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Key Findings: 
จากการศกึษาข้อมูลการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย ณ สิ้นเดอืนสงิหาคม 2564 ของบรษิทัจดทะเบยีน
จ านวน 756 บรษิทั ซึ่งมมีูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดรวมกว่า 18.7 ล้านล้านบาท หรอื 97.64% ของ
มลูคา่หลกัทรพัย์รวมทัง้ตลาด พบวา่  

 ณ สิน้เดอืนสงิหาคม 2564 นักลงทนุต่างประเทศมีมลูค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยรวม
กว่า 5.09 ล้านล้านบาท สูงสุดในรอบ 3 ปี เพิม่ขึน้ 35.5% จากปีกอ่น ทีส่ าคญัจากการเพิม่ขึน้ของ
ราคาหลกัทรพัย์ และการถอืครองหุน้ของบรษิทัทีเ่ขา้จดทะเบยีนเขา้ซื้อขายใหม ่โดยมลูคา่การถอื
ครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศ คดิเป็น 27.16% ของมลูคา่หลกัทรพัย์รวมทัง้ตลาด 

 อตุสาหกรรมทีน่ักลงทนุต่างประเทศมีมลูค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ กลุ่ม
เทคโนโลยี กลุ่มธรุกิจการเงิน และกลุ่มทรพัยากร มลูค่าถือครองหุ้นรวม 3.07 ล้านล้านบาท 
คิดเป็น 60.5% ของมลูคา่การถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนต่างประเทศ ขณะที ่“กลุ่มบรกิาร” ทีม่ี 
มลูคา่การถอืครองหุน้หุน้สงูสดุในปีกอ่น ลดลงมาอยู่อนักบัที ่4 ในปีนี้ 

 หมวดธรุกิจทีน่ักลงทนุต่างประเทศมีมลูค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ หมวด
พลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) 810,673 ลา้นบาท รองลงมา คอื หมวดช้ินส่วน 
อิเลก็ทรอนิกส์ 794,750 ลา้นบาท และหมวดธนาคาร (BANK) 706,615 ลา้นบาท โดย 3 หมวด 
ธุรกจินี้มมีลูคา่การถอืครองหุน้รวม 2.31 ลา้นลา้นบาท หรอื 45.6% ของมลูคา่การถอืครองหุน้รวม
ของนกัลงทุนต่างประเทศ 

 68.0% ของมลูค่าการถือครองหุ้นของนักลงทนุต่างประเทศเป็นการถือครองหุ้นทีอ่ยู่ใน
องคป์ระกอบของ MSCI Thailand Index ลดลงจากปีก่อนทีอ่ยู่ทีร่ะดบั 72.6% 

 นักลงทนุต่างประเทศทีม่ีมลูค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 สญัชาติแรกพบว่า 7 อนัดบัแรก
เหมือนปีก่อน ขณะทีอ่นัดบัที ่8 - 10 มีการเปลีย่นแปลงจากปีก่อน นักลงทนุจากสหราช
อาณาจกัรมีมลูค่าการถือครองหุ้นสูงสุด รองลงมา ได้แก่ สิงคโปร ์ฮ่องกง สวสิเซอรแ์ลนด ์
สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่่ น มอรเิชยีส เคย์แมน ไอสแ์ลนด ์ไตห้วนั และบรติชิ เวอรจ์นิ ไอสแ์ลนด์ 

 

Disclaimers: 
  
ข้อมู ลที่ ปรากฎในเอกสาร
ฉบับน้ี จัดท าขึ้นบนพื้นฐาน
ของขอ้มูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อให้
ความรู้และแนวคิดแก่ผู้อ่าน 
มใิช่การใหค้ าแนะน าดา้นการ
ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ป ร ะ เทศ ไทยมิ ไ ด้ใ ห้ก า ร
รับรองในความถูกต้องของ
ข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อ
ความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึ้น 
อันเน่ืองจากการน าข้อมูลไม่
ว่ า ส่ ว น ใด ส่ ว น ห น่ึ ง ห รื อ
ทั ้งหมดไปใช้อ้างอิ ง  หรือ
เผยแพร่ไม่ว่าในลักษณะใด 
นอกจากน้ีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ขอสงวน
สิทธิใ น การ เปลี่ ย น แปล ง 
แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทัง้หมด
ตามหลักเกณฑ์ที่เห็นสมควร 
ความเหน็ที่ปรากฎในรายงาน
ฉบับ น้ี  เ ป็นความคิดเห็น
ส่วนตัวของผู้เขียน ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับความเห็นของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย 

จดัท าโดย 

สุมิตรา ตัง้สมวรพงษ์  

ฝายวิจยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2564 นักลงทุนต่างประเทศมีมลูค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้น
ไทยรวมกว่า 5.09 ล้านล้านบาท สงูสดุในรอบ 3 ปี เพ่ิมขึ้น 35.5% จากปีก่อน ท่ีส าคญั
จากการเพ่ิมขึ้นของราคาหลกัทรพัย ์และการถือครองหุ้นของบริษทัท่ีเข้าจดทะเบียน

 เข้าซ้ือขายใหม่

 จากการศกึษาขอ้มูลการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ1 ในตลาดหุ้นไทยจาก 1) ขอ้มูลการปิดสมุดทะเบยีนเพื่อ

รวบรวมรายชื่อผูถ้ือหุ้น 2) ขอ้มูล Corporate Actions  3) ขอ้มูลการระดมทุนผ่านตลาดรองของบรษิทัจดทะเบยีน 756 บรษิทั2 จาก

ทัง้หมด 758 บรษิทั โดยใชข้อ้มลูล่าสดุถงึสิน้เดอืนสงิหาคม 2564 ซึง่มมีลูคา่หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดรวมกว่า 18.7 ล้านล้านบาท หรอื

คดิเป็น 97.64% ของมลูคา่หลกัทรพัย์รวมทัง้ตลาด  

 ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2564 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยรวมกว่า 5.09 ล้านล้าน

บาท สูงสุดในรอบ 3 ปี (ภาพท่ี 1) หรือสูงเป็นอนักบั 2 ในรอบ 10 ปี โดยมูลค่าถือครองหุ้นฯ เพ่ิมขึ้น 35.5% จากปีก่อน ท่ีส าคญั

จากการเพ่ิมขึน้ของราคาหลกัทรพัย ์ (ตารางท่ี 1) และการถือครองหุ้นของบริษทัท่ีเข้าจดทะเบียนเข้าซ้ือขายใหม่ 

ภาพท่ี 1 SET Index และมลูค่าการถือครองหุ้นและสดัส่วนมลูค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ  

SET Index 1,496.05 1,424.28 1,561.66 1,597.86 1,726.97 1,620.22 1,310.66 1,638.75 

   หน่วย: ลา้นบาท                                                                                                                                          หน่วย: % ต่อ Market Cap 

 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 ณ สิน้เดอืนสงิหาคม 2564 SET Index ปรบัเพ่ิมขึ้น 25.03% จากเดือนสิงหาคม 2563 (ตารางท่ี 1) เป็นปัจจยัส าคญัท่ี

ส่งผลให้มลูค่าการถือครองหุ้นของนักลงทนุต่างประเทศเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะในหมวดช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีดชันีหมวดธุรกิจ

ปรบัเพ่ิมขึน้เกือบ 3 เท่า (286.1%)3 สง่ผลใหม้ลูคา่การถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในหมวดธุรกจินี้ปรบัตวัเพิ่มในสดัส่วนสูง 

ซึง่จะกล่าวถงึในสว่นต่อไป 

                                                             
1  การแบ่งสญัชาตนิกัลงทุน ใชข้อ้มูลตามที่นกัลงทุนระบุในฐานขอ้มูลนกัลงทุน หากนกัลงทุนต่างประเทศลงทุนผา่นทางประเทศอื่น หรอื หลกัทรพัยอ์ยู่ภายใตผู้เ้กบ็
 รกัษาทรพัยส์นิ (Custodian / Trustee) ในประเทศอื่น ท าใหฐ้านขอ้มูลนกัลงทุนมคีวามคลาดเคลื่อนจากสญัชาตทิี่แทจ้รงิของนกัลงทุนได้ 
2  ขอ้มูล ณ สิน้เดอืนสงิหาคม 2564 ไม่รวมบรษิทัจดทะเบยีนที่อยู่ระหว่างฟ้ืนฟูกจิการ  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT)  
3  การเปลี่ยนแปลงดชันี เอกสารแนบ 1 

4,158,517 4,453,198 4,019,281 4,612,505 5,216,571 4,832,630 3,760,695 
5,095,202 

34.53 32.71 30.85 31.05 30.93 29.45 26.91 27.16 
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มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ % สดัส่วนมูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศต่อมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด 

35.5% 
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ตารางท่ี 1 SET Index, SET50 Index และ SET100 Index 

 ส.ค. 63 ส.ค. 64 เปล่ียนแปลง 
(ส.ค.63 - ส.ค.64) 

(%) 

ก.ย. 64 เปล่ียนแปลง 
(ส.ค.64 - ก.ย.64) 

(%) 
SET Index 1,310.66 1,638.75 25.03% 1,605.68 -2.02% 

SET50 Index 844.22 992.13 17.52% 964.35 -2.80% 
SET100 Index 1,888.52 2,254.77 19.39% 2,194.43 -2.68% 

mai Index 308.36 522.15 69.33% 544.68 5.31% 

ที่มา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 2 ข้อมลูการถือครองหุ้นของนักลงทนุต่างประเทศ 
ในส่วนของบริษทัจดทะเบียนท่ีเข้าจดทะเบียนซ้ือขายใหม่ (new listing companies) ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2564 

ช่วงเวลา 
จดทะเบียน 

จ านวนบริษทั มลูค่าการถือครองหุ้น  
ณ สิน้เดอืนสงิหาคม 2564 

(ลา้นบาท) 
ก.ย. 63 - ธ.ค. 63 20 32,932 
ม.ค. 64 - ส.ค. 64 19 58,903 

รวม 39 91,835 

ที่มา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ในช่วงเดอืนกนัยายน 2563 - สิ้นเดอืนสงิหาคม 2564 มบีรษิทัจดทะเบยีนที่เขา้จดทะเบยีนซื้อขายใหม่ (new 

listing companies) รวม 41 บรษิทั โดยจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) 23 บรษิทั และในตลาดหลกัทรพัย์เอ็ม เอ 

ไอ (mai) 18 บรษิทั (ไมร่วมหมวดกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์  2 กองทุน) ซึ่งพบว่า ณ 

ส้ินเดือนสิงหาคม 2564  นักลงทนุต่างประเทศมีการถือครองหุ้นเพ่ิมเติมในส่วนของบริษทัจดทะเบียนท่ีเข้าจดทะเบียนซ้ือขาย

ใหม่ 39 บริษทั (ใน SET 23 บริษทั และใน mai 16 บริษทั) รวมมลูค่าการถือครองหุ้นในกลุ่มน้ีกว่า 91,835 ล้านบาท (ตารางที ่2) 
 

 

นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นสงูสดุในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มธรุกิจการเงิน 
และกลุ่มทรพัยากร มีมลูค่าถือครองหุ้นรวม 3.07 ล้านล้านบาท คิดเป็น 60.5% 

 ของมลูค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ

 เมือ่พจิารณามลูคา่ถอืครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหุ้นไทย 9 อุตสาหกรรม (นับ

ตลาดเอม็ เอ ไอ เป็นอกีหนึ่งอุตสากรรม) พบว่า มูลค่าถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ณ สิ้นเดอืนสงิหาคม 2564 เพิ่มขึ้นในทุก

กลุ่มอุตสาหกรรมเมือ่เทยีบกบัปีกอ่น  

 อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าการถือครองหุ้นฯ สูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่ม

ทรพัยากรตามล าดบั (ตารางที ่3) โดยมมีลูคา่การถอืครองหุน้รวม 3.07 ลา้นลา้นบาท หรอืคดิเป็น 60.5% ของมลูคา่การถือครองหุ้นรวม

ของนกัลงทุนต่างประเทศ 
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 ตารางท่ี 3 มลูค่าการถือครองหุ้นของนักลงทนุต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยและการเปลี่ยนแปลงของดชันีกลุ่ม

อตุสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม มลูค่าการถือครองหุ้น 
(ล้านบาท) 

เปลียนแปลง 
(ล้านบาท) 

%  
การเปล่ียนแปลง 

% 
การเปล่ียนแปลง 

ดชันี 
กลุ่มอุตสาหกรรม 

ส.ค. 2563 ส.ค. 2564 

เทคโนโลย ี  668,353  1,310,105  641,752 96.0 58.9 
ธรุกิจการเงิน 684,215  947,421  263,206 38.5 36.8 

ทรพัยากร 697,004  810,673  113,669 16.3 18.7 
บรกิาร 760,102  781,938  21,836 2.9 13.7 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสิง่ก่อสรา้ง 392,474  447,273  54,799 14.0 15.0 
สนิคา้อุตสาหกรรม 228,259  416,906  188,647 82.6 57.8 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 295,845  323,548  27,703 9.4 16.0 
สนิคา้อุปโภคบรโิภค 19,385  32,563  13,178 68.0 12.4 

mai 15,057 24,775 9,718 64.5 69.3 
รวม 3,760,695 5,095,202 1,334,507 35.5 

 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 กลุ่มเทคโนโลยี เป็นกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีนักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นด้วยมูลค่าสูงสุดท่ีระดบั 1,310,104 ล้าน

ล้านบาท ขยบัขึน้มาจากอนัดบั 4 จากปีก่อนทีม่มีลูคา่การถอืครองหุ้นรวม 668,353 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้น 96.0% จากปีก่อน สาเหตุ

ส าคญัจากราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มเทคโนโลยีปรบัเพิ่มขึ้น สงัเกตได้จากดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปรบั

เพิม่ขึน้สงูถงึ 58.9% 

 อนัดบั 2 คือ กลุ่มธุรกิจการเงิน ขยบัขึ้นมาจากอนัดบั 3 ในปีก่อน โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 947,421 ล้าน

บาท เพ่ิมขึน้ 38.5% จากปีก่อน ขณะทีด่ชันีกลุ่มอุตสาหกรรมปรบัเพิม่ 36.8% และมกีารถอืครองหุ้นเพิ่มเติมในส่วนของบรษิทัที่เขา้จด

ทะเบยีนซื้อขายหลกัทรพัย์ขนาดใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ และอนัดบั 3 คือ กลุ่มทรพัยากร ลดลงจากอนัดบั 2 จากปีก่อน โดยมี

มลูค่าการถือครองหุ้นรวม 810,673 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 16.3% จากปีก่อน ทศิทางเดยีวกนักบัดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมทีป่รบัเพิม่ 18.7% 

 ขณะท่ีกลุ่มบริการ ท่ีมีมลูค่าการถือครองหุ้นสูงสุดเป็นอนัดบั 1 ในปีก่อน ปีน้ีลดลงมาอยู่ท่ีอนัดบั 4 มีมูลค่าการถือ

ครองหุ้นรวม 781,938 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2.9% จากปีก่อน ขณะท่ีดชันีกลุ่มอตุสาหกรรมน้ีปรบัเพ่ิม 13.7% จะเห็นไดว้่า มูลค่าการ

ถอืครองหุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้นน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมค่อนขา้งมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่

บรษิทัจดทะเบยีนหลายบรษิทัในกลุ่มบรกิาร มสีถานะ “บรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยอาจถูกเพิกถอน” จึงไม่ไดน้ าค านวณตามเงื่อนไขของ

การศกึษานี้ 

นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถอืครองหุ้นสูงสุดในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค รองลงมา 
คือ หมวดช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส ์และหมวดธนาคาร  

เมือ่พจิารณามูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศจ าแนกตามหมวดธุรกจิของตลาดหุ้นไทย จ านวน 28 หมวด   
(รวมตลาดหลกัทรพัย์เอ็ม เอ ไอ เป็นหนึ่งหมวดธุรกจิ) พบว่า นักลงทุนต่างประเทศมีการถือครองหุ้นเพ่ิมขึ้นในทุกหมวดธุรกิจ 

(ตารางที ่4)  
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ตารางท่ี 4 มลูค่าการถือครองหุ้นของนักลงทนุต่างประเทศ จ าแนกตามหมวดธรุกิจ 

หมวดธรุกิจ 
 

มลูค่าการถือครอง 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนมลูค่า 
การถือครองหุ้น 

ต่อมลูค่าการถือครองหุ้นรวม
ของนักลงทนุต่างประเทศ 

(%) 
พลงังานและสาธารณูปโภค      810,673  15.91% 

ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส ์      794,750  15.60% 
ธนาคาร      706,615  13.87% 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร      515,355  10.11% 
พาณิชย ์      391,342  7.68% 

อาหารและเครื่องดื่ม      299,363  5.88% 
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์      298,408  5.86% 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์      257,614  5.06% 
เงนิทุนและหลกัทรพัย ์      202,583  3.98% 
ขนส่งและโลจสิตกิส์      188,866  3.71% 

วสัดุก่อสรา้ง      172,623  3.39% 
การแพทย ์      154,530  3.03% 
บรรจุภณัฑ ์        45,656  0.90% 

ประกนัภยัและประกนัชวีติ        38,223  0.75% 
เหลก็ และ ผลติภณัฑโ์ลหะ        30,646  0.60% 

ยานยนต์        25,023  0.49% 
สื่อและสิง่พมิพ ์        24,926  0.49% 

ธุรกจิการเกษตร        24,185  0.47% 
การท่องเที่ยวและสนัทนาการ        19,040  0.37% 
ของใชส้่วนตวัและเวชภณัฑ ์        18,576  0.36% 

บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง        17,036  0.33% 
วสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร        16,091  0.32% 

แฟชัน่        10,107  0.20% 
ของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน         3,879  0.08% 

บรกิารเฉพาะกจิ         3,234  0.06% 
กระดาษและวสัดุการพมิพ ์         1,081  0.02% 

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาด mai           24,557 0.49% 
รวมมลูค่าการถือครองหุ้น 5,095,202 100.00% 

ที่มา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 นกัลงทุนต่างประเทศมมีลูค่าการถือครองหุ้นสูงสุดในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) 810,673 ล้านบาท 

คิดเป็น 15.9% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ รองลงมา คือ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) 

794,750 ล้านบาท คิดเป็น 15.6% ของมลูค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทนุต่างประเทศ  และธนาคาร (BANK) 706,615 ล้าน

บาท คิดเป็น 13.9% ของมลูค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทนุต่างประเทศ โดย 3 หมวดธุรกิจน้ีมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 

2,312,038 ล้านบาท หรือ 45.4% ของมลูค่าการถือครองหุ้นรวม 
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68.0% ของมูลค่าการถอืครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศเป็นการถอื

 ครองหุ้นท่ีอยู่ในองคป์ระกอบของ MSCI Thailand Index

 จากรายชือ่หลกัทรพัย์ทีน่กัลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้น ณ สิ้นเดอืนสงิหาคม 2564 เปรยีบเทียบกบัรายชื่อองค์ประกอบ

ของ MSCI Thailand Index จ านวน 42 บรษิทั4 พบวา่ นกัลงทุนต่างประเทศถอืครองทุกหลกัทรพัย์ที่เป็นองค์ประกอบดชันีดงักล่าว โดย

มมีลูคา่การถอืครองหุน้รวม 3.47 ลา้นลา้นบาท คดิเป็น 68.0% ของมลูคา่การถอืครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ (ภาพที่ 2) ซึ่งมี

มลูคา่การถอืครองหุน้เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้เดอืนสงิหาคม 2563 ที่มมีูลค่าการถือครองหุ้นที่เป็นองค์ประกอบดชันีรวมเพียง 2.73 ล้านล้าน

บาท หรอื เพิม่ขึน้ 26.9% 

ภาพท่ี 2 มลูค่า และสดัส่วนมลูค่าการถือครองหุ้นของนักลงทนุต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย  

จ าแนกตามกลุ่มรายช่ือหลกัทรพัยอ์งค์ประกอบ MSCI Thailand Index 
หน่วย: ลา้นบาท (% ต่อมูลค่าการถอืครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศ)                                                                                                                                 

 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 

 

ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2564 นักลงทุนจาก 124 สญัชาติถือครองหุ้นในตลาดหุ้น
ไทย โดยนักลงทุนจากสหราชอาณาจกัร สิงคโปร ์และฮ่องกง ยงัคงมีมลูค่าการ

  ถือครองหุ้นสงูสดุ 3 สญัชาติแรก ต่อเน่ืองจากปีก่อน

 จากขอ้มลูการถอืครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศ ณ สิน้เดอืนสงิหาคม 2564 พบวา่ มีนักลงทนุต่างประเทศจ านวน 124 

สญัชาติถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย เพ่ิมขึน้สุทธิ 8 สญัชาติ จากปีก่อน โดยมขีอ้สงัเกตว่า  

 นกัลงทุนต่างประเทศทีเ่คยถอืครองหุน้และหายไปในปีกอ่น ไดก้ลบัเขา้มาถอืครองหุน้ในตลาดหุน้ไทยอกีคร ัง้ในปี 2564 โดยเขา้
มาถอืครองหุน้ขนาดใหญ่ในตลาดหุน้ไทย  

 นกัลงทุนต่างประเทศทีเ่พิง่เขา้มาถอืครองหุน้ในตลาดหุน้ไทยเป็นครัง้แรกในปีนี้ มกีารเขา้มาในตลาดหุน้ไทย 2 ลกัษณะ คอื 1) 
เขา้มาถอืครองหุน้ขนาดใหญ่ในตลาดหุน้ไทย และ 2) เขา้มาถอืครองหุน้ทีเ่ขา้จดทะเบยีนใหม ่

  นักลงทนุต่างประเทศท่ีมีมลูค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 สญัชาติแรก มีมลูค่าถือครองหุ้นรวม 4.77 ล้านล้านบาท คิด

เป็น 93.7% ของมลูค่าการถือครองหุ้นทัง้หมดของนักลงทนุต่างประเทศ (ตารางที ่5) 

                                                             
4 รายชื่อหลกัทรพัยท์ี่เป็นองคป์ระกอบ MSCI Thailand Index ณ 15 ตุลาคม 2564 

2,731,186 
(72.6%) 

3,465,943 
(68.0%) 

1,029,509 
(27.4%) 

1,629,259 
(32.0%) 

ส.ค. 63 ส.ค. 64 

กลุ่มที่เป็นองคป์ระกอบดชันี กลุ่มที่ไม่ไดเ้ป็นองคป์ระกอบดชันี 

26.9% 
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ตารางท่ี 5 นักลงทนุต่างประเทศท่ีมีมลูค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 อนัดบัแรก 

อนัดบั สญัชาติตามอนัดบั มลูค่า 
การถือครองหุ้นรวม  

(ล้านบาท) 

% มลูค่าการถือครองหุ้นรวม 
ของนักลงทนุต่างประเทศ 

      (%) 

1 
 

สหราชอาณาจกัร      1,668,969  32.8% 

2 
 

สงิคโปร ์      1,072,002  21.0% 

3 
 

ฮ่องกง         498,282  9.8% 

4 
 

สวสิเซอรแ์ลนด์         413,203  8.1% 

5 
 

สหรฐัอเมรกิา         373,738  7.3% 

6 
 

ญี่ปุ่ น         317,701  6.2% 

7 
 

มอรเิชยีส         168,732  3.3% 

8     เคยแ์มน ไอสแ์ลนด ์         114,266  2.2% 

9     ไตห้วนั           76,402  1.5% 

10 
 

บรติชิ เวอรจ์นิ ไอสแ์ลนด์           70,030  1.4% 

มูลค่าถอืครองหุน้รวม  10 สญัชาตแิรก      4,773,326   93.7% 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 จากภาพรวมมลูค่าการถอืครองหุน้จ าแนกตามสญัชาตนิักลงทุน พบวา่ นกัลงทุน 10 สญัชาตแิรกทีม่มีลูค่าการถอืครองหุน้

รวมสงูสดุ ณ  สิน้เดอืนสงิหาคม 2564 พบวา่ 7 สญัชาตยิงัคงเป็นนกัลงทุนสญัชาตแิละอนัดบัเดยีวกนักบัปีกอ่น ขณะทีอ่นัดบั 8 - 10 มี

การเปลีย่นแปลงจากปีกอ่น  

 นักลงทนุจากสหราชอาณาจกัร ยงัคงมีมลูค่าการถือครองหุ้นสูงสุดในตลาดหุ้นไทย โดยมลูคา่การถอืครองหุน้สว่นใหญ่

เป็นการถอืครองหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนขนาดใหญ่ทีเ่ป็นองค์ประกอบดชันีตลาดหลกัทรพัย์และดชันีอา้งองิต่างประเทศ (อาท ิ

MSCI Thailand Index เป็นตน้) อนัดบัท่ี 2  คือ นักลงทนุจากสิงคโปร ์และอนัดบั 3 คือ นักลงทนุจากฮ่องกง โดยมลูค่า

การถือครองหุ้นส่วนใหญ่ทัง้ของนักลงทุนสิงคโปร์และนักลงทนุฮ่องกง เป็นการถอืครองหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่ม

เทคโนโลย ีทัง้ในหมวดชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์และหมวดเทคโนโลยแีละการสือ่สาร เป็นตน้  

 อนัดบัที ่4 - 7 ยงัคงเป็นสญัชาตแิละอนัดบัเดมิ ไดแ้ก่ นักลงทุนจากสวสิเซอรแ์ลนด ์สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่่ น และมอรเิชยีส ขณะที่

อนัดบัที ่8 นกัลงทุนจากเคย์แมน ไอสแ์ลนด์ ขยบัขึน้มาจากอนัดบัที ่13 จากปีกอ่น และอนัดบัที ่9 นกัลงทุนจากไตห้วนัทีข่ยบั

ขึน้มาจากอนัดบัที ่11 จากปีกอ่น จากมลูคา่การถอืครองหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในหมวดชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกสท์ีร่าคาปรบั

สงูขึน้  

 อนัดบัที ่10 นกัลงทุนจากบรติชิ เวอรจ์นิ ไอสแ์ลนด์ ทีอ่นัดบัลดลงมาจากอนัดบั 8 ในปีก่อน ขณะทีน่กัลงทุนจากเนเธอรแ์ลนด ์

และนกัลงทุนจากฝรัง่เศสทีเ่คยอยู่อนัดบัที ่9 และอนัดบั 10 ในปีกอ่น ลดลงไปอยู่ทีอ่นัดบัที ่12 และอนัดบัที ่11 ตามล าดบั 
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การเปรียบเทียบดชันีของกลุ่มอตุสาหกรรม และหมวดธรุกิจ 
ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2563 และส้ินเดือนสิงหาคม 2564 

ล าดบั กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธกิุจ 
ดชันี 

ส.ค. 63 ส.ค. 64 % 
  ดชันีตลาดหลกัทรพัย ์(SET Index) 1,310.66 1,638.75 25.03 
1 กลุ่มเกษตรและอุตสาหรรมอาหาร (AGRO) 437.07 507.08 16.02 
  หมวดธุรกจิการเกษตร (AGRI) 222.82 329.52 47.89 
  หมวดอุตสาหกรรมอาหาร (FOOD) 12,432.65 14,138.99 13.72 
2 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) 88.49 99.47 12.41 
  หมวดแฟชัน่ (FASHION) 509.64 577.94 13.4 
  หมวดเครื่องใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน (HOME) 22.21 30 35.07 
  หมวดของใชส้่วนตวัและเวชภณัฑ ์(PERSON) 238.25 261.75 9.86 
3 กลุ่มธรุกิจการเงิน (FINCIAL) 119.09 162.95 36.83 
  หมวดธนาคาร (BANK) 272.85 361.39 32.45 
  หมวดเงนิทุนและหลกัทรพัย ์(FIN) 3,624.66 5,613.65 54.87 
  หมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ (INSUR) 10,900.18 12,680.80 16.34 
4 INDUS 85.97 135.67 57.81 
  หมวดยานยนต ์(AUTO) 330.74 526.15 59.08 
  หมวดวสัดุอุตสาหกรรมและเครื่องจกัร (IMM) 44.41 50.28 13.22 
  หมวดกระดาษและวสัดุการพมิพ ์(PAPER) 4,022.78 4,810.45 19.58 
  หมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์(PETRO) 755.88 1,164.19 54.02 
  หมวดบรรจุภณัฑ ์(PKG) 4,047.68 6,641.89 64.09 
  หมวดเหลก็และผลติภณัฑโ์ลหะ (STEEL) 21.33 51.33 140.65 
5 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (PROPCON) 100.72 115.79 14.96 
  หมวดวสัดุก่อสรา้ง (CONMAT) 9,165.30 11,057.34 20.64 
  หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(PROP) 190.19 226.57 19.13 

  
หมวดกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(PF&REIT) 

187.69 
 

176.5 -5.96 

  หมวดรบัเหมาก่อสรา้ง (CONS) 59.29 70.28 18.54 
6 กลุ่มทรพัยากร (RESOURC) 178.11 211.42 18.7 
  หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) 20,314.98 24,114.64 18.7 
7 กลุ่มบริการ (SERVICE) 422.95 480.91 13.7 
  หมวดพาณิชย ์(COMM) 35,737.66 38,654.98 8.16 
  หมวดการแพทย ์(HELTH) 4,608.75 5,633.47 22.23 
  หมวดสื่อและสิง่พมิพ ์(MEDIA) 41.19 51.33 24.62 
  หมวดบรกิารเฉพาะกจิ (PROF) 132.79 184.45 38.9 
  หมวดท่องเที่ยวและสนัทนาการ (TOURISM) 398.61 480.74 20.6 
  หมวดขนส่งและโลจสิตกิส์ (TRANS) 313.01 358.8 14.63 
8 กลุ่มเทคโนโลยี (TECH) 154.04 244.8 58.92 
  หมวดชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์(ETRON) 2,063.85 7,968.09 286.08 
  หมวดเทคโนโลยแีละการสื่อสาร (ICT) 139.33 160.81 15.42 
 ดชันีตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai Index) 308.36 522.15 69.33 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 


