรพัย์ทีม่ขีนาดใหญ่ตรงตามเงือ่นไข

การลงทุนของนกัลงทุนต่างประเทศ 

บริการ 
20.2% 

ทรพัยากร 
18.5% 

ธุรกิจการเงิน 
18.2% 

เทคโนโลยี 
17.8% 

อสงัหาริมทรพัย์และสิ่งก่อสร้าง 
10.4% 

เกษตรและ
อุตสาหกรรม

อาหาร  
7.9% 

สนิคา้
อุตสาหกรรม 

6.1% 

สนิค้าอปุโภคบรโิภค 
0.5% 

mai 
0.4% 

บริการ 
26.4% 

ทรพัยากร 
21.6% ธุรกิจการเงิน 

12.7% 

เทคโนโลยี 
10.4% 

อสงัหาริมทรพัย์
และส่ิงก่อสรา้ง 

13.8% 

เกษตรและ
อตุสาหกรรม

อาหาร  
7.8% 

สินค้า
อุตสาหกรรม 

4.5% 

สินค้าอุปโภค
บริโภค 
1.2% 

mai 
1.6% 
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นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถอืครองหุ้นสูงสุดในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค รองลงมา คือ 
หมวดธนาคาร และหมวดเทคโนโลยีและการสือ่สาร 

เมือ่พจิารณาการมลูคา่การถือครองหุ้นตามหมวดธุรกจิของตลาดหุ้นไทย จ านวน 27 หมวด  (รวมตลาดหลกัทรพัย์เอ็ม เอ ไอ  
เป็นหนึ่งหมวดธุรกจิ) พบวา่ นักลงทนุต่างประเทศมีการถือครองหุ้นในทกุหมวดธรุกิจ (ตารางที ่2)  

ตารางท่ี 2 มลูค่าการถือครองหุ้นของนักลงทนุต่างประเทศ 

หมวดธรุกิจ 
 

มลูค่าการถือครอง 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนมลูค่า 
การถือครองหุ้น 

ต่อมลูค่าการถือครองหุ้นรวม
ของนักลงทนุต่างประเทศ 

(%) 

พลงังานและสาธารณูปโภค         697,004  18.53% 
ธนาคาร         565,840  15.05% 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร         486,596  12.94% 
พาณิชย ์         372,960  9.92% 

อาหารและเครื่องดื่ม         279,857  7.44% 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์         230,900  6.14% 

ขนส่งและโลจสิตกิส์         213,025  5.66% 
ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์         181,756  4.83% 

ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์         168,054  4.47% 
วสัดุก่อสรา้ง         145,511  3.87% 
การแพทย ์         136,138  3.62% 

เงนิทุนและหลกัทรพัย ์           88,611  2.36% 
ประกนัภยัและประกนัชวีติ           29,764  0.79% 

บรรจุภณัฑ ์           20,493  0.54% 
สื่อและสิง่พมิพ ์           17,783  0.47% 

การท่องเที่ยวและสนัทนาการ           17,194  0.46% 
ยานยนต์           16,564  0.44% 

บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง           16,063  0.43% 
ธุรกจิการเกษตร           15,988  0.43% 

วสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร           12,060  0.32% 
เหลก็           10,802  0.29% 

ของใชส้่วนตวัและเวชภณัฑ ์ 9,977  0.27% 
แฟชัน่ 6,156  0.16% 

ของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน 3,253  0.09% 
บรกิารเฉพาะกจิ 3,002  0.08% 

กระดาษและวสัดุการพมิพ ์               287  0.01% 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาด mai           15,057  0.40% 
รวมมลูค่าการถือครองหุ้น 3,760,695 100.00% 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
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 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) 697,004 ล้านบาท 

รองลงมา คือ หมวดธนาคาร (BANK) 565,840 ล้านบาท และหมวดเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) 486,596 ล้านบาท โดย 3 หมวด

ธรุกิจน้ีมีมลูค่าการถือครองหุ้นรวม 1,719,440 ล้านบาท หรือ 46.5% ของมลูค่าการถือครองหุ้นรวม 

 

 

 

72.6% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศเป็นการถือ
 ครองหุ้นท่ีอยู่ในองคป์ระกอบของ MSCI Thailand Index

 จากรายชือ่หลกัทรพัย์ที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้น ณ สิ้นเดอืนสงิหาคม 2563 เปรยีบเทียบกบัรายชื่อองค์ประกอบของ 

MSCI Thailand Index จ านวน 42 บรษิทั 43 หลกัทรพัย์3 พบวา่ นกัลงทุนต่างประเทศถอืครองทุกหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นองคป์ระกอบดชันีดงักล่าว 

โดยมมีลูคา่การถอืครองหุน้รวม 2.73 ลา้นลา้นบาท คดิเป็น 72.6% ของมลูคา่การถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนต่างประเทศ (ภาพที ่2) 

 
ภาพท่ี 2 สดัส่วนมลูค่าการถือครองหุ้นของนักลงทนุต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย  

จ าแนกตามกลุ่มรายช่ือหลกัทรพัยอ์งค์ประกอบ MSCI Thailand Index 

 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 

 

ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2563 นักลงทุน 116 สญัชาติถอืครองหุ้นในตลาดหุ้น
ไทย โดยนักลงทุนจากสหราชอาณาจกัร สิงคโปร ์และฮ่องกง มีมูลค่าการ

  ถอืครองหุ้นสูงสุด 3 สญัชาติแรก

 ณ สิน้เดอืนสงิหาคม 2563 พบวา่ มนีักลงทุนต่างประเทศจ านวน 116 สญัชาตถิอืครองหุน้ในตลาดหุน้ไทย เพิม่ขึน้สทุธจิากปีทีผ่า่น

มา 2 สญัชาต ิ โดยนักลงทนุต่างประเทศท่ีมีมลูค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 สญัชาติแรก มีมลูค่าถือครองหุ้นรวม 3.65 ล้านล้านบาท 

คิดเป็น 94.72% ของมลูค่าการถือครองหุ้นทัง้หมดของนักลงทนุต่างประเทศ (ตารางที ่3) 

                                                             
3 รายชื่อหลกัทรพัยท์ี่เป็นองคป์ระกอบ MSCI Thailand Index ณ 10 พฤศจกิายน 2563  

กลุ่มท่ีเป็น
องค์ประกอบ

ดชันี 
72.6% 

กลุ่มท่ีไม่ได้
เป็นเป็น

องค์ประกอบ
ดชันี 
27.4% 
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ตารางท่ี 3 นักลงทนุต่างประเทศท่ีมีมลูค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 อนัดบัแรก 

อนัดบั สญัชาติตามอนัดบั มลูค่า 
การถือครองหุ้นรวม  

(พนัล้านบาท) 

% มลูค่าการถือครองหุ้นรวม 
ของนักลงทนุต่างประเทศ 

(%) 

1 
 

สหราชอาณาจกัร        1,442.30  38.38% 

2 
 

สิงคโปร ์           642.43  17.08% 

3 
 

ฮ่องกง           380.96  10.13% 

4 
 

สวิสเซอรแ์ลนด ์           322.13  8.57% 

5 
 

สหรฐัอเมริกา           294.67  7.84% 

6 
 

ญ่ีปุ่ น           220.37  5.86% 

7 
 

มอริเชียส             89.00  2.37% 

8 
 

บริติช เวอรจิ์น ไอสแ์ลนด ์             59.67  1.59% 

9 
 

เนเธอรแ์ลนด ์             56.09  1.49% 

10 
 

ฝรัง่เศส             53.71    1.43% 

มลูค่าถือครองหุ้นรวม  10 สญัชาติแรก 3,561.33 94.72% 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 นกัลงทุน 10 สญัชาตแิรก ทีม่มีลูค่าการถอืครองหุน้สงูสดุมกีารเปลีย่นแปลงจากปีทีผ่า่นมา โดยนักลงทนุจากสหราช

อาณาจกัร สิงคโปร ์และฮ่องกง (ภาพที ่3) เป็นนักลงทนุต่างประเทศท่ีมีมลูค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 สญัชาติแรก ซ่ึงนักลงทนุ

จากสหราชอาณาจกัร และนักลงทนุจากสิงคโปรย์งัคงอยู่ในอนัดบัท่ี  1 และ 2 อย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีอนัดบั 3 ได้แก่ นักลงทนุจาก

ฮ่องกงขยบัจากอนัดบั 4 ในปีก่อน ส่วนอนัดบั 4 ในปีน้ี คือ นักลงทนุจากสวิสเซอรแ์ลนดข์ยบัจากอนัดบั 5 และนักลงทุนจาก

สหรฐัอเมริกาท่ีอยู่อนัดบั 3 ปีก่อนลดลงไปอยู่ท่ีอนัดบั 5 ตามมาดว้ยนกัลงทุนจากญีปุ่่ น, มอรเิชยีส, บรติชิ เวอรจ์นิ ไอสแ์ลนด,์ 

เนเธอรแ์ลนด ์และฝรัง่เศส  ขณะทีน่กัลงทุนจากลกัเซม็เบริก์ทีอ่ยู่อนัดบั 10 ในปีทีแ่ลว้ ลดลงไปอยู่อนัดบัที ่14 ของปีนี้ 

 


