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ส่วนท่ี 1: บทน า 
 
ดชันีของตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัท าขึน้เพื่อสะทอ้นสภาพการณ์ลงทุนในช่วงต่าง ๆ ของตลาดทุนไทย และ

เพื่อตอบสนองความต้องการของผูล้งทุนทีห่ลากหลาย โดยเป็นเครื่องมอืส าคญัทีใ่ช้เปรยีบเทยีบผลตอบแทนจาก
การลงทนุ (Performance Benchmark) หรอืใชเ้ป็นดชันีอา้งองิ (Underlying Index) ในการออกตราสารทางการเงนิ
ต่าง ๆ เชน่ ตราสารอนุพนัธ ์กองทนุรวม และ กองทนุรวมอทีเีอฟ เป็นตน้  

 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดม้กีารทบทวนและพฒันาหลกัเกณฑ์การจดัท าดชันีของตลาดหลกัทรพัย์ฯ มาโดย

ตลอด เพือ่ใหด้ชันีของตลาดหลกัทรพัยฯ์ มคีวามเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในตลาดทนุ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ชด้ชันี รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยทีผ่า่นมาดชันีของตลาดหลกัทรพัยฯ์ สามารถสะทอ้นภาพการ
เคลื่อนไหวของราคาของกลุ่มหลกัทรพัย์ได ้แต่อาจยงัมขีอ้จ ากดัในการสะทอ้นความสามารถในการลงทุนได้ของ
หลกัทรพัย ์(Investable) ในกลุ่มหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี  

 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรบัปรุงดัชนีของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ โดยทา่นสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดต้ัง้แต่บดันี้จนถงึวนัที ่
8 ตุลาคม 2564 ทางลิงค์ https://forms.office.com/r/qvagPc1wYE ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยัเพิ่มเติม สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารทุน  สายงานการตลาด โทรศัพท์ 02-009-9574 หรือ Email: 
IndexTeam@set.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/r/qvagPc1wYE
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ส่วนท่ี 2: ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็ 
 
ในปัจจุบนัเกณฑ์การคดัเลอืกดชันีของ SET Index Series ทีเ่ป็น Tradable & Thematic Index ทัง้หมด 

จะมเีกณฑก์ารคดัเลอืกทีป่ระกอบดว้ยทัง้เกณฑด์า้นปรมิาณ (Quantitative)  ไดแ้ก่ Market Capitalization, Value 
Trade , Turnover ratio , Free Float เป็นต้น และเกณฑ์เชงิคุณภาพ (Quantitative)  เช่น ไม่เขา้ข่ายถูกเพกิถอน 
ไมถ่กูสัง่พกัการซือ้ขาย หรอืมปัีญหาดา้นงบการเงนิ เป็นตน้   

   

 
 
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่า ดัชนีเหล่านี้อาจมีความผนัผวนค่อนข้างสูงและอาจไม่สามารถสะท้อน

ความสามารถในการลงทุนของหลักทรพัย์ (Investable)  ได้ดี ดงันัน้ ตลาดหลกัทรพัย์จึงได้ศึกษาแนวทางที่จะ
ปรบัปรุงเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกเพื่อใหส้ะทอ้นความสามารถในการลงทุนของหลกัทรพัยไ์ดด้ขี ึน้ สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล รวมถงึลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาหุน้ในดชันีทีม่สีดัสว่นผูถ้อืหลกัทรพัยร์ายย่อย (Free 
float) ต ่า โดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้มกีารศกึษาแนวทางในการปรบัปรุงหลักเกณฑ์ทัง้ที่เป็นเกณฑ์เชิงปริมาณ 
(Quantitative) และเกณฑเ์ชงิคณุภาพ (Qualitative) และเหน็ควรเสนอแนวทางปรบัปรุงโดยมสีาระส าคญั ดงันี้ 

 
1. ปรบัเกณฑส์ภาพคล่องการคดัเลือกหุ้นในดชันี Tradable Index  

หลกัการและเหตุผล  
การคดัเลอืกหุน้เพื่อใหเ้ป็นองค์ประกอบของดชันี Tradable Index เกณฑ์ด้านสภาพคล่องควรสะทอ้นมูลค่า
การซือ้ขายทีเ่ป็นอยา่งสม ่าเสมอและเป็นไปตามสภาพปกตเิท่านัน้ เพือ่ใหเ้ป็น investable universe ทีผู่ล้งทุน
สามารถลงทนุไดจ้รงิ 
 
แนวทางการด าเนินการ 

      เพิม่เกณฑค์ณุภาพในการพจิารณาสภาพคล่องทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกหุน้ ตามหลกัการดงันี้  
 น าขอ้มูลหลกัทรพัย์ที่มีการซื้อขายผดิไปจากสภาพปกติของตลาด ซึ่งหมายถึงหลักทรพัย์ที่เข้าข่าย

มาตรการก ากบัการซื้อขายหลกัทรพัย ์(Market Surveillance measure list) 1 ซึง่เผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มาประกอบการพจิารณา 

                                                           
1 รายชือ่หลกัทรพัย์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ เปิดเผยและก าหนดใหส้มาชกิตอ้งใหลู้กคา้ซือ้หลกัทรพัย์ดงักลา่วดว้ยบญัชแีคชบาลานซ ์(cash balance) ผา่น SET website  

ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ วา่ดว้ยมาตรการด าเนนิการกรณมีกีารซือ้ขายหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์ผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาดตาม 
• หนงัสอืเวยีนที ่กข.(ว) 3 / 2557 วนัที ่19 ธนัวาคม 2557 เรือ่ง การปรบัปรุงมาตรการก ากบัดูแลการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
• หนงัสอืเวยีนที ่กข.(ว) 1 /2558 วนัที ่10 กรกฎาคม 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
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 การคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นองคป์ระกอบในดชันี Tradable Index ตามรอบการคดัเลอืกจะไม่พจิารณา
ปรมิาณการซื้อขายของหลกัทรพัยช์่วงเดอืนทีเ่ขา้มาตรการดงักล่าวตัง้แต่ Level 1 ขึน้ไป ทัง้นี้ เพื่อปรบั
ขอ้มลูการซื้อขายในช่วงทีม่กีารเคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามสภาพปกตขิองตลาดออกจากการคดัเลอืก แต่
ยงัคงพจิารณาสภาพคล่องตามปกตขิองหลกัทรพัยใ์นเดอืนอื่นๆ ตามกระบวนการคดักรองสภาพคล่อง2 
เช่น เกณฑ์สภาพคล่องในด้านปรมิาณการซื้อขาย จะพจิารณาขอ้มูล 1 ปี ยอ้นหลงั ในกรณี หุน้ A เขา้ 
Market supervision list เป็นเวลา 1 เดอืน ขอ้มูลในเดอืนนัน้จะไม่ถูกน ามาพจิารณา แต่จะน าขอ้มูลใน
เดอืนทีเ่หลอืทัง้หมด (11 เดอืน) มาพจิารณาตามเกณฑ ์

 แนวทางดงักล่าวจะถกูปรบัใชต้ามรอบการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบในดชันี (ทกุ ๆ 6 เดอืน) 
 ปรบัใชก้บัดชันีของ SET Index Series ทีเ่ป็น Tradable & Thematic Index ทัง้หมด 
 
แผนการด าเนินการ 
ปรบัปรุงหลักเกณฑ์การจดัท าดชันีของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพื่อใช้ในรอบคดัเลือกรอบถัดไปในช่วงเดือน
ธนัวาคม 2564 
 

2. ปรบัการค านวณดชันีเป็น Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted 
หลกัการและเหตุผล  
การให้น ้ าหนักของหุ้นในดัชนีควรสะท้อนความสามารถในการลงทุนได้ ( Investable) ของหุ้นที่เป็น
องคป์ระกอบของดชันี ซึง่สอดคลอ้งกบัดชันีชัน้น าในต่างประเทศ 
 
แนวทางในการด าเนินการ 
 ปรบัวธิกีารค านวณน ้าหนักของหุน้ในองคป์ระกอบของดชันี จากเดมิทีใ่ชม้ลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาด

ในการค านวณดชันี (Full Market Capitalization) เป็นการใชม้ลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดทีป่รบัด้วย
สดัสว่นผูถ้อืหลกัทรพัยร์ายยอ่ยในการค านวณดชันี (Free Float Adjusted Market Capitalization) ส าหรบั
ทกุดชันี 

 ในการด าเนินการปรบัปรุงดว้ยวธิ ีFree Float Adjusted Market Capitalization นี้ อาจตอ้งมกีระบวนการ
พจิารณาขอ้มลูเพิม่เตมิดงันี้ 

 ศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของนิยาม Strategic partner เพื่อให้สัดส่วนการ
กระจายการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายย่อย (Free Float) สามารถน ามาใชเ้ป็นตวัแปรในการ
ค านวณเพื่อใหน้ ้าหนักของหุน้ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันีมคีวามเหมาะสมและสะทอ้น
ความสามารถในการลงทนุได ้(Investable) ของหุน้ไดด้ยีิง่ขึน้ 

 ศกึษาแนวทางการน าสดัสว่นการกระจายการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายย่อย (Free Float) มา
ใชเ้ป็นตวัแปรในการค านวณน ้าหนกัของหุน้ในดชันี 

___________________________ 
2 กระบวนการคดักรองสภาพคลอ่ง 
หลกัทรพัย์ทีเ่ป็นองคป์ระกอบในดชันขีองตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะตอ้งผา่นเกณฑส์ภาพคลอ่ง (ปรมิาณซือ้ขายและมลูคา่ซือ้ขายของหุน้) อย่างน้อย 9 ใน 12 เดอืน หรอือย่างน้อย 3 
ใน 4 ของหลกัทรพัย์ทีม่กีารซือ้ขายน้อยกวา่ 12 เดอืน แต่ มากกวา่ 6 เดอืน 
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 ก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีเพื่อ rebalance หรือปรับสถานะจ านวนมาก 
(Index Turnover สงู) และอาจสง่ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์ เพือ่ท าใหก้ารเปลีย่นผ่าน
มคีวามราบรืน่  

 
แผนการด าเนินการ  
 
เนื่องจากการปรับวิธีการค านวณด้วย Free Float Adjusted นัน้ ยังมีประเด็นที่จะต้องด าเนินการ และ
รายละเอยีดทีจ่ะต้องก าหนดเพิม่เตมิ เพื่อใหข้อ้มลูสดัส่วนการกระจายการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายย่อย (Free 
Float) ทีน่ ามาใชม้คีวามเหมาะสมกบัลกัษณะของตลาดทุนไทย และเทยีบเคยีงกบัแนวทางสากล และใชใ้นการ
ค านวณน ้าหนักของดชันีไดด้ ีในส่วนนี้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะศกึษาและก าหนดรายละเอยีดในการด าเนินการ
และจะแจง้ใหท้ราบในรายละเอยีดต่อไป 
 

ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

โปรดสง่ความเหน็ของทา่นผา่นแบบสอบถามออนไลน์ภายในวนัศกุรท์ี ่8 ตุลาคม 2564 ผา่น Link หรอื 
QR Code ตามดา้นล่าง 

 

  

 

หากทา่นตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑต์ราสารทนุ สายงานการตลาด 
โทรศพัท ์02-009-9574 หรอื Email: IndexTeam@set.or.th  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 

https://forms.office.com/r/qvagPc1wYE
mailto:IndexTeam@set.or.th

