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Executive Summary 

• เพยีงชว่ง 4 เดอืนแรกของปี 2564 มนีกัลงทุนบุคคลใหม่ทีเ่ริม่เขา้ซือ้ขายหุน้เป็นครัง้แรกสงูถงึ 151,653 คน  
คดิเป็นมากกว่า 1 เท่าตวัจากยอดรวมทัง้ปีก่อนหน้า และเป็นเกอืบ 20% ของนกัลงทุนบุคคลทัง้หมดทีซ่ือ้ขายหุน้
ในปีนี้ โดยนกัลงทุน Gen Y เป็นกลุ่มทีม่บีทบาทสงูทีส่ดุ คดิเป็น 61% ของจ านวนบุคคลใหม่ทัง้หมด และเป็น 
54% ของมลูค่าซือ้ขายของบุคคลใหมท่ัง้หมด ทัง้นี้ ในปี 2564 ถอืเป็นครัง้แรกทีก่ลุ่มนกัลงทุน Gen Y มสีดัสว่น
มลูค่าซือ้ขายสงูเกนิกว่าครึง่หนึ่ง จากเดมิทีอ่ยู่ระดบัใกลเ้คยีงหรอืน้อยกว่า Gen X 
 

• ในดา้นพฤตกิรรมการเลอืกลงทนุของนกัลงทุนบุคคลใหม่ในปีนี้ พบว่าครึง่หนึ่งเป็นนกัลงทุนแบบ Fundamental 
Group ทีน่ิยมซือ้ขายหุน้พืน้ฐานขนาดใหญ่หรอืหุน้ทีใ่หปั้นผลสงูเป็นหลกั นอกจากนี้ หากพจิารณาในเชงิขนาด
ของนกัลงทุน พบว่า 3 ใน 4 เป็นนกัลงทุนขนาดเลก็ทีซ่ือ้ขายโดยเฉลีย่ไม่เกนิ 1 แสนบาทต่อเดอืน ทัง้นี้ ระดบั
ความเสีย่งทีน่กัลงทุนรบัไดซ้ึง่สะทอ้นผ่านประเภทหุน้ทีเ่ลอืกซือ้ขาย และขนาดการซือ้ขายของนกัลงทุน  
จะสอดคลอ้งตาม life cycle ในแต่ละ generation 
 

• นกัลงทุนบุคคลใหม่เกอืบทัง้หมดเลอืกใช ้Internet เป็นช่องทางสง่ค าสัง่ซือ้ขายหลกั เพื่อตอบโจทยค์วามคล่องตวั
ในการลงทุน และแมแ้ต่กลุ่มสงูอายุยงัหนัมาใชเ้พิม่ขึน้อย่างกา้วกระโดด 
 

• ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา นกัลงทุนบคุคลใหม่อาจหยุดซือ้ขายไปบา้งในปีต่อๆ มา อย่างไรกด็ ีพบว่ามากกว่าครึง่หนึ่ง
ไดเ้รยีนรูภ้าวะตลาดหุน้และการลงทุน และยงัคงซือ้ขายเตบิโตต่อเนื่องไดใ้นระยะยาว 
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ท าความรู้จกักบันักลงทุนบุคคลใหม่ในตลาดหุ้นไทย   
 

Disclaimer: ขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี้ จดัท าขึน้บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถอืโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามรูแ้ละแนวคดิแก่ผูอ้า่น มใิชก่ารใหค้ าแนะน า 
ดา้นการลงทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมไิดใ้หก้ารรบัรองในความถกูตอ้งของขอ้มลู และไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ อนัเนื่องจากการน าขอ้มลู 
ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึ่งหรอืทัง้หมดไปใชอ้า้งองิ หรอืเผยแพรไ่มว่่าในลกัษณะใด นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง แกไ้ข เพิม่เตมิ
ขอ้มลูไมว่่าสว่นใดส่วนหนึ่งหรอืทัง้หมดตามหลกัเกณฑท์ีเ่หน็สมควร ความเหน็ทีป่รากฎในรายงานฉบบันี้ เป็นความคดิเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน ซึง่ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบั
ความเหน็ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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นักลงทนุบคุคลใหม่เป็นใครและมีบทบาทอย่างไรในตลาดหุ้นไทย 

 
  ณ สิน้เดอืน เม.ย. 2564 
ตลาดหุน้ไทยมนีกัลงทุนทีม่บีญัชซีือ้
ขายหุน้รวม 4.38 ลา้นบญัช ีหรอื 1.84 
ลา้นคน1 โดยมธีุรกรรมซือ้ขายหุน้ใน 
ช่วง 4 เดอืนแรกของปีนี้ 0.82 ลา้นคน 
ดว้ยมลูค่าซือ้ขายเฉลีย่วนัละ 46,394 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นเกอืบครึง่หนึ่ง
ของมลูค่าซือ้ขายหุน้ทัง้ตลาด 
 

ทัง้นี้ ในช่วง ม.ค.-เม.ย. 
2564 มนีกัลงทุนบุคคลใหม่ทีเ่ริม่เขา้
ซือ้ขายหุน้เป็นครัง้แรกสงูถงึ 151,653 
คน หรอืคดิเป็นมากกวา่ 1 เท่าตวัจาก
ยอดรวมทัง้ปีก่อนหน้า โดยนกัลงทุนบุคคลใหมม่บีทบาทเป็นเกอืบ 20% ของจ านวนบุคคลทัง้หมดทีซ่ือ้ขายหุน้ในปีนี้  
อน่ึง มขีอ้สงัเกตว่า 1 ใน 3 เป็นนกัลงทุนบุคคลใหม่ทีเ่ริม่ตน้จากการจองซือ้ IPO (initial public offering) หุน้ OR เมื่อตน้ปี 
ซึง่มรีปูแบบการกระจายหุน้ทีใ่หจ้ านวนหุน้น้อยต่อคน แต่เน้นความครอบคลุมของจ านวนคนทีเ่ขา้ถงึการลงทุน (รปูที ่1) 

 
ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา นกัลงทุน

บุคคลใหม่สว่นใหญ่เป็นกลุ่ม Gen Y  
โดยมสีดัสว่นคดิเป็นประมาณ 60%  
ของจ านวนบุคคลใหมท่ัง้หมด ส าหรบั
มลูค่าซือ้ขายพบว่า สว่นใหญ่มาจาก 
Gen Y และ Gen X โดยในปี 2564  
เป็นครัง้แรกทีบุ่คคลใหม่จาก Gen Y  
มบีทบาทในมลูค่าซือ้ขายสงูเกนิกว่า
ครึง่หนึ่ง (รปูที ่2-3, กล่องที ่1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 นกัลงทุนบุคคลทีม่บีญัชซีื้อขายหุน้รวม 4.67 ลา้นบญัช ีหรอื 1.96 ลา้นคน ณ สิน้เดอืน ม.ิย. 2564 

รปูท่ี 1: จ านวนนักลงทุนบคุคลใหม่ท่ีเร่ิมซ้ือขายในปี 2560 – เม.ย. 2564 (คน) 

กล่องท่ี 1: ท าความรู้จกักบั generation ต่างๆ 

รปูท่ี 2: จ านวนนักลงทุนบุคคลใหม่ แบง่ตาม generation (คน) รปูท่ี 3: มลูค่าซ้ือขายหุ้นของนักลงทุนบคุคลใหม่ แบง่ตาม  
generation (ล้านบาทต่อวนั) 
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นักลงทนุบคุคลใหม่มีพฤติกรรมอย่างไรและสนใจหุ้นแบบไหน 
 

  ครึง่หนึ่งของนกัลงทุนบุคคลใหมใ่น 
ปี 2564 เป็นกลุ่ม Fundamental Group ทีม่ี
พฤตกิรรมเน้นซือ้ขายหุน้พืน้ฐานขนาดใหญ่  
หรอืหุน้ทีใ่หปั้นผลสงู โดยระดบัความเสีย่งทีร่บัได้
และพฤตกิรรมการเลอืกลงทุนสอดคลอ้งตาม life 
cycle ของแต่ละ generation กล่าวคอื ยิง่สงูอายุ
ขึน้จะยิง่ซือ้ขายหุน้ fundamental ขนาดใหญ่
เพิม่ขึน้ตามไปดว้ย ขณะทีก่ลุ่มอายุน้อยมแีนว 
โน้มทีจ่ะกระจายการลงทุนไปยงัหุน้ขนาดเลก็
นอก SET100 และ mai ในสดัสว่นทีม่ากกว่า  
(รปูที ่4-5, กล่องที ่2) 

 
ในดา้นขนาดของนกัลงทุนบุคคลใหม่ 

พบว่ากลุ่มขนาดเลก็ทีซ่ือ้ขายเฉลีย่ไม่เกนิ 1 แสน
บาทต่อเดอืน มโีอกาสเขา้ถงึการลงทุนในหุน้เพิม่
มากขึน้ต่อเนื่องตลอด 5 ปีทีผ่่านมา (ยกเวน้ 
ปี 2563 ที ่SET index ปรบัลดแรงเนื่องจาก 
COVID จงึจงูใจใหน้กัลงทุนเร่งซือ้ขายเกบ็หุน้
ดว้ยมลูค่าทีม่ากขึน้) โดยนกัลงทุนกลุ่มนี้คดิเป็น 
3 ใน 4 ของจ านวนนกัลงทุนบุคคลใหมท่ัง้หมด
ในช่วง ม.ค.-เม.ย. 2564 ทัง้นี้ กลุ่ม generation ที่
อายุน้อยกว่าจะมนีกัลงทุนขนาดเลก็ในสดัสว่นที่
มากกว่า ซึง่สอดคลอ้งไปตามช่วงอายุเกบ็ออม 
ทีม่ขีองแต่ละคน (รปูที ่6-7)  
 
 

 
 

 

 

 

 
  

รปูท่ี 4: สดัส่วนจ านวนนักลงทุนบุคคลใหม่ แบง่ตาม generation และ retail 
segment ในช่วง 2021Q1 

รปูท่ี 5: สดัส่วนมูลค่าซ้ือขายหุ้นของนักลงทุนบคุคลใหม่ แบ่งตามประเภทหุ้น 
ในช่วง ม.ค.-เม.ย. 2564 

 

กล่องท่ี 2: ท าความรู้จกักบั retail segment ในตลาดหุ้นไทย 

❖ หนึ่งในลกัษณะเด่นของตลาดหุน้ไทยคอืการมกีลุ่มนกัลงทุนบุคคลทีห่ลากหลาย ท าใหต้ลาดซื้อขายไดค้ลอ่งตวักบัหลากหลาย counterparty  
โดยสามารถแบ่งกลุ่มนกัลงทุนบุคคลออกไดเ้ป็น 6 segment หลกั ตามพฤตกิรรมและความสนใจซือ้ขายหุน้ทีต่่างกนัไปของแต่ละคน ดงันี้ 
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ส าหรบัช่องทางการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 
ทีน่กัลงทุนบุคคลนิยมเลอืกใชใ้นยุคปัจจุบนั ที่
ดจิทิลัเขา้มาตอบโจทยค์วามตอ้งการไดอ้ย่าง
คล่องตวั แบบซือ้ขายไดทุ้กทีทุ่กเวลานัน้ พบว่า
จ านวนนกัลงทุนบุคคลใหม่ทีซ่ือ้ขายผ่านช่องทาง 
Internet เท่านัน้สงูถงึ 98% หรอืเกอืบทัง้หมด และ
แมแ้ต่กลุ่มสงูอายุอย่าง Gen Baby boomer & 
Post war พบว่าสงูถงึ 85% หนัมาใช ้Internet 
เพยีงอย่างเดยีวเพื่อสง่ค าสัง่เช่นกนั (รปูที ่8) 
 

ทัง้นี้ ประมาณ 1 ใน 5 ของนกัลงทุนบุคคลใหม่ในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา พบวา่หยุดซือ้ขายในปีทีส่อง และทยอยลดบา้ง
ในปีต่อๆ มา อย่างไรกด็ ีนกัลงทุนมากกว่าครึง่หนึ่งไดเ้รยีนรู้ภาวะตลาดหุน้และการลงทุน และยงัคงซือ้ขายเตบิโตต่อเนื่องได้
ในระยะยาว 

 

 

รปูท่ี 8: สดัส่วนจ านวนนักลงทุนบุคคลใหม่ ท่ีซ้ือขายผา่นช่องทาง Internet 
เท่านัน้ แบง่ตาม generation 

รปูท่ี 9: สดัส่วนจ านวนนักลงทุนบุคคลใหม่ในแต่ละปีและพฤติกรรมการเข้าซ้ือขายต่อเน่ืองในปีต่อๆ ไป 

รปูท่ี 6: สดัส่วนจ านวนนักลงทุนบุคคลใหม่ แบง่ตาม 
ช่วงมลูค่าซ้ือขายเฉล่ียต่อเดือนของแต่ละคน 

รปูท่ี 7: สดัส่วนจ านวนนักลงทุนบุคคลใหม่ แบง่ตาม 
generation และช่วงมลูค่าซ้ือขายเฉล่ียต่อเดือนของแต่ละคน 
ในช่วง 2564 (ม.ค.-เม.ย.) 


