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1. บทน า 
 

1.1. ดชันีท่ีจดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมกีารจดัท ากลุ่มดชันีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการของตลาดทุนทีเ่กดิขึน้ใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใชเ้ป็นเครื่องมอืใน
การสะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายอยู่ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ การใช้เปรียบเทียบ
ผลตอบแทนจากการลงทนุ (Performance Benchmark) หรอืการใชเ้ป็นดชันีอา้งองิ (Underlying Index) ในการ
ออกตราสารทางการเงนิต่าง ๆ เช่น ตราสารอนุพนัธ์ กองทุนรวม และ กองทุนรวมอทีเีอฟ เป็นตน้ ทัง้นี้ กลุ่ม
ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นเครื่องหมายการคา้ทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นเจา้ของ ผูท้ีป่ระสงคจ์ะ
น าไปใชจ้ะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยฯ์  
 

1.2. ขัน้ตอนด าเนินงานในการจดัท าดชันี 
การด าเนินงานเกีย่วกบัการจดัท าดชันีของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยการค านวณและเผยแพร่ดชันี การ
ใหบ้รกิารด้านขอ้มูลดชันี และการคดัเลอืกหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์และ
แนวทางในการด าเนินงานทีช่ดัเจน รวมทัง้มกีารตรวจสอบการปฏบิตังิาน เพือ่ใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูดชันีเผยแพร่ได้
อยา่งต่อเนื่องและมคีวามถกูตอ้ง  
 
ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการปรบัปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ เกี่ยวกบัดัชนี ซึ่งมี
ผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผูม้สี่วนได้เสยี เช่น บรษิทัจดทะเบยีน บรษิทัหลกัทรพัย์ บรษิทัหลักทรพัย์จดัการ
ลงทุน เป็นตน้  ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจพจิารณาจดัใหม้กีารรบัฟังความคดิเหน็ โดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะมกีาร
หารอื หรอืรบัฟังขอ้คดิเหน็จากผูเ้กีย่วขอ้ง หรอืน าขอ้มลูและความคดิเหน็มาปรบัปรงุ แกไ้ข เพิม่เตมิหลกัเกณฑ์
ต่าง ๆ เกีย่วกบัดชันีเพือ่ใหม้คีวามเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และความตอ้งการของผูใ้ช้  
 

1.3. รายช่ือดชันี  
ดชันีทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัท าขึน้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั ดงันี้ 
1. กลุ่มดชันีตลาดหลกัทรพัย ์(SET Index Series) แบ่งเป็น 

1.1 ดชันีตลาดหลกัทรพัย ์(SET Index)  
1.2 ดชันีกลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดธุรกจิ (SET Industry Group และ SET Sector Index)  
1.3 ดชันี SET50 (SET50 Index) 
1.4 ดชันี SET100 (SET100 Index)  
1.5 ดชันี sSET (sSET Index)  
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2. กลุ่มดชันี SET Thematic Index Series แบ่งเป็น 
2.1 ดชันี SETCLMV (SET CLMV Exposure Index) 
2.2 ดชันี SETHD (SET High Dividend 30 Index) 
2.3 ดชันี SETTHSI (SET THSI Index) 
2.4 ดชันี 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)  

 
4. กลุ่มดชันีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) แบ่งเป็น 

4.1 ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย ์(SET TRI) 
4.2 ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) 
4.3 ดชันีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) 
4.4 ดชันีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) 
4.5 ดชันีผลตอบแทนรวม SETCLMV (SETCLMV TRI) 
4.6 ดชันีผลตอบแทนรวม SETHD (SETHD TRI) 
4.7 ดชันีผลตอบแทนรวม SETTHSI (SETTHSI TRI) 
4.8 ดชันีผลตอบแทนรวม SETWB (SETWB TRI) 
4.9 ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดเอม็ เอ ไอ (mai TRI) 
4.10 ดชันีผลตอบแทนรวมรายอตุสาหกรรม (Industry TRI) 
4.11 ดชันีผลตอบแทนรวมรายหมวดธุรกจิ (Sector TRI) 

 
 
2. คณะท างานด้านดชันี (Index Committee) 

 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจดัใหม้คีณะท างานดา้นดชันีเพื่อพจิารณานโยบายในการพฒันาดชันีใหส้ามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ชง้านและเทยีบเคยีงได้กบัแนวทางของตลาดทุนชัน้น าในต่างประเทศ นอกจากนี้ 
คณะท างานด้านดชันียงัมีหน้าที่พจิารณาให้ความเห็นชอบผลการคดัเลือกหลักทรพัย์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
รวมถงึการปรบัปรุง แกไ้ข เพิม่เตมิ หรอืใชดุ้ลพนิิจตามหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกหลกัทรพัย์ หรอือื่น ๆ ทีเ่หมาะสม
เพื่อใหก้ารจดัท าดชันีสะทอ้นสภาพตลาดได้ดี ตลอดจนมหีน้าทีใ่หค้ าแนะน าในประเด็นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนินงานดา้นดชันี ทัง้นี้ เพือ่ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์  
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3. การค านวณดชันี (Index Calculation) 
 

3.1. ดชันีราคา  
หมายถงึ ดชันีทีส่ะทอ้นความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี  

 
3.1.1 ดัชนีที่ค านวณโดยถ่วงน ้าหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization Weighted Index) 

ประกอบดว้ยดชันีในกลุ่ม SET Index Series และ mai Index Series 
 
สตูรการค านวณ 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
× 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 

 
โดยที ่

Current Market Value (CMV) = มลูคา่ตามราคาตลาดรวมของหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีเ่ป็นองคป์ระกอบ
ของดชันี ณ วนัทีค่ านวณ 

Base Market Value (BMV) = มลูคา่ตามราคาตลาดของหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีเ่ป็นองคป์ระกอบของ
ดชันี ณ วนัฐาน 

Base Value = คา่ฐานของดชันี 
 
3.1.2 ดชันีทีค่ านวณโดยถ่วงน ้าหนกัมลูคา่ตามราคาตลาดรว่มกบัตวัแปรอืน่   
 
สตูรการค านวณ 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =
𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑀𝑉 

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐵𝑀𝑉
× 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 

 
โดยที ่

Adjusted CMV = มลูคา่ตามราคาตลาดของหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี 
ณ วนัทีค่ านวณ ถ่วงน ้าหนกัดว้ยตวัแปรอืน่ 

Adjusted BMV = มลูคา่ตามราคาตลาดของหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี 
ณ วนัฐาน ถ่วงน ้าหนกัดว้ยตวัแปรอืน่ 

Base Value = คา่ฐานของดชันี 
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ส าหรบัดชันี SETCLMV มสีตูรการค านวณ ดงันี้ 
 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =
∑ (𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡 × 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖𝑡  × 𝐶𝐿𝑀𝑉 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡  × 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡  ) 𝑛

𝑖=1

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐵𝑀𝑉
× 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 

 
โดยที ่

Priceit = ราคาของแต่ละหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี ณ วนัทีค่ านวณ 
Listed Shareit = จ านวนหุน้จดทะเบยีนของแต่ละหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี  

ณ วนัทีค่ านวณ 
CLMV Exposure Factorit = CLMV Exposure Factor ณ วนัทีค่ านวณ  
Adjustment Factorit = อตัราการจ ากดัน ้าหนักของแต่ละหลกัทรพัยใ์นดชันี ณ วนัทีค่ านวณ ซึง่

ใชเ้ป็นตวัคณูเพือ่กระจายน ้าหนกัของหลกัทรพัยท์ีม่นี ้าหนกัเกนิรอ้ยละ 5 
ของหลกัทรพัยท์ัง้หมดในดชันีไปยงัหลกัทรพัยท์ีม่นี ้าหนักไม่เกนิรอ้ยละ 
5 โดยจะค านวณคา่ดงักล่าวทกุไตรมาส  

Adjusted BMV = มลูค่าตามราคาตลาดของหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี 
ซึ่งถ่วงน ้ าหนักด้วย  CLMV Exposure Factor และอัตราการจ ากัด
น ้าหนกัของแต่ละหลกัทรพัยใ์นดชันี ณ วนัฐาน  

Base Value = คา่ฐานของดชันี 
 
ทัง้นี้ CLMV Exposure Factor ของแต่ละหลกัทรพัยม์สีตูรการค านวณ ดงันี้ 
 

𝐶𝐿𝑀𝑉 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 =
𝐶𝐿𝑀𝑉 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑖

∑ (𝐶𝐿𝑀𝑉 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑖  ) 𝑛
𝑖=1

+
𝐶𝐿𝑀𝑉 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑖

 

 
โดยที ่

CLMV Revenuei = มลูคา่รายไดจ้ากกลุ่มประเทศ CLMV ของแต่ละหลกัทรพัย ์
Total Revenuei = มลูคา่รายไดร้วมของแต่ละหลกัทรพัย์ 

∑ (𝐶𝐿𝑀𝑉 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑖 ) 
𝑛

𝑖=1

 = มลูคา่รายไดจ้ากกลุ่มประเทศ CLMV ของทกุหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
ส าหรบัดชันี SETHD มสีตูรการค านวณ ดงันี้ 
 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =
∑ (𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡 × 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖𝑡 × 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑𝑖𝑡 × 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡)𝑛

𝑖=1

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐵𝑀𝑉
× 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 
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โดยที ่
Priceit = ราคาของแต่ละหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี ณ วนัทีค่ านวณ 
Listed Shareit = จ านวนหุน้จดทะเบยีนของแต่ละหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี  

ณ วนัทีค่ านวณ 
Dividend Yieldit = อตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผลของแต่ละหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบ

ในดชันี โดยก าหนดคา่สงูสดุไวท้ีร่อ้ยละ 15  
Adjustment Factorit = อตัราการจ ากดัน ้าหนักของแต่ละหลกัทรพัยใ์นดชันี ณ วนัทีค่ านวณ ซึง่

ใชเ้ป็นตวัคณูเพื่อกระจายน ้าหนักของหลกัทรพัยท์ีม่นี ้าหนักเกนิรอ้ยละ 
10 ของหลกัทรพัย์ทัง้หมดในดชันีไปยงัหลกัทรพัย์ที่มนี ้าหนักไม่เกิน
รอ้ยละ 10 โดยจะค านวณคา่ดงักล่าวทกุไตรมาส 

Adjusted BMV = มลูคา่ตามราคาตลาดของหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี 
ซึ่งถ่วงน ้ าหนักด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของแต่ละ
หลกัทรพัย ์ณ วนัฐาน  

Base Value = คา่ฐานของดชันี 
 
ส าหรบัดชันี SETTHSI มสีตูรการค านวณ ดงันี้ 
 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =
∑ (𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡 × 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖𝑡  × 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡  ) 𝑛

𝑖=1

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐵𝑀𝑉
× 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 

โดยที ่
Priceit = ราคาของแต่ละหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี ณ วนัทีค่ านวณ 
Listed Shareit = จ านวนหุน้จดทะเบยีนของแต่ละหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี 

ณ วนัทีค่ านวณ 
Adjustment Factorit = อตัราการจ ากดัน ้าหนักของแต่ละหลกัทรพัย์ในดชันี ณ วนัทีค่ านวณ  

ซึง่ใชเ้ป็นตวัคณูเพือ่กระจายน ้าหนกัของหลกัทรพัยท์ีม่นี ้าหนกัเกนิรอ้ย
ละ 5 ของหลกัทรพัยท์ัง้หมดในดชันีไปยงัหลกัทรพัยท์ีม่นี ้าหนกัไมเ่กนิ
รอ้ยละ 5 โดยจะค านวณคา่ดงักล่าวทกุไตรมาส 

Adjusted BMV = มูลค่าตามราคาตลาดของหลกัทรพัย์ทัง้หมดที่เป็นองค์ประกอบของ
ดชันี ซึ่งถ่วงน ้าหนักด้วยอตัราการจ ากดัน ้าหนักของแต่ละหลกัทรพัย์
ในดชันี ณ วนัฐาน  

Base Value = คา่ฐานของดชันี 
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ส าหรบัดชันี SETWB มสีตูรการค านวณ ดงันี้ 
 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =
∑ (𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡 × 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖𝑡  × 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡  ) 𝑛

𝑖=1

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐵𝑀𝑉
× 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 

โดยที ่
Priceit = ราคาของแต่ละหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี ณ วนัทีค่ านวณ 
Listed Shareit = จ านวนหุน้จดทะเบยีนของแต่ละหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี 

ณ วนัทีค่ านวณ 
Adjustment Factorit = อตัราการจ ากดัน ้าหนักของแต่ละหลกัทรพัย์ในดชันี ณ วนัทีค่ านวณ  

ซึง่ใชเ้ป็นตวัคณูเพือ่กระจายน ้าหนกัของหลกัทรพัยท์ีม่นี ้าหนกัเกนิรอ้ย
ละ 10 ของหลกัทรพัย์ทัง้หมดในดชันีไปยงัหลกัทรพัย์ที่มนี ้าหนักไม่
เกนิรอ้ยละ 10 โดยจะค านวณคา่ดงักล่าวทกุไตรมาส 

Adjusted BMV = มูลค่าตามราคาตลาดของหลกัทรพัย์ทัง้หมดที่เป็นองค์ประกอบของ
ดชันี ซึ่งถ่วงน ้าหนักด้วยอตัราการจ ากดัน ้าหนักของแต่ละหลกัทรพัย์
ในดชันี ณ วนัฐาน  

Base Value = คา่ฐานของดชันี 
 
รายชือ่ดชันีราคาทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัท าขึน้ รวมทัง้วนัฐานและคา่ฐาน สรปุไดด้งันี้ 

ช่ือดชันีราคา 
 

วนัฐาน 
(Base Date) 

ค่าฐาน 
(Base Point) 

SET Index 30 เมษายน 2518 100 จุด 
mai Index 2 กนัยายน 2545 100 จุด 
SET Industry Group Index 31 ธนัวาคม 2546* 100 จุด 
SET Sector Index 30 เมษายน 2518* 100 จุด 
mai Industry Group Index 30 ธนัวาคม 2557* 100 จุด 
SET50 Index 16 สงิหาคม 2538 1,000 จุด 
SET100 Index 30 เมษายน 2548 1,000 จุด 
sSET Index 30 ธนัวำคม 2559 1,000 จุด 
SETCLMV Index 29 มถิุนายน 2561 1,000 จุด 
SETHD Index 30 มถิุนายน 2554 1,000 จุด 
SETTHSI Index 29 มถิุนายน 2561 1,000 จุด 
SETWB Index 29 มนีาคม 2562 1,000 จุด 

* รายละเอยีดเพิม่เตมิตาม โครงสรา้งกลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดธุรกจิ 

http://www.set.or.th/th/products/index/files/2015-2-12_SET-Industry-Group-Sector-Classification-Final-version_V1.pdf
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3.2. ดชันีผลตอบแทนรวม (Total Return Index หรือ TRI)  
หมายถงึ ดชันีทีใ่ชว้ดัผลตอบแทนรวมจากการลงทนุในหลกัทรพัย ์ไดแ้ก ่ผลตอบแทนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
มูลค่าของหลกัทรพัย์ทีล่งทุน (Capital Gain/Loss) และเงนิปันผล (Dividend) โดยมสีมมตฐิานเพิม่เตมิว่า เงนิ
ปันผลทีไ่ดร้บันี้จะถกูน าไปลงทนุในหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบในดชันี (Reinvest) ดว้ย 
 
สตูรการค านวณ  

 
𝑇𝑅𝐼𝑡 = 𝑇𝑅𝐼𝑡−1 × (1 + 𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑡) 

 
โดยที ่

TRIt = ดชันีผลตอบแทนรวม ณ วนัทีค่ านวณ 
TRIt-1 = ดชันีผลตอบแทนรวม ณ วนัท าการกอ่นหน้า 
Daily Total Returnt = ผลตอบแทนรวมรายวนัของดชันี ณ วนัทีค่ านวณ 

 
ทัง้นี้ Daily Total Return มสีตูรการค านวณ ดงันี้ 

 
3.2.1 สูตรการค านวณ Daily Total Return ณ วนัที่ค านวณ ส าหรบัดชันีผลตอบแทนรวมที่ค านวณโดยถ่วง

น ้าหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization Weighted Index) ซึ่งใชค้ านวณดชันีในกลุ่ม 
SET Index Series และ mai Index Series 

 

𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑡  =  
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑡 + (

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡

𝐵𝑀𝑉𝑡
)

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑡−1

− 1 

 
โดยที ่

Index Valuet = คา่ของดชันีราคา ณ วนัทีค่ านวณ 
Index Valuet-1 = คา่ของดชันีราคา ณ วนัท าการกอ่นหน้า 
Total Dividend Paymentt = มลูคา่เงนิปันผลของหลกัทรพัยท์ัง้หมดในดชันี ณ วนัทีค่ านวณ 
BMVt = มลูคา่ตามราคาตลาดของหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีเ่ป็นองคป์ระกอบของ

ดชันี ณ วนัฐาน ทีใ่ชใ้นการค านวณดชันีราคา ณ วนัทีค่ านวณ ปรบั
ดว้ยคา่ฐานของดชันี 
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3.2.2 สูตรการค านวณ Daily Total Return ณ วนัที่ค านวณ ส าหรบัดชันีผลตอบแทนรวมที่ค านวณโดยถ่วง
น ้าหนักมูลค่าตามราคาตลาดร่วมกบัตัวแปรอื่น ซึ่งใช้ค านวณดัชนี SETCLMV ดัชนี SETHD ดัชนี 
SETTHSI และดชันี SETWB 

 

𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑡  =  
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑡 + (

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐵𝑀𝑉𝑡
)

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑡−1

− 1 

 
โดยที ่

Index Valuet = คา่ของดชันีราคา ณ วนัทีค่ านวณ 
Index Valuet-1 = คา่ของดชันีราคา ณ วนัท าการกอ่นหน้า 
Adjusted BMVt = มูลค่าตามราคาตลาดของหลกัทรพัย์ทัง้หมดที่เป็นองค์ประกอบของ

ดชันีถ่วงน ้าหนักด้วยตวัแปรอื่น ณ วนัฐาน ที่ใช้ในการค านวณดชันี
ราคา ณ วนัทีค่ านวณ 

Adjusted Total Dividend Paymentt = มลูคา่เงนิปันผลของหลกัทรพัยท์ัง้หมดในดชันี ถ่วงน ้าหนกัดว้ยตวัแปร
อืน่ ณ วนัทีค่ านวณ 

 
ทัง้นี้ Adjusted Total Dividend Paymentt มสีตูรการค านวณ ดงันี้ 
 

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡  = ∑ (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 × ตวัแปรอื่น𝑖𝑡  ) 
𝑛

𝑖=1
  

     
 โดยที ่

Total Dividend Paymentit = มูลค่าเงนิปันผลของแต่ละหลกัทรพัย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี ณ 
วนัทีค่ านวณ 

ตวัแปรอืน่it = ตัวแปรอื่นที่น ามาร่วมถ่วงน ้ าหนักของแต่ละหลักทรัพย์ ณ วันที่
ค านวณ 

 
 โดยตวัแปรอืน่ทีน่ ามาถ่วงน ้าหนกัในการค านวณ Adjusted Total Dividend Paymentt ของแต่ละหลกัทรพัยใ์น
แต่ละดชันีผลตอบแทนรวม สรปุไดด้งันี้ 

 
ช่ือดชันีผลตอบแทนรวม 

 
ตวัแปรท่ีน ามาถ่วงน ้าหนักในการค านวณ 

Adjusted Total Dividend Payment 
SETCLMV TRI CLMV Exposure Factor x Adjustment Factor 
SETHD TRI Dividend Yield x Adjustment Factor 
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ช่ือดชันีผลตอบแทนรวม 
 

ตวัแปรท่ีน ามาถ่วงน ้าหนักในการค านวณ 
Adjusted Total Dividend Payment 

SETTHSI TRI Adjustment Factor 
SETWB TRI Adjustment Factor 

 
ส าหรบัเงนิปันผลทีน่ ามาใชเ้ป็นจ านวนเงนิปันผลทีบ่รษิทัประกาศจ่าย ซึง่เป็นเงนิปันผลประเภทต่อไปนี้ 

- Normal Cash Dividend คอื เงนิปันผลทีจ่่ายจากก าไรทีเ่กดิจากผลประกอบการรอบปัจจุบนั หรอื
จ่ายจากก าไรสะสม 

- Special/Extra Dividend คอื เงนิปันผลทีจ่่ายนอกเหนือจากการจ่ายเงนิปันผลปกต ิเนื่องจากบรษิทั
ไดเ้งนิมาจากเหตุการณ์พเิศษ 

- Capital Repayment คอื กรณีทีบ่รษิทัมกีารจ่ายเงนิคนืทนุใหก้บัผูถ้อืหุน้  
 
ทั ้ง นี้  ก า ร จ่ า ยหุ้ น ปั นผล  (Stock Dividend) ไม่ จัด ว่ า เ ป็ น เ งิน ปันผลที่ น า ม า ค า น วณ  เ นื่ อ ง จ า ก 
ผูล้งทนุไมไ่ดร้บัผลตอบแทนในรปูของตวัเงนิทีส่ามารถน าไป Reinvest ได ้ 

 
สว่นชว่งเวลาทีน่ าเงนิปันผลมาลงทนุในหลกัทรพัย ์(Timing of Reinvestment) จะใชข้อ้สมมตฐิานว่าจ านวนเงนิ
ปันผลทีป่ระกาศจ่ายทัง้หมดจะถูกน าไปลงทุนในหลกัทรพัย ์ณ วนัทีห่ลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย อย่างไรกต็าม 
ถา้หลกัทรพัยไ์ม่มกีารซือ้ขาย ณ วนัขึน้เครือ่งหมาย ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะน าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวเขา้รวม
ในการค านวณดชันีผลตอบแทนรวม ณ วนัแรกทีห่ลกัทรพัยด์งักล่าวมกีารซือ้ขาย 

 
รายชือ่ดชันีผลตอบแทนรวมทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัท าขึน้ รวมทัง้วนัฐานและคา่ฐาน สรปุไดด้งันี้ 

ช่ือดชันีผลตอบแทนรวม 
 

วนัฐาน 
(Base Date) 

ค่าฐาน 
(Base Point) 

SET TRI 2 มกราคม 2545 1,000 จุด 
mai TRI 2 กนัยายน 2545 1,000 จุด 
SET Industry Group TRI 31 ธนัวาคม 2546* 1,000 จุด 
SET Sector TRI 5 มกราคม 2547* 1,000 จุด 
mai Industry Group TRI 30 ธนัวาคม 2557* 1,000 จุด 
SET50 TRI 2 มกราคม 2545 1,000 จุด 
SET100 TRI 29 เมษายน 2548 1,000 จุด 
sSET TRI 30 ธนัวำคม 2559 1,000 จุด 
SETCLMV TRI 29 มถิุนายน 2561 1,000 จุด 
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ช่ือดชันีผลตอบแทนรวม 
 

วนัฐาน 
(Base Date) 

ค่าฐาน 
(Base Point) 

SETHD TRI 4 กรกฎาคม 2554 1,000 จุด 
SETTHSI TRI 29 มถิุนายน 2561 1,000 จุด 
SETWB TRI 29 มนีาคม 2562 1,000 จุด 
* รายละเอยีดเพิม่เตมิตาม โครงสรา้งกลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดธุรกจิ  
 

3.3. การปรบัฐานการค านวณดชันี 
เพื่อใหด้ชันีสะทอ้นการเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีไดอ้ย่างทีค่วรจะเป็น ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จงึก าหนดวธิกีารในการปรบัฐานการค านวณดชันี เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงัต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
โดยที ่
CMVn   = มลูคา่ตลาดรวมปัจจุบนั ทีค่ านึงถงึการเปลีย่นแปลง 
BMVn   = มลูคา่ตลาดรวม ณ วนัฐาน หลงัจากการปรบั 
CMV0   = มลูคา่ตลาดรวมปัจจุบนั ทีย่งัไมค่ านึงถงึการเปลีย่นแปลง 
BMV0   = มลูคา่ตลาดรวม ณ วนัฐานเดมิ  

 
โดยการปรบัฐานการค านวณดชันี จะเกดิขึน้ในกรณีต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้  
1) เมือ่มหีลกัทรพัยใ์หมเ่ขา้เป็นองคป์ระกอบของดชันี เชน่ 

o หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนเขา้ใหม ่(New Issue)  
o หลกัทรพัยท์ีก่ลบัมาเริม่ซือ้ขายเนื่องจากสามารถแกไ้ขเหตุทีถ่กูขึน้เครื่องหมาย SP ตัง้แต่ 3 เดอืน

ขึน้ไป  
o หลกัทรพัยท์ีเ่ขา้มาเนื่องจากการยา้ยตลาด (Change of Market)  
o หลกัทรพัยเ์ขา้ใหมต่ามรอบการทบทวนรายชือ่หรอืระหว่างรอบทบทวน 

ดชันีหลงัจากเกดิการเปลีย่นแปลง = ดชันีกอ่นเกดิการเปลีย่นแปลง 
 

     
0

0

BMV

CMV

BMV

CMV

n

n =  

 

     
0

0
CMV

CMV
BMVBMV n

n =  

http://www.set.or.th/th/products/index/files/2015-2-12_SET-Industry-Group-Sector-Classification-Final-version_V1.pdf
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o หลกัทรพัยท์ีย่า้ยเขา้กลุ่มอตุสาหกรรม (Industry group) หรอืหมวดธุรกจิ (Sector) ส าหรบัดชันี 
Industry group และดชันี Sector เป็นตน้ 

2) เมือ่มกีารน าหลกัทรพัยอ์อกจากการค านวณดชันี เชน่  
o หลกัทรพัยท์ีเ่พกิถอน (Delisting)  
o หลกัทรพัยท์ีถู่กขึน้เครือ่งหมาย SP ตดิต่อกนัครบ 3 เดอืน  
o หลกัทรพัยท์ีอ่อกเนื่องจากการยา้ยตลาด (Change Market)  
o หลกัทรพัยท์ีอ่อกตามรอบการทบทวนรายชือ่หรอืระหว่างรอบทบทวน  
o หลกัทรพัยท์ีย่า้ยออกจากกลุ่มอตุสาหกรรม (Industry group) หรอืหมวดธุรกจิ (Sector) ส าหรบั

ดชันี Industry group และดชันี Sector เป็นตน้ 
 

3) เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงจ านวนหุน้ของหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันีทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่าง ๆ 
เช่น การเพิม่ทุน (Capital Increase) การลดทุน (Capital Decrease) การแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญั 
การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั (Warrant) เป็นตน้ ยกเวน้ 
o กรณีการแยกหุน้ (Split Par) จะไม่มกีารปรบัฐานการค านวณดชันี เนื่องจากการแยกหุน้จะท าให้

จ านวนหุน้เพิม่ขึน้และราคาหุน้ลดลงในสดัส่วนทีเ่ท่ากนั ดงันัน้มูลค่าตลาดของหลกัทรพัย์จึงไม่
เปลีย่นแปลง ทัง้นี้ การรวมหุน้จะไมม่กีารปรบัฐานดว้ยเหตุผลเดยีวกนั 

o กรณี Stock Dividend จะไม่มกีารปรบัฐานการค านวณดชันี เนื่องจากเป็นการโอนก าไรสะสมไป
เป็นทนุช าระแลว้เทา่นัน้ 

 
เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจเกีย่วกบัการค านวณดชันี สามารถดตูวัอยา่งของการค านวณดชันีราคาในภาคผนวก ก. 
 

3.4. การจ ากดัน ้าหนักของแต่ละหลกัทรพัยใ์นดชันี (Capped Weight) 
ดชันีทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหม้กีารจ ากดัน ้าหนักของแต่ละหลกัทรพัยใ์นดชันีไมใ่หเ้กนิระดบัทีก่ าหนดนัน้ 
จะด าเนินการจ ากดัน ้าหนกัในวนัท าการแรกของแต่ละไตรมาส (วนัที ่T)  โดยใชข้อ้มลู ณ สิน้วนัท าการที ่3 กอ่น
หน้า (T-3) ในการค านวณค่า Adjustment Factor เพื่อกระจายน ้าหนักของหลกัทรพัย์ทีม่นี ้าหนักเกนิระดบัที่
ก าหนดไปยงัหลกัทรพัย์อื่น ในกรณีทีไ่ม่สามารถจ ากดัน ้าหนักของแต่ละหลกัทรพัย์ในดชันีได้ตามที่ก าหนด 
คณะท างานดา้นดชันีจะเป็นผูพ้จิารณาระดบัการจ ากดัน ้าหนกัทีเ่หมาะสม โดยผลการพจิารณาของคณะท างาน
ดา้นดชันีจะถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ  
 
ดชันีทีม่กีารจ ากดัน ้าหนกัของแต่ละหลกัทรพัยใ์นดชันี สรปุไดด้งันี้ 

ช่ือดชันี  ระดบัน ้าหนักสงูสดุท่ีก าหนดต่อหลกัทรพัย ์
SETCLMV รอ้ยละ 5 
SETHD รอ้ยละ 10 
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ช่ือดชันี  ระดบัน ้าหนักสงูสดุท่ีก าหนดต่อหลกัทรพัย ์
SETTHSI รอ้ยละ 5 
SETWB รอ้ยละ 10 
  

4. หลกัเกณฑ์การคดัเลือกหลกัทรพัยส์ าหรบัดชันี SET, SET Industry Group, SET Sector, mai และ mai 
Industry Group  
 

4.1. คณุสมบติัเบือ้งต้นของหลกัทรพัยท่ี์เป็นองคป์ระกอบในดชันี 
เป็นหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัในประเทศไทย (Incorporated in Thailand) หรอืหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีน
จดัตัง้บรษิทัในต่างประเทศ (Foreign company) ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพยีงแห่งเดยีว (Primary 
listed) หรอืจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่อืน่ดว้ย (Dual listed) รวมถงึ กองทนุรวม
อสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (Property Fund & Real Estate Investment 
Trust) และกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure Fund) ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

4.2. หลกัทรพัยท่ี์ถกูห้ามการซ้ือขายเป็นระยะเวลานาน (Trading Suspension) 
หากหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีถูกสัง่ห้ามการซื้อขาย โดยขึ้นเครื่องหมาย SP ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลาครบ 3 เดอืน ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะพจิารณาน าหลกัทรพัย์ดงักล่าวออกจากการค านวณดชันี ทัง้นี้ 
หากหลกัทรพัย์ดงักล่าวสามารถแกไ้ขเหตุทีถู่กสัง่หา้มการซื้อขายได้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะน าหลกัทรพัย์นัน้
กลบัมารวมค านวณในดชันี ณ สิน้วนัท าการแรกทีห่ลกัทรพัย์นัน้กลบัมาเริม่ซือ้ขาย 
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5. หลกัเกณฑ์การคดัเลือกหลกัทรพัย์ส าหรบัดชันี SET50, SET100, sSET, SETCLMV,  SETHD, SETTHSI 
และ SETWB 
 

5.1. รอบระยะเวลาในการทบทวน (Index Review Period) 
การทบทวนรายชือ่หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีจะด าเนินการทุกครึง่ปี ในชว่งเดอืนมถิุนายน (ส าหรบั
รายชื่อทีใ่ชใ้นช่วงครึง่หลงัของปี) โดยใชข้อ้มลูตัง้แต่ 1 มถิุนายนปีก่อนหน้า ถงึ 31 พฤษภาคมของปีทีท่ าการ
คดัเลอืก และช่วงเดอืนธนัวาคม (ส าหรบัรายชื่อทีใ่ชใ้นชว่งครึง่แรกของปีถดัไป) โดยใชข้อ้มลูตัง้แต่ 1 ธนัวาคม
ปีกอ่นหน้า ถงึ 30 พฤศจกิายนของปีทีท่ าการคดัเลอืก  

 
5.2. คณุสมบติัเบือ้งต้นของหลกัทรพัยท่ี์เป็นองคป์ระกอบในดชันี 

5.2.1. เป็นหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัในประเทศไทย (Incorporated in Thailand) หรอืหุน้สามญัทีจ่ด
ทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัในต่างประเทศ (Foreign company) ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพยีงแหง่
เดยีว (Primary listed) โดยซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนมาแลว้ไมน้่อย
กว่า 6 เดอืน ยกเวน้กรณีหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกตามเกณฑก์ารเปลีย่นแปลงรายชือ่หลกัทรพัย์
ระหว่างรอบ 
 

5.2.2. ไมเ่ป็นหลกัทรพัยท์ีเ่ขา้ขา่ยดงัต่อไปนี้ 
5.2.2.1. อาจถกูเพกิถอนตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
5.2.2.2. อยูร่ะหว่างด าเนินการเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  
5.2.2.3. ถกูสัง่พกัการซือ้ขาย (ขึน้เครือ่งหมาย SP) เป็นระยะเวลานาน  
5.2.2.4. มแีนวโน้มทีจ่ะถกูพกัการซื้อขายเป็นระยะเวลานาน (เชน่ 3 เดอืน เนื่องจากไมส่ามารถน าส่งงบ

การเงนิได ้เป็นตน้) 
5.2.2.5. เป็นหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีผ่ดินดัช าระหนี้แลว้ และ/หรอืยงัไม่สามารถช าระหนี้ได ้ซึง่อาจสง่ผล

กระทบต่อฐานะการเงนิของบรษิทัอยา่งมนียัส าคญั 
5.2.2.6. เป็นหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีล่ม้ละลาย เขา้สูก่ระบวนการเพือ่ฟ้ืนฟูกจิการ หรอืช าระบญัช ี
5.2.2.7. เป็นหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีผู่ส้อบบญัชไีม่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิ หรอืแสดงความเหน็ว่า

งบการเงนิไม่ถูกตอ้ง โดยพจิารณาจากความเหน็ต่องบการเงนิงวดล่าสุด ซึง่รวมถงึค าสัง่แกไ้ข
งบการเงนิ หรอืค าสัง่ใหต้รวจสอบงบการเงนิเป็นกรณีพเิศษ ของหน่วยงานก ากบัดแูลต่าง ๆ ทัง้
แบบทีร่ะบุเป็นงบการเงนิงวดล่าสดุ และแบบไมร่ะบุงวดของงบการเงนิ โดยบรษิทัยงัไมแ่กไ้ขงบ
การเงนิงวดดงักล่าว 

 
5.3. การคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์เป็นองคป์ระกอบของดชันี SET50 และดชันี SET100 ในแต่ละรอบทบทวน  

หลกัทรพัยท์ีจ่ะเป็นองคป์ระกอบของดชันี SET50 และดชัน ีSET100 ตอ้งมคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี้ 
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5.3.1. เป็นหลกัทรพัยท์ีม่มีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) สงูสุด 200 ล าดบัแรก โดย
พจิารณาจากมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเฉลีย่ต่อวนัยอ้นหลงั 3 เดอืน ทัง้นี้ ในกรณีของหลกัทรพัย์
ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกตามเกณฑก์ารเปลีย่นแปลงรายชือ่หลกัทรพัยร์ะหว่างรอบทีม่ขีอ้มลูมลูคา่หลกัทรพัย์
ตามราคาตลาดไม่ถงึ 3 เดอืน จะพจิารณามูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวนัยอ้นหลงัตัง้แต่
วนัทีห่ลกัทรพัยน์ัน้เขา้จดทะเบยีนซือ้ขาย 
 

5.3.2. เป็นหลกัทรพัยท์ีม่สีดัสว่นผูถ้อืหลกัทรพัยร์ายย่อย (Free-float) ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 20 ของทนุช าระแลว้ 
โดยพจิารณาขอ้มลูล่าสดุตามรอบระยะเวลาในการทบทวน 

 
5.3.3. เป็นหลกัทรพัยท์ีม่กีารซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมลูค่าซื้อขายของหลกัทรพัยน์ัน้ไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 50 ของมลูค่าซื้อขายเฉลีย่ต่อหลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้สามญัทัง้ตลาดในเดอืนเดยีวกนั 
เป็นเวลาไม่ต ่ากว่า 9 ใน 12 เดอืน หรอืไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ส าหรบัหลกัทรพัยท์ีเ่ขา้ซื้อขายน้อยกว่า 12 
เดอืน แต่มากกว่า 6 เดอืน ทัง้นี้ กรณีหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกตามเกณฑก์ารเปลีย่นแปลงรายชือ่
หลกัทรพัย์ระหว่างรอบ มูลค่าซื้อขายของหลกัทรพัย์นัน้ต้องผ่านเกณฑ์ดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของระยะเวลาที่หลกัทรพัย์เขา้ซื้อขาย ทัง้นี้ มูลค่าการซื้อขายจะไม่พจิารณารวมเดือนที่
หลกัทรพัยด์งักล่าวเขา้ขา่ยมาตรการก ากบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Market Surveillance measure list) 

5.3.4. เป็นหลกัทรพัย์ที่มจี านวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 2 ของจ านวนหุ้นจดทะเบยีนของหลกัทรพัย์ 
นัน้ ๆ ในเดอืนทีม่ลูคา่ซือ้ขายของหลกัทรพัยผ์า่นเงือ่นไขตามขอ้ 5.3.3 

 
5.3.5. หากมจี านวนหลกัทรพัย์ทีผ่่านเกณฑ์ดงักล่าวขา้งต้นน้อยกว่า 105 หลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะ

ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
5.3.5.1. ลดอตัราสว่นของมลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ต่อหลกัทรพัยจ์ากรอ้ยละ 50 ลงครัง้ละรอ้ยละ 5   

ทัง้นี้ การลดอตัราสว่นของมลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ต่อหลกัทรพัยต์อ้งไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 20  
5.3.5.2. ลดจ านวนเดอืนทีห่ลกัทรพัยต์อ้งผา่นเกณฑด์า้นมลูคา่การซือ้ขายจาก 9 เดอืน ลงครัง้ละ  

1 เดอืน ทัง้นี้ ตอ้งไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ยกเวน้หลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกตามเกณฑ ์
การเปลีย่นแปลงรายชือ่หลกัทรพัยร์ะหว่างรอบ 

5.3.5.3. ลดอตัราสว่นของจ านวนหุน้ทีม่กีารซือ้ขายจากรอ้ยละ 2 ลงครัง้ละรอ้ยละ 0.5 ทัง้นี้ ตอ้ง 
ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 1 

 
ทัง้นี้ คณะท างานด้านดชันีอาจพจิารณาปรบัลดอตัราส่วนของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อหลกัทรพัย์ หรอื
อตัราส่วนของจ านวนหุน้ทีม่กีารซื้อขายลงอกี เพื่อใหไ้ด้หลกัทรพัย์ครบตามจ านวนทีก่ าหนดและดชันี
สะทอ้นสภาพของตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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หลักทรพัย์ที่ผ่านคุณสมบัติข้างต้น จะได้รบัการจัดล าดับตามมูลค่าหลักทรพัย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย โดย
หลกัทรพัยใ์นล าดบัที ่1 - 50 จะเป็นหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี SET50 และหลกัทรพัยใ์นล าดบัที ่ 
1 - 100 จะเป็นหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี SET100   
 
หลกัทรพัยส์ ารอง (Reserve List) ประกอบดว้ย 
• หลกัทรพัยอ์นัดบัที ่51 - 55 เป็นรายชือ่ส ารองของหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี SET50  
• หลกัทรพัยอ์นัดบัที ่101 - 105 เป็นรายชือ่ส ารองของหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี SET100  

 
5.4. การคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์เป็นองคป์ระกอบของดชันี sSET ในแต่ละรอบทบทวน 

หลกัทรพัยท์ีจ่ะเป็นองคป์ระกอบของดชันี sSET ตอ้งมคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี้ 
5.4.1. เป็นหลกัทรพัย์ทีม่มีูลค่ำหลกัทรพัย์ตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) สะสมอยู่ในล ำดบั 90% - 

98% ของหุ้นสำมญัทัง้ตลำด เมื่อเรียงล ำดับมูลค่ำหลักทรพัย์ตำมรำคำตลำดจำกมำกไปน้อย โดย
พจิำรณำจำกมลูค่ำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดเฉลีย่ต่อวนัยอ้นหลงั 3 เดอืน ทัง้นี้ ในกรณีของหลกัทรพัย์
ทีไ่ดร้บักำรคดัเลอืกตำมเกณฑก์ำรเปลีย่นแปลงรำยชือ่หลกัทรพัยร์ะหว่ำงรอบทีม่ขีอ้มลูไมถ่งึ 3 เดอืน จะ
พจิำรณำมลูคำ่หลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดเฉลีย่ต่อวนัยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีห่ลกัทรพัยน์ัน้เขำ้จดทะเบยีนซือ้
ขำย 
 

5.4.2. ไมเ่ป็นหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บักำรคดัเลอืกเป็นองคป์ระกอบของดชันี SET100 ในรอบเดยีวกนั 
 

5.4.3. เป็นหลกัทรพัยท์ีม่สีดัส่วนผูถ้อืหลกัทรพัยร์ำยย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 20 ของทุนช ำระแลว้ 
โดยพจิำรณำขอ้มลูล่ำสดุตำมรอบระยะเวลำในกำรทบทวน 
 

5.4.4. เป็นหลกัทรพัยท์ีม่กีำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยจ ำนวนหุน้ซือ้ขำยดงักล่ำวของหลกัทรพัยน์ัน้ใน
แต่ละเดอืนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้จดทะเบยีนของหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ เป็นเวลำไม่ต ่ำกว่ำ 9 
ใน 12 เดอืน หรอืไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ส ำหรบัหลกัทรพัย์ที่มรีะยะเวลำซื้อขำยน้อยกว่ำ 12 เดอืน ทัง้นี้ 
กำรซื้อขำยจะไม่พจิำรณำรวมเดอืนทีห่ลกัทรพัยด์งักล่ำวเขำ้ขำ่ยมำตรกำรก ำกบักำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ 
(Market Surveillance measure list) 
 

หลกัทรพัยท์ีผ่ำ่นคณุสมบตัขิำ้งตน้ทัง้หมดจะเป็นหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี sSET 
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5.5. การคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์เป็นองคป์ระกอบของดชันี SETCLMV ในแต่ละรอบทบทวน 
หลกัทรพัยท์ีจ่ะเป็นองคป์ระกอบของดชันี SETCLMV ตอ้งมคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

5.5.1. เป็นหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีม่รีำยไดจ้ำกประเทศในกลุ่ม CLMV (กมัพชูำ ลำว เมยีนมำร ์และเวยีดนำม) 
อย่ำงน้อยร้อยละ 10 จำกรำยได้รวมของบรษิทั หรอืบรษิัทที่มมีูลค่ำของรำยได้จำกประเทศในกลุ่ม 
CLMV ไม่น้อยกว่ำ 100 ล้ำนบำท โดยพจิำรณำจำกขอ้มูลที่บรษิทัเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงนิ แบบ 56-1 ปีล่ำสุด และขอ้มูลทีต่ลำดหลกัทรพัย์ฯ ส ำรวจรำยได้ปีล่ำสุดจำกประเทศในกลุ่ม 
CLMV จำกบรษิทัจดทะเบยีน 
 

5.5.2. เป็นหลกัทรพัย์ที่มมีูลค่ำหลกัทรพัย์ตำมรำคำตลำด  (Market Capitalization) เฉลี่ยอย่ำงน้อย 5,000 
ลำ้นบำท โดยพจิารณาจากมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเฉลีย่ต่อวนัยอ้นหลงั 3 เดอืน ทัง้นี้ ในกรณี
ของหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกตามเกณฑก์ารเปลีย่นแปลงรายชือ่หลกัทรพัยร์ะหว่างรอบทีม่ขีอ้มลู
มลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดไม่ถงึ 3 เดอืน จะพจิารณามลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเฉลีย่ต่อวนั
ยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีห่ลกัทรพัยน์ัน้เขา้จดทะเบยีนซือ้ขาย 

 
5.5.3. เป็นหลกัทรพัย์ทีม่สีดัส่วนผูถ้ือหลกัทรพัย์รำยย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 20 ของทุนช ำระ

แลว้ โดยพจิำรณำขอ้มลูล่ำสดุตำมรอบระยะเวลำในกำรทบทวน 
 

5.5.4. เป็นหลกัทรพัยท์ีม่กีำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยจ ำนวนหุน้ซือ้ขำยดงักล่ำวของหลกัทรพัยน์ัน้ใน
แต่ละเดอืนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้จดทะเบยีนของหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ เป็นเวลำไม่ต ่ำกว่ำ 
9 ใน 12 เดอืน หรอืไมน้่อยกว่ำ 3 ใน 4 ส ำหรบัหลกัทรพัยท์ีม่รีะยะเวลำซือ้ขำยน้อยกว่ำ 12 เดอืน ทัง้นี้ 
กำรซือ้ขำยจะไมพ่จิำรณำรวมเดอืนทีห่ลกัทรพัยด์งักล่ำวเขำ้ขำ่ยมำตรกำรก ำกบักำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์
(Market Surveillance measure list 

 
หลกัทรพัยท์ีผ่ำ่นคณุสมบตัขิำ้งตน้ทัง้หมดจะเป็นหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี SETCLMV  

 
5.6. การคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์เป็นองคป์ระกอบของดชันี SETHD ในแต่ละรอบทบทวน 

หลกัทรพัยท์ีจ่ะเป็นองคป์ระกอบของดชันี SETHD ตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 
5.6.1. เป็นหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเป็นองคป์ระกอบของดชันี SET100 ในรอบเดยีวกนั 

 
5.6.2. เป็นหลกัทรพัยท์ีม่กีารจ่ายเงนิปันผลต่อเนื่อง โดยพจิารณาจากขอ้มลูตามรอบบญัชยีอ้นหลงั 3 ปี 

5.6.2.1. มกีารจ่ายปันผล (Cash Dividend) โดยไม่รวมเงนิปันผลพเิศษ ต่อเนื่องกนัอย่างน้อย 3 ปี ใน
ฐานะบรษิทัจดทะเบยีน 
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5.6.2.2. มอีตัราสว่นการจ่ายปันผลต่อก าไรสทุธ ิ(Dividend Payout Ratio) โดยเฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงัไมเ่กนิ
รอ้ยละ 100 

 
5.6.3. กรณีที่มจี านวนหลกัทรพัย์ที่ผ่านเกณฑ์น้อยกว่า 35 หลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะด าเนินการลด

จ านวนปีทีพ่จิารณาการจ่ายปันผลต่อเนื่อง จาก 3 ปียอ้นหลงั ลดลงครัง้ละ 1 ปี ทัง้นี้ ตอ้งไมต่ ่ากว่า 1 ปี 
อนึ่ง เพื่อใหไ้ดห้ลกัทรพัยค์รบตามจ านวนทีก่ าหนด ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจพจิารณาตามหลกัเกณฑ์
อืน่ใดทีค่ณะท างานดา้นดชันีเหน็ว่าเหมาะสม 
 

หลกัทรพัยท์ีผ่า่นคณุสมบตัขิา้งตน้ จะไดร้บัการจดัล าดบัตามคา่เฉลีย่อตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผล (Average 
Daily Dividend Yield) 3 เดือนล่าสุดตามรอบทบทวนรายชื่อดัชนี โดยหลักทรพัย์ใน  20 ล าดับแรกจะเป็น
องคป์ระกอบของดชันี SETHD ส่วนทีเ่หลอือกี 10 ล าดบั จะพจิารณาจากหลกัทรพัยใ์นล าดบัที่ 21 - 40 โดยจะ
คดัเลือกจากหลักทรพัย์ที่เคยเป็นองค์ประกอบของดัชนี  SETHD ในรอบก่อนหน้าก่อน หากยงัไม่ครบ 30 
หลกัทรพัย ์จงึจะคดัเลอืกจากหลกัทรพัยท์ีเ่หลอืในกลุ่มล าดบัที ่21 - 40 ดงักล่าว 

 
หลกัทรพัยส์ ารอง (Reserve List) ของดชันี SETHD คอื หลกัทรพัยล์ าดบัที ่31 - 35  
 

5.7. การคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์เป็นองคป์ระกอบของดชันี SETTHSI ในแต่ละรอบทบทวน 
หลกัทรพัยท์ีจ่ะเป็นองคป์ระกอบของดชันี SETTHSI ตอ้งมคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

5.7.1. เป็นหลกัทรพัย์ของบรษิัททีอ่ยู่ในรำยชื่อหุ้นยัง่ยนื (Thailand Sustainability Investment หรอื THSI) 
ชดุล่ำสดุทีต่ลำดหลกัทรพัยฯ์ มกีำรประกำศใหท้รำบโดยทัว่ไป 
 

5.7.2. เป็นหลกัทรพัย์ที่มมีูลค่ำหลกัทรพัย์ตำมรำคำตลำด  (Market Capitalization) เฉลี่ยอย่ำงน้อย 5,000 
ลำ้นบำท โดยพจิารณาจากมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเฉลีย่ต่อวนัยอ้นหลงั 3 เดอืน ทัง้นี้ ในกรณี
ของหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกตามเกณฑก์ารเปลีย่นแปลงรายชือ่หลกัทรพัยร์ะหว่างรอบทีม่ขีอ้มลู
มลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดไม่ถงึ 3 เดอืน จะพจิารณามลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเฉลีย่ต่อวนั
ยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีห่ลกัทรพัยน์ัน้เขา้จดทะเบยีนซือ้ขาย 
 

5.7.3. เป็นหลกัทรพัย์ทีม่สีดัส่วนผูถ้ือหลกัทรพัย์รำยย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 20 ของทุนช ำระ
แลว้ โดยพจิำรณำขอ้มลูล่ำสดุตำมรอบระยะเวลำในกำรทบทวน 
 

5.7.4. เป็นหลกัทรพัยท์ีม่กีำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยจ ำนวนหุน้ซือ้ขำยดงักล่ำวของหลกัทรพัยน์ัน้ใน
แต่ละเดอืนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้จดทะเบยีนของหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ เป็นเวลำไม่ต ่ำกว่ำ 
9 ใน 12 เดอืน หรอืไมน้่อยกว่ำ 3 ใน 4 ส ำหรบัหลกัทรพัยท์ีม่รีะยะเวลำซือ้ขำยน้อยกว่ำ 12 เดอืน ทัง้นี้ 
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กำรซือ้ขำยจะไมพ่จิำรณำรวมเดอืนทีห่ลกัทรพัยด์งักล่ำวเขำ้ขำ่ยมำตรกำรก ำกบักำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์
(Market Surveillance measure list 

 
หลกัทรพัยท์ีผ่ำ่นคณุสมบตัขิำ้งตน้ทัง้หมดจะเป็นหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี SETTHSI 
 

5.8. การคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์เป็นองคป์ระกอบของดชันี SETWB ในแต่ละรอบทบทวน 
หลกัทรพัยท์ีจ่ะเป็นองคป์ระกอบของดชันี SETWB ตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

5.8.1. เป็นหลกัทรพัย์ของบรษิัทจดทะเบียนที่อยู่ใน 7 หมวดธุรกจิ (Sector) ซึ่งประกอบด้วย หมวดธุรกจิ
กำรเกษตร (Agribusiness) หมวดธุรกจิพำณิชย์ (Commerce) หมวดธุรกจิแฟชัน่ (Fashion) หมวด
ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) หมวดธุรกิจกำรแพทย์ (Health Care Services) 
หมวดธุรกจิกำรท่องเทีย่วและสนัทนำกำร (Tourism & Leisure) และหมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส์ 
(Transportation & Logistics) 
 

5.8.2. เป็นหลกัทรพัย์ทีม่สีดัส่วนผูถ้ือหลกัทรพัย์รำยย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 20 ของทุนช ำระ
แลว้ โดยพจิำรณำขอ้มลูล่ำสดุตำมรอบระยะเวลำในกำรทบทวน 

 
5.8.3. เป็นหลกัทรพัยท์ีม่กีำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยจ ำนวนหุน้ซือ้ขำยดงักล่ำวของหลกัทรพัยน์ัน้ใน

แต่ละเดอืนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้จดทะเบยีนของหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ เป็นเวลำไม่ต ่ำกว่ำ 
9 ใน 12 เดอืน หรอืไมน้่อยกว่ำ 3 ใน 4 ส ำหรบัหลกัทรพัยท์ีม่รีะยะเวลำซือ้ขำยน้อยกว่ำ 12 เดอืน ทัง้นี้ 
กำรซือ้ขำยจะไมพ่จิำรณำรวมเดอืนทีห่ลกัทรพัยด์งักล่ำวเขำ้ขำ่ยมำตรกำรก ำกบักำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์
(Market Surveillance measure list 

 
5.8.4. เป็นหลักทรัพย์ที่มีก ำไรอย่ำงน้อย 2 ใน 3 ปีล่ำสุด เมื่อพิจารณาจากข้อมูล งบการเงินรวม 

(Consolidated) 3 ปีล่าสดุ 
 

5.8.5. กรณีทีม่จี านวนหลกัทรพัย์ทีผ่่านเกณฑ์น้อยกว่า 35 หลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะด าเนินการลด
จ านวนเดอืนทีห่ลกัทรพัย์ต้องผ่านเกณฑ์ด้านมูลค่าการซื้อขายจาก 9 เดอืน ลงครัง้ละ 1 เดอืน ทัง้นี้ 
ตอ้งไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน  
อนึ่ง เพื่อให้ได้หลักทรัพย์ครบตามจ านวนที่ก าหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาตาม
หลกัเกณฑอ์ืน่ใดทีค่ณะท างานดา้นดชันีเหน็ว่าเหมาะสม 

 
หลักทรพัย์ที่ผ่านคุณสมบัติข้างต้น จะได้รบัการจัดล าดับตามมูลค่าหลักทรพัย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย โดย
หลกัทรพัยใ์นล าดบัที ่1 - 30 จะเป็นหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี SETWB  
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หลกัทรพัยส์ ารอง (Reserve List) ของดชันี SETWB คอื หลกัทรพัยล์ าดบัที ่31 - 35  

 
5.9. การเปล่ียนแปลงรายช่ือหลกัทรพัยร์ะหว่างรอบ  

5.9.1. หลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนใหม่ (New Issue) 
5.9.1.1. หากหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนใหม่เป็นหลกัทรพัยท์ีม่ขีนาดใหญ่ (เช่น เป็นหลกัทรพัยท์ีค่าดว่าจะ

มมีูลค่าตลาดมากกว่ารอ้ยละ 1 ของมูลค่าตลาดรวมของหลกัทรพัย์ทีร่วมในการค านวณ SET 
Index หรอืคาดว่าจะมมีลูค่าตลาดรวมอยู่ในช่วง 20 ล าดบัแรกของหลกัทรพัยใ์นดชันี SET50 /
ดชันี SET100) ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะน าหลกัทรพัยด์งักล่าวมารวมในการค านวณดชันี SET50 
และ SET100 โดยจะประกาศใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหน้าเป็นการทัว่ไป 

5.9.1.2. หลกัทรพัย์เขา้จดทะเบยีนใหม่ตามขอ้นี้ ไม่รวมถึงหลกัทรพัย์จดทะเบียนของบรษิทัที่เขา้จด
ทะเบียนใหม่ อนัเกิดจากการปรบัโครงสร้างกิจการ หรือการควบรวมกิจการกบับริษัทจด
ทะเบยีนเดมิทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี ตามขอ้ 5.9.2 

5.9.1.3. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะน าหลกัทรพัยท์ีม่มีลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization)  
น้อยทีสุ่ดออกจากการค านวณดชันีและน าไปอยู่ในกลุ่มหลกัทรพัยส์ ารอง (Reserve List) แทน 
และน าหลกัทรพัยท์ีเ่ขา้ใหม่ตามขอ้ 5.9.1.1 รวมในการค านวณดชันี SET50 และ SET100  ใน
วนัท าการที ่3 (T+3) นบัจากวนัทีม่กีารซือ้ขายเป็นวนัแรก (T) 

5.9.1.4. ไม่น าหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใหม่มาพิจารณาส าหรับดัชนี sSET ดัชนี SETHD ดัชนี 
SETCLMV ดชันี  SETTHSI และดชันี SETWB  
 

5.9.2. การควบรวมหรอืการซือ้-ขายกจิการ (Mergers & Acquisitions) การครอบง ากจิการ (Takeover) หรอืการ
ปรบัโครงสรา้งการถอืหลกัทรพัยท์ีม่ผีลใหม้กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งกจิการอยา่งมนียัส าคญั 
5.9.2.1. กรณีทีเ่ป็นการด าเนินการระหว่างกนัของหลกัทรพัย์ในกลุ่มดชันี  SET50 ดชันี SET100 ดชันี 

sSET ดชันี SETCLMV ดชันี SETHD ดชันี  SETTHSI หรอืดชันี SETWB ใหห้ลกัทรพัยท์ีเ่ป็น
ผลจากการด าเนินการอยู่ในกลุ่มดชันีเดมิ และน าหลกัทรพัยส์ ารอง (Reserve List) เขา้มาเพิม่
ในทีว่่างเพื่อใหไ้ดห้ลกัทรพัยค์รบตามจ านวนส าหรบัดชันี SET50 ดชันี SET100 ดชันี SETHD 
และดชันี SETWB 

5.9.2.2. กรณีทีเ่ป็นการด าเนินการระหว่างหลกัทรพัย์ในกลุ่ม SET50 ดชันี SET100 ดชันี sSET ดชันี 
SETCLMV ดชันี SETHD ดชันี  SETTHSI หรอืดชันี SETWB กบัหลกัทรพัยน์อกกลุ่มดชันี  
5.9.2.2.1. หากบริษัทที่อยู่ในกลุ่มดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV 

ดัชนี SETHD ดัชนี  SETTHSI หรือดัชนี SETWB ยงัคงสภาพเป็นหลักทรพัย์จด
ทะเบยีน ใหห้ลกัทรพัยข์องบรษิทัดงักล่าวยงัคงอยูใ่นกลุ่มดชันีตามเดมิ 
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5.9.2.2.2. หากบริษัทที่อยู่ในกลุ่มดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV 
ดชันี SETHD ดชันี  SETTHSI หรอืดชันี SETWB สิ้นสภาพการเป็นหลกัทรพัย์จด
ทะเบียน ให้น าหลักทรัพย์ของบริษัทที่เป็นผลจากการด าเนินการซึ่งยื่นขอเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนมาใชค้ านวณดชันีแทนหลกัทรพัยเ์ดมิ โดยใหร้วมค านวณ ณ 
สิน้วนัทีห่ลกัทรพัยใ์หมน่ัน้เริม่ซือ้ขายเป็นวนัแรก 

5.9.2.3. กรณีมกีารปรบัโครงสรา้งใด ๆ ของหลกัทรพัยใ์นกลุ่มดชันี SET50 ดชันี SET100 ดชันี sSET 
ดชันี SETCLMV ดชันี SETHD ดชันี  SETTHSI หรอืดชันี SETWB ทีท่ าใหเ้กดิการแยกบรษิทั 
(Split) ออกเป็น 2 บรษิทัหรอืมากกว่า (Resulting companies) หากมผีลท าใหบ้รษิทัเดมิทีอ่ยู่
ในกลุ่มดชันียงัคงสภาพเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ใหห้ลกัทรพัยข์องบรษิทัดงักล่าวยงัคงอยูใ่น
กลุ่มหลกัทรพัยเ์ดมิ 

5.9.2.4. หากปรากฏว่าบรษิทัทีเ่ป็นผลจากการด าเนินการตามขอ้ 5.9.2 มสีดัสว่นผูถ้อืหุน้รายยอ่ย (Free-
float) น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะน าหลกัทรพัยด์งักล่าวออกจากการค านวณดชันี 
โดยกรณีของดชันี SET50 ดชันี SET100 ดชันี SETHD หรอืดชันี SETWB จะน าหลกัทรพัย์
ส ารอง (Reserve List) เขา้มาเพิม่ในทีว่่างเพือ่ใหไ้ดห้ลกัทรพัยค์รบตามจ านวน 

5.9.2.5. กรณีอืน่ ๆ ทีไ่มเ่ขา้ขา่ยขา้งตน้ใหเ้ป็นดุลพนิิจของคณะท างานดา้นดชันี 
 

5.9.3. หลกัทรพัยท์ีถ่กูหา้มการซือ้ขายเป็นระยะเวลานาน (Trading Suspension) 
หากหลกัทรพัย์ใน SET50 ดชันี SET100 ดชันี sSET ดชันี SETCLMV ดชันี SETHD ดชันี SETTHSI 
หรอืดชันี SETWB ถูกสัง่หา้มการซื้อขายโดยขึน้เครื่องหมาย SP ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลาตัง้แต่ 20 วนั
ท าการขึ้นไป ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะพจิารณาน าหลกัทรพัย์ดงักล่าวออกจากการค านวณดชันี โดยจะ
พจิารณาทกุสิน้เดอืน 

 
5.9.4. หลกัทรพัย์ทีจ่ะน าออกจากการค านวณดชันี SET50 ดชันี SET100 ดชันี sSET ดชันี SETCLMV ดชันี 

SETHD ดชันี  SETTHSI หรอืดชันี SETWB 
หากหลักทรัพย์ในดัชนี  SET50 ดัชนี  SET100 ดัชนี  sSET ดัชนี  SETCLMV ดัชนี  SETHD ดัชนี  
SETTHSI หรอืดชันี SETWB เป็นหลกัทรพัยท์ีเ่ขา้ขา่ยกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะ
พิจารณาน าหลักทรพัย์ดงักล่าวออกจากการค านวณดชันี โดยแจ้งวันเริ่มการเปลี่ยนแปลงเป็นการ
ล่วงหน้า 
5.9.4.1. เป็นหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีผ่ดินดัช าระหนี้แลว้ และ/หรอืยงัไม่สามารถช าระหนี้ได ้ซึง่อาจสง่ผล

กระทบต่อฐานะการเงนิของบรษิทัอยา่งมนียัส าคญั 
5.9.4.2. เป็นหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีล่ม้ละลาย เขา้สูก่ระบวนการเพือ่ฟ้ืนฟูกจิการ หรอืช าระบญัชี 
5.9.4.3. เป็นหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีผู่ส้อบบญัชไีม่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิ หรอืแสดงความเหน็ว่า

งบการเงนิไมถ่กูตอ้งโดยพจิารณาจากความเหน็ต่องบการเงนิงวดล่าสดุ ซึง่รวมถงึค าสัง่แกไ้ขงบ
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การเงนิ หรอืค าสัง่ใหต้รวจสอบงบการเงนิเป็นกรณีพเิศษ ของหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ ทัง้
แบบทีร่ะบุเป็นงบการเงนิงวดล่าสดุ และแบบไมร่ะบุงวดของงบการเงนิ โดยบรษิทัยงัไมแ่กไ้ขงบ
การเงนิงวดดงักล่าว 
 

5.10. การด าเนินการเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงรายช่ือหลกัทรพัยร์ะหว่างรอบ 
5.10.1. เมือ่มกีารน าหลกัทรพัยม์าเพิม่ในการค านวณดชันีระหว่างรอบแลว้ท าใหต้อ้งน าหลกัทรพัยใ์ดออกจาก

การค านวณดชันี (Deletion Constituent) เพื่อไปอยู่ในกลุ่มหลกัทรพัย์ส ารอง (Reserve List) ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จะเลอืกจากหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีทีม่มีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด
ต ่าที่สุด ณ ราคาปิดของวันท าการที่ 3 ก่อนวันที่จะน าหลักทรัพย์ออกจากการค านวณ ทัง้นี้  
หลกัทรพัยท์ีถู่กน าออกจากการค านวณดชันี SET100 จะไม่น ามาเพิม่เป็นหลกัทรพัยใ์นการค านวณ
ดชันี sSET 

 
5.10.2. การน าหลกัทรพัยจ์ากกลุ่มหลกัทรพัยส์ ารอง (Reserve List) มารวมค านวณแทนในทีว่่าง (Replacing 

Constituent) เพือ่ใหไ้ดห้ลกัทรพัยค์รบตามจ านวน 
5.10.2.1. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเลือกหลักทรัพย์ส ารองของดัชนี SET50 ดัชนี SET100 หรือดัชนี 

SETWB ทีม่มีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดสงูสุด ณ ราคาปิดของวนัท าการที ่3 ก่อนทีจ่ะมี
การน าหลกัทรพัยอ์อกจากการค านวณ  

5.10.2.2. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะเลอืกหลกัทรพัยส์ ารองของดชันี SETHD ทีม่คีา่ Dividend Yield สงูสดุที่
ค านวณไว ้ณ รอบทบทวนล่าสดุ 

5.10.2.3. หากมจี านวนหลกัทรพัย์ส ารองไม่เพยีงพอ ใหเ้ป็นดุลพนิิจของคณะท างานด้านดชันีในการ
พจิารณาเพิม่จ านวนหลกัทรพัยใ์หค้รบตามจ านวน 

5.10.2.4. หากหลกัทรพัย์ส ารองของดชันี SET100 ถูกน าไปค านวณแทนที่ว่างในดชันี SET100 และ
หลกัทรพัยน์ัน้เป็นองคป์ระกอบของดชันี sSET ในกรณีนี้หลกัทรพัยด์งักล่าวจะถูกน าออกจาก
การค านวณดชันี sSET 
 

5.10.3. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะแจง้วนัเริม่การเปลีย่นแปลงรายชื่อหลกัทรพัย์ทีใ่ชใ้นการค านวณดชันี  SET50 
ดชันี SET100 ดชันี sSET ดชันี SETCLMV ดชันี SETHD ดชันี  SETTHSI หรอืดชันี SETWB ใหผู้้
ลงทนุทราบล่วงหน้า 

  
 
เนื่องจากการคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันี SET50 ดชันี SET100 ดชันี sSET ดชันี SETCLMV 
ดชันี SETHD ดชันี  SETTHSI หรอืดชันี SETWB อาจมปีระเดน็ทีต่อ้งอาศยัการตคีวามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวห้รอื
เกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่อาจระบุไว้ในหลกัเกณฑ์ไดอ้ย่างครบถว้น ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึก าหนดใหค้ณะท างานดา้นดชันี
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เป็นผูพ้จิารณาในกรณีทีต่อ้งตคีวามหรอืเมื่อเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวนัน้ โดยผลการพจิารณาของคณะท างานดา้นดชันี
จะถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 
 
 
6. นิยามค าศพัท์ท่ีส าคญั (Key Terms) 

 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดนิยามค าศพัท์ทีส่ าคญัไวใ้น คู่มอืสตูรการค านวณค่าสถติแิละอตัราส่วน
ทางการเงนิ เพือ่ใหน้กัลงทนุใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทนุ  
 
7. ข้อจ ากดัความรบัผิด 

 
เอกสารฉบบันี้จดัท าขึน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูแกผู่ล้งทนุ มใิชก่ารใหค้ าแนะน าดา้นการลงทนุหรอืความเหน็
ดา้นกฎหมาย ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมไิดใ้หก้ารรบัรองในความถูกตอ้งของขอ้มลู รวมทัง้ไมร่บัผดิชอบต่อ
ความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ หากมกีารน าขอ้มลูไมว่่าสว่นหนึ่งสว่นใดหรอืทัง้หมดไปใช้ หรอือา้งองิ หรอืเผยแพรไ่ม่
ว่าในลกัษณะใด ๆ นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง แกไ้ข เนื้อหาของ
เอกสารตามทีเ่หน็สมควร 
 
ขอ้มูลต่าง ๆ ทีป่รากฏในเอกสารนี้ ไม่ว่าจะเป็นขอ้ความ ภาพ เนื้อหา สูตรวธิกีารค านวณ และส่วนประกอบใด ๆ 
เป็นสทิธขิองตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยชอบดว้ยกฎหมาย หากบุคคลใดท าซ ้า ดดัแปลง เผยแพร่ หรอืกระท าการใด ๆ 
ในลกัษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรอืประโยชน์อนัมชิอบ โดยไม่ได้รบัอนุญาตก่อนไม่ว่าเพยีง
บางสว่นหรอืทัง้หมด ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สงวนสทิธิท์ีจ่ะด าเนินการตามทีก่ฎหมายก าหนด 
  

http://www.set.or.th/th/market/files/SET_Formula_Glossary.pdf
http://www.set.or.th/th/market/files/SET_Formula_Glossary.pdf
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ภาคผนวก ก – ตวัอย่างการค านวณดชันีราคา 
 
วนัที ่1 วนัฐาน   

สมมตใิหม้หีุน้สามญัจดทะเบยีน 3 หลกัทรพัย ์ดงันี้  
หุน้ A จดทะเบยีน 100,000 หุน้ ราคาพาร ์100 บาท  ราคาตลาด 110 บาท  
หุน้ B จดทะเบยีน 300,000 หุน้  ราคาพาร ์100 บาท  ราคาตลาด 160 บาท   
หุน้ C จดทะเบยีน 200,000 หุน้  ราคาพาร ์100 บาท  ราคาตลาด 120 บาท 

ดชันีฐาน 

Base Index  = 100
BMV

CMV  

= 1001 




=

ioio

n

i

itit

QP

QP
 

= 100
)000,200120()000,300160()000,100110(

)000,200120()000,300160()000,100110(


++

++  

 
= 100

000,000,83

000,000,83
  

 
  = 100 
 
วนัที ่2 ราคาตลาดเปลีย่นแปลง 

ราคาหุน้ A และ B เปลีย่นแปลงเป็น 120 บาท และ 170 บาท ตามล าดบั  
ราคาหุน้ C ลดลงเป็น 110 บาท 

 
ดชันีราคาหุน้วนัที ่2 

Index (2) = 100
n

n

BMV

CMV
 

  = 100
000,000,83

)000,200110()000,300170()000,100120(


++  

  = 100
000,000,83

000,000,85
  

  = 102.41 
วนัที ่3 หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนเขา้ใหม่ 
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ราคาหุน้ A B และ C เปลีย่นแปลงเป็น 110, 170 และ 120 ตามล าดบั 
หุน้ D เป็นหุน้จดทะเบยีนใหม่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มจี านวน 150,000 หุน้ และมรีาคาปิดในวนัแรก เทา่กบั 
140 บาท 

 
เมือ่มหีลกัทรพัยเ์ขา้มาจดทะเบยีนใหมใ่นตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกรณีน าหุน้ใดๆ กลบัเขา้รวมในการค านวณ

ดชันี ยอ่มจะสง่ผลกระทบต่อมลูคา่ตลาดรวมและจ านวนหุ้นจดทะเบยีนทีม่ใีนตลาด ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะด าเนินการ
ปรบัฐานการค านวณดชันี โดยจะปรบัในวนัทีห่ลกัทรพัยน์ัน้เขา้ท าการซื้อขายเป็นวนัแรก โดยใชร้าคาปิดเป็นราคา
ปรบัฐาน ดงันัน้ราคาหลกัทรพัย ์D ทีเ่กดิในระหว่างวนัแรกทีเ่ขา้ตลาดจะยงัไมส่ง่ผลกระทบต่อคา่ดชันี 
 
ดชันีราคาหุน้วนัที ่3 

Index (3)  = 100
n

n

BMV

CMV
 

   
= 100

000,000,83

)000,200120()000,300170()000,100110(


++  

   
= 100

000,000,83

000,000,86
  

   
= 103.61 

 
ฐานการค านวณดชันสี าหรบัวนัที ่4 

BMVn  = 
0

0
CMV

CMV
BMV n  

  = 
)000,200120()000,300170()000,100110(

)000,150140()000,200120()000,300170()000,100110(
000,000,83

++

+++
  

   
= 

000,000,86

000,000,107
000,000,83   

   
= 103,267,441 
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เปรยีบเทยีบดชันีกอ่นและหลงัการเปลีย่นแปลง 

0

0

BMV

CMV

BMV

CMV

n

n =  

000,000,83

000,000,86

441,267,103

000,000,107
=  

103.61 = 103.61 

 

วนัที ่4 ราคาตลาดเปลีย่นแปลง 
ราคาหุน้ A, B, C และ D เปลีย่นแปลงเป็น 120, 180, 120 และ 130 ตามล าดบั 

 
ดชันีราคาหุน้วนัที ่4 

Index (4)  = 100
n

n

BMV

CMV
 

   
= 100

441,267,103

)000,150130()000,200120()000,300180()000,100120(


+++  

   
= 100

441,267,103

000,500,109
  

   
= 106.04 
 

ในวนัที ่5 หุน้ C จะเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
เมื่อมหีุน้ทีจ่ะเพกิถอนออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนหรอืกรณีการตดัหุน้ใดๆ ออกจากการค านวณ

ดชันี ยอ่มมผีลใหม้ลูคา่ตลาดโดยรวมและจ านวนหุน้จดทะเบยีนในตลาดลดลง ดงันัน้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะด าเนินการ
ปรบัฐานการค านวณดชันี โดยจะปรบัในวนัสดุทา้ยทีห่ลกัทรพัยน์ัน้มกีารซื้อขายโดยใชร้าคาปิดครัง้สุดทา้ยเป็นราคา
ปรบัฐาน คอืวนัที ่4 เพือ่เป็นฐานใหมส่ าหรบัการค านวณดชันีในวนัถดัไป 
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ฐานการค านวณดชันสี าหรบัวนัที ่5 

BMVn  = 
0

0
CMV

CMV
BMV n  

  = 
)000,150130()000,200120()000,300180()000,100120(

)000,150130()000,300180()000,100120(
441,267,103

+++

++
  

   
= 

000,500,109

000,500,85
441,267,103   

   
= 80,633,481 
 

วนัที ่5 การเพกิถอนหลกัทรพัย ์
หุน้ C เพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในวนัที ่5 
ราคาหุน้ A, B และ D เปลีย่นแปลงเป็น 130, 180 และ 140 บาท ตามล าดบั 

 
ดชันีราคาหุน้ วนัที ่5 

Index (5)  = 100
n

n

BMV

CMV
 

   
= 100

481,633,80

)000,150140()000,300180()000,100130(


++  

   
= 100

481,633,80

000,000,88
  

   
= 109.14 

 

วนัที ่6 การแตกพาร ์
หุน้ A แตกพาร ์จาก 100 บาท เป็น 50 บาท ท าใหจ้ านวนหุน้เพิม่ขึน้แต่ราคาลดลงในสดัสว่นเดยีวกนัจงึไม่

มกีารปรบัฐานการค านวณดชันี 
ราคาหุน้ A, B และ D เปลีย่นแปลงเป็น 75, 180 และ150 บาท ตามล าดบั 
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ดชันีราคาหุน้ วนัที ่6 

Index (6)  = 100
n

n

BMV

CMV
 

   
= 100

481,633,80

)000,150150()000,300180()000,20075(


++  

   
= 100

481,633,80

000,500,91
  

   
= 113.48 

 
วนัที ่7 การเพิม่ทนุโดยใหส้ทิธจิองซือ้หุน้แกผู่ถ้อืหุน้เดมิ 

ในวนัที ่7 เป็นวนั XR ของบรษิทั D โดยเป็นการใหส้ทิธใินการจองซื้อหุน้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ในอตัรา 1:1 ราคา
ใชส้ทิธ ิ100 บาท 

ราคาหุน้ A, B และ D เปลีย่นแปลงเป็น 80, 170 และ 130 บาทตามล าดบั 
 
เมื่อมบีรษิทัใดมกีารเพิม่ทุนใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ ในการปรบัฐานจะตอ้งพจิารณาว่าสทิธใินการเพิม่ทุนดงักล่าวมี

คา่หรอืไม ่กล่าวคอืหากสทิธจิองซื้อหุน้เพิม่ทนุดงักล่าวมรีาคาใชส้ทิธติ ่ากว่าราคาซื้อขายครัง้สดุทา้ย อนัเป็นโอกาสที่
ผูถ้อืหุน้สามารถจะใชส้ทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนไดถู้กกว่าราคาตลาด ณ ขณะนัน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะปรบัฐานการ
ค านวณดชันีในวนัขึน้เครื่องหมาย XR โดยใชร้าคาใชส้ทิธเิป็นราคาในการปรบัฐาน และจ านวนหุน้เพิม่ทุนมารวมใน
การค านวณ โดยมสีตูรค านวณดงันี้ 

 

Issued) Shares New  Priceon Subscripti(
0

−
=

n

n
n

CMV

CMV
BMVBMV  

 
ส าหรบัสทิธจิองซื้อหุน้เพิม่ทุนทีก่ าหนดราคาใชส้ทิธสิงูกว่าหรอืเท่ากบัราคาปิดหรอืราคาซื้อขายครัง้สุดทา้ย ซึง่

ในกรณีนี้มโีอกาสทีผู่ถ้อืหุน้อาจไมเ่ลอืกใชส้ทิธดิงักล่าวหรอืไมม่กีารใชส้ทิธเิกดิขึน้เนื่องจากผูถ้อืหุน้สามารถทีจ่ะซื้อหุน้ใน
ราคาตลาดไดต้ ่ากว่าหรอือย่างน้อยกเ็ท่ากบัราคาตลาดขณะนัน้ โดยทีส่ามารถไดหุ้น้มาโดยไม่ตอ้งรอใหม้กีารจดทะเบยีน
เพิม่ทุนแต่อย่างใด ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะยงัไม่ปรบัฐานการค านวณดชันีราคาหุน้ในวนัทีข่ ึน้เครื่องหมาย XR หากแต่จะ
ปรบัฐานในวนัแรกทีลู่กหุน้จากการเพิม่ทุนเขา้ท าการซื้อขาย โดยถอืเสมอืนการเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป โดยใชร้าคา
ปิดหรอืราคาซือ้ขายครัง้สดุทา้ยและจ านวนหุน้เพิม่ทนุมาใชค้ านวณในการปรบั 

กรณีตวัอยา่งนี้ สทิธใินการจองหุน้มคีา่ ดงันัน้จะด าเนินการปรบัฐานดงันี้ 
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ฐานการค านวณดชันีส าหรบัวนัที ่7 

BMVn = 
Issued) Shares New  Priceon Subscripti(

0
−


n

n

CMV

CMV
BMV  

   
= 

)000,150100()]000,300130()000,300170()000,20080[(

)000,300130()000,300170()000,20080(
481,633,80

−++

++
  

 
= 

000,000,91

000,000,106
481,633,80   

 
= 93,924,714 
 

ดชันีราคาหุน้ วนัที ่7 

Index (7)  = 100
n

n

BMV

CMV
 

   
= 100

714,924,93

)000,300130()000,300170()000,20080(


++  

   
= 100

714,924,93

000,000,106
  

   
= 112.86 

 
วนัที ่8 การขายหุน้เพิม่ทนุใหแ้กป่ระชาชนทัว่ไปและบุคคลในวงจ ากดั (PO/PP) 

บรษิทั B จดทะเบยีนเพิม่ทนุ 100,000 หุน้ โดยขายหุน้แกล่กูคา้บรษิทั 50,000 หุน้ทีร่าคา 150 บาท และให้
สทิธจิองซือ้หุน้แกก่รรมการและพนกังาน 50,000 หุน้ทีร่าคา 100 บาท 

ราคาหุน้ A, B และ D เปลีย่นแปลงไปเป็น 80, 160 และ 140 บาท ตามล าดบั 
 

เมื่อหลักทรพัย์ใดมีการเพิ่มทุนโดยให้สิทธิจองซื้อหุ้นแก่ประชาชนทัว่ไปหรือบุคคลในวงจ ากดั  ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จะปรบัฐานการค านวณในวนัทีล่กูหุน้จากการเพิม่ทุนเขา้มาท าการซือ้ขาย โดยใชร้าคาปิดหรอืราคาซือ้
ขายครัง้สดุทา้ยและจ านวนหุน้เพิม่ทนุมารวมค านวณเพือ่การปรบัฐาน ดงันี้ 

Issued) Shares New  PricePrior (
0

−
=

n

n

n
CMV

CMV
BMVBMV  
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ฐานการค านวณดชันีส าหรบัวนัที ่8 

BMVn = 
Issued) Shares New  PricePrior (

0
−


n

n

CMV

CMV
BMV  

   
= 

)000,100170()]000,300140()000,400160()000,20080[(

)000,300140()000,400160()000,20080(
93,924,714

−++

++
  

 
= 

000,000,105

000,000,122
93,924,714   

 
= 109,131,572 
 

ดชันีราคาหุน้ วนัที ่8 

Index (8)  = 100
n

n

BMV

CMV
 

   
= 100

572,131,109

)000,300140()000,400160()000,20080(


++  

   
= 100

572,131,109

000,000,122
  

   

= 111.79 
 

 
วนัที ่9 ราคาตลาดเปลีย่นแปลง 

ราคาหุน้ A, B และ D เปลีย่นแปลงเป็น 85, 150 และ 135 บาท ตามล าดบั 
 

ดชันีราคาหุน้ วนัที ่9 

Index (9)  = 100
n

n

BMV

CMV
 

 

= 100
572,131,109

)000,300135()000,400150()000,20085(


++  

  

= 100
572,131,109

000,500,117
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  = 107.67 
ในวนัที ่10 หุน้ D จะลดทนุจดทะเบยีนลง 100,000 หุน้ 

เมื่อมหีลกัทรพัย์ใดๆ จะลดทุนจดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะปรบัฐานการค านวณดชันีในวนัสุดทา้ยที่
หลกัทรพัยจ์ านวนนัน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนโดยใชร้าคาสุดทา้ยทีเ่กดิขึน้เป็นราคาปรบัฐานเพื่อใชเ้ป็นฐานใหม่
ส าหรบัวนัต่อไป 

นอกจากนี้กรณีทีบ่รษิทัใหส้ทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทนุของผูถ้อืหุน้เดมิ (XR) แต่มกีารใชส้ทิธไิมเ่ตม็จ านวน ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จะปรบัลดจ านวนหุน้ในสว่นทีจ่องซือ้ไมค่รบ โดยมแีนวทางปฏบิตัเิชน่เดยีวกนักบัการลดทนุจดทะเบยีน 
กล่าวคอืจะปรบัฐาน ณ สิน้วนัท าการก่อนวนัทีหุ่้นเพิม่ทุนดงักล่าวจะเริม่ซื้อขายและใชร้าคาซื้อขายครัง้สุดทา้ยเป็น
ราคาปรบัฐาน 
 
ฐานการค านวณดชันีส าหรบัวนัที ่10 
BMVn = 

0

0
CMV

CMV
BMV n  

   
= 

)000,300135()000,400150()000,20085(

)000,100135()000,300135()000,400150()000,20085(
572,131,091

++

−++
  

 
= 

000,500,117

000,000,104
572,131,091   

 
= 96,593,050 
 

วนัที ่10 การลดทนุ 
ราคาหุ้น A, B และ D เปลี่ยนแปลงเป็น 80, 160 และ 100 บาท ตามล าดบั และหลกัทรพัย์ D ลดทุนลง 

100,000 หุน้ 
 

ดชันีราคาหุน้ วนัที ่10 
Index (10)  = 100

n

n

BMV

CMV  

   
= 100

050,593,96

)000,200100()000,400160()000,20080(


++  

   
= 100

050,593,96

000,000,100
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= 103.53 
ในวนัที ่11 หลกัทรพัย์ M จะยา้ยการซือ้ขายจากตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) มาเขา้ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยหุน้ M ในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ มรีาคาปิดเท่ากบั 50 บาท และมหีุน้จดทะเบยีนจ านวน 
150,000 หุน้ 

เมือ่มหีลกัทรพัยใ์ดๆ จะยา้ยจากตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เขา้มาซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะด าเนินการปรบัฐานโดยใหร้วมหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ไวใ้นฐานดชันีทนัท ีโดยจะปรบัฐานดชันี
หลงัปิดตลาดของวนัสดุทา้ยทีม่กีารซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ และจะใชร้าคาซือ้ขายครัง้สดุทา้ยทีเ่กดิขึน้
เป็นราคาในการปรบัฐาน เนื่องจากหลกัทรพัยด์งักล่าวมสีถานะเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนอยูแ่ลว้และมกีารซือ้ขายมา
อยา่งต่อเนื่อง ทัง้นี้เพือ่ใหร้าคาของหลกัทรพัยส์ะทอ้นอยูใ่นดชันีตัง้แต่วนัแรกทีย่า้ยตลาด 

ทัง้นี้ ในกรณีของการย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมหรอืหมวดธุรกจิ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก็จ ะด าเนินการด้วยวิธี
เดยีวกนั 

 
ฐานการค านวณดชันีส าหรบัวนัที ่11 

BMVn = 
0

0
CMV

CMV
BMV n  

   
= 

)000,200100()000,400160()000,20080(

)000,15050()000,200100()000,400160()000,20080(
050,593,96

++

+++
  

 
= 

000,000,100

000,500,107
050,593,96   

 
= 103,837,528 
 

วนัที ่11 หลกัทรพัยย์า้ยตลาด 
ราคาหุน้ A, B, D เปลีย่นแปลงเป็น 85, 150, 120 บาท ตามล าดบั 
หุน้ M ซึง่ยา้ยจากตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ราคาเปลีย่นแปลงเป็น 65 บาท 

 
ดชันีราคาหุน้ วนัที ่11 

Index (11)  = 100
n

n

BMV

CMV
 

   
= 100

528,837,103

)000,15065()000,200120()000,400150()000,20085(


+++  
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= 100
528,837,103

000,750,110
  

   
= 106.66 

 

 

 
 


