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ส่วนท่ี 1: บทน า 
 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มกีารจดัท าดชันีเพื่อสะทอ้นสภาพการณ์ลงทุนในช่วงต่างๆ และเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูล้งทนุทีห่ลากหลาย ไมว่่าจะเป็นการใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสะทอ้นการเคลื่อนไหวของหลกัทรพัยท์ีม่ ี
การซื้อขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ การใช้เปรยีบเทยีบผลตอบแทนจากการลงทุน (Performance Benchmark) 
หรอืการใชเ้ป็นดชันีอา้งองิ (Underlying Index) ในการออกตราสารทางการเงนิต่าง ๆ เชน่ ตราสารอนุพนัธ ์กองทุน
รวม และ กองทุนรวมอทีเีอฟ เป็นตน้ โดยดชันีราคาหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม
หลกั ดงันี้  

1. กลุ่มดชันีตลาดหลกัทรพัย ์(SET Index Series) แบ่งเป็น  
1.1 ดชันีตลาดหลกัทรพัย ์(SET Index)  
1.2 ดชันีกลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดธุรกจิ (SET Industry Group และ SET Sector Index)  
1.3 ดชัน ีSET50 (SET50 Index)  
1.4 ดชัน ีSET100 (SET100 Index)  
1.5 ดชัน ีsSET (sSET Index)  

2. กลุ่มดชันี SET Thematic Index Series แบ่งเป็น  
2.1 ดชัน ีSETCLMV (SET CLMV Exposure Index)  
2.2 ดชัน ีSETHD (SET High Dividend 30 Index)  
2.3 ดชัน ีSETTHSI (SET THSI Index)  
2.4 ดชัน ีSETWB (SET Well-Being Index)  

3. กลุ่มดชันีตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai Index Series) แบ่งเป็น  
3.1 ดชันีตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai Index)  
3.2 ดชันีกลุ่มอตุสาหกรรม เอม็ เอ ไอ (mai Industry Group Index)  

 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดม้กีารทบทวนและพฒันาหลกัเกณฑ์การจดัท าดชันีของตลาดหลกัทรพัย์ฯ มาโดย

ตลอด เพื่อให้ดชันีของตลาดหลกัทรพัย์ฯ มคีวามเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในตลาดทุนและสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชด้ชันี   

 
ทีผ่่านมาดชันีของตลาดหลกัทรพัยฯ์ สามารถสะทอ้นภาพการเคลื่อนไหวของราคาของกลุ่มหลกัทรพัยไ์ด ้

แต่อาจยงัมขีอ้จ ากดัในการสะทอ้นความสามารถในการลงทุนไดข้องหลกัทรพัย ์(Investable) ในกลุ่มหลกัทรพัย์ที่
เป็นองคป์ระกอบของดชันี ดว้ยหลกัการค านวณยงัไม่ไดม้ปัีจจยัทีส่ะทอ้นถงึสดัสว่นผูถ้อืหลกัทรพัยร์ายย่อย (Free 
Float) หรอื หุน้ทีห่มนุเวยีนซือ้ขายในตลาด  และยงัไมส่อดคลอ้งกบัแนวโน้มการจดัท าดชันีในต่างประเทศ 
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ส่วนท่ี 2: ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็ 
 
เพื่อใหด้ชันีทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัท าขึน้นัน้สามารถสะทอ้นความสามารถในการลงทุนของหลกัทรพัย์ 

(Investable)  และสอดคล้องกบัแนวทางการค านวณดชันีของสากล รวมถึงความต้องการของผู้ใช้ดัชนี ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ไดม้กีารศกึษาหลกัเกณฑก์ารค านวณน ้าหนกัของหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี ของผูจ้ดัท า
ดชันีในต่างประเทศ พบว่าส่วนมากมกีารใชม้ลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดทีป่รบัดว้ยสดัสว่นผูถ้อืหลกัทรพัยร์าย
ย่อยในการค านวณดชันี (Free Float Adjusted Market Capitalization) และมกัจะปรบัสดัส่วนผูถ้อืหลกัทรพัย์ราย
ย่อย (Free Float) ทีใ่ชใ้นการค านวณดชันีในรอบการคดัเลอืกหลกัทรพัย์ในดชันี และอาจมกีารปรบัสดัส่วนผูถ้อื
หลกัทรพัย์รายย่อย (Free Float) เพิม่เติมหาก สดัส่วนผูถ้อืหลกัทรพัย์รายย่อย (Free Float) มกีารเปลี่ยนแปลง
เกนิระดบัทีม่นียัส าคญั  

 
ตารางแสดงเปรยีบเทยีบการน าสดัสว่นผูถ้อืหลกัทรพัยร์ายย่อย (Free Float)  

มาใชใ้นการค านวณดชันีของผูจ้ดัท าดชันีในต่างประเทศ 

ผูจ้ดัท าดชันี 
แนวทางการเปลีย่นแปลงสดัสว่น 

ผูถ้อืหลกัทรพัยร์ายย่อย (Free Float) ในการค านวณดชันี 

TSE (Topix) เปลีย่นคา่ Free Float เมื่อหลกัทรพัยน์ัน้ประกาศงบการเงนิ 

FTSE (FTSE SET), S&P (S&P 500) 
เปลีย่นคา่ Free Float ปีละ 1 ครัง้ และมกีารพจิารณาเมื่อ Free Float 
เปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญัทกุ 3 เดอืน 

MSCI, HANG SENG, STOXX เปลีย่นคา่ Free Float ทุก 3 เดอืน  
หมายเหตุ ค่า Free float ทีใ่ชใ้นการค านวณดชันีมแีนวทางหลากหลาย ทัง้ใชค้่าทีปั่ดขึน้เป็นจ านวนเตม็ 5%, 1% 
หรอืคา่จรงิในรปูแบบทศนิยม 

 
 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึมแีนวคดิทีจ่ะปรบัหลกัเกณฑใ์นการค านวณดชันีใหส้ะทอ้นวตัถุประสงค์ดงักล่าว 

รวมถงึแนวทางในการด าเนินงานในการเปลีย่นผา่น (transition) เพือ่ลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง โดย 
I. แนวทางการปรบัปรงุการค านวณดชันี มสีาระส าคญัดงันี้ 
1. ปรบัปรงุวธิกีารค านวณน ้าหนักของหุน้ในองคป์ระกอบของดชันี จากเดมิทีใ่ชม้ลูคา่หลกัทรพัยต์าม

ราคาตลาดในการค านวณดชันี (Full Market Capitalization) เป็นการใชม้ลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคา
ตลาดทีป่รบัดว้ยสดัสว่นผูถ้อืหลกัทรพัยร์ายย่อยในการค านวณดชันี (Free Float Adjusted Market 
Capitalization)  

2. ปรบัปรงุขอ้มลูสดัสว่นผูถ้อืหลกัทรพัยร์ายย่อย (Free Float) ทีใ่ชใ้นการค านวณดชันี ดงันี้  
 ปรับสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free float) ที่ใช้ในการค านวณดัชนี  พร้อมรอบการ

เปลีย่นแปลงรายชือ่หลกัทรพัยใ์นดชันี SET50, SET100 , SETCLMV, SETHD, SETTHSI และ 
SETWB ในเดอืนมถิุนายน และธนัวาคมของทกุปี 
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 ปรบัสดัส่วนผู้ถือหลักทรพัย์รายย่อย (Free float) ที่ใช้ในการค านวณดัชนี หากสดัส่วนผู้ถือ
หลักทรพัย์รายย่อย (Free float) เปลี่ยนแปลงจากค่าเดิมอย่างน้อยร้อยละ 5 ขึ้นไปในเดือน
มนีาคม และกนัยายนของทกุปี  

 สดัสว่นผูถ้อืหลกัทรพัยร์ายยอ่ย (Free float) ทีใ่ชใ้นการค านวณดชันีจะปรบัเป็นจ านวนเตม็ 1% 
 

II. แนวทางการด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบ 
การปรับเปลี่ยนวิธีการค านวณดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงน ้าหนักของทุก

หลกัทรพัย์เป็นองค์ประกอบของดชันี อนัส่งผลใหผู้้ลงทุนทีม่ผีลิตภณัฑ์ทีอ่้างองิการเคลื่อนไหวของดชันี บรหิาร
ความเสีย่งหรอืมฐีานะในอนุพนัธ์ทีเ่ชื่อมโยงกบัดชันี อาจต้องมกีารซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นองค์ประกอบของ
ดชันีเพื่อ rebalance หรอืปรบัสถานะตามไปด้วยในจ านวนมาก (Index Turnover สูง) และอาจส่งผลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัย ์

เพื่อท าใหก้ารเปลีย่นผ่านมคีวามราบรื่น และลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้  ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดม้กีารศกึษา
แนวทางการด าเนินการในต่างประเทศ ในกรณีทีผู่จ้ดัท าดชันีมกีารปรบัเปลีย่นหลกัเกณฑก์ารค านวณดชันีทีส่ าคญัที่
ส่งผลกระทบต่อน ้าหนักของหลกัทรพัย์ในดชันีจ านวนมาก โดยพบว่าผูจ้ดัท าดชันีในต่างประเทศ (MSCI ปี 2543 
S&P ปี 2547) นัน้จะแบ่งการปรบัน ้าหนกัหลกัทรพัยใ์นดชันีออกเป็น 2 ครัง้ทกุ 6 เดอืนโดยมผีลทลีะครึง่หนึ่ง  

 ดงันัน้ เพื่อลดผลกระทบจากการปรบัเปลีย่นการค านวณดชันีของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
จงึจะใชแ้นวทางเดยีวกบัต่างประเทศในการด าเนินการ โดยการทยอยปรบัน ้าหนกัเป็น 2 ครัง้โดยมผีลทลีะครึง่หนึ่ง 
นอกจากนี้ ในการด าเนินการปรบัการค านวณมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดทีป่รบัด้วยสดัส่วนผูถ้อืหลกัทรพัย์
รายยอ่ย (Free Float Adjusted Market Capitalization)  นัน้ จะด าเนินการดงันี้ 

 Key Tradable Index  ปรบัวิธกีารค านวณดชันี SET50, SET100 และ SETHD  ตัง้แต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 
2564 เป็นตน้ไป  

 ดัชนี อื่น ๆ ซึ่งเป็น Composite Index, Industry/Sector Index และ Thematic Index จะทยอยด าเนินการ
ในชว่งปี 2565 - 2566  
o Composite และ Industry/ Sector index ไดแ้ก ่ ดชันี SET, SET Industry Group, SET Sector, mai, 

mai Industry Group, mai Sector 
o Thematic Index  ไดแ้ก ่sSET, SETCLMV, SETTHSI และ SETWB  
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ตลาดหลักทรพัย์ฯ จึงขอรบัทราบความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พจิารณาปรบัหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวกบัการค านวณดชันีของตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยท่านสามารถให้ความเห็นหรอื
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ภายในวนัที ่2 เมษายน 2564 ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถ
ตดิต่อสอบถามได้ที ่คุณฐานิฏฐ ์พฒันวงษ์ ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑต์ราสารทุน โทรศพัท ์02-009-9574 หรอื E-mail 
IndexTeam@set.or.th 

ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  (ชือ่ย่อ  ) 
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล์  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 บรษิทัจดทะเบยีน  ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
 บรษิทัสมาชกิ 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุ 
 

 ผูล้งทนุ 
 อืน่ๆ (ระบุ)........................................ 
 

2. ความคิดเหน็  
2.1 แนวทางการปรบัปรงุการค านวณดชันี 
2.1.1 ปรบัปรุงวธิกีารค านวณน ้าหนักของหุน้ในองคป์ระกอบของดชันี จากเดมิทีใ่ชม้ลูค่าหลกัทรพัยต์าม
ราคาตลาดในการค านวณดชันี (Full Market Capitalization) เป็นการใชม้ลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดที่
ปรับด้วยสัดส่ วนผู้ถือหลักทรัพย์ รายย่อยในการค านวณดัชนี  ( Free Float Adjusted Market 
Capitalization)  

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
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ขอ้เสนอแนะอืน่ :  

 
 
2.1.2 ปรบัปรงุขอ้มลูสดัสว่นผูถ้อืหลกัทรพัยร์ายยอ่ย (Free Float) ทีใ่ชใ้นการค านวณดชันี ดงันี้  
• ปรับข้อมูลสดัส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free float) ที่ใช้ในการค านวณดัชนี พร้อมรอบการ
ทบทวนรายชื่อหลกัทรพัยส์ าหรบัดชันี SET50, SET100 , SETCLMV, SETHD, SETTHSI และ SETWB 
ในเดอืนมถิุนายน และธนัวาคมของทกุปี 
• ปรบัข้อมูลสดัส่วนผู้ถือหลักทรพัย์รายย่อย (Free float) ที่ใช้ในการค านวณดัชนี ในระหว่างรอบ 
เฉพาะกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งน้อยรอ้ยละ 5 ขึน้ไปในเดอืนมนีาคม และกนัยายนของทกุปี  
• ขอ้มลูสดัสว่นผูถ้อืหลกัทรพัยร์ายยอ่ย (Free float) ทีใ่ชใ้นการค านวณดชันีจะปรบัเป็นจ านวนเตม็ 1% 
 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
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2.3 แนวทางการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบัการค านวณดชันี โดยแบ่งการ
ปรบัน ้าหนกัหลกัทรพัยใ์นดชันีออกเป็น 2 ครัง้ทกุ 6 เดอืนโดยมผีลทลีะครึง่หนึ่ง 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที่ IndexTeam@set.or.th ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564 หรือหาก
ทา่นตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ คณุฐานิฏฐ ์พฒันวงศ ์โทรศพัท ์02-009-9574  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 
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