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ส่วนที่ 1: บทนา
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทาขึน้ เพื่อสะท้อนสภาพการณ์ลงทุนในช่วงต่าง ๆ ของตลาดทุนไทย และ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูล้ งทุนทีห่ ลากหลาย โดยเป็ นเครื่องมือสาคัญทีใ่ ช้เปรียบเทียบผลตอบแทนจาก
การลงทุน (Performance Benchmark) หรือใช้เป็ นดัชนีอา้ งอิง (Underlying Index) ในการออกตราสารทางการเงิน
ต่าง ๆ เช่น ตราสารอนุพนั ธ์ กองทุนรวม และ กองทุนรวมอีทเี อฟ เป็ นต้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มกี ารทบทวนและพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดทาดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดย
ตลอด เพือ่ ให้ดชั นีของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในตลาดทุน สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้ดชั นี รวมทัง้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล โดยทีผ่ า่ นมาดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถสะท้อนภาพการ
เคลื่อนไหวของราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ได้ แต่อาจยังมีขอ้ จากัดในการสะท้อนความสามารถในการลงทุนได้ของ
หลักทรัพย์ (Investable) ในกลุ่มหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับปรุงดัชนี ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยท่านสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตงั ้ แต่บดั นี้จนถึงวันที่
8 ตุลาคม 2564 ทางลิงค์ https://forms.office.com/r/qvagPc1wYE ทัง้ นี้ หากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่ อ
สอบถามได้ ท่ี ฝ่ ายพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ราสารทุ น สายงานการตลาด โทรศัพ ท์ 02-009-9574 หรื อ Email:
IndexTeam@set.or.th
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ส่วนที่ 2: ประเด็นรับฟังความคิ ดเห็น
ในปั จจุบนั เกณฑ์การคัดเลือกดัชนีของ SET Index Series ทีเ่ ป็ น Tradable & Thematic Index ทัง้ หมด
จะมีเกณฑ์การคัดเลือกทีป่ ระกอบด้วยทัง้ เกณฑ์ดา้ นปริมาณ (Quantitative) ได้แก่ Market Capitalization, Value
Trade , Turnover ratio , Free Float เป็ นต้น และเกณฑ์เชิงคุณภาพ (Quantitative) เช่น ไม่เข้าข่ายถูกเพิกถอน
ไม่ถกู สังพั
่ กการซือ้ ขาย หรือมีปัญหาด้านงบการเงิน เป็ นต้น

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่ า ดัชนี เหล่ านี้ อาจมีความผันผวนค่อนข้างสูงและอาจไม่สามารถสะท้อน
ความสามารถในการลงทุนของหลักทรัพย์ (Investable) ได้ดี ดังนัน้ ตลาดหลักทรัพย์จึงได้ศึกษาแนวทางที่จะ
ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้สะท้อนความสามารถในการลงทุนของหลักทรัพย์ได้ดขี น้ึ สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล รวมถึงลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุน้ ในดัชนีทม่ี สี ดั ส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์รายย่อย (Free
float) ต่ า โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มกี ารศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ทงั ้ ที่เป็ นเกณฑ์เชิงปริมาณ
(Quantitative) และเกณฑ์เชิงคุณภาพ (Qualitative) และเห็นควรเสนอแนวทางปรับปรุงโดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ปรับเกณฑ์สภาพคล่องการคัดเลือกหุ้นในดัชนี Tradable Index
หลักการและเหตุผล
การคัดเลือกหุน้ เพื่อให้เป็ นองค์ประกอบของดัชนี Tradable Index เกณฑ์ด้านสภาพคล่องควรสะท้อนมูลค่า
การซือ้ ขายทีเ่ ป็ นอย่างสม่าเสมอและเป็ นไปตามสภาพปกติเท่านัน้ เพือ่ ให้เป็ น investable universe ทีผ่ ลู้ งทุน
สามารถลงทุนได้จริง
แนวทางการดาเนินการ
เพิม่ เกณฑ์คณ
ุ ภาพในการพิจารณาสภาพคล่องทีใ่ ช้ในการคัดเลือกหุน้ ตามหลักการดังนี้
 นาข้อมูลหลักทรัพย์ท่มี ีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ซึ่งหมายถึงหลักทรัพย์ท่เี ข้าข่าย
มาตรการกากับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Surveillance measure list) 1 ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซด์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาประกอบการพิจารณา
1

รายชือ่ หลักทรัพย์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดเผยและกาหนดให้สมาชิกต้องให้ลูกค้าซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่าวด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (cash balance) ผ่าน SET website
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยมาตรการดาเนินการกรณีมกี ารซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผดิ ไปจากสภาพปกติของตลาดตาม
•
หนังสือเวียนที่ กข.(ว) 3 / 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เรือ่ ง การปรับปรุงมาตรการกากับดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์
•
หนังสือเวียนที่ กข.(ว) 1 /2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เรือ่ ง การปรับปรุงข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 การคัดเลือกหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบในดัชนี Tradable Index ตามรอบการคัดเลือกจะไม่พจิ ารณา

ปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ช่วงเดือนทีเ่ ข้ามาตรการดังกล่าวตัง้ แต่ Level 1 ขึน้ ไป ทัง้ นี้ เพื่อปรับ
ข้อมูลการซื้อขายในช่วงทีม่ กี ารเคลื่อนไหวไม่เป็ นไปตามสภาพปกติของตลาดออกจากการคัดเลือก แต่
ยังคงพิจารณาสภาพคล่องตามปกติของหลักทรัพย์ในเดือนอื่นๆ ตามกระบวนการคัดกรองสภาพคล่อง2
เช่น เกณฑ์สภาพคล่องในด้านปริมาณการซื้อขาย จะพิจารณาข้อมูล 1 ปี ย้อนหลัง ในกรณี หุน้ A เข้า
Market supervision list เป็ นเวลา 1 เดือน ข้อมูลในเดือนนัน้ จะไม่ถูกนามาพิจารณา แต่จะนาข้อมูลใน
เดือนทีเ่ หลือทัง้ หมด (11 เดือน) มาพิจารณาตามเกณฑ์
 แนวทางดังกล่าวจะถูกปรับใช้ตามรอบการคัดเลือกหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบในดัชนี (ทุก ๆ 6 เดือน)
 ปรับใช้กบั ดัชนีของ SET Index Series ทีเ่ ป็ น Tradable & Thematic Index ทัง้ หมด
แผนการดาเนินการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทาดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อใช้ในรอบคัดเลื อกรอบถัดไปในช่วงเดือน
ธันวาคม 2564
2. ปรับการคานวณดัชนี เป็ น Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted
หลักการและเหตุผล
การให้ น้ า หนั ก ของหุ้ น ในดัช นี ค วรสะท้ อ นความสามารถในการลงทุ น ได้ ( Investable) ของหุ้ น ที่เ ป็ น
องค์ประกอบของดัชนี ซึง่ สอดคล้องกับดัชนีชนั ้ นาในต่างประเทศ
แนวทางในการดาเนินการ
 ปรับวิธกี ารคานวณน้ าหนักของหุน้ ในองค์ประกอบของดัชนี จากเดิมทีใ่ ช้มลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ในการคานวณดัชนี (Full Market Capitalization) เป็ นการใช้มลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทีป่ รับด้วย
สัดส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์รายย่อยในการคานวณดัชนี (Free Float Adjusted Market Capitalization) สาหรับ
ทุกดัชนี
 ในการดาเนินการปรับปรุงด้วยวิธี Free Float Adjusted Market Capitalization นี้ อาจต้องมีกระบวนการ
พิจารณาข้อมูลเพิม่ เติมดังนี้

ศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของนิ ยาม Strategic partner เพื่อให้ส ัดส่ ว นการ
กระจายการถือหุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (Free Float) สามารถนามาใช้เป็ นตัวแปรในการ
คานวณเพื่อให้น้ าหนักของหุน้ ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีมคี วามเหมาะสมและสะท้อน
ความสามารถในการลงทุนได้ (Investable) ของหุน้ ได้ดยี งิ่ ขึน้

ศึกษาแนวทางการนาสัดส่วนการกระจายการถือหุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (Free Float) มา
ใช้เป็ นตัวแปรในการคานวณน้าหนักของหุน้ ในดัชนี
___________________________
2 กระบวนการคัดกรองสภาพคล่อง
หลักทรัพย์ทเี่ ป็ นองค์ประกอบในดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องผ่านเกณฑ์สภาพคล่อง (ปริมาณซือ้ ขายและมูลค่าซือ้ ขายของหุน้ ) อย่างน้อ ย 9 ใน 12 เดือน หรืออย่างน้อย 3
ใน 4 ของหลักทรัพย์ทมี่ กี ารซือ้ ขายน้อยกว่า 12 เดือน แต่ มากกว่า 6 เดือน
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ก าหนดแนวทางการด าเนิ นการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ท่ีเป็ นองค์ประกอบของดัชนี เพื่อ rebalance หรือปรับสถานะจ านวนมาก
(Index Turnover สูง) และอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพือ่ ทาให้การเปลีย่ นผ่าน
มีความราบรืน่

แผนการดาเนินการ
เนื่ องจากการปรับวิธีการค านวณด้ ว ย Free Float Adjusted นั น้ ยังมีประเด็น ที่จ ะต้ องด าเนิ น การ และ
รายละเอียดทีจ่ ะต้องกาหนดเพิม่ เติม เพื่อให้ขอ้ มูลสัดส่วนการกระจายการถือหุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (Free
Float) ทีน่ ามาใช้มคี วามเหมาะสมกับลักษณะของตลาดทุนไทย และเทียบเคียงกับแนวทางสากล และใช้ในการ
คานวณน้ าหนักของดัชนีได้ดี ในส่วนนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะศึกษาและกาหนดรายละเอียดในการดาเนินการ
และจะแจ้งให้ทราบในรายละเอียดต่อไป

ส่วนที่ 3: แบบรับฟังความคิ ดเห็น
โปรดส่งความเห็นของท่านผ่านแบบสอบถามออนไลน์ภายในวันศุกร์ท่ี 8 ตุลาคม 2564 ผ่าน Link หรือ
QR Code ตามด้านล่าง

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่อ ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารทุน สายงานการตลาด
โทรศัพท์ 02-009-9574 หรือ Email: IndexTeam@set.or.th
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบพระคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมา ณ โอกาสนี้
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