เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง
การปรับปรุงเกณฑ์การจัดทาดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ท่ี 25 กันยายน 2560
เพือ่ รับฟงั ความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
โดยเปิดรับฟงั ความคิดเห็นถึงวันศุกร์ท่ี 6 ตุลาคม 2560

เอกสารรับฟงั ความคิดเห็น : การปรับปรุงเกณฑ์การจัดทาดัชนี
ส่วนที่ 1: หลักการและเหตุผล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทาดัชนีเพื่อเป็ นเครื่องมือสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทม่ี ี
การซือ้ ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน (Performance Benchmark) หรือ
เป็ นดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ในการออกตราสารเงินประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารอนุ พนั ธ์ กองทุนรวม และ
กองทุนรวมอีทเี อฟ เป็ นต้น ทัง้ นี้ การจัดทาดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาให้สอดคล้องกับพัฒนาการของ
ตลาดทุนทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยปจั จุบนั มีประเด็นทีค่ วรพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ดังนี้
1. แหล่งทีม่ าของเงินทุนและการจ่ายปนั ผลของกิจการ
1.1 จากการรวบรวมผลสารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับแผนระดมทุนของบริษทั จดทะเบียน ทีส่ ถาบันวิจยั เพื่อ
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CMRI) ร่วมมือกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
และบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) ดาเนินการสอบถามจากผูบ้ ริหารบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560
พบว่ า แหล่ ง เงิน ทุ น สาหรับ การประกอบธุร กิจ ของบริษัท จดทะเบีย นมีก ารเปลี่ย นแปลงไปจากเดิม
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1 ดังนัน้ การทีบ่ ริษทั จดทะเบียนมีการพึง่ พาแหล่งเงินทุนภายในกิจการ
น้อยลงอาจส่งผลให้การจ่ายปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั แตกต่างไปจากในอดีตได้
ตารางที่ 1: ผลการสารวจความคิ ดเห็นผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน โดย CMRI TLCA & TSD
เกี่ยวกับแผนระดมทุนของบริษทั จดทะเบียน

ประเภทของแหล่งเงิ นทุนสาหรับบริษทั
ใช้กาไรสะสม
ขอสินเชื่อจากธนาคารในประเทศ
ออกหุน้ กูภ้ ายในประเทศ
เพิม่ ทุนโดยระดมทุนจากผูถ้ อื หุน้ เดิม
การเปิ ดให้มธี ุรกิจเข้าร่วมลงทุน (Joint Venture)
เพิม่ ทุนโดยระดมทุนจากผูถ้ อื หุน้ ใหม่
แปลงสภาพสินทรัพย์/ขายสินทรัพย์
ขอสินเชื่อจากธนาคารต่างประเทศ

หน่วย: % ของความถีร่ วมในการตอบแบบสอบถาม
6 เดือนหลัง 6 เดือนแรก 6 เดือนหลัง 6 เดือนแรก
2558
2559
2559
2560
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36
37
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34
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13
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5
4
4
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5
5
2
1
3
3
2
0
0
0

1.2 จานวนบริษัท จดทะเบียนที่มลี กั ษณะเป็ น Holding Company มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ ในช่วงเวลา
ย้อนหลัง 5 ปี รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 ทัง้ นี้ Holding Company มีการประกอบธุรกิจในลักษณะ
การลงทุนในบริษทั อื่น โดยทัวไปจึ
่ งสามารถจ่ายปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ได้ในอัตราสูงเมื่อเทียบกับ
กาไรจากการดาเนินงาน
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ตารางที่ 2: จานวนบริษทั จดทะเบียนที่มีชื่อเป็ น Holding Company
เปรียบเทียบกับจานวนบริษทั จดทะเบียนทัง้ หมด

จานวนบริษทั ณ สิ้ นงวด
Holding Company
บริษทั จดทะเบียนทัง้ หมด (SET+mai)
ทีม่ า: SET SMART

2556

2557

2558

2559

12
584

13
613

16
639

18
656

หน่วย: บริษทั
2560
(ส.ค.)
18
667

1.3 จากข้อมูลการจ่ายปนั ผลประจาปี ของบริษทั จดทะเบียนย้อนหลัง 4 ปี พบว่าจานวนบริษทั จดทะเบียนทีม่ ี
การจ่ายปนั ผลต่อเนื่องมีทงั ้ หมด 327 บริษทั (รายละเอียดตามตารางที่ 3) อย่างไรก็ดี พบว่าอัตราเงินปนั
ผลต่อหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของแต่ละปี มรี ะดับทีแ่ ตกต่างกันมากในช่วงเวลา 3 ปี ล่าสุด ดังนัน้ ในการ
พิจารณาสถิติท่เี กี่ยวกับการจ่ายปนั ผลของบริษทั จึงอาจต้องพิจารณาในภาพรวมด้วยค่าเฉลี่ยมากกว่า
การแยกพิจารณาค่าสถิตขิ องแต่ละปี
ตารางที่ 3: ลักษณะการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั จดทะเบียนที่มีการจ่ายปันผลต่อเนื่ อง 327 บริษทั
ลักษณะการจ่ายเงิ นปันผล
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารจ่ายปนั ผลต่อหุน้ เพิม่ ขึน้
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ ารจ่ายปนั ผลต่อหุน้ ไม่เปลีย่ นแปลง
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารจ่ายปนั ผลต่อหุน้ ลดลง
ค่าเฉลีย่ ของอัตราส่วนระหว่างเงินปนั ผลต่อหุน้ กับกาไรต่อหุน้
ของบริษทั
ทีม่ า: SET SMART

2557

2558

2559

134
51
142

150
57
120

169
65
93

52%

85%

57%

2. หลักทรัพย์ทถ่ี ูกห้ามการซือ้ ขาย (ขึน้ เครื่องหมาย SP) เป็ นระยะเวลานาน
ในช่ ว ง 2 ปี ท่ีผ่ า นมา จากสถิติ (ตารางที่ 4) พบว่ า มีกรณี บริษัท จดทะเบียนไม่ไ ด้เ ปิ ดเผยข้อมูล ตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เช่น ไม่นาส่งงบการเงินตามกาหนด เป็ นต้น หรือมีประเด็นกรณีอ่นื ๆที่
ทาให้หลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนนัน้ ถูกสังห้
่ ามการซือ้ ขายในช่วงเวลามากกว่า 20 วันเป็ นจานวน
เพิม่ ขึน้ ซึง่ ในจานวนนี้ หากหลักทรัพย์จดทะเบียนทีถ่ ูกสังพั
่ กการซือ้ ขายเป็ นองค์ประกอบของดัชนี ก็จะ
ส่งผลกระทบให้ดชั นีไม่สามารถสะท้อนความเคลื่อนไหวของกลุ่มหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบได้ตาม
วัตถุประสงค์ ดังนัน้ จึงอาจมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์ของดัชนีเพื่อให้ดชั นียงั สะท้อน
ความเคลื่อนไหวของสภาพตลาดได้อย่างเหมาะสม
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ตารางที่ 4: จานวนครังของการขึ
้
น้ เครือ่ งหมาย SP
จานวนวันของการขึน้ เครือ่ งหมาย SP
1 วันทาการ

หน่วย: จานวนครัง้
2558
2559
15

13

2 – 10 วันทาการ

3

11

11 – 20 วันทาการ

2

2

ตัง้ แต่ 20 วันทาการขึน้ ไป

26

50

จานวนครัง้ ของการขึน้ เครื่องหมาย SP ทัง้ หมด
ทีม่ า: SET SMART

46

76

ส่วนที่ 2: สรุปผลศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากพัฒนาการที่เกิดขึน้ ของบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ศึกษาแนวทางดาเนินการใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องของผูจ้ ดั ทาดัชนีในต่างประเทศ เช่น FTSE Russell, HSI, MSCI, S&P Dow Jones เป็ นต้น โดย
สรุปผลได้ดงั นี้
1. Dividend Index ในต่างประเทศนัน้ จะคัดเลือกหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนีโดยพิจารณาจาก
ประวัติการจ่ายเงินปนั ผลที่ต่อเนื่องกันของบริษทั และมีผู้จดั ทาดัชนีส่วนหนึ่งที่พจิ ารณาอัตราส่วนการ
จ่ายเงินปนั ผลต่อกาไรสุทธิ (Dividend Payout Ratio) เช่นเดียวกับดัชนี SET High Dividend (SETHD)
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
สาหรับเกณฑ์คดั เลือกหลักทรัพย์ทใ่ี ช้อยู่ในปจั จุบนั ของดัชนี SET High Dividend (SETHD) กาหนดว่า
จะนาหลักทรัพย์ในดัชนี SET100 ทีม่ กี ารจ่ายเงินปนั ผล (ไม่รวมเงินปนั ผลพิเศษ) ต่อเนื่องกัน 3 ปี และมี
อัต ราส่ว นการจ่ า ยเงิน ป นั ผลต่ อ ก าไรสุท ธิ (Dividend Payout Ratio) ในแต่ ละปี ไ ม่ เ กิน ร้อ ยละ 85 มา
คัดเลือกให้ได้ครบจานวน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบวิธกี ารที่ใช้ ในการพิจารณาค่า Dividend
Payout Ratio แล้ว พบว่าในต่างประเทศจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ Dividend Payout Ratio แต่ดชั นี
SETHD ในปจั จุบนั ใช้ขอ้ มูล Dividend Payout Ratio ในแต่ละปี ดังนัน้ เกณฑ์ทใ่ี ช้จงึ มีความแตกต่างกัน
2. ผู้จดั ทาดัชนีในต่างประเทศมักจะกาหนดประเภทของหลักทรัพย์ทจ่ี ะนาออกจากดัชนีและวิธกี ารอย่าง
ชัดเจน โดยหลักทรัพย์ทถ่ี ูกสังห้
่ ามการซือ้ ขายติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรือหลักทรัพย์ของบริษทั ที่
ล้มละลาย เข้าสูก่ ระบวนการเพื่อฟื้นฟูกจิ การ หรือชาระบัญชี (Bankrupt, File for bankruptcy protection,
Insolvent or Liquidated) จะถูกนาออกจากดัชนีตามแนวทางที่กาหนดไว้ ในขณะที่แนวทางของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ยังไม่ชดั เจนกรณีหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี sSET และดัชนี SETHD
ถูกขึน้ เครื่องหมาย SP ติดต่อกันเป็ นระยะเวลาตัง้ แต่ 20 วันทาการขึน้ ไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นว่า
อาจจาเป็ นที่จะต้องพิจารณานาหลักทรัพย์ดงั กล่าวออกจากการคานวณดัชนี เพื่อให้ดชั นีสะท้อนความ
เคลื่อนไหวของสภาพตลาดได้เหมาะสมขึน้ ตามแนวทางในต่างประเทศ
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ส่วนที่ 3: การปรับปรุงเกณฑ์การจัดทาดัชนี ในปี 2560
เพื่อให้ดชั นีท่ตี ลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทาขึ้นนัน้ มีความสอดคล้องกับ พัฒนาการของตลาดทุ นที่เ กิดขึ้น และ
เทียบเคียงได้กบั แนวทางในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิม่ ความน่ าเชื่อถือของดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจะปรับปรุง
เกณฑ์การจัดทาดัชนีในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกหุน้ เพื่อใช้เป็ นองค์ประกอบของดัชนี SETHD
เพื่อให้หลักทรัพย์ในดัชนี SETHD เป็ นหลักทรัพย์ท่มี กี ารจ่ายปนั ผลสูงอย่างต่อเนื่อง รองรับ บริษัทที่เป็ น
Holding Company และสอดคล้องกับ รูปแบบการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนในปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
เปลีย่ นหลักเกณฑ์การพิจารณา Dividend Payout Ratio จากเดิมทีพ่ จิ ารณาค่าไม่เกินร้อยละ 85 ในแต่ละปี ยอ้ นหลัง 3
ปี โดยเปลีย่ นเป็ นพิจารณาค่าเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี ของ Dividend Payout Ratio ไม่เกินร้อยละ 100
จากการจาลองโดยนาเกณฑ์น้ีมาใช้สาหรับ หลักทรัพย์ในดัชนี SET100 ณ รอบทบทวนเดือนธันวาคม 2559
เพื่อคัดเลือกเป็ นหลักทรัพย์ในดัชนี SETHD พบว่า การปรับปรุงเกณฑ์จะทาให้หลักทรัพย์ในดัชนี SETHD มีค่าเฉลีย่
ของอัตราเงินปนั ผลตอบแทน (Average Dividend Yield) อยู่ทร่ี ะดับ 5.39% ซึง่ สูงขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เกณฑ์
ปจั จุบนั ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 ดังนัน้ องค์ประกอบของดัชนี จากการปรับปรุง
เกณฑ์ดงั กล่าว จะทาให้ได้กลุ่มหลักทรัพย์ท่มี คี ุณสมบัติเรื่องการจ่ายเงินปนั ผลสูงและต่อเนื่องได้อย่างชัดเจนขึน้ กว่า
ปจั จุบนั
ตารางที่ 5: เปรียบเทียบค่าสถิติที่สาคัญของกลุม่ หลักทรัพย์ 30 หลักทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี
SET High Dividend รอบทบทวนเดือนธันวาคม ปี 2559

เกณฑ์การคัดเลือก

สรุปเกณฑ์ปจั จุบนั
 หลักทรัพย์ในดัชนี SET100
 จ่ายปนั ผลต่อเนื่อง 3 ปี
 Dividend Payout Ratio ไม่เกิน
85% ในแต่ละปี ต่อเนื่อง 3 ปี
สรุปเกณฑ์ใหม่
 หลักทรัพย์ในดัชนี SET100
 จ่ายปนั ผลต่อเนื่อง 3 ปี
 Dividend Payout Ratio เฉลีย่ 3 ปี
ย้อนหลังไม่เกิน 100%

ค่าเฉลี่ยของ
อัตราเงิ นปัน
ผลตอบแทน
ในช่วงเดือน
ก.ย. – พ.ย. 59

สัดส่วนมูลค่า
มูลค่าหลักทรัพย์ตาม
หลักทรัพย์ตามราคา
ราคาตลาด ณ วันที่
ตลาดของดัชนี เทียบกับ
30 พ.ย. 59
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดใน
(หน่ วย : ล้านบาท)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.49%

3,132,134

21%

5.39%

3,498,773

24%
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2. การปรับ ปรุ ง คุ ณ สมบัติข องหลัก ทรัพ ย์ใ นดัช นี SET50 ดัช นี SET100 ดัช นี sSET และดัช นี SETHD เพื่อ ให้
หลักทรัพย์ท่เี ป็ นองค์ประกอบของดัช นีสามารถลงทุนได้จริง โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเพิม่ การพิจารณาฐานะ
การเงินของบริษทั ทีจ่ ะเป็ นองค์ประกอบในดัชนีตามรอบทบทวน รวมทัง้ จะนาหลักทรัพย์ในดัชนีทไ่ี ม่สามารถลงทุน
ได้ออกจากการคานวณดัชนีตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ กล่าวคือ ทุกสิน้ เดือน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนาหลักทรัพย์
ในดัชนีทถ่ี ูกสังห้
่ ามการซื้อขายติดต่อกันเป็ นระยะเวลาตัง้ แต่ 20 วันทาการขึน้ ไปออกจากการคานวณดัชนี ส่วน
ั หาด้า นฐานะการเงิน จะน าออกจากการค านวณดัช นี โ ดยแจ้ง วัน เริ่ม การ
หลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ที่ป ระสบป ญ
เปลีย่ นแปลงเป็ นการล่วงหน้า
การปรับปรุง ทัง้ 2 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น จะเริ่มใช้ตงั ้ แต่ การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ สาหรับ ดัชนี SET50 ดัชนี
SET100 ดัชนี sSET และดัชนี SETHD ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 เป็ นต้นไป

5

เอกสารรับฟงั ความคิดเห็น : การปรับปรุงเกณฑ์การจัดทาดัชนี
ส่วนที่ 4: ประเด็นรับฟังความคิ ดเห็น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอรับฟงั ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อนามาพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การจัดทาดัชนีให้
เหมาะสมต่อไป โดยการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการแสดงข้อคิดเห็นในครัง้ นี้จะอยู่ในลักษณะภาพรวม โดยไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนตัวของผูแ้ สดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ทัง้ นี้ โปรด คลิกทีน่ ่ี เพื่อแสดงความคิดเห็นของท่านภายในวันศุกร์ท่ี
6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ในกรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม ท่านสามารถติดต่อ คุณพิธพร เตชไกรชนะ หมายเลข
โทรศัพท์ 02-009-9575 หรือ indexteam@set.or.th
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบคุณสาหรับการแสดงข้อคิดเห็นของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบ
ชื่อ_________________________________________________________________________
นามสกุล_____________________________________________________________________
ตาแหน่ง_____________________________________________________________________
โทรศัพท์_____________________________________________________________________
บริษทั _______________________________________________________________________
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อใช้เป็ นองค์ประกอบของดัชนี SETHD จะใช้ Dividend Payout
Ratio ทีเ่ ป็ นค่าเฉลีย่ 3 ปี ยอ้ นหลังไม่เกินร้อยละ 100




เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก.................................................................................................

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบั การไม่ พิจารณาหลักทรัพย์ข องบริษัท ดังต่ อไปนี้ในการทบทวนตามรอบการคัด เลือ ก
หลักทรัพย์ในดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี sSET และดัชนี SETHD
a. บริษทั ทีผ่ ดิ นัดชาระหนี้แล้ว และ/หรือยังไม่สามารถชาระหนี้ได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่าง
มีนยั สาคัญ
b. บริษทั ทีล่ ม้ ละลาย เข้าสูก่ ระบวนการเพื่อฟื้นฟูกจิ การ หรือชาระบัญชี
c. บริษัทที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่ องบการเงิน หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทไม่
ถูกต้อง




เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก.................................................................................................
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4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบั การนาหลักทรัพย์ออกจากดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี sSET และดัชนี SETHD ดังนี้
a. ทุกสิน้ เดือน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนาหลักทรัพย์ในดัชนีทถ่ี ูกสังห้
่ ามการซือ้ ขายติดต่อกันเป็ นระยะเวลา
ตัง้ แต่ 20 วันทาการขึน้ ไปออกจากการคานวณดัชนี
b. นาหลักทรัพย์ของบริษัทดังต่ อไปนี้ออกจากการคานวณดัชนีโดยแจ้งวันเริม่ การเปลี่ยนแปลงเป็ นการ
ล่วงหน้า
i. บริษัทที่ผดิ นัดชาระหนี้แล้ว และ/หรือยังไม่สามารถชาระหนี้ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงินอย่างมีนยั สาคัญ
ii. บริษทั ทีล่ ม้ ละลาย เข้าสูก่ ระบวนการเพื่อฟื้นฟูกจิ การ หรือชาระบัญชี
iii. บริษัทที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่ องบการเงิน หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินของ
บริษทั ไม่ถูกต้อง




เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก.................................................................................................
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