
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัย์ฯ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคดิเห็น
เกีย่วกบัการปรบัปรงุ Turnover ratio ส าหรบัการคดัเลอืกดชันี SET50 / SET100 ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอสรปุผลการรบัฟังความคดิเหน็ทีไ่ดร้บัจากผูต้อบแบบสอบถาม 32 ราย ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุ 12 ราย บรษิทัหลกัทรพัย ์16 ราย  ผูล้งทนุทัว่ไป 3 ราย และบรษิทัจดทะเบยีน 1 ราย โดยมี
รายละเอยีดความเหน็และขอ้เสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ 

การปรบัปรงุ Turnover ratio ส าหรบัการคดัเลือกดชันี 
SET50 / SET100 
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ประเดน็ท่ีรบัฟังความคิดเหน็ 

ในปัจจุบนัเกณฑก์ารคดัเลอืกดชันี SET50 และดชันี SET100  มเีกณฑก์ารคดัเลอืกทีป่ระกอบดว้ยทัง้เกณฑ์
เชงิคุณภาพ (Quantitative) เช่น ไม่เขา้ข่ายถูกเพกิถอน ไม่ถูกสัง่พกัการซื้อขาย หรอืมปัีญหาด้านงบการเงนิ และ
เกณฑด์า้นปรมิาณ (Quantitative) ไดแ้ก่ Market Capitalization, Free Float, Trading Value และ Turnover ratio เป็น
ตน้   
 
ภาพที ่1 แสดงเกณฑใ์นการคดัเลอืกดชันี SET50 / SET100  

 
 
อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมาพบว่า สภาวะการซื้อขายของตลาดมกีารเปลีย่นแปลงไป โดยรวมแลว้ผูล้งทุนทุกกลุ่ม

เปลีย่นแปลงการลงทุนจากทีเ่น้นลงทนุในกลุ่มหุน้ในดชันี SET50 มกีระจายการลงทนุในหุน้ทีม่ขีนาดเลก็ลงในกลุ่ม Non-
SET100 เพิม่ขึน้ (ภาพที ่2) ซึง่ส่งผลท าใหอ้ตัราส่วนจ านวนหุน้ทีม่กีารซื้อขาย (Turnover ratio) ของหุน้ขนาดใหญ่ 10 
อนัดบัแรกในดชันี SET50 (Top10) อยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าเมื่อเทยีบกบัหุน้กลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม SET51-100 
และหุน้ขนาดใหญ ่10 อนัดบัแรกในดชันี SET50 (Top10) ซึง่เป็นกลุ่มบรษิทัทีส่ าคญัในการ Represent ตลาดหุน้ไทยมี
ระดบั Turnover Ratio ลดลงจากที ่4-5% มาอยูท่ี ่2-4% (ภาพที ่3)  

 
ภาพที ่2 แสดงสดัสว่นการลงทนุหุน้กลุ่มต่างๆ ของผูล้งทนุ ตัง้แต่ปี 2019-2022H1 

 
 
 

ภาพที ่3 แสดงคา่เฉลีย่ของคา่ Min Monthly Turnover ของหุน้กลุ่มต่างๆในแต่ละรอบทบทวน  
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ตลาดหลักทรพัย์ฯ ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์ Liquidity criteria ของดัชนี SET50 / SET100 

เทยีบกบัดชันีในต่างประเทศ พบว่า ดชันีในต่างประเทศสว่นใหญ่จะก าหนดเกณฑ ์Liquidity โดยใช ้Turnover ratio 
เชน่เดยีวกบัดชันี SET50 / SET100 แต่จะก าหนดระดบัขัน้ต ่าทีป่ระมาณ 1-2% 

ดงันัน้ เพื่อให้ดชันีสะท้อนความสามารถในการลงทุนของหลกัทรพัย์ และสอดคล้องกบัสภาพการซื้อขายที่
เปลีย่นไปไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอแนวทางการปรบัปรุง Turnover Ratio ทีใ่ชใ้นการพจิารณาคดัเลอืก
ดชันี SET50 และ SET100 โดยมสีาระส าคญั ดงันี้ 
 
ข้อเสนอการปรบัปรงุ 

ปรบัระดบั Turnover ratio ทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกหุน้ในดชันี SET50 และดชันี SET100 ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการ
ซือ้ขายทีเ่ปลีย่นแปลงไป ดงันี้  

• ใชห้ลกัเกณฑแ์ละแนวทางในปัจจุบนั โดยปรบัลดระดบั Turnover ratio เริม่ตน้จากเดมิที ่5% เป็น 2% 
• พจิารณาปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารจดัท าดชันี และจะเริม่ใชใ้นรอบคดัเลอืก ธนัวาคม 2565 
 
 

สรปุความเหน็ท่ีได้รบั 

ผูใ้หค้วามเหน็ส่วนใหญ่เหน็ด้วยในหลกัการทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ โดยใหเ้หตุผล สรปุไดด้งันี้ 

• การปรับลด Turnover Ratio สอดคล้องกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนไป และสอดคล้องกับเกณฑ์ของดัชนี
ต่างประเทศ 

• การปรบัลด Turnover ratio จะช่วยใหหุ้น้ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นฐานโครงสรา้งของตลาดหุน้ไทยมโีอกาสคงอยู่ใน
ดชันี ขณะทีเ่กณฑก์ารคดัเลอืกอืน่ๆ มคีวามเหมาะสมอยูแ่ลว้  

• การปรบัลด Turnover ratio จะชว่ยใหเ้กดิเสถยีรภาพในระยะยาวของดชันี มผีลท าใหก้ารเคลื่อนไหวของดชันีมี
เสถยีรภาพมากขึน้ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานในต่างประเทศ 

• แนวทางดงักล่าวสามารถชว่ยลดความผนัผวนของตลาดลงบางสว่นจากหุน้ขนาดเลก็ทีม่กีารซื้อขายสงู 

ผูใ้หค้วามเหน็บางรายไม่เหน็ด้วย กบัแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ โดยใหเ้หตุผล สรปุไดด้งันี้ 
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• การปรบัลด Turnover ratio อาจท าใหด้ชันีถูกควบคุมง่ายขึ้นจากกองทุนและนักลงทุนรายใหญ่ และอาจเอื้อ
ประโยชน์ใหหุ้น้บางกลุ่ม ท าใหหุ้น้บางกลุ่มเสยีโอกาสและประโยชน์ทีจ่ะไดจ้ากการเป็นหุน้ SET50-100  

• ไมเ่หน็ดว้ยกบัการใชเ้กณฑ ์Turnover ratio เนื่องจากสาเหตุที ่Turnover ต ่าอาจมาจากหลายปัจจยั เชน่ หุน้
ขนาดใหญ่บางตวัมรีาคาต่อหุน้สงูท าใหน้กัลงทนุรายย่อยไมส่นใจ, ผูล้งทนุมกัลงทุนระยะยาวในหุน้ใหญ่ทีม่ ี
อตัราปันผลสงู, มหีุน้ขนาดกลาง-เลก็ IPO เขา้มามากขึน้ท าใหเ้มด็เงนิลงทุนจากรายย่อยกระจายออกไปกวา้ง
มากขึน้ เป็นตน้ 

• หุน้บางตวัทีม่ ีTurnover ไม่สงูมากนักแต่มรีาคาทีผ่นัผวนมากอาจเขา้มาอยู่ในดชันี SET50 ท าใหด้ชันีมคีวาม
ผนัผวนสงู 

ทัง้นี้ ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 

• ควรก าหนด Turnover ratio ข ัน้ต ่า 1% ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑข์องดชันีต่างประเทศ 
• ควรพจิารณาแนวทางการใช ้free float adjusted ในการค านวณน ้าหนักหุน้ในดชันี โดย free float ทีใ่ชค้ านวณ

ควรเป็น free float ทีส่ามารถสะทอ้นการกระจายการถอืครองของผูล้งทุนจรงิ เพื่อใหด้ชันีสามารถสะทอ้นการ
เคลื่อนไหวของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีผู่ล้งทนุสามารถลงทุนไดจ้รงิ 

• ควรเพิม่เกณฑส์ดัส่วนการถอืครองหุน้ของผูล้งทุนต่างชาต ิเป็นเกณฑใ์นการคดัเลอืก และค านวณน ้าหนักหุน้
ในดชันีดว้ย โดยใหน้ ้าหนักในดชันีน้อยส าหรบัหุน้ทีม่ผีูล้งทุนต่างชาตถิอืครองมาก เพื่อสะทอ้นสดัส่วนของหุน้
ไทยทีผู่ล้งทนุสถาบนัสามารถลงทนุได ้ 

• การคดัเลอืกหลกัทรพัยเ์ขา้ออกของดชันี ควรยดึตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด โดยหลกีเลีย่งการใชดุ้ลยพนิิจ  
 
 

สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็และการด าเนินการของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ 

ผูเ้กีย่วขอ้งส่วนใหญ่เหน็ดว้ยกบัแนวทางการปรบัปรุง Turnover ratio ส าหรบัการคดัเลอืกดชันี SET50 / SET100 
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

การด าเนินการของตลาดหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะปรบัปรุงระดบั Turnover ratio ทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกหุน้ในดชันี SET50 และดชันี SET100 เริม่ตน้ที ่
2% ตามหลกัการขา้งต้น โดยเริม่ใชใ้นการคดัเลือกหลกัทรพัย์ที่เป็นองค์ประกอบในดชันีของตลาดหลกัทรพัย์ฯ รอบ
ปลายปี 2565 ซึ่งจะมกีารประกาศผลการคดัเลือกในช่วงเดือนธนัวาคม 2565 และใชใ้นการค านวณดชันีในช่วงเดือน
มกราคม – มถิุนายน 2566 เป็นตน้ไป 

ส าหรบัความเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เติมนัน้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะน าไปศกึษาและพจิารณาความเหมาะสมในการ
ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกดชันีต่อไป และหากมขีอ้เสนอทีเ่กีย่วกบัดชันี ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะหารอืผูเ้กีย่วขอ้ง
และเปิดรบัฟังความคดิเหน็ก่อนการปรบัปรุงใดๆ 


