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Key Findings: 
จากการศกึษาขอ้มูลการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย ณ สิน้เดอืนกรกฎาคม 2565 ของบรษิัทจดทะเบยีน
จ านวน 783 บรษิทั ซึง่มมีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดรวมกวา่ 19.0 ลา้นลา้นบาท หรอื 99.4% ของมลูค่า
หลกัทรพัยร์วมทัง้ตลาด พบว่า  
• ณ สิน้เดอืนกรกฎาคม 2565 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยรวม

กว่า 5.11 ล้านล้านบาท สูงสุดในรอบ 4 ปี เพิม่ขึน้ 0.29% จากปีก่อน ทีส่ าคญัจากการซือ้สทุธกิวา่  
153,151 ล้านบาท ในช่วงเดือนกนัยายน 2564 - เดือนกรกฎาคม 2565 และการถือครองหุ้นของ
บริษัทที่เข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ (new listing companies) โดยมมีูลค่าการถือครองหุ้นของนัก
ลงทุนต่างประเทศ คดิเป็น 26.84% ของมลูค่าหลกัทรพัยร์วมทัง้ตลาด 

• อุตสาหกรรมทีนั่กลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ กลุ่ม
เทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มทรพัยากร มูลค่าถือครองหุ้นรวม 3.12 ล้านล้านบาท 
คิดเป็น 61.0% ของมลูค่าการถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนต่างประเทศ   

• หมวดธุรกิจทีนั่กลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ หมวด
พลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) 953,319 ลา้นบาท รองลงมา คอื หมวดธนาคาร (BANK) 
783,470 ลา้นบาท และหมวดช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส ์(ETRON) 617,210 ลา้นบาท โดย 3 หมวด
ธุรกจินี้มมีูลค่าการถือครองหุ้นรวม 2.35 ล้านล้านบาท หรอื 46.1% ของมูลค่าการถือครองหุน้รวม
ของนกัลงทุนต่างประเทศ 

• 72.3% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศเป็นการถือครองหุ้นทีอ่ยูใ่น
องคป์ระกอบของ MSCI Thailand Index เพิม่ขึ้นจากปีก่อนทีอ่ยู่ทีร่ะดบั 68.0% 

• นักลงทุนต่างประเทศทีมี่มูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 สญัชาติแรก พบว่า 8 ใน 10 
สญัชาติ เป็นสญัชาติเดียวกนักบัปีก่อน แต่มสีลบัอนัดบั โดย นักลงทุนจากสหราชอาณาจกัรมี
มูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด ตามมาด้วยนักลงทุนจากสิงคโปร ์และสวิสเซอรแ์ลนดที์ข่ยบั
ขึ้นมาอยู่ทีอ่นัดบั 3 ขณะทีฮ่่องกงลดลงไปอยูอ่นัดบั 4 และสหรฐัอเมรกิา ญีปุ่่ น มอรเิชยีส 
เนเธอรแ์ลนด ์ฝรัง่เศส และบรติชิ เวอรจ์นิ ไอสแ์ลนด ์ตามล าดบั 

 

Disclaimers: 
  
ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสาร
ฉบับนี้  จ ัดท าขึ้นบนพื้นฐาน
ของขอ้มูลทีม่คีวามน่าเชื่อถือ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อให้
ความรู้และแนวคิดแก่ผู้อ่าน 
มใิช่การใหค้ าแนะน าด้านการ
ลงทุน ตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ป ร ะ เ ทศไทยมิไ ด้ ใ ห้ก า ร
รับรองในความถูกต้องของ
ข้อมูล และไม่ร ับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ 
อนัเนื่องจากการน าข้อมูลไม่
ว่ า ส่ ว น ใ ด ส่ ว นหนึ่ ง ห รื อ
ทั ้งหมดไปใช้อ้า งอิง  หรือ
เผยแพร่ไม่ว่าในลักษณะใด 
นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ขอสงวน
สิทธิในการ เปลี่ ยนแปล ง 
แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้หมด
ตามหลกัเกณฑ์ที่เหน็สมควร 
ความเหน็ทีป่รากฎในรายงาน
ฉบับนี้  เ ป็ นความคิด เห็น
ส่วนตวัของผู้เขยีน ไม่มสี่วน
เกี่ยวข้องกับความเห็นของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย 
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ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2565 นักลงทุนต่างประเทศมีมลูค่าการถือครองหุ้นในตลาด
หุ้นไทยรวมกว่า 5.11 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้น 0.29% จากส้ินเดือนสิงหาคม 2564 โดย
มลูค่าการถือครองหุ้นคิดเป็น 26.83% ของมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด  

 จากการศกึษาขอ้มูลการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ1 ในตลาดหุ้นไทยจาก 1) ขอ้มูลการปิดสมุดทะเบยีนเพื่อ

รวบรวมรายชื่อผู้ถอืหุน้ 2) ขอ้มูล Corporate Actions  3) ขอ้มูลการระดมทุนผ่านตลาดรองของบรษิัทจดทะเบยีน 783 บรษิัท2 โดยใช้

ขอ้มูลล่าสุดถึงสิน้เดอืนกรกฎาคม 2565 ซึ่งมมีูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดรวมกว่า 19.04 ล้านล้านบาท หรอืคดิเป็น 99.40% ของ

มลูค่าหลกัทรพัยร์วมทัง้ตลาด  

 ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2565 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยรวมกว่า 5.11 ล้านล้าน

บาท สูงสุดในรอบ 4 ปี (ภาพท่ี 1) หรือสูงเป็นอนัดบั 2 ในรอบ 10 ปี โดยมูลค่าถือครองหุ้นฯ เพ่ิมขึ้น 0.29% จากส้ินเดือน

สิงหาคม 2564 สวนทางกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) ท่ีลดลง 3.80% (ตารางท่ี 1) 

ภาพท่ี 1 SET Index และมูลค่าการถือครองหุ้นและสดัส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ  

SET Index 1,424.28 1,561.66 1,597.86 1,726.97 1,620.22 1,310.66 1,638.75 1,576.41 

   หน่วย: ลา้นบาท                                                                                                                                          หน่วย: % ต่อ Market Cap 

 
ทีม่า: SET Research, ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

 

                                                           
1  การแบ่งสญัชาตนิกัลงทุน ใชข้อ้มลูตามทีน่กัลงทุนระบุในฐานขอ้มลูนกัลงทนุ หากนกัลงทุนต่างประเทศลงทุนผ่านทางประเทศอื่น หรอื หลกัทรพัยอ์ยูภ่ายใตผู้เ้กบ็
 รกัษาทรพัยส์นิ (Custodian / Trustee) ในประเทศอื่น ท าใหฐ้านขอ้มลูนกัลงทุนมคีวามคลาดเคลือ่นจากสญัชาตทิีแ่ทจ้รงิของนกัลงทุนได ้
2  ขอ้มลู ณ สิน้เดอืนกรกฎาคม 2565 ไมร่วมบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ระหว่างฟ้ืนฟูกจิการ  
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0.29%
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ตารางท่ี 1 SET Index, SET50 Index และ SET100 Index 
 

ส.ค. 64 ก.ค. 65 เปล่ียนแปลง 
(%) 

SET Index 1,638.75 1,576.41 -3.80% 
SET50 Index 992.13 958.73 -3.37% 

SET100 Index 2,254.77 2,168.17 -3.84% 
mai Index 522.15 581.46 11.36% 

ทีม่า: SET Research, ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ทัง้นี้ ปัจจยัท่ีมีผลให้มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศปรบัเพ่ิมขึ้น ส่วนหน่ึงมาจาก 1) การซ้ือสุทธิ 

(foreign net buying position) กว่า 153,151 ล้านบาท ของนักลงทุนต่างประเทศ ในช่วงเดอืนกนัยายน 2564 - กรกฎาคม 2565 

(ภาพที ่2) และ 2) การถือครองหุ้นของบริษทัท่ีเข้าจดทะเบียนซ้ือขายใหม่ (new listing companies) ในช่วงเดอืนกนัยายน 2564 - 

กรกฎาคม 2565 ซึง่ ณ สิน้เดอืนกรกฎาคม 2565 นักลงทุนต่างประเทศถอืครองหุน้ของบรษิทัทีเ่ขา้จดทะเบยีนซือ้ขายใหม่ 24 บรษิทั มี

มลูค่าการถอืครองหุน้รวม 2,709 ลา้นบาท (ตารางที ่2)  

ภาพท่ี 2 มูลค่าการซ้ือขายสุทธิรายเดือนของนักลงทุนต่างประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม 2564 - สิงหาคม 2565 
หน่วย: ลา้นบาท 

 
ทีม่า: SET Research, ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 2 ขอ้มูลการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ 
ในส่วนของบริษทัจดทะเบียนท่ีเข้าจดทะเบียนซ้ือขายใหม่ (new listing companies) ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2565 

ช่วงเวลา 
จดทะเบียน 

จ านวนบริษทั มลูค่าการถือครองหุ้น  
ณ สิน้เดอืนกรกฎาคม 2565 

(ลา้นบาท) 
ก.ย. 64 - ธ.ค. 64 18 2.517 
ม.ค. 65 - ก.ค. 65  6 192 

รวม 24 2,709 

ทีม่า: SET Research, ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นสงูสดุในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มธรุกิจการเงิน 
และกลุ่มทรพัยากร มีมลูค่าถือครองหุ้นรวม 3.12 ล้านล้านบาท คิดเป็น 61.0% 
ของมลูค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ 

 เมื่อพจิารณามลูค่าถอืครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหุน้ไทย 9 อุตสาหกรรม (นับ

ตลาดเอม็ เอ ไอ เป็นอกีหนึ่งอุตสาหกรรม) พบว่า มูลค่าถอืครองหุน้ของนักลงทุนต่างประเทศ ณ สิน้เดอืนกรกฎาคม 2565 เพิม่ขึน้ใน

กลุ่มกลุ่มธุรกจิการเงนิ  กลุ่มทรพัยากร  กลุ่มบรกิาร และบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ขณะทีก่ลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ 

มีมูลค่าการถือครองหุ้นลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าการถือครองหุ้นฯ สูงสุด 3 อันดบัแรก ยงัคงเป็น

อตุสาหกรรมเดิมและอนัดบัเดียวกนักบัปีก่อน ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มธรุกิจการเงิน และกลุ่มทรพัยากร ตามล าดบั (ตารางที ่

3) โดยมมีลูค่าการถอืครองหุน้รวม 3.12 ลา้นลา้นบาท หรอืคดิเป็น 61.0% ของมลูค่าการถอืครองหุน้รวมของนกัลงทุนต่างประเทศ 

 ตารางท่ี 3 มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยและการเปล่ียนแปลงของดชันีกลุ่ม

อตุสาหกรรม 
กลุ่มอตุสาหกรรม มลูค่าการถือครองหุ้น 

(ล้านบาท) 
เปล่ียนแปลง 

(ล้านบาท) 
%  

การเปล่ียนแปลง 
% 

การเปล่ียนแปลง 
ดชันี 

กลุ่มอตุสาหกรรม 
ส.ค. 2564 ก.ค. 2565 

เทคโนโลยี 1,310,105 1,155,658 -154,447 -11.79 -2.33 
ธรุกิจการเงิน 947,421 1,006,750 59,329 6.26 -3.38 

ทรพัยากร 810,673 953,421 142,748 17.61 0.28 
บรกิาร 781,938 891,844 109,906 14.06 -1.05 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสิง่ก่อสรา้ง 447,273 426,311 -20,962 -4.69 -5.61 
สนิคา้อุตสาหกรรม 416,906 350,525 -66,381 -15.92 -16.36 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 323,548 283,290 -40,258 -12.44 -10.47 
สนิคา้อุปโภคบรโิภค 32,563 16,969 -15,594 -47.89 -29.57 

บรษิทัจดทะเบยีนใน mai 24,775 25,317 542 2.19 11.36 
รวม 5,095,202 5,110,085 14,883 0.29  

ทีม่า: SET Research, ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 กลุ่มเทคโนโลยี ยงัคงเป็นกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีนักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นด้วยมูลค่าสูงสุดท่ีระดบั 1,155,658 

ล้านบาท ต่อเน่ืองจากปีก่อนที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 1,310,105  ล้านบาท ลดลง 11.79% จากปีก่อน ส่วนหนึ่งจากราคา

หลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มเทคโนโลยปีรบัลดลง  

 อนัดบั 2 คือ กลุ่มธุรกิจการเงิน มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 1,006,750 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 6.26% จากปีก่อน และ

พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ไดร้บัความสนใจมากขึน้จากนักลงทุนต่างประเทศ สงัเกตไดจ้ากการเตบิโตของมลูค่าการถอืครองหุน้ สวนทาง

กบัการเปลีย่นแปลงดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมปรบัลดลง 3.38% และอนัดบั 3 คือ กลุ่มทรพัยากร มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 953,421 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 17.61 จากปีก่อน ขณะทีด่ชันีกลุ่มอุตสาหกรรมทีป่รบัลดลง 0.28% 

 ขณะท่ีกลุ่มบริการ อยู่ท่ีอนัดบั 4 มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 891,844 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 14.06% จากปีก่อน สวน

ทางกบัดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ปรบัลดลงเลก็น้อยจากปีก่อน  
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นักลงทนุต่างประเทศมีมลูค่าการถือครองหุ้นสงูสดุในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค รองลงมา 

คือ หมวดธนาคาร และหมวดช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส ์ 

 เมื่อพจิารณามูลค่าการถือครองหุน้ของนักลงทุนต่างประเทศจ าแนกตามหมวดธุรกจิของตลาดหุน้ไทย จ านวน 28 หมวด  

(รวมตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ เป็นหนึ่งหมวดธุรกจิ) พบว่า  

ตารางท่ี 4 มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ จ าแนกตามหมวดธรุกิจ 

หมวดธรุกิจ 
 

มลูค่าการถือครอง 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนมลูค่า 
การถือครองหุ้น 

ต่อมลูค่าการถือครองหุ้นรวม
ของนักลงทุนต่างประเทศ 

(%) 
พลงังานและสาธารณูปโภค  953,319  18.66% 

ธนาคาร  783,470  15.33% 
ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์  617,210  12.08% 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  538,448  10.54% 
พาณิชย ์  398,575  7.80% 

อาหารและเครื่องด่ืม  267,982  5.24% 
พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์  263,315  5.15% 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์  246,436  4.82% 

ขนส่งและโลจิสติกส์  230,862  4.52% 
การแพทย ์  214,938  4.21% 

เงินทุนและหลกัทรพัย ์  178,752  3.50% 
วสัดกุ่อสร้าง  131,869  2.58% 

ประกนัภยัและประกนัชีวิต  44,528  0.87% 
บรรจภุณัฑ์  39,560  0.77% 

ส่ือและส่ิงพิมพ ์  25,462  0.50% 
เหลก็ และ ผลิตภณัฑโ์ลหะ  24,157  0.47% 

ยานยนต์  22,176  0.43% 
วสัดอุตุสาหกรรมและเคร่ืองจกัร  17,635  0.35% 

การท่องเท่ียวและสนัทนาการ  17,118  0.33% 
บริการรบัเหมาก่อสร้าง  16,124  0.32% 

ธรุกิจการเกษตร  15,308  0.30% 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัตฯ์  15,002  0.29% 

ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์  8,431  0.16% 
แฟชัน่  5,023  0.10% 

บริการเฉพาะกิจ  4,890  0.10% 
ของใช้ในครวัเรือนและส านักงาน  3,516  0.07% 

กระดาษและวสัดกุารพิมพ ์  560  0.01% 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาด mai           25,317 0.50% 

รวมมลูค่าการถือครองหุ้น 5,110,086 100.00% 

ทีม่า: SET Research, ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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 นกัลงทุนต่างประเทศมมีูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) 953,319 ล้านบาท 

คิดเป็น 18.66% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ รองลงมา คือ ธนาคาร (BANK) 783,470 ล้านบาท คิด

เป็น 15.33% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ  และหมวดช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ (ETRON) 617,210 

ล้านบาท คิดเป็น 12.08% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ  โดย 3 หมวดธุรกิจน้ีมีมูลค่าการถือครอง

หุ้นรวม 2,353,999 ล้านบาท หรอื 46.07% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวม (ตารางที ่4) 

 

 
มลูค่าการถือครองหุ้นกว่า 72.3% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุน
ต่างประเทศทัง้หมด เป็นการถือครองหุ้นท่ีอยู่ในองคป์ระกอบของ MSCI 
Thailand Index เพ่ิมขึ้นจาก 68.0% จากปีก่อน 

 จากรายชื่อหลกัทรพัยท์ีน่ักลงทุนต่างประเทศถอืครองหุน้ ณ สิน้เดอืนกรกฎาคม 2565 เปรยีบเทยีบกบัรายชื่อองคป์ระกอบ

ของ MSCI Thailand Index จ านวน 43 บริษัท3 พบว่า นักลงทุนต่างประเทศถือครองทุกหลกัทรพัย์ท่ีเป็นองค์ประกอบดชันี

ดงักล่าว โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 3.69 ล้านล้านบาท คิดเป็น 72.3% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุน

ต่างประเทศ (ภาพที่ 3) ซึ่งมีมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้น 6.6% จาก ณ สิ้นเดือนสงิหาคม 2564 ที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นที่เป็น

องคป์ระกอบดชันีรวม 3.47  ลา้นลา้นบาท  

ภาพท่ี 3 มูลค่า และสดัส่วนมลูค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย  

จ าแนกตามกลุ่มรายช่ือหลกัทรพัยอ์งคป์ระกอบ MSCI Thailand Index 
หน่วย: ลา้นบาท (% ต่อมลูค่าการถอืครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศ)                                                                                                                                 

 
ทีม่า: SET Research, ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

                                                           
3 รายชือ่หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบ MSCI Thailand Index ณ 2 กนัยายน 2565 

3,465,943
(68.0%)

3,693,438
(72.3%)

1,629,259
(32.0%)

1,416,648
(27.7%)

ส.ค. 64 ก.ค. 65

กลุ่มทีเ่ป็นองคป์ระกอบดชันี กลุ่มทีไ่มไ่ดเ้ป็นองคป์ระกอบดชันี

6.6%
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ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2565 นักลงทุนจาก 123 สญัชาติถือครองหุ้นในตลาด
หุ้นไทย โดยนักลงทุนจากสหราชอาณาจกัร สิงคโปร ์และสวิสเซอรแ์ลนด์ มี
มูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 สญัชาติแรก ซ่ึงสวิสเซอรแ์ลนดข์ยบัขึ้นมาจาก
อนัดบั 4 จากปีท่ีแล้ว 

 จากขอ้มลูการถอืครองหุน้ของนกัลงทุนต่างประเทศ ณ สิน้เดอืนกรกฎาคม 2565 พบว่า มีนักลงทุนต่างประเทศจ านวน 123 

สญัชาติถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย ลดลงสุทธิ 1 สญัชาติ จากปีก่อน   

 นักลงทุนต่างประเทศท่ีมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 สญัชาติแรก มีมูลค่าถือครองหุ้นรวม 4.84 ลา้นล้านบาท คิด

เป็น 94.8% ของมูลค่าการถือครองหุ้นทัง้หมดของนักลงทนุต่างประเทศ (ตารางที ่5) 

 

ตารางท่ี 5 นักลงทุนต่างประเทศท่ีมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 อนัดบัแรก 

อนัดบั สญัชาติตามอนัดบั มลูค่า 
การถือครองหุ้นรวม  

(ล้านบาท) 

% มลูค่าการถือครองหุ้นรวม 
ของนักลงทุนต่างประเทศ 

      (%) 

1 
 

สหราชอาณาจกัร      1,750,612  34.3% 

2 
 

สงิคโปร ์      1,014,716  19.9% 

3 
 

สวสิเซอรแ์ลนด ์         469,562  9.2% 

4 
 

ฮ่องกง         462,085  9.0% 

5 
 

สหรฐัอเมรกิา         390,915  7.6% 

6 
 

ญีปุ่่ น         280,904  5.5% 

7 
 

มอรเิชยีส         167,629 3.3% 

8 
    เนเธอรแ์ลนด ์         148,012  2.9% 

9 
    

ฝรัง่เศส 88,467 1.7% 

10 
 

บรติชิ เวอรจ์นิ ไอสแ์ลนด ์           70,236  1.4% 

มลูค่าถอืครองหุน้รวม  10 สญัชาตแิรก      4,843,139   94.8% 

ทีม่า: SET Research, ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 จากภาพรวมมลูค่าการถอืครองหุน้จ าแนกตามสญัชาตนิกัลงทุน พบว่า นกัลงทุน 10 สญัชาตแิรกทีม่มีลูค่าการถอืครองหุน้

รวมสงูสดุ ณ  สิน้เดอืนกรกฎาคม 2565 พบว่า 8 สญัชาตยิงัคงเป็นนกัลงทุนสญัชาต ิแต่มกีารเปลีย่นแปลงจากปีก่อน  สรุปไดด้งันี้ 
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• นักลงทุนจากสหราชอาณาจกัร ยงัคงมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดในตลาดหุ้นไทย โดยมลูค่าการถอืครองหุน้สว่นใหญ่
กระจายถอืครองหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนขนาดใหญ่ทีเ่ป็นองคป์ระกอบดชันีอา้งองิต่างประเทศ (อาท ิMSCI Thailand Index 
เป็นตน้)  

• อนัดบัท่ี 2 ยงัคงเป็นนักลงทุนจากสิงคโปร ์ทีม่ลูค่าการถอืครองหุน้สว่นใหญ่อยูใ่นกลุ่มอตุสาหกรรมเทคโนโลย ี 

• ขณะท่ีอนัดบั 3 ในปีน้ี คือ นักลงทุนจากสวิสเซอรแ์ลนด ์ท่ีมลูค่าการถอืครองหุน้สว่นใหญ่กระจายถอืครองหุน้ของบรษิทัจด
ทะเบยีนขนาดใหญ่ทีเ่ป็นองคป์ระกอบดชันีอา้งองิต่างประเทศ โดยเฉพาะในธุรกจิพลงังาน แซงหน้าอนัดบั 4 นักลงทุนจาก
ฮ่องกง ท่ีลดลงจากอนัดบั 3 ในปีก่อน โดยมลูค่าการถอืครองหุน้สว่นใหญ่ของนกัลงทุนจากฮอ่งกง เป็นการของบรษิทัจด
ทะเบยีนขนาดใหญ่ทีเ่ป็นองคป์ระกอบดชันีอา้งองิต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

• อนัดบัท่ี 5 - 7 ยงัคงเป็นสญัชาติและอนัดบัเดิม ได้แก่ นักลงทุนจากสหรฐัอเมริกา ญ่ีปุ่ น และมอริเชียส ตามล าดบั 

ขณะท่ีอนัดบัท่ี 8 คือ นักลงทนุจากเนเธอรแ์ลนดท์ีข่ยบัมาอนัดบั 12 ตามมาดว้ยอนัดบั 9 นักลงทุนจากฝรัง่เศส ทีข่ยบั

ขึน้มาอนัดบั 11 ในปีก่อน และอนัดบั 10 ยงัคงเป็นนกัลงทุนจากบรติชิ เวอรจ์นิ ไอสแ์ลนด ์ 
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การเปรียบเทียบดชันีของกลุม่อตุสาหกรรม และหมวดธรุกิจ 
ณ ส้ินเดือนสิงหาคม 2564 และส้ินเดือนกรกฎาคม 2565 

ล าดบั กลุ่มอตุสาหกรรม / หมวดธกิุจ 
ดชันี 

ส.ค. 64 ก.ค. 65 % 
  ดชันีตลาดหลกัทรพัย ์(SET Index) 1,638.75 1,576.41 -3.80 
1 กลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร (AGRO) 507.08 454 -10.47 
  หมวดธุรกจิการเกษตร (AGRI) 329.52 250.79 -23.89 
  หมวดอุตสาหกรรมอาหาร (FOOD) 14,138.99 12,843.50 -9.16 
2 กลุ่มสินค้าอปุโภคบริโภค (CONSUMP) 99.47 70.06 -29.57 
  หมวดแฟชัน่ (FASHION) 577.94 651.26 12.69 
  หมวดเครือ่งใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน (HOME) 30 27.71 -7.63 
  หมวดของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ (PERSON) 261.75 135.17 -48.36 
3 กลุ่มธรุกิจการเงิน (FINCIAL) 162.95 157.45 -3.38 
  หมวดธนาคาร (BANK) 361.39 364.41 0.84 
  หมวดเงนิทุนและหลกัทรพัย์ (FIN) 5,613.65 4,872.44 -13.2 
  หมวดประกนัภยัและประกนัชวีติ (INSUR) 12,680.80 13,668.06 7.79 
4 INDUS 135.67 113.48 -16.36 
  หมวดยานยนต์ (AUTO) 526.15 482.67 -8.26 
  หมวดวสัดอุุตสาหกรรมและเครือ่งจกัร (IMM) 50.28 50.28 - 
  หมวดกระดาษและวสัดุการพมิพ ์(PAPER) 4,810.45 4,754.19 -1.17 
  หมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ (PETRO) 1,164.19 995.73 -14.47 
  หมวดบรรจุภณัฑ ์(PKG) 6,641.89 5,115.20 -22.99 
  หมวดเหลก็และผลติภณัฑโ์ลหะ (STEEL) 51.33 39.78 -22.50 
5 กลุ่มสินค้าอตุสาหกรรม (PROPCON) 115.79 109.29 -5.61 
  หมวดวสัดุกอ่สรา้ง (CONMAT) 11,057.34 9,493.27 -14.15 
  หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(PROP) 226.57 236.17 4.24 

  
หมวดกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์
เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (PF&REIT) 

176.5 153.51 
 

-13.03 
 

  หมวดรบัเหมาก่อสรา้ง (CONS) 70.28 64.59 -8.1 
6 กลุ่มทรพัยากร (RESOURC) 211.42 212.01 0.28 
  หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) 24,114.64 24,181.89 0.28 
7 กลุ่มบริการ (SERVICE) 480.91 475.86 -1.05 
  หมวดพาณชิย ์(COMM) 38,654.98 34,890.55 -9.74 
  หมวดการแพทย ์(HELTH) 5,633.47 6,798.40 20.68 
  หมวดสือ่และสิง่พมิพ ์(MEDIA) 51.33 46.61 -9.2 
  หมวดบรกิารเฉพาะกจิ (PROF) 184.45 227.63 23.41 
  หมวดท่องเทีย่วและสนัทนาการ (TOURISM) 480.74 555.87 15.63 
  หมวดขนส่งและโลจสิตกิส ์(TRANS) 358.8 355.44 -0.94 
8 กลุ่มเทคโนโลยี (TECH) 244.8 239.09 -2.33 
  หมวดชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์(ETRON) 7,968.09 6,613.43 -17 
  หมวดเทคโนโลยแีละการสือ่สาร (ICT) 160.81 171.99 6.95 
 ดชันีตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai Index) 522.15 581.46 11.36 

ทีม่า: SET Research, ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 


