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Key Findings: 
“ในช่วง 10 ปีทีผา่นมา นักลงทนุต่างประเทศยงัให้ความสนใจตลาดหุ้นไทย โดยถือครองหุ้นใน
ระยะยาว ผ่านการถือครอง foreign shares ขณะท่ีท าก าไรระยะสัน้ผ่านการซ้ือขาย local 
shares และ NVDR เพราะมีสภาพคล่องในการซ้ือขายสูง” 

 ณ ส้ินปี 2563 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย (SET และ 
mai) รวมกว่า 4.49 ล้านล้านบาท เพิม่ 68.2% จากปี 2554 ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
การปรบัตัว SET Index ทีเ่พิม่ขึ้น 35.0% และมากกว่าดชันีผลตอบแทนรวม (Total 
Return Index: TRI) ของดชันี SET50 ทีเ่พิม่ขึ้น 63.0% แม้ว่าในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา (2554 - 
2563) นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิกว่า 850,000 ล้านบาทกต็าม สะท้อนว่า นักลงทุน
ต่างประเทศยงัคงอยู่ในตลาดหุน้ไทย 

 การขายสุทธิของนักลงทนุต่างประเทศ เป็นการขายเพือ่ท าก าไรระยะสัน้ โดยขายสุทธิใน 
local shares สูงถึง 2.3 ล้านล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิใน foreign shares ที่เป็นทางเลือกการ
ลงทุนระยะยาวที่ไดท้ัง้สทิธิออกเสียง (voting right) และสทิธิประโยชน์ทางการเงนิ (financial 
benefits) เพยีง 80,833 ลา้นบาทเท่านัน้ โดยมสีาเหตุหลกัคอืการเปลี่ยนแปลงผูถ้ือหุ้นรายใหญ่
จากนกัลงทุนต่างประเทศเป็นนกัลงทุนไทย  

 นอกจากน้ี ยงัพบว่า นักลงทุนต่างประเทศซ้ือสุทธิสะสมต่อเนื่องใน NVDR ทุกปีตลอด
ช่วง 10 ปี รวมมูลค่าซ้ือสุทธิสูงถึง 1.6 ล้านล้านบาท เนื่องจาก NVDR ที่เป็นทางเลือกที่นัก
ลงทุนต่างประเทศจะไดร้บัสทิธิประโยชน์ทางการเงนิ (financial benefits) ครบถ้วน และมสีภาพ
คล่องในการซื้อขายเชน่เดยีวกบั local shares 

 

 

Disclaimers: 
  
ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารฉบับน้ี จัดท า
ขึ้ นบนพื้ น ฐ านของข้อมู ลที่ มีค วาม
น่าเชื่อถือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ความรู้และแนวคดิแก่ผู้อ่าน มิใช่การให้
ค า แ น ะ น า ด้ า น ก า ร ล ง ทุ น  ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิไดใ้ห้การ
รบัรองในความถูกตอ้งของขอ้มูล และไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้น อันเน่ืองจากการน าข้อมูลไม่ว่า
สว่นใดสว่นหน่ึงหรอืทัง้หมดไปใช้อ้างอิง 
ห รื อ เผ ย แพร่ ไ ม่ ว่ า ใ น ลั ก ษณ ะ ใ ด 
นอกจากน้ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลง 
แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลไม่ว่าส่วนใดส่วน
ห น่ึ งหรือทั ้งหมดตามหลักเกณฑ์ ที่
เห็นสมควร ความเห็นที่ ปรากฎใน
รายงานฉบบัน้ี เป็นความคดิเห็นส่วนตัว
ของผู้ เขียน  ไม่มีส่วน เกี่ ยวข้องกับ
ความเห็นของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย 

SET Note 
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การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัย ์มลูค่าการซ้ือขายสทุธิ การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ผู้ถือหุ้นของนักลงทุนกลยุทธ์ การเข้าจดทะเบียนและการเพิกถอนการเป็นบริษัท     
จดทะเบียน ต่างเป็นปัจจยัท่ีผลต่อการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาด

 หุ้นไทย 
 

 เมือ่ใดกต็ามทีน่กัลงทุนต่างประเทศเป็นผูข้ายสทุธใินตลาดหุน้ไทย (SET และ mai) มกัมกีารกล่าวกนัว่า “นักลงทุนต่างประเทศ

ออกจากตลาดหุ้นไทย” หรอื “ตลาดหุ้นไทยไม่น่าสนใจในสายตาของนักลงทุนต่างประเทศ” ซึ่งจากขอ้เท็จจรงิแล้ว การวดัความ

น่าสนใจของตลาดหุ้นไทยในสายตาของนักลงทุนต่างประเทศ ไม่สามารถชี้ชดัด้วย “มูลค่าการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุน

ต่างประเทศ” เพียงปัจจยัเดียว เพราะมลูค่าและสดัส่วนการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศเป็นผลจากหลายปัจจยั จึง 

จ าเป็นต้องพิจารณาร่วมกบัปัจจยัอื่นๆ ด้วย ดงัแสดงในภาพที ่1 

 
ภาพท่ี 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อมลูค่าการถือครองหุ้นของนักลงทนุต่างประเทศ 
และสดัส่วนการถือครองหุ้นของนักลงทนุต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย 

 
ที่มา: SET Research, ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ 

   การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย ์(Price Effects)  

เป็นปัจจยัส าคญัที่มผีลกระทบต่อมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ เนื่องจาก 70% ของ

มลูคา่การถอืครองหุน้ฯ เป็นหุ้นของบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่ม SET50 ส่งผลให้มูลค่าการถือครองหุ้นโดย

นกัลงทุนต่างประเทศเปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนักบัการเคลื่อนไหวของ SET50 Index 

 

 

 

การขายสทุธขิองนกัลงทุนต่างประเทศทีเ่ป็นสญัญาณชีใ้หเ้หน็ว่า นักลงทุนต่างประเทศเริม่ออกจากตลาดหุ้นไทย 

สามารถดไูดจ้ากจ านวนหุน้ foreign shares ของแต่ละบรษิทัจดทะเบยีนทีล่ดลง 
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   การซ้ือขายสทุธิของนักลงทุนต่างประเทศ (net trading position: net sold / net bought)   
“มูลค่ารวมของการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ” สะท้อนถึงการซื้อหรอืขายหุ้นของนักลงทุน

ต่างประเทศในตลาดหุ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ (flow) ไม่สามารถอธิบายสถานะของนักลงทุนต่างประเทศ 

(portfolio) ในตลาดหุน้ไทยหากไมพ่จิารณารายละเอยีดกลุ่มหลกัทรพัย์ตามสทิธกิารออกเสยีงในที่ประชุม    

ผูถ้ือหุ้น (foreign share / local share / NVDR) เนื่องจาก พฤติกรรมการซื้อขายและพฤติกรรมการถือ

ครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศมคีวามแตกต่างกนัตามกลุ่มหลกัทรพัย์ฯ ดงัแสดงในภาพที ่2 

 

ภาพท่ี 2 จดุเด่น จดุด้อยของกลุ่มหลกัทรพัยต์ามสิทธิการออกเสียงในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 

ส าหรบันักลงทนุต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย 

 
ที่มา: SET Research, ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

   การเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหุ้นไทย (new listing companies)  
การที่บริษทัเขา้จดทะเบยีนซื้อขายในตลาดหุ้น ส่งผลให้จ านวนหุ้นจดทะเบียนโดยรวม (total listed 

shares) เพิ่มขึ้น และบริษทัจดทะเบยีนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะยงัไม่เป็นที่รูจ้ ักของนักลงทุนต่างประเทศ 

หรอืเป็นบรษิทัที่มมีูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ไม่สูงมากนักซึ่งไม่เป็นไป

ตามเงือ่นไขการลงทุนของนกัลงทุนต่างประเทศ ดงันัน้ บรษิทัจดทะเบยีนส่วนใหญ่จะมสีดัส่วนการถือ

ครองหุ้นโดยนักลงทุนต่างประเทศในระดบัต ่า และอาจส่งผลให้สดัส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นโดยนัก

ลงทุนต่างประเทศต่อมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดรวมทัง้ตลาดลดลง (decrease in percentage of foreign holding value) และ

ในทางกลบักนั หากบรษิทัจดทะเบยีนนัน้เป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทัต่างประเทศหรอืเป็นทีรู่จ้กัของนักลงทุนต่างประเทศ (well known)  

อาจสง่ผลใหส้ดัสว่นมลูคา่การถอืครองหุน้โดยนกัลงทุนต่างประเทศต่อมลูคา่หลกัทรพัย์ตามราคารวมทัง้ตลาดเพิม่ขึน้ได ้  
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จากขอ้มลูการเขา้จดทะเบยีนของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหุน้ไทยในชว่งปี 2554 - 2563 จ านวน 275 บรษิทั พบวา่ มสีดัสว่นการถอื

ครอง foreign shares ณ สิน้วนัซื้อขายวนัแรก (first trading date) เฉลีย่อยู่ที ่6.83% เท่านัน้ โดยบรษิทัจดทะเบยีนทีม่สีดัสว่นฯ สูงสดุ มี

สดัสว่นอยู่ที ่75.21% และต ่าสดุพบวา่ 17 บรษิทัจดทะเบยีนทีไ่มม่กีารถอืครอง foreign share (สดัสว่นการถอืครอง foreign shares ณ 

สิน้วนัแรกอยู่ที ่0%)  

 

  การเพิกถอนบริษทัจดทะเบียนออกจากตลาด (delisted companies)  
เมือ่บรษิทัจดทะเบยีนนัน้ๆ เพกิถอนออกจากตลาด มูลค่าหลกัทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบยีนนัน้ จะไม่

ปรากฎในระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ  ส่งผลให้มูลค่าการถือครองหุ้น โดยรวมของนักลงทุน

ต่างประเทศลดลง ดังนัน้  หากบริษัทจดทะเบียนมีส ัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นโดยนักลงทุน

ต่างประเทศในสดัสว่นทีส่งูและเพกิถอนออกจากตลาด จะสง่ผลใหม้ลูคา่การถอืครองหุน้โดยรวมลดลง 

และสดัสว่นมลูคา่การถอืครองหุน้โดยนกัลงทุนต่างประเทศลดลง  

จากขอ้มลูการเพกิถอนการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหุ้นไทยในช่วงปี 2554 - 2563 จ านวน 23 บรษิทั พบว่า มสีดัส่วนการถือครอง 

foreign shares ณ สิน้วนัซื้อขายวนัสดุทา้ย (last trading date) เฉลีย่อยู่ที ่21.53% โดยบรษิทัจดทะเบยีนที่มสีดัส่วนฯ สูงสุดที่ 83.32% 

และต ่าสดุอยู่ที ่0.37%  

 

   กิจกรรม Corporate Action / การใช้สิทธ์ิต่างๆ 

กจิกรรม Corporate Action ต่างๆ ของบรษิทัจดทะเบยีนที่ส่งผลต่อจ านวนหุ้นจดทะเบยีน อาทิ การ

เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงพาร์ การให้สิทธิการซื้อขายหุ้น การแปลงสภาพจาก

ใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้สามญั การใหหุ้น้ปันผล เป็นตน้ ลว้นสง่ผลใหส้ดัส่วนของการถือครองหุ้นโดย

นกัลงทุนแต่ละประเภทเปลีย่นแปลงไป รวมทัง้การถอืครองหุน้โดยนกัลงทุนต่างประเทศดว้ย 

 
 

 

มลูค่าการถือครองหุ้นโดยนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา 
(2554 - 2563) ปรบัขึ้นลงตามการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัยเ์ป็นส าคญั ส่วนการขาย

 สทุธิมีผลกระทบต่อมลูค่าการถือครองหุ้นค่อนข้างน้อย

จากการศกึษา “มลูคา่การถอืครองหุน้โดยนกัลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย” ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2554 - 2563)1 พบว่า ณ สิ้นปี 

2563 นกัลงทุนต่างประเทศมมีลูคา่ถอืครองหุน้ในตลาดหุน้ไทยอยู่ที ่4.49 ลา้นลา้นบาท คดิเป็น 28.67% ของมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคา

ตลาด (ตามภาพที ่3) และเมือ่เทยีบกบัปีฐาน (2554) ทีม่มีลูคา่การถอืครองหุน้อยู่ที่ 2.67 ล้านล้านบาท พบว่า มูลค่าการถือครองหุ้น ณ 

สิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้น  68.18% ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดยีวกนักบัการปรบัตวั SET Index ที่เพิ่มขึ้น 34.97% และมากกว่าการเพิ่มขึ้นของ

ดชันีผลตอบแทนรวม (Total Return Index: TRI) ของดชันี SET50 เลก็น้อย โดย TRI ของ SET50 เพิม่ขึน้ 63.02%  
                                                             

1 ในการศกึษามูลค่าการถอืครองหุน้โดยนกัลงทุนต่างประเทศ โดยทัว่ไปจะท าการศกึษาจากขอ้มูลล่าสุดจากการปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือ

หุน้ ซึ่งบรษิทัจดทะเบยีนส่วนใหญ่จะปิดสมุดทะเบยีนในช่วงเดอืนเมษายน - มิถุนายน ของทุกๆ ปี และในปี 2562 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ได้เริ่มท า

การพฒันาฐานขอ้มูลเพื่อค านวณมูลค่าการถอืครองหุน้เป็นรายเดอืน 
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ภาพท่ี 3 SET Index และข้อมลูการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ 

 
ที่มา: SET Research, ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

จากการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการถือครองหุ้นโดยนักลงทุนต่างประเทศในแต่ละปีเคลื่อนไหวไปในทิศทาง

เดียวกนักบัการเปลี่ยนแปลงของ SET Index อาท ิ 

 ณ สิ้นเดอืนเมษายน 2557 มูลค่าการถือครองหุ้นโดยนักลงทุนต่างประเทศลดลง 10.9% จากปีก่อนหน้า ขณะที่ SET Index 
ลดลง 11.4%  

 ณ สิน้เดอืนสงิหาคม 2563 มลูคา่การถอืครองหุน้โดยนกัลงทุนต่างประเทศลดลง  19.7% ขณะที ่SET Index ลดลง 19.1%  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจ านวนหุ้น (volume)  Foreign shares และจ านวนหุ้น NVDR รวมในตลาดทัง้หมด พบว่าจ านวนหุ้น

เพ่ิมขึน้มากกว่า 200,000 ล้านหุ้นในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาผา่นกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัจดทะเบียนตามทีก่ล่าวแล้วในหวัขอ้ปัจจยัที่

มผีลต่อการถอืครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศ 

เมือ่พจิารณาผลกระทบของมลูคา่การซื้อขายสทุธขิองนกัลงทุนต่างประเทศ พบว่า ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา นักลงทุนต่างประเทศขาย

สุทธิในตลาดหุ้นไทย 850,000 ล้านบาท สวนทางกบัมลูค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศท่ีปรบัเพ่ิมขึ้นถึง 68.18%

ซึ่งจากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า “การซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศไม่ได้เป็นตวับ่งชี้ถึงภาพรวมการถือครองหุ้นของ     

นักลงทนุต่างประเทศ”  

 

 

นักลงทุนต่างประเทศให้ความส าคญักบัการถือครอง foreign shares เพ่ือลงทุน
ระยะยาว ไม่น ามาซ้ือขาย ขณะท่ีซ้ือขายท าก าไรระยะสัน้ผ่าน local shares และ 

 NVDR

“ความมัง่ค ัง่วดัจากการสนิทรพัย์ที่ถือครอง ขณะที่สภาพคล่องวดัจากการซื้อขาย ” ซึ่งการศกึษานี้พิจารณาการถือครองหุ้นและการซื้อ

ขายหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศโดยแบง่กลุ่มหลกัทรพัย์ตามสทิธกิารออกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (voting right) ตามภาพที ่2  

จากข้อมลูการถือครองหุ้นของนักลงทนุต่างประเทศ (ภาพที ่4) พบวา่ การถือครองหุ้นส่วนใหญ่ของนักลงทุนต่างประเทศเป็น

การถือครองหุ้นเพื่อลงทุนในระยะยาว โดยเฉลี่ย 79.14% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศเป็น foreign 

shares ขณะที ่20.82% เป็น NVDR และมเีพยีง 0.04%  เป็น local shares   
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ภาพท่ี 4 สดัส่วนมลูค่าการถือครองหุ้นของนักลงทนุต่างประเทศ ในปี 2555 – 25632 

จ าแนกกลุ่มหลกัทรพัยต์ามสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น (voting right)  
หน่วย: % ต่อมูลค่าการถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนต่างประเทศในช่วงการปิดสมุดทะเบยีนแต่ละปี 

 
ที่มา: SET Research, ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

จากข้อมูลการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของนักลงทุนต่างประเทศ (ภาพที่ 5) พบว่า การซ้ือขายหลกัทรพัย์ส่วนใหญ่ของนักลงทุน

ต่างประเทศเป็นการซ้ือขายท าก าไรระยะสัน้ผ่าน local shares และ NVDR โดยสดัส่วนมูลค่าการซื้อขาย local shares โดยเฉลี่ย

อยู่ที ่50.11% ของมลูคา่การซื้อขายรวม และซื้อขาย NVDR 42.24% ขณะทีม่กีารซื้อขาย foreign shares เพยีง 7.65% เท่านัน้  

 

ภาพท่ี 5 สดัส่วนมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องนักลงทนุต่างประเทศ ในปี 2554 - 2563 

จ าแนกกลุ่มหลกัทรพัยต์ามสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น (voting right) 
หน่วย: % ต่อมูลค่าการซือ้ขายหลกัทรพัยร์วมของนกัลงทุนต่างประเทศในช่วงการปิดสมุดทะเบยีนแต่ละปี 

 
ที่มา: SET Research, ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยสรุป นักลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่ลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นไทยโดยถือครอง foreign shares เพ่ือให้ได้รบัสิทธิ

ประโยชน์ครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศท่ีก าหนดให้ลงทุนได้ในเฉพาะหลกัทรพัย์ท่ีมี

สิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (voting right) เท่านัน้ และดว้ยขอ้จ ากดัของเพดานการถือครองหุ้น (foreign ownership 

limit: FOL) ท าใหจ้ านวน foreign shares ของบรษิทัจดทะเบยีนแต่ละบรษิทัมอียู่อย่างจ ากดั ท าใหน้กัลงทุนต่างประเทศทีล่งทุนระยะยาว

ในบริษัทจดทะเบยีนไทยจึงถือครอง foreign shares โดยไม่น ามาซ้ือขาย เห็นได้อย่างชัดเจนจากสัดส่วนมูลค่าการซ้ือขาย 

foreign shares ซึง่อยู่ในระดบัต ่ามากเมือ่เทยีบกบั local shares และ NVDR  

                                                             
2 ฝ่ายวจิยัมขีอ้มูลยอ้นหลงัตัง้แต่ปี 2555 เป็นตน้มาเท่านัน้ 

82.01% 78.98% 80.13% 80.01% 80.31% 78.27% 77.17% 76.69% 78.67% 79.14% 

17.96% 21.00% 19.80% 19.85% 19.65% 21.70% 22.81% 23.27% 21.32% 20.82% 
0.02% 0.03% 0.08% 0.15% 0.03% 0.03% 0.02% 0.04% 0.00% 0.04% 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 เฉล่ีย 

foreign shares NVDR local shares

45.07% 47.64% 45.44% 49.88% 51.12% 53.10% 54.27% 53.32% 53.26% 47.99% 50.11% 50.76% 

13.05% 12.37% 9.73% 9.95% 9.81% 7.14% 5.04% 4.29% 3.32% 
1.81% 7.65% 6.11% 

41.88% 39.99% 44.83% 40.17% 39.07% 39.76% 40.69% 42.39% 43.42% 50.20% 42.24% 43.14% 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 เฉล่ีย รวม 

local shares foreign shares NVDR
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ขณะเดยีวกนั นักลงทนุต่างประเทศซ้ือขาย local shares และ NVDR ในสดัส่วนท่ีสูง ทัง้น้ีเพื่อท าก าไรระยะสัน้จากสภาพคล่อง

ในการซ้ือขายในตลาดท่ี local shares และ NVDR มีสภาพคล่องสูงกว่า foreign share  

 

 

ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา นักลงทุนต่างประเทศขายสทุธิเพ่ือท าก าไรระยะสัน้ในตลาด
หุ้นไทย ไม่ได้ออกจากตลาด  

จากประโยคทีก่ล่าววา่ “นกัลงทุนต่างประเทศขายสทุธใินตลาดหุน้ไทยเป็นมลูคา่สงู แสดงวา่นกัลงทุนต่างประเทศออกจากตลาดหุ้นไทย” 

ในการศกึษานี้ ผูว้จิยัท าการวเิคราะห์ขอ้มลูจาก “มลูคา่ซื้อขายสทุธขิองนกัลงทุนต่างประเทศในตลาดหุน้ไทย โดยจ าแนกกลุ่มหลกัทรพัย์

ตามสทิธใินการออกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (voting right)” พบวา่ 

 

ในช่วงปี 2554 - 3563 นักลงทนุต่างประเทศซ้ือขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหุ้นไทยรวมกว่า 68.7 ล้านล้านบาท โดยเป็นผู้ขายสุทธิ 

ด้วยมลูค่า 857,613 ล้านบาท  

จากมูลค่าการซื้อขายหลักทรพัย์ของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ตารางที่ 1) พบว่า นักลงทุน

ต่างประเทศซื้อขายหลักทรพัย์ในตลาดหุ้นไทยรวมกว่า 68.72 ล้านล้านบาท โดยซื้อหลกัทรพัย์รวม 33.93 ล้านล้านบาท และขาย

หลกัทรพัย์รวม 34.79 ลา้นลา้นบาท ดงันัน้ นกัลงทุนต่างประเทศมสีถานะเป็นผูข้ายสทุธริวม 857,613 ลา้นบาท  

 

ตารางท่ี 1 ข้อมลูการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องนักลงทนุต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย ในปี 2554-2563 
หน่วย: ลา้นบาท 

ปี 
มลูค่าซ้ือ 
หลกัทรพัย ์

(A) 

มลูค่าขาย 
หลกัทรพัย ์

(B) 

มลูค่าการซ้ือขาย 
หลกัทรพัย ์

(A)+ (B) 

มลูค่าการซ้ือขายสทุธิ 
 

(A)-(B) 
2554 1,635,534.65 1,640,825.07 3,276,359.72 -5,290.42 
2555 1,956,725.14 1,879,828.21 3,836,553.35 76,896.93 
2556 2,582,990.16 2,777,692.04 5,360,682.20 -194,701.88 
2557 2,237,556.56 2,273,252.50 4,510,809.06 -35,695.93 
2558 2,311,813.18 2,467,443.88 4,779,257.06 -155,630.70 
2559 3,317,021.29 3,238,475.31 6,555,496.59 78,545.98 
2560 3,683,687.21 3,709,790.70 7,393,477.91 -26,103.50 
2561 4,998,134.35 5,285,829.88 10,283,964.23 -287,695.54 
2562 5,348,299.46 5,393,090.70 10,741,390.17 -44,791.24 
2563 5,859,741.66 6,122,889.16 11,982,630.83 -263,147.50 
รวม 33,931,503.66 34,789,117.45 68,720,621.12 -857,613.79 

ที่มา: SETSMART, ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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เมือ่พจิาณามลูคา่การซื้อขายสทุธขิองนกัลงทุนต่างประเทศในชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมา พบวา่ นกัลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 2 ปีจาก 10 ปี คอื 

ในปี 2555 และปี 2559 ขณะทีอ่กี 8 ปีทีเ่หลอื นกัลงทุนต่างประเทศเป็นผูข้ายสุทธิ โดยปี 2561 นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาด

หุน้ไทยสงูสดุ ดว้ยมลูคา่ขายสทุธ ิ287,696 ลา้นบาท และล่าสุดในปี 2563 นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 263,148 ล้านบาท ถือว่าเป็น

มลูคา่ขายสทุธสิงูเป็นอนัดบั 2 ในชว่ง 10 ปี 

 

 

 

 
 
ในช่วงปี 2554 - 2563 นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิเพ่ือท าก าไรระยะสัน้ โดยขายสุทธิใน local shares 2.38 ล้านล้านบาท 

และขายสุทธิใน foreign shares  80,833 ล้านบาท ขณะท่ีซ้ือสุทธิ  NVDR ทุกปีตลอดช่วง 10 ปีท่ีท าการศึกษารวมสูงถึง 1.60 

ล้านล้านบาท 

แมว้า่ ในชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมานกัลงทุนต่างประเทศขายสทุธใินตลาดหุน้ไทยกวา่ 857,613 ลา้นบาท แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดจากกลุ่ม

หลกัทรพัย์ทีจ่ าแนกตามสทิธใินการออกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (voting right) ในภาพที ่6 พบขอ้มลูทีน่่าสนใจ ดงันี้ 

 

ภาพท่ี 6 มลูค่าการซ้ือขายหลกัทรพัยส์ุทธิในตลาดหุ้นไทยของนักลงทนุต่างประเทศในช่วงปี 2554 – 2563 

จ าแนกตามกลุ่มหลกัทรพัยต์ามสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น (voting right) 
หน่วย: ลา้นบาท 

 
ที่มา: SET Research, ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

net trading value -5,290 76,897 -194,702 -35,696 -155,631 78,546 -26,103 -287,696 -44,791 -263,148

foreign shares -2,537 122 -22,201 -13,437 -12,829 -7,867 -4,080 -10,428 -3,165 -4,411

NVDR 113,118 260,246 211,083 194,085 108,712 225,748 182,131 74,339 178,307 52,093

local shares -115,871 -183,472 -383,584 -216,344 -251,514 -139,335 -204,155 -351,606 -219,934 -310,829

 (500,000)

 (400,000)

 (300,000)

 (200,000)

 (100,000)

 -

 100,000

 200,000

 300,000

  “นักลงทนุต่างประเทศขายสุทธิมลูค่าสูงในตลาดหุ้นไทย” ข้อความน้ีเป็นข้อเทจ็จริง (facts) 
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 นกัลงทุนต่างประเทศขายสทุธเิพื่อท าก าไรระยะสัน้เป็นสว่นใหญ่ โดยขายสทุธใินกลุ่ม local shares สงูถงึ 2,376,644 ลา้นบาท  

 ในทางกลบักนั นกัลงทุนต่างประเทศซื้อสทุธใิน NVDR ต่อเนือ่งตลอดทัง้ 10 ปี ดว้ยมลูคา่ซื้อสทุธริวม 1,599,863 ลา้นบาท  

 ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิใน foreign shares รวม 80,833 ล้านบาท ที่ส าคญัจากการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น

ของนกัลงทุนรายใหญ่ อาท ิในปี 2556 มกีารขายสทุธิสูงสุด 22,201 ล้านบาท สาเหตุส าคญัจากการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หุน้ของนกัลงทุนรายใหญ่ โดยนกัลงทุนรายใหญ่ทีเ่ป็นนิตบิคุคลต่างประเทศขายหุน้ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนไทย3   

จากมลูคา่การซื้อขายสทุธขิองนกัลงทุนต่างประเทศในแต่ละปี พบวา่ ในปีท่ีนักลงทนุต่างประเทศมีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิ พบว่าเป็น

ผลจากการขายสุทธิเพ่ือท าก าไรใน local shares และในปีท่ีนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะเป็นผู้ซ้ือสุทธิ ส่วนใหญ่เป็นผลจาก

ซ้ือสุทธิเพ่ือลงทนุระยะสัน้และได้รบัสิทธิประโยชน์การเงินใน NVDR  

 

 

 

ดงันัน้ จากการศกึษาตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้อาจสรุปไดว้่า “นักลงทุนต่างประเทศยงัคงอยู่ตลาดหุ้นไทยสงัเกต

ได้จากการถือครอง foreign shares และให้ความสนใจเก่ียวกบัสภาพคล่องในการซ้ือขายหลกัทรพัย์ในตลาด

หุ้นไทย โดยการซ้ือขาย local shares และ NVDR” 

 

                                                             
3  https://www.siammakro.co.th/pdf/set/2013_TH/20130423_SET-Material%20Information%20(Thai).pdf 

  “นักลงทนุต่างประเทศออกจากตลาดหุ้นไทย” ข้อความน้ีเป็นความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน (myths) 
 


