สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
แนวทางการปรับปรุงดัชนี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ”) ขอขอบพระคุณทุกท่า นที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับการปรับหลักเกณฑ์การคานวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากผูต้ อบแบบสอบถาม 118 ราย ซึ่งประกอบด้วย ผู้
ลงทุ น ทัว่ ไป บริษัทหลักทรัพ ย์จ ัด การลงทุ น บริษัทหลักทรัพ ย์ บริษัทจดทะเบีย น ที่ป รึกษาทางการเงิน และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดความเห็นและข้อเสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้
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ประเด็นที่ รบั ฟังความคิ ดเห็น
ในปั จจุบนั เกณฑ์การคัดเลือกดัชนีของ SET Index Series ทีเ่ ป็ น Tradable & Thematic Index ทัง้ หมด จะมีเกณฑ์การ
คัดเลือกทีป่ ระกอบด้วยทัง้ เกณฑ์ด้านปริมาณ (Quantitative) ได้แก่ Market Capitalization, Value Trade , Turnover
ratio , Free Float เป็ นต้น และเกณฑ์เชิงคุณภาพ (Quality) เช่น ไม่เข้าข่ายถูกเพิกถอน ไม่ถกู สังพั
่ กการซื้อขาย หรือ
มีปัญหาด้านงบการเงิน เป็ นต้น

อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมาพบว่า ดัชนีเหล่านี้อาจมีความผันผวนค่อนข้างสูงและอาจไม่สามารถสะท้อนความสามารถในการ
ลงทุนของหลักทรัพย์ (Investable) ได้ดี ดังนัน้ ตลาดหลักทรัพย์จงึ ได้ศกึ ษาแนวทางทีจ่ ะปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกเพื่อให้สะท้อนความสามารถในการลงทุนของหลักทรัพย์ได้ดีข้นึ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงลด
ผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นในดัชนี ท่ีม ีส ัดส่ วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่ อย (Free float) ต่ า โดยตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้มกี ารศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ทงั ้ ทีเ่ ป็ นเกณฑ์เชิงปริมาณ (Quantitative) และเกณฑ์เชิง
คุณภาพ (Quality) และเห็นควรเสนอแนวทางปรับปรุงโดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ปรับเกณฑ์สภาพคล่องการคัดเลือกหุ้นในดัชนี Tradable Index
เพิม่ เกณฑ์คุณภาพในการพิจารณาสภาพคล่องทีใ่ ช้ในการคัดเลือกหุน้ 1 โดยนาข้อมูลหลักทรัพย์ทเ่ี ข้าข่ายมาตรการ
กากับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Surveillance measure list) ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มา
ประกอบการพิจารณา ทัง้ นี้ เพื่อให้เกณฑ์ด้านสภาพคล่องสามารถสะท้อนมูลค่าการซื้อขายทีเ่ ป็ นอย่างสม่าเสมอและ
เป็ นไปตามสภาพปกติของตลาด และเป็ น investable universe ทีผ่ ลู้ งทุนสามารถลงทุนได้จริง
2. ปรับการคานวณดัชนี เป็ น Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted
ปรับวิธกี ารคานวณน้ าหนักของหุน้ ในองค์ประกอบของดัชนี จากเดิมทีใ่ ช้มลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในการคานวณ
ดัชนี (Full Market Capitalization) เป็ นการใช้มลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทีป่ รับด้วยสัดส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์รายย่อย
ในการคานวณดัชนี (Free Float Adjusted Market Capitalization) สาหรับทุกดัชนี โดยจะมีกระบวนการพิจารณาข้อมูล
เพิม่ เติมก่อนการปรับการคานวณ ดังนี้

1

การคัดเลือกหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี Tradable Index ตามรอบการคัดเลือกจะไม่พจิ ารณาปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์
ช่วงเดือนที่เข้าข่ายมาตรการกากับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น เกณฑ์สภาพคล่องในด้านปริมาณการซื้อขาย จะพิจารณาข้อมูล 12 เดือน
ย้อนหลัง ในกรณี หุน้ ABC เข้าข่ายมาตรการกากับการซื้อขายเป็ นเวลา 1 เดือน ข้อมูล ในเดือนนัน้ จะไม่ถูกนามาพิจารณา แต่จะนาข้อมูลใน
เดือนทีเ่ หลือทัง้ หมด 11 เดือนมาพิจารณาตามเกณฑ์
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ศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของนิยาม Strategic partner เพือ่ ให้สดั ส่วนการกระจายการถือหุน้ โดยผูถ้ อื
หุน้ รายย่อย (Free Float) สามารถนามาใช้เป็ นตัวแปรในการคานวณเพือ่ ให้น้าหนักของหุน้ ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบ
ของดัชนีมคี วามเหมาะสมและสะท้อนความสามารถในการลงทุนได้ (Investable) ของหุน้ ได้ดยี งิ่ ขึน้
ศึกษาแนวทางการนาสัดส่วนการกระจายการถือหุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (Free Float) มาใช้เป็ นตัวแปรใน
การคานวณน้าหนักของหุน้ ในดัชนี
กาหนดแนวทางการด าเนิ นการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ท่ีเป็ น
องค์ประกอบของดัชนีเพื่อ rebalance หรือปรับสถานะจานวนมาก (Index Turnover สูง) และอาจส่งผล
กระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพือ่ ทาให้การเปลีย่ นผ่านมีความราบรืน่

สรุปความเห็นที่ ได้รบั
1. การปรับเกณฑ์สภาพคล่องการคัดเลือกหุ้นในดัชนี Tradable Index
ผูใ้ ห้ความเห็นส่วนมากเห็นด้วยในหลักการทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอ โดยให้เหตุผลว่าดัชนีทเ่ี ป็ น Benchmark ที่
ใช้วดั ผลการลงทุนได้ดคี วรสะท้อนความสามารถในการลงทุนได้จริง การปรับปรุงเกณฑ์อาจช่วยลดความปั ญหาใน
เรือ่ งของ investability และสามารถ tracking ได้ดขี น้ึ
อย่างไรก็ตาม มีผแู้ สดงความคิดเห็นบางรายทีเ่ ห็นว่าแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์เสนออาจไม่สามารถแก้ไขหรือลด
ความผันผวนของดัชนีได้ และการดาเนินการดังกล่าวอาจทาให้ดชั นี SET 50 และ SET100 ไม่เป็ นตัวแทนของหุน้ ที่
มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อันดับต้น ๆ อย่างแท้จริง
ทัง้ นี้ ยังมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม โดยมีสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
 ควรวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่า งละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดการปรับเปลี่ยนหุ้นเข้าออกมากหรือ
บ่อยครัง้ เกินไป
 การพิจารณากาหนดเกณฑ์สภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่เี ข้าข่ายมาตรการกากับการซื้อขายหลักทรัพย์
อาจควรพิจารณาให้มคี วามละเอียดมากขึน้ กว่ารายเดือน
 ควรพิจารณามาตรการกากับการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ต่างๆ เช่น
กรณี ท่เี กิด วิกฤตเศรษฐกิจ หรือ กรณีหุ้น บริษัทที่ม ีผลประกอบการเป็ น วัฎ จักร หรือ ผลประกอบการ
turnaround เป็ นต้น
 อาจเพิม่ หลักเกณฑ์ Buffer rule เพือ่ เพิม่ ความยืดหยุน่ และช่วยลดการปรับเปลีย่ นหุน้ ในจานวนมาก
 การปรับเปลีย่ นเกณฑ์ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนการเริม่ ใช้ เพือ่ ให้ผลู้ งทุนรับทราบและเตรียมตัว
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2. ปรับการคานวณดัชนี เป็ น Free float Adjusted Market Capitalization Weighted
ผูใ้ ห้ความเห็นส่วนมากเห็นด้วยในหลักการทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอ โดยให้เหตุผลว่าการใช้วธิ กี ารคานวณดัชนีแบบ
Free float Adjusted Market Capitalization Weighted สามารถสะท้อนภาพ Investable universe ซึง่ จะเป็ นผลดีต่อ
ผูร้ ว่ มตลาดและผูล้ งทุนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ช่วยให้กองทุนสามารถลงทุนในหุน้ เหล่านัน้ ได้จริง ลดความผัน
ผวนของดัชนีจากสภาพคล่องของหุน้ ทีผ่ ดิ ปกติ และเป็ นแนวทางเดียวกับผูจ้ ดั ทาดัชนีชนั ้ นาในต่างประเทศ เช่น
MSCI และ FTSE
ในขณะทีผ่ แู้ สดงความคิดเห็นบางราย เห็นว่าแนวทางดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหาหรือลดความผัวผวนของดัชนีได้
และจะส่งผลกระทบด้านลบต่อมูลค่าหุน้ และต่อผูล้ งทุน โดยเห็นว่าเกณฑ์ปัจจุบนั ทัง้ ในเรือ่ งของเกณฑ์การกาหนด
สัดส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์รายย่อย (Free float) ขัน้ ต่า และการคัดกรองจานวนหุน้ ทีม่ กี ารซือ้ ขายเทียบกับจานวนหุน้
จดทะเบียนของหลักทรัพย์ (Turnover ratio) มีความเหมาะสมอยูแ่ ล้ว จึงไม่เห็นความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการ
ปรับเปลีย่ นเกณฑ์การให้น้าหนักและการคานวณดัชนี
ทัง้ นี้ ผูต้ อบแบบสอบถามได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
 ควรศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของนิยาม Strategic Partner เพื่อให้สดั ส่วนผูถ้ อื หลักทรัพ ย์ราย
ย่อย (Free float) สามารถนามาใช้เป็ นตัวแปรในการคานวณเพื่อให้น้าหนักของหุน้ ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของ
ดัชนีมคี วามเหมาะสมและสะท้อนความสามารถในการลงทุนได้ (Investable) ของหุน้ ได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยอาจ
เสนอให้พจิ ารณาประเด็นเหล่านี้เพิม่ เติม เช่น
o ควรปรับปรุงข้อมูลสัดส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์รายย่อย (Free float) ให้เป็ นข้อมูลปั จจุบนั และควรเปิ ดเผย
ข้อมูล Free Float ทีใ่ ช้ในการคานวณดัชนี
o ควรตรวจสอบข้อมูลการถือหุน้ ผ่าน Nominees ของ Strategic partner เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล Free Float ที่
ถูกต้อง
o ควรพิจารณาสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ดั ส่วนเกินร้อยละ 2 และไม่มกี ารเคลื่อนไหวเกินกว่า 2
ปี ให้เป็ น Strategic partner
o ควรมีการกาหนดเพดาน (cap) สาหรับการปรับเพิม่ หรือลดน้าหนักการลงทุนจากส่วนของ Free float
adjusted เพือ่ ลดผลกระทบจากการลงทุน
 ควรให้ความรูแ้ ก่ผลู้ งทุนทัวไปถึ
่ งความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ดั ส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์รายย่อย
(Free float) ต่า
 ควรใช้ Free float Adjusted Market Capitalization Weighted กับดัชนี Tradable Index เช่น ดัชนี SET50
SET100 เท่านัน้ ไม่ควรใช้กบั Composite Index เช่น ดัชนี SET
 ควรจัดทาเป็ นดัชนีใหม่มากกว่าการปรับแก้เกณฑ์ดชั นีในปั จจุบนั เพือ่ เป็ นทางเลือกให้ผลู้ งทุน
 ควรมีการจัดทาข้อมูลผลกระทบและความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ กับดัชนีเพื่อแจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ
รวมถึงประกาศล่วงหน้าก่อนมีผลเพือ่ ให้ผลู้ งทุนรับทราบและเตรียมตัว และทยอยปรับเป็ น 2-3 ช่วงเพือ่ ลด
ผลกระทบ
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สรุปผลการรับฟังความคิ ดเห็นและการดาเนิ นการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
สรุปผลการรับฟังความคิ ดเห็น
ผูเ้ กีย่ วข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการปรับปรุงดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ ในส่วนของการปรับเกณฑ์
สภาพคล่ อ งการคัด เลือ กหุ้น ใน Tradable Index โดยน าข้อมูลหลักทรัพย์ท่เี ข้าข่ายมาตรการก ากับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ (Market Surveillance measure list) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาประกอบการพิจารณา และในส่วนของการ
ปรับการคานวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ น Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted
การดาเนิ นการของตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทาดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้านเกณฑ์สภาพคล่องตาม
หลักการข้างต้น โดยเริม่ ใช้ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบในดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ รอบปลายปี
2564 ซึ่งจะมีการประกาศผลการคัด เลือกในช่ว งเดือนธัน วาคม 2564 และใช้ใ นการคานวณดัช นี ใ นช่ว งเดือน
มกราคม – มิถุนายน 2565 เป็ นต้นไป
ส าหรับ การปรับ การค านวณดัช นี ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ เป็ น Free Float Adjusted Market Capitalization
Weighted ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ จะศึกษาและพิจ ารณาความเหมาะสมของนิ ย ามในการกาหนด Free Float และ
Strategic partner, ศึกษาแนวทางการนาสัดส่วนการกระจายการถือหุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (Free Float) มาใช้เป็ น
ตัวแปรในการคานวณน้าหนักของหุน้ ในดัชนี, กาหนดแนวทางการดาเนินการเพื่อลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ และทา
ให้การเปลีย่ นผ่านมีความราบรื่น และหารือกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเพื่อกาหนดรายละเอียดก่อนแจ้งการเปลีย่ นแปลงให้ผู้
ลงทุนทราบเป็ นการทัวไป
่
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