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Key Findings: 
จากข้อมูลสถิติ พบว่า จ านวนนักลงทุนและจ านวนบญัชีท่ีเปิดซ้ือขายท าสถิติสูงสุดอย่างต่อเน่ือง 

และล่าสุด ณ ส้ินปี 2564 จ านวนนักลงทุนเพ่ิมขึน้ไต่สู่ระดบั 3 ล้านราย และจ านวนบญัชีท่ีเปิดซ้ือ

ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหุ้นไทยท าสถิติสูงสุดใหม่ โดยมีจ านวนบญัชีสูงกว่า 5 ล้านบญัชี  

 จ ำนวนนักลงทุนเพิม่ขึ้นไต่สู่ระดบั 3 ล้ำนรำย มีกำรเพิม่ขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดดในปี 2563 - 

2564 โดย ณ ส้ินเดือนธนัวำคม 2564 จ ำนวนนักลงทุนทีเ่ปิดบัญชีท ำสถิติสูงสุดใหม่ที ่  

3,101,457 รำย หรอืเพิ่มขึ้น 946,557 รายจากสิ้นปี 2563 อาจกล่าวได้ว่า ในปี 2564 มจี านวน   

นกัลงทุนเพิม่ขึน้มากกว่า 2.8 เท่าของการเพิม่ขึน้ในปี 2563  หรอืมากกวา่จ านวนนกัลงทุนทัง้หมด

ทีเ่พิม่ขึน้ในชว่ง 5 ปีกอ่นหน้า (ปี 2559 - 2563) 

 จ ำนวนบญัชีทีเ่ปิดซ้ือขำยหลกัทรพัย์เพิม่ขึ้นอย่ำงต่อเนือ่ง และท ำสถิติสูงสุดใหม่  โดย ณ 

ส้ินปี 2564 มีจ ำนวนบญัชีทีเ่ปิดซ้ือขำยหลกัทรพัยใ์นตลำดหุ้นไทย 5.2 ล้ำนบญัชี 

 กำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ต กำรเชือ่มโยงระบบกำรซ้ือขำยกบัระบบออนไลน์ของธนำคำร

พำณิชย ์กำรท ำงำนทีบ้่ำน (Work from Home) และนโยบำยกำรกระจำยกำรจดัสรรหุ้น IPO 

เป็นปัจจยัส ำคญัสนับสนุนกำรขยำยตวัของนักลงทนุในตลำดหุ้นไทย 

 จำกข้อมูลจ ำนวนผู้ถือหุ้นจำกกำรปิดสมุดทะเบียนล่ำสุดของบริษทัจดทะเบียนในปี 2563 

และในช่วง 10 เดือนของปี 2564 พบว่ำ จ ำนวนผู้ถือหุ้นของบริษทัจดทะเบียนมีจ ำนวนหุ้น

เพิม่ขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญั ซึง่นอกจากจะมปัีจจยัสนบัสนุนเชน่เดยีวกบัการเพิม่จ านวนผูถ้ือหุ้นแล้ว 

ยงัมปัีจจยัสนับสนุนทีแ่ตกต่างกนัรายบรษิทั อาทิ การขยายขอบเขตของธุรกจิเดมิ การเขา้สู่ธุรกจิ

ใหมท่ีม่แีนวโน้มเติบโต การพลกิฟ้ืนกจิการ เป็นตน้ ทีส่ง่ใหท้ัง้จ านวนนักลงทุนและจ านวนผูถ้ือหุ้น

ในตลาดหุน้ไทยท าสถติสิงูสดุใหมอ่ย่างต่อเนื่อง 

 

Disclaimers: 
  
ขอ้มูลที่ปรากฎในเอกสารฉบับน้ี 
จดัท าขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่
มี ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ  โ ด ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และ
แนวคิดแก่ผู้อ่าน มิใช่การให้
ค าแนะน าดา้นการลงทุน ตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมิได้
ให้การรับรองในความถูกต้อง
ของข้อมูล และไม่รบัผดิชอบต่อ
ความเสยีหายใดๆ ที่เกดิขึ้น อนั
เน่ืองจากการน าขอ้มูลไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหน่ึงหรือทัง้หมดไปใช้
อ้างอิง หรือเผยแพร่ไม่ว่าใน
ลักษณะใด นอกจากน้ีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอ
สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง 
แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหน่ึงหรือทั ้งหมดตาม
ห ลั ก เ ก ณฑ์ ที่ เ ห็ น ส ม ค ว ร 
ความเห็นที่ปรากฎในรายงาน
ฉบบัน้ี เป็นความคดิเหน็สว่นตัว
ของผู้เขียน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กั บ ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ต ล า ด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 

นางสาวสมิุตรา ตัง้สมวรพงษ์ 

ฝ่ายวิจยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

SET Note 
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 ในอดตีทีผ่า่นมา การเพิม่นกัลงทุนรายใหม่ในตลาดหุน้ไทยนับเป็นเรือ่งท้าทายอย่างยิง่ส าหรบัผูม้สีว่นรว่มในตลาดทุน และจาก

ขอ้มลูสถติแิสดงใหเ้ห็นวา่ ไมม่ปีีใดทีม่จี านวนนักลงทุนรายใหมเ่พิม่ขึน้มากกว่า 100,000 ราย และตัง้แต่ปี 2556 ทีจ่ านวนนกัลงทุนราย

ใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีสูงกว่า 100,000 ราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2564 ที่เพียงปีเดยีวมจี านวนนักลงทุนรายใหม่ เพิ่มขึ้นสูงถึง 

940,000 ราย หรอืในปีเดยีวมจี านวนบญัชเีพื่อซื้อขายหลกัทรพัย์เปิดใหมก่วา่ 1.7 ลา้นบญัช ี 

จ านวนนักลงทุนเพ่ิมข้ึนไต่สู่ระดบั 3 ล้านราย มีการเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดดในปี 2563 - 2564 

 หากพิจารณาจ านวนนักลงทุน (ภาพที่ 1)1 ตัง้แต่ปี 2549 - 2563 พบว่า จ านวนนักลงทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่าปีละ 110,000 

ราย  ซึง่ในปี 2550 จ านวนนกัลงทุนเพิม่ขึน้น้อยทีส่ดุ โดยเพิม่ขึน้เพยีง 24,000 ราย จากปี 2549 และในปี 2563 จ านวนนกัลงทุนเพิม่ขึ้น

ทีส่ดุ โดยเพิม่ขึน้สงูถงึ 337,000 ราย จากปี 2562 มปัีจจยัสนับสนุนส าคญัจากราคาหลกัทรพัย์ท่ีปรบัลดลงต า่สุดในรอบ 10 ปี และ

บริษทัจดทะเบียนไทยยงัมีการจ่ายเงินปันผลในระดบัสูงอยู่จ  านวนมาก2 เม่ือเทียบกบัอตัราเงินฝากท่ีต ่า และ ณ ส้ินปี 2564 

จ านวนนักลงทนุขยบัขึน้ไปสู่ระดบัท่ีสูงกว่า 3.1 ล้านราย 

 
ภาพท่ี 1 จ านวนนักลงทนุท่ีเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย์ ณ ส้ินปี 2549 -  2564 

หน่วย: ลา้นราย 

 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย, ขอ้มลู ณ 5 กมุภาพนัธ์ 2565 

                                                             
1 จ านวนนกัลงทุนที่รายงานของบรษิทัหลกัทรพัยโ์ดยไม่มกีารนบัซ ้าในบรษิทัเดยีวกนั แต่อาจมกีารนบัซ ้ากรณีที่นกัลงทุนเปิดบญัชซีือ้ขายกบับรษิทัหลกัทรพัย์
มากกว่า 1 แห่ง 
2 อา้งองิรายงาน SET Note 3/2563 เรื่องหุน้ปันผล ทางเลอืกลงทุนในภาวะดอกเบีย้ต ่า สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่ 
https://www.set.or.th/dat/vdoArticle/attachFile/AttachFile_1588133654532.pdf 
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ภาพท่ี 2 จ านวนนักลงทนุท่ีเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย์ ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2563 - ธนัวาคม 2564 
หน่วย: ลา้นราย 

 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย, ขอ้มลู ณ 5 กมุภาพนัธ์ 2565 

 
 และจากข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 จ านวนนักลงทุนที่เปิดบญัชีท าสถิติสูงสุดใหม่ที่  3,101,457 ราย หรือเพิ่มขึ้น 

946,557 รายจากสิน้ปี 2563 (ภาพที ่2) อาจกล่าวไดว้า่ ในปี 2564 มจี านวนนกัลงทุนเพิม่ขึน้มากกวา่ 2.8 เท่าของการเพิม่ขึน้ในปี 2563  

หรอืมากกวา่จ านวนนกัลงทุนทัง้หมดทีเ่พิม่ขึน้ในชว่ง 5 ปีกอ่นหน้า (ปี 2559 - 2563)  

 

จ านวนบญัชีท่ีเปิดซ้ือขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหุ้นไทยท าสถิติสูงสุดใหม ่สูงกว่า 5 ล้านบญัชี 

 จ านวนบญัชีท่ีเปิดซ้ือขายหลกัทรพัย์ในตลาดหุ้นไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปี 2564 ท่ีจ านวน

บญัชีเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคญั จากข้อมูลล่าสุด ณ ส้ินปี 2564 พบว่า จ านวนบญัชีท่ีเปิดส าหรบัซ้ือขายหลกัทรพัย์ในตลาดหุ้น

ไทย ท าสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวติัศาสตร์ท่ี 5,221,119 บญัชี3 หรอืเพิ่มขึ้นสงูถงึ 1.7  ล้านบญัช ีจากสิ้นปีก่อน (ภาพที่ 3) หรอืกล่าว

ไดว้า่ ในปี 2564 จ านวนบญัชเีพิม่ขึน้มากกวา่ 2 เท่าจากจ านวนบญัชทีีเ่พิม่ขึน้ในปี 2563 ทีต่ลอดทัง้ปีทีเ่พิม่ขึน้ 747,063 บญัช ี

 
ภาพท่ี 3 จ านวนบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหุ้นไทย ณ ส้ินปี 2560 - 2564  

หน่วย: บญัช ี

 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย, ขอ้มลู ณ 5 กมุภาพนัธ์ 2565 

  

                                                             
3 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเริม่เผยแพร่ขอ้มูลจ านวนบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหุน้ไทยผา่นเวบไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์  ตัง้แต่เดอืนมกราคม 
2560 เป็นตน้มา  

2,154,900 2,256,063 2,420,026 2,541,680 2,642,651 2,731,338 2,803,033 2,852,819 2,895,420 2,956,966 3,004,671 3,053,694 3,101,457

ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 ม.ีค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 ม.ิย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64

1,970,685 1,970,685 2,189,868 2,434,011 2,766,934 3,513,997219,183 244,143 332,923
747,063

1,707,122

ม.ค. 60 ธ.ค. 60 ธ.ค. 61 ธ.ค. 62 ธ.ค. 63 ธ.ค. 64

จ านวนบญัช ีณ สิน้เดอืนก่อน จ านวนบญัชทีี่เพิม่ขึน้ ณ เดอืนนัน้

1,970,685 2,189,868
2,434,011 2,766,934

3,513,997

5,221,119
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การเข้าถงึอินเตอรเ์น็ต การเช่ือมโยงระบบการซ้ือขายกบัระบบออนไลน์ของธนาคารพาณิชย ์การ

ท างานท่ีบ้าน (Work from Home) และนโยบายการกระจายการจดัสรรหุ้น IPO เป็นปัจจยัส าคญั

สนับสนุนการขยายตวัของนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย 

 จากการศกึษา พบวา่ มหีลายปัจจยัทีส่นบัสนุนใหม้กีารขยายตวัของจ านวนนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย (ภาพที ่4) สว่นหนึ่งจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชช้วีติและการท างาน อาทิ การท างานที่บ้าน 

(Work From Home: WFH) เป็นตน้ อกีทัง้ ความสะดวกรวดเรว็ในการเขา้ถงึตลาดทุน อาท ิ บรษิทัหลกัทรพัย์ใหบ้รกิารออนไลน์ในการ

เปิดบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์4 และให้บรกิารโปรแกรมการซื้อขายหลกัทรพัย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ช่วยลดความยุ่งยากในการน าส่ง

เอกสารในการอนุมตัใินการเปิดบญัช ี (เปิดพอรต์) และลดระยะเวลาในการเสนออนุมตัิที่ใชเ้วลาอนุมตัิภายใน 1 วนั  เป็นตน้ นอกจากนี้  

บางบรษิทัหลกัทรพัย์ยงัมกีารเชื่อมโยงบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์เขา้กบัโปรแกรมหรอื Application ที่ลูกคา้รบับรกิารอยู่แล้ว ในลกัษณะ 

One stop services on one application อกีดว้ย 

ภาพท่ี 4 ปัจจยัส าคญัท่ีช่วยสนับสนุนการขยายตวัของจ านวนนักลงทนุรายใหม่ในตลาดหุ้นไทย 

 
 
 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิต การท างาน  

ท าให้มีเวลาเช่ือมต่อในโลกออนไลน์เพ่ิมมากขึน้ 

  
เปิดบญัชีออนไลน์ 

 
 

การซ้ือขายผ่านระบบ
อินเตอรเ์น็ต 

 
การเช่ือมโยงบญัชีซ้ือขาย
หลกัทรพัยเ์ข้ากบัโปรแกรม

อ่ืนๆ 

 
นโยบายการจดัสรรหุ้นส าหรบั

ผู้จองซ้ือรายย่อยก่อน 

 
จอง IPO ผ่านเครือข่าย

ธนาคารพาณิชย ์

 
ธรุกิจสอดรบั 

           กบัสถานการณ์ 

 และในระหวา่งปี 2564 มบีรษิทัจดทะเบยีนหลายบรษิทัที่เขา้จดทะเบยีนเขา้ซื้อขายใหมใ่นตลาดหุ้นไทย ใชน้โยบายการจัดสรร

หุน้ส าหรบัผูจ้องซื้อรายย่อยกอ่น (Small Lot First) ผา่นทางสาขาของธนาคารพาณิชย์ท าใหส้ามารถเขา้ถงึผูม้เีงนิออมเพิม่มากขึน้ รวมถงึ

นักลงทุนรายใหม่เขา้มาลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีารด าเนินการสอดรบักบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ ธุรกจิ

โรงพยาบาล ธุรกจิเกีย่วขอ้งกบัสขุภาพอนามยั เป็นตน้ 

  

 

 
 

                                                             
4 https://www.setinvestnow.com/th/open-account-stock-eopen 

“การจดัสรรหุน้โดยใหค้วามส าคญักบัการกระจายหน่วยลงทุน / หุน้เป็นวงกวา้ง เพื่อเปิดโอกาสใหผู้จ้องซื้อทีเ่ป็นนกัลงทุนรายย่อย
ทุกรายอย่างเป็นธรรม (Small Lot First) หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ การจดัสรรหุน้ส าหรบัผูจ้องซื้อรายย่อยกอ่น” 

Small Lot First นิยมใชส้ าหรบัการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน มกัน ามาใชใ้นการเสนอขายครัง้แรก (ไอพโีอ) 
ผา่นชอ่งทางต่างๆ เชน่ บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน (บลจ.) ขายเอง ขายผา่นธนาคารพาณิชย์หรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ แลว้น ามา
จดัสรรอย่างเท่าเทยีมกนั คร ัง้ละหนึ่งหน่วยการจองซื้อ จนครบจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย  

  

https://www.setinvestnow.com/th/open-account-stock-eopen
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บริษทัจดทะเบียนท่ีมีจ านวนผูถ้อืหุ้นเพ่ิมข้ึนสูงสุด 10 อนัดบัแรก 

 จากสถติจิ านวนนักลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ไดพ้จิารณาถงึการเปลีย่นแปลงจ านวนผูถ้อืหุน้รายบรษิทั5 จาก

ขอ้มลูปิดสมุดทะเบยีนครัง้ล่าสุดของบรษิทัจดทะเบยีนในปี 2563 และในชว่ง 10 เดอืนของปี 2564 พบวา่ จ านวนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจด

ทะเบยีนต่างๆ มจี านวนผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั และพบวา่ บรษิทัจดทะเบยีนทีม่จี านวนผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้สงูสดุ 10 อนัดบัแรก 

(ตารางที ่1) มขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัการเพิม่ขึน้ของจ านวนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีน่่าสนใจ โดยเป็นเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้ 

 
ตารางท่ี 1 รายช่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีมีจ านวนผูถ้ือหุ้นเพ่ิมขึน้สูงสุด 10 อนัดบัแรก 

เม่ือเทียบข้อมลูการปิดสมดุทะเบียนครัง้ล่าสุดในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 และในปี 2563 

อนัดบั ช่ือย่อ 
หลกัทรพัย ์

จ านวนผู้ถือหุ้น
จากการปิดสมดุ
ทะเบียนล่าสดุ 

(ราย) 

การเปล่ียนแปลง 
จ านวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 

% การเปล่ียนแปลง 
จ านวนผู้ถือหุ้น 

 

หมายเหตุ 

1 OR 355,569 355,569 n.a. เริม่ซือ้ขาย 11 กุมภาพนัธ ์2564 
2 KBANK 121,929 +54,117 +80%  
3 SCGP 46,926 46,926 n.a. เริม่ซือ้ขาย 2 กรกฎาคม 2563 
4 STGT 68,021 +46,565 +217%  
5 CPF 105,424 +41,005 +64%  
6 KEX 30,058 30,058 n.a. เริม่ซือ้ขาย 24 ธนัวาคม 2563 
7 GUNKUL 49,959 +26,523 +136%  
8 BEM 112,571 +26,516 +31%  
9 NOBLE 31,635 +25,441 +408%  
10 LH 72,174 +23,073 +47%  

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 กลุ่มท่ี 1 บริษทัจดทะเบียนท่ีเข้าซ้ือขายใหม่ในตลาดหุ้นไทย ในปี  2563 - 2564 มลีกัษณะดงันี้ 

o บรษิทัจดทะเบยีนใหมม่ฐีานผูถ้อืหุน้จากบรษิทัในเครอืทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของผูถ้อืหุน้  

o บรษิทัจดทะเบยีนใหมเ่ป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทัจดทะเบยีนเดมิ ที ่ 

 ขยายขอบเขตการด าเนินงานต่อเนื่องจากการด าเนินงานเดมิของธุรกจิในลกัษณะตน้น ้าปลายน ้า 

 ท าธุรกจิใหมท่ีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิทีม่กีารเตบิโตสงู อาท ิธุรกจิออนไลน์ (บรรจุภณัฑ ์/ การขนสง่ที่

รบัรองธุรกจิออนไลน์) เป็นตน้ หรอื ธุรกจิเกีย่วกบัการแพทย์ทีต่อบสนองต่อการแพรร่ะบาดของ 

COVID-19 อาท ิธุรกจิการแพทย์ (อุปกรณ์การแพทย์) เป็นตน้  

   
                                                             

5 จ านวนผูถ้อืหุน้จากการปิดสมดุทะเบยีนเพื่อรวมรวมรายชือ่คร ัง้ล่าสดุในช่วงเวลาทีท่ าการศกึษา นบัรวมกบัจ านวนผูถ้อืหุน้ NVDR จาก
การปิดสมุดทะเบยีนฯ คร ัง้เดยีวกนั ของบรษิทัจดทะเบยีนแต่ละบรษิทั 
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o วธิกีารจดัสรรหุน้มสีว่นสนบัสนุนการเขา้ถงึนกัลงทุนรายย่อย อาท ิการจดัสรรหุน้ดว้ยวธิ ีSmall Lot First  

o ชอ่งทางการซื้อขายหลากหลายทีช่ว่ยใหเ้ขา้ถงึประชาชนมากขึน้ อาท ิการจองซื้อหุน้ผา่นระบบธนาคารพาณิชย์ / 

สาขาของธนาคารพาณิชย์ การจองซื้อหุน้ดว้ยวธิอีอนไลน์และออฟไลน์ 

 กลุ่มท่ี 2 บริษทัจดทะเบียนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยก่์อนปี 2563 

o ไดร้บัประโยชน์จากนักลงทุนรายใหมท่ีเ่ขา้มาในตลาดหุน้ไทย อาท ิผูถ้อืหุน้ OR ซื้อหุน้อื่นในตลาดตามที่กล่าว

มาแลว้ขา้งตน้ 

o การขยายขอบเขตการด าเนินธุรกจิไปยงัธุรกจิใหม ่อาท ิธุรกจิพลงังานทดแทน / พลงังานทางเลอืก 

 
o การพลกิฟ้ืนของธุรกจิ (Corporate turnover) จากทีธุ่รกจิอยู่ในความตอ้งการของลูกคา้ต่างประเทศ และมฐีาน

ลูกคา้ต่างประเทศพรอ้มกลบัเขา้มาเป็นลูกคา้ของธุรกจิจากการเปิดประเทศ 

  
 กล่าวโดยสรปุ ในปี 2564 ทัง้จ านวนนักลงทุนและผูถ้ือหุ้นไทยมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยมีปัจจยัสนับสนุนท่ี

ส าคญั อาทิ การเข้าถึงอินเตอรเ์น็ต การเช่ือมโยงระบบการซ้ือขายกบัระบบออนไลน์ของธนาคารพาณิชย ์การท างานท่ีบ้าน 

(Work from Home) และนโยบายการกระจายการจดัสรรหุ้น IPO เป็นต้น และนอกจากน้ี ยงัได้รบัปัจจยับวกท่ีแตกต่างกนัของ

แต่ละบริษทั อาทิ การขยายขอบเขตของธรุกิจเดิม การเข้าสู่ธรุกิจใหม่ท่ีมีแนวโน้มเติบโต การพลิกฟ้ืนกิจการ เป็นต้น ท่ีส่งให้

ทัง้จ านวนนักลงทนุและจ านวนผูถ้ือหุ้นในตลาดหุ้นไทยท าสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเน่ือง 
 


