เอกสารรับฟังความคิดเห็น

การปรับหลักเกณฑ์การคานวณดัชนี ของ ตลท.
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ส่วนที่ 1: บทนา
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการจัดทาดัชนีเพื่อสะท้อนสภาพการณ์ ลงทุนในช่วงต่างๆ และเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูล้ งทุนทีห่ ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นการใช้เป็ นเครื่องมือในการสะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ทม่ี ี
การซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ การใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน (Performance Benchmark)
หรือการใช้เป็ นดัชนีอา้ งอิง (Underlying Index) ในการออกตราสารทางการเงินต่าง ๆ เช่น ตราสารอนุพนั ธ์ กองทุน
รวม และ กองทุนรวมอีทเี อฟ เป็ นต้น โดยดัชนีราคาหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม
หลัก ดังนี้
1. กลุ่มดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index Series) แบ่งเป็ น
1.1 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index)
1.2 ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ (SET Industry Group และ SET Sector Index)
1.3 ดัชนี SET50 (SET50 Index)
1.4 ดัชนี SET100 (SET100 Index)
1.5 ดัชนี sSET (sSET Index)
2. กลุ่มดัชนี SET Thematic Index Series แบ่งเป็ น
2.1 ดัชนี SETCLMV (SET CLMV Exposure Index)
2.2 ดัชนี SETHD (SET High Dividend 30 Index)
2.3 ดัชนี SETTHSI (SET THSI Index)
2.4 ดัชนี SETWB (SET Well-Being Index)
3. กลุ่มดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index Series) แบ่งเป็ น
3.1 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index)
3.2 ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม เอ็ม เอ ไอ (mai Industry Group Index)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มกี ารทบทวนและพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดทาดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดย
ตลอด เพื่อให้ดชั นีของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ในตลาดทุนและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้ดชั นี
ทีผ่ ่านมาดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถสะท้อนภาพการเคลื่อนไหวของราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ได้
แต่อาจยังมีขอ้ จากัดในการสะท้อนความสามารถในการลงทุนได้ของหลักทรัพย์ (Investable) ในกลุ่มหลักทรัพย์ท่ี
เป็ นองค์ประกอบของดัชนี ด้วยหลักการคานวณยังไม่ได้มปี ั จจัยทีส่ ะท้อนถึงสัดส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์รายย่อย (Free
Float) หรือ หุน้ ทีห่ มุนเวียนซือ้ ขายในตลาด และยังไม่สอดคล้องกับแนวโน้มการจัดทาดัชนีในต่างประเทศ
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ส่วนที่ 2: ประเด็นรับฟังความคิ ดเห็น
เพื่อให้ดชั นีทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทาขึน้ นัน้ สามารถสะท้อนความสามารถในการลงทุนของหลักทรัพย์
(Investable) และสอดคล้องกับแนวทางการคานวณดัชนี ของสากล รวมถึงความต้องการของผู้ใช้ด ัชนี ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้มกี ารศึกษาหลักเกณฑ์การคานวณน้าหนักของหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี ของผูจ้ ดั ทา
ดัชนีในต่างประเทศ พบว่าส่วนมากมีการใช้มลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทีป่ รับด้วยสัดส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์ราย
ย่อยในการคานวณดัชนี (Free Float Adjusted Market Capitalization) และมักจะปรับสัดส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์ราย
ย่อย (Free Float) ทีใ่ ช้ในการคานวณดัชนีในรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี และอาจมีการปรับสัดส่วนผูถ้ อื
หลักทรัพย์รายย่อย (Free Float) เพิม่ เติมหาก สัดส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์รายย่อย (Free Float) มีการเปลี่ยนแปลง
เกินระดับทีม่ นี ยั สาคัญ
ตารางแสดงเปรียบเทียบการนาสัดส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์รายย่อย (Free Float)
มาใช้ในการคานวณดัชนีของผูจ้ ดั ทาดัชนีในต่างประเทศ
ผูจ้ ดั ทาดัชนี

แนวทางการเปลีย่ นแปลงสัดส่วน
ผูถ้ อื หลักทรัพย์รายย่อย (Free Float) ในการคานวณดัชนี

TSE (Topix)

เปลีย่ นค่า Free Float เมื่อหลักทรัพย์นนั ้ ประกาศงบการเงิน

FTSE (FTSE SET), S&P (S&P 500)

เปลีย่ นค่า Free Float ปี ละ 1 ครัง้ และมีการพิจารณาเมื่อ Free Float
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญทุก 3 เดือน

MSCI, HANG SENG, STOXX
เปลีย่ นค่า Free Float ทุก 3 เดือน
หมายเหตุ ค่า Free float ทีใ่ ช้ในการคานวณดัชนีมแี นวทางหลากหลาย ทัง้ ใช้ค่าทีป่ ั ดขึน้ เป็ นจานวนเต็ม 5%, 1%
หรือค่าจริงในรูปแบบทศนิยม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีแนวคิดทีจ่ ะปรับหลักเกณฑ์ในการคานวณดัชนีให้สะท้อนวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
รวมถึงแนวทางในการดาเนินงานในการเปลีย่ นผ่าน (transition) เพือ่ ลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง โดย
I. แนวทางการปรับปรุงการคานวณดัชนี มีสาระสาคัญดังนี้
1. ปรับปรุงวิธกี ารคานวณน้าหนักของหุน้ ในองค์ประกอบของดัชนี จากเดิมทีใ่ ช้มลู ค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดในการคานวณดัชนี (Full Market Capitalization) เป็ นการใช้มลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดทีป่ รับด้วยสัดส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์รายย่อยในการคานวณดัชนี (Free Float Adjusted Market
Capitalization)
2. ปรับปรุงข้อมูลสัดส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์รายย่อย (Free Float) ทีใ่ ช้ในการคานวณดัชนี ดังนี้
 ปรับสัดส่ วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่ อย (Free float) ที่ใช้ในการค านวณดัชนี พร้อมรอบการ
เปลีย่ นแปลงรายชือ่ หลักทรัพย์ในดัชนี SET50, SET100 , SETCLMV, SETHD, SETTHSI และ
SETWB ในเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี
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 ปรับสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free float) ที่ใช้ในการคานวณดัชนี หากสัดส่วนผู้ถือ
หลักทรัพย์รายย่อย (Free float) เปลี่ยนแปลงจากค่าเดิมอย่างน้ อยร้อยละ 5 ขึ้นไปในเดือน
มีนาคม และกันยายนของทุกปี
 สัดส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์รายย่อย (Free float) ทีใ่ ช้ในการคานวณดัชนีจะปรับเป็ นจานวนเต็ม 1%
II. แนวทางการดาเนิ นการเพื่อลดผลกระทบ
การปรับเปลี่ยนวิธีการค านวณดังกล่ าวข้างต้น จะส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงน้ าหนั กของทุ ก
หลักทรัพย์เป็ นองค์ประกอบของดัชนี อันส่งผลให้ผู้ลงทุนทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ทอ่ี ้างอิงการเคลื่อนไหวของดัชนี บริหาร
ความเสีย่ งหรือมีฐานะในอนุ พนั ธ์ทเ่ี ชื่อมโยงกับดัชนี อาจต้องมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของ
ดัชนีเพื่อ rebalance หรือปรับสถานะตามไปด้วยในจานวนมาก (Index Turnover สูง) และอาจส่งผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์
เพื่อทาให้การเปลีย่ นผ่านมีความราบรื่น และลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มกี ารศึกษา
แนวทางการดาเนินการในต่างประเทศ ในกรณีทผ่ี จู้ ดั ทาดัชนีมกี ารปรับเปลีย่ นหลักเกณฑ์การคานวณดัชนีทส่ี าคัญที่
ส่งผลกระทบต่อน้ าหนักของหลักทรัพย์ในดัชนีจานวนมาก โดยพบว่าผูจ้ ดั ทาดัชนีในต่างประเทศ (MSCI ปี 2543
S&P ปี 2547) นัน้ จะแบ่งการปรับน้าหนักหลักทรัพย์ในดัชนีออกเป็ น 2 ครัง้ ทุก 6 เดือนโดยมีผลทีละครึง่ หนึ่ง
ดังนัน้ เพื่อลดผลกระทบจากการปรับเปลีย่ นการคานวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงจะใช้แนวทางเดียวกับต่างประเทศในการดาเนินการ โดยการทยอยปรับน้ าหนักเป็ น 2 ครัง้ โดยมีผลทีละครึง่ หนึ่ง
นอกจากนี้ ในการดาเนินการปรับการคานวณมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทีป่ รับด้วยสัดส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์
รายย่อย (Free Float Adjusted Market Capitalization) นัน้ จะดาเนินการดังนี้
 Key Tradable Index ปรับวิธกี ารคานวณดัชนี SET50, SET100 และ SETHD ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 ของปี
2564 เป็ นต้นไป
 ดัชนี อื่น ๆ ซึ่งเป็ น Composite Index, Industry/Sector Index และ Thematic Index จะทยอยด าเนิ นการ
ในช่วงปี 2565 - 2566
o Composite และ Industry/ Sector index ได้แก่ ดัชนี SET, SET Industry Group, SET Sector, mai,
mai Industry Group, mai Sector
o Thematic Index ได้แก่ sSET, SETCLMV, SETTHSI และ SETWB
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอรับทราบความคิดเห็นจากผู้ท่เี กี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข ้อมูลซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่อการ
พิจารณาปรับหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวกับการคานวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยท่า นสามารถให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564 ทัง้ นี้ หากมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติม สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ท่ี คุณฐานิฏฐ์ พัฒนวงษ์ ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารทุน โทรศัพท์ 02-009-9574 หรือ E-mail
IndexTeam@set.or.th
ส่วนที่ 3: แบบรับฟังความคิ ดเห็น
1. ข้อมูลทัวไป
่
ชือ่ -นามสกุล
บริษทั
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
อีเมล์

(ชือ่ ย่อ

)

สถานะของผูใ้ ห้ขอ้ คิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บริษทั จดทะเบียน
 ทีป่ รึกษาทางการเงิน
 บริษทั สมาชิก
 ผูล้ งทุน
 บริษทั หลักทรัพย์จดั การลงทุน
 อืน่ ๆ (ระบุ)........................................
2. ความคิ ดเห็น
2.1 แนวทางการปรับปรุงการคานวณดัชนี
2.1.1 ปรับปรุงวิธกี ารคานวณน้ าหนักของหุน้ ในองค์ประกอบของดัชนี จากเดิมทีใ่ ช้มลู ค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดในการคานวณดัชนี (Full Market Capitalization) เป็ นการใช้มลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่
ปรั บ ด้ ว ยสั ด ส่ ว นผู้ ถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ร ายย่ อ ยในการค านวณดั ช นี ( Free Float Adjusted Market
Capitalization)
 เห็นด้วย

 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
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ข้อเสนอแนะอืน่ :

2.1.2 ปรับปรุงข้อมูลสัดส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์รายย่อย (Free Float) ทีใ่ ช้ในการคานวณดัชนี ดังนี้
• ปรับข้อมูล สัดส่ วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free float) ที่ใช้ในการคานวณดัชนี พร้อมรอบการ
ทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์สาหรับดัชนี SET50, SET100 , SETCLMV, SETHD, SETTHSI และ SETWB
ในเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี
• ปรับข้อมูล สัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free float) ที่ใช้ในการคานวณดัชนี ในระหว่ างรอบ
เฉพาะกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ขึน้ ไปในเดือนมีนาคม และกันยายนของทุกปี
• ข้อมูลสัดส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์รายย่อย (Free float) ทีใ่ ช้ในการคานวณดัชนีจะปรับเป็ นจานวนเต็ม 1%
 เห็นด้วย

 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :
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2.3 แนวทางการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับการคานวณดัชนี โดยแบ่งการ
ปรับน้าหนักหลักทรัพย์ในดัชนีออกเป็ น 2 ครัง้ ทุก 6 เดือนโดยมีผลทีละครึง่ หนึ่ง
 เห็นด้วย

 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที่ IndexTeam@set.or.th ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564 หรือหาก
ท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่อ คุณฐานิฏฐ์ พัฒนวงศ์ โทรศัพท์ 02-009-9574
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบพระคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมา ณ โอกาสนี้
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