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ส่วนท่ี 1: บทน า 
 
ปัจจุบนัตลาดหลกัทรพัย์ฯ มกีารจดัท าดชันีหลากหลายประเภท โดยในระยะหลงัจะมกีารพฒันาดชันีที่

สะทอ้นการเคลื่อนไหวของกลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่ ีรูปแบบและวตัถุประสงค์การลงทุนเฉพาะด้าน (Thematic Index) 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชด้ชันี เช่น ใชเ้ป็นเครื่องมอืส าคญัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Performance Benchmark) หรือใช้เป็นดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ในการออกตราสารทางการเงนิ
ต่างๆ เป็นตน้ 

 
เพื่อใหด้ชันีสะทอ้นวตัถุประสงคข์องการจดัท า สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชด้ชันี และเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไดม้กีารทบทวน และพฒันาหลกัเกณฑ์การจดัท าดชันีของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
มาโดยตลอด โดยมขีอ้สงัเกตว่า ดชันี SET Well-being ซึง่เป็นดชันีทีส่ะทอ้นการเคลื่อนไหวของกลุ่มหลกัทรพัยใ์น 
7 หมวดธุรกจิทีเ่ป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเด่นของไทย ทีผ่่านมาสามารถสะทอ้นสภาพการณ์การลงทุนไดต้าม Theme 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองปีล่าสุด สภาวการณ์ตลาดทุนโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจัยภายนอก เช่น 
สถานการณ์ COVID-19 ท าให้เกณฑ์การคัดเลือกปัจจุบันอาจมีข้อจ ากัดในการสะท้อนการเคลื่อนไหวของ
หลกัทรพัยแ์ละผลตอบแทนตามวตัถุประสงคใ์นการจดัท าดชันี  

  
ในการนี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอรบัฟังความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ในการปรบัปรงุเกณฑก์ารคดัเลอืก

ดชันี SET Well-being โดยทา่นสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดต้ัง้แต่บดันี้
จนถงึวนัที ่31 มนีาคม 2023 ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีฝ่่ายพฒันาผลติภณัฑ์ตรา
สารทนุ สายงานการตลาด โทรศพัท ์02-009-9568 หรอื Email: IndexTeam@set.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:IndexTeam@set.or.th
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ส่วนท่ี 2: ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็ 
 
ดชันี SET Well-being (SETWB) เริม่เผยแพร่ตัง้แต่ปี 2019 เป็นดชันีทีส่ะทอ้นการเคลื่อนไหวของกลุ่ม

หลกัทรพัยข์นาดใหญ่ 30 หลกัทรพัย ์ใน 7 หมวดธุรกจิ (Sector) ทีเ่ป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเด่นของไทย มศีกัยภาพ
ในการแข่งขนัและเป็นธุรกจิทีผู่ล้งทุนต่างชาตใิหค้วามสนใจ และมผีลต่อการขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ประกอบด้วย หมวดธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) หมวดธุรกิจ
พาณิชย ์(Commerce) หมวดธุรกจิแฟชัน่ (Fashion) หมวดธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) หมวด
ธุรกจิการแพทย์ (Health Care Services) หมวดธุรกจิการท่องเที่ยวและสนัทนาการ (Tourism & Leisure) และ
หมวดธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส ์(Transportation & Logistics)  

ดชันี SET Well-being มเีกณฑก์ารคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีป่ระกอบดว้ยทัง้เกณฑ์ดา้นคุณภาพ ไดแ้ก่ เป็น
หลกัทรพัย์ที่อยู่ใน 7 Sector ทีก่ าหนด มกี าไรอย่างน้อย 2 ใน 3 ปีล่าสุด และเกณฑ์ด้านปรมิาณ ได้แก่ Market 
capitalization, Free Float, Turnover ratio (ภาพที ่1) 

 
ภาพที ่1 แสดงเกณฑก์ารคดัเลอืกหลกัทรพัยใ์นดชันี SET Well-being 

 
 
ภาพรวมการเปลีย่นแปลงของดชันี SET WB 

ในชว่งทีผ่า่นมาดชันี SET Well-being ในภาพรวมมกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนียัส าคญั ดงันี้คอื 
• สดัส่วน Market Capitalization ของดชันีเมื่อเทยีบกบั SET ลดลงต่อเนื่อง และ Index Turnover สูง

กว่าในอดตี  (ภาพที ่2) 
• Market Capitalization ของ Sector ที่เป็นองค์ประกอบในดชันี SET Well-being เมื่อเทยีบกบั SET 

พบว่า มแีนวโน้มสงูขึน้ แต่ Market Capitalization รวมของหลกัทรพัยใ์นแต่ละ sector ทีใ่นดชันี SET 
Well-being เมือ่เทยีบกบั SET กลบัมแีนวโน้มลดลงต่อเนื่อง (ภาพที ่3) 

• Market Capitalization รวมของ Sector นัน้ๆ ปรบัลดต ่าลงในบาง Sector ด้วยเช่นกนั โดย Sector 
Food & Beverage และ Sector Transportation & Logistics มสีดัส่วนดงักล่าวลดลงอย่างมนีัยส าคญั 
ในขณะที ่Sector Tourism & Leisure ลดลงจนกระทัง่ไม่มหีลกัทรพัยใ์น Sector ดงักล่าวในดชันี SET 
Well-being (ตารางที ่1)  

 
ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่าภายใตส้ภาวการณ์ของตลาดทุนทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เกณฑก์ารคดัเลอืกในปัจจุบนั อาจ

ส่งผลให้หลักทรัพย์ในดัชนี SET Well-being อาจไม่สามารถสะท้อนผลตอบแทนของ Sector นัน้ ๆ ได้ตาม
วตัถุประสงคใ์นการจดัท าดชันี 
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ภาพที ่2 แสดงสดัส่วน Market capitalization ของ ดชันี SET Well-being เทยีบกบั SET ตามรอบรวีวิ และ Index 
Turnover 

 
 

ภาพที ่3 แสดงสดัสว่นของ Market capitalization ของดชันี SET Well-being เปรยีบเทยีบกบั Market capitalization 
ของ SET และสดัส่วน Market capitalization ของ Sector ทีเ่ป็น Universe เปรยีบเทยีบกบั Market capitalization 
ของ SET 

 
 
ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนของ Market capitalization ของหลักทรัพย์ในดัชนี SET Well-being เปรียบเทียบกับ 
Market capitalization ของ Sector นัน้ๆ  
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Business Cycle ของผลประกอบการ  
หากพจิารณาผลประกอบการของ บรษิทัจดทะเบยีน 5 ปียอ้นหลงัพบว่าจ านวนหลกัทรพัย์ทีม่กี าไรในแต่

ละ Sector ทีเ่ป็น Universe ของดชันี SET Well-being เปลีย่นแปลงในแต่ละปีสงู เนื่องจากแต่ละ Sector ม ีBusiness 
Cycle ทีแ่ตกต่างกนัไป ท าใหใ้นแต่ละปีจ านวนบรษิทัทีก่ าไรอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงแตกต่างกนัไปในแต่ละ Sector 
(ภาพที ่4)  

ดงันัน้ ขอ้สงัเกตอกีประการหนึ่งคอื เกณฑก์ารคดัเลอืกเชงิคุณภาพทีพ่จิารณาก าไรของหลกัทรพัย ์(2 ใน 
3 ปีล่าสุด) อาจเป็นอกีสาเหตุหนึ่งทีส่่งผลให้รายชื่อหลกัทรพัย์และสดัส่วนของ Sector ทีเ่ป็นองค์ประกอบในดชันี 
SET Well-being เปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัตาม Business Cycle และส่งผลต่อความสามารถในการสะทอ้นการ
เคลื่อนไหวของดชันีใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารจดัท าดชันีได ้

 
ภาพที ่4 แสดงจ านวนหลกัทรพัยท์ีม่กี าไรทัง้หมดในแต่ละ Sector ทีเ่ป็น Universe ของ SET Well-being ในรอบงบ
การเงนิปี 2017-2021  

 
 
ปัจจยัภายนอกทีส่ง่ผลต่อภาพรวมของดชันี SET Well-being  
สถานการณ์ COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ส่งผลต่อภาคธุรกจิจรงิโดยเฉพาะอย่างยิง่ธุรกจิที่อยู่ใน Sector ทีเ่ป็น 

Universe ของดัชนี SET Well-being ได้แก่ Sector Tourism & Leisure, Sector Transportation & Logistics ส่งผล
ใหห้ลกัทรพัยข์นาดใหญ่หลายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตวัแทนของ Sector นัน้ๆ ไม่มกี าไรจากการด าเนินธุรกจิในช่วง 2-3 
ปีทีผ่่านมา (ภาพที ่5) และเป็นเหตุใหห้ลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ผ่านการคดัเลอืกเขา้มาอยู่ในดชันี SET Well-being ซึง่
การทีห่ลกัทรพัยข์นาดใหญ่ถูกออกจากดชันีส่งผลให ้Index Turnover สงูขึน้ รวมถงึอาจท าใหห้ลกัทรพัยท์ีผ่่านการ
คัดเลือกมีขนาดไม่เพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของ Sector นัน้ได้ดี (หลักทรัพย์ขนาดใหญ่ใน Sector Food & 
Beverage , Tourism & Leisure และTransportation & Logistics จ านวนรวม 5 หลกัทรพัย์ทีถู่กออกจากดชันีเพราะ
เกณฑ์ก าไร โดยหลักทรัพย์เหล่านี้มี Market capitalization รวมในแต่ละ sector คิดเป็น 14%, 60% และ 70% 
ตามล าดบั)  
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ภาพที ่5 แสดงก าไรสุทธริวมของหลกัทรพัยใ์น 5 ล าดบัแรกของแต่ละ Sector ทีเ่ป็น Universe ของดชันี SET Well-
being 

 
 
แนวทางการจดัท า Thematic Index ในต่างประเทศ   
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ศกึษาแนวทางการจดัท า Thematic Index ในต่างประเทศ พบว่าส่วนใหญ่ผู้จดัท า

ดชันีจะก าหนดไปในแนวทางเดยีวกนั กล่าวคอืเมื่อคดัเลือกหลกัทรพัย์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั Sector หรอื Business ใน 
Theme นัน้ๆ แล้ว จะไม่พจิารณาเกณฑ์ด้านปัจจยัพื้นฐาน (Fundamental) เพื่อมาคดัเลอืกหลกัทรพัย์ในดชันีอีก 
(ตารางที ่2) 

 
ตารางที ่2: แสดงการเปรยีบเทยีบเกณฑก์ารคดัเลอืกหลกัทรพัย ์Thematic Index ของ SETWB กบัดชันีต่างประเทศ 

Index provider ตวัอยา่ง Thematic Index   เกณฑก์ารคดัเลือก 

SET SET Well-being ใชก้ าไร เป็นเกณฑ ์Qualification 
ในการคดัเลอืกหลกัทรพัย ์

MSCI 
• MSCI ACWI IMI Digital Economy Index 
• MSCI ACWI IMI Smart Cities Index 
• MSCI ACWI IMI Ageing Society Opportunities Index 

ใช ้รายได ้เป็นเกณฑ ์เพื่อ
พจิารณาว่าหลกัทรพัยน์ัน้ อยูใ่น 
Thematic ทีเ่กีย่วขอ้ง 

S&P Dow 
Jones 

• S&P Kensho Electric Vehicles Index 
• S&P Kensho Digital Communities Index 
• S&P Kensho Digital Health Index ไม่ใชข้อ้มลูดา้น  Fundamental 

ในการคดัเลอืกหลกัทรพัย ์
 

FTSE Russell 
 

• FTSE Global New Energy Index 
• FTSE Global Fintech & Blockchain Index 

Other: Hang 
Seng, Indxx 

• Hang Seng China New Economy Index  
• Indxx Aging Population Thematic Index 
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ข้อเสนอ 
เพื่อใหด้ชันี SET Well-being ซึ่งเป็นดชันีที ่represent หมวดธุรกจิทีเ่ป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเด่นของไทย 

สามารถสะทอ้นผลตอบแทนและการเคลื่อนไหวของราคาไดเ้หมาะสมขึน้ ลดผลกระทบจากปัจจยัภายนอกต่อการ
คดัเลือกหลกัทรพัย์ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีและช่วยลด Index Turnover รวมถึงสอดคล้องกบัแนวทางการ
คดัเลือกหลกัทรพัย์ของดชันี Thematic index ในต่างประเทศ จึงขอเสนอแนวทางปรบัปรุงเกณฑ์การคดัเลือก
หลกัทรพัยส์ าหรบัดชันี SET Well-being ดงันี้ 

• ปรบัปรุงเกณฑก์ารคดัเลอืกดา้นคุณภาพของดชันี SET Well-being โดยไม่น าเกณฑ์ก าไร มาใชใ้นการ
คดัเลอืก โดยยงัคงเกณฑค์ดัเลอืกอืน่ไวเ้ชน่เดมิ 

• โดยจะเริม่ใชเ้กณฑก์ารคดัเลอืกทีป่รบัปรงุตามขอ้เสนอดงักล่าวในรอบมถิุนายน 2023 เป็นตน้ไป  
 

 
___________________________________________________________ 
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  (ชือ่ยอ่  ) 
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 บรษิทัจดทะเบยีน 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน    

 บรษิทัจดทะเบยีน 
 ผูล้งทนุสถาบนั 

 ทีป่รกึษากฎหมาย 
 อืน่ ๆ (ระบุ)........................................ 
 

 ผูล้งทนุ 
 

 
2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 

 
ข้อหารือ:  ท่านเหน็ดว้ยกบัแนวทางการปรบัปรุงเกณฑก์ารคดัเลอืกของดชันี SET Well-being โดยไม่

น าเกณฑก์ าไร มาใชใ้นการคดัเลอืกตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอหรอืไม่ 
 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 



การปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกดชันี SET Well-being 
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

โปรดสง่ความเหน็ของทา่นกลบัมาที ่E-mail: IndexTeam@set.or.th ภายใน วนัท่ี 31 มีนาคม 2023 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขอเรยีนว่าขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้จะถูกประมวลผลและได้รบัการคุ้มครอง  ตามค า
ประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่ทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดได้ 
จาก https://www.set.or.th/th/privacy-notice  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 

 

mailto:IndexTeam@set.or.th
https://www.set.or.th/th/privacy-notice

