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ส่วนท่ี 1: บทน า 
 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้บทวนเกณฑก์ารจดัท าดชันีของตลาดหลกัทรพัย์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหด้ชันี

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ดัชนี รวมทัง้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยในปัจจุบนั การปรบัฐานการค านวณดชันีซึง่เป็นกลไกส าคญัอย่างหนึ่งเพื่อใหด้ชันีสะทอ้นการ
เคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีไดอ้ย่างเหมาะสมนัน้ จะเกดิขึน้ในกรณีทีม่หีลกัทรพัย์
เขา้ใหม ่มกีารน าหลกัทรพัยอ์อกจากการค านวณดชันี  และเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้ของหลกัทรพัย์ที่เป็น
องคป์ระกอบของดชันี ซึง่อาจยงัไมค่รอบคลุมในบางเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อราคาดชันี 

 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึไดท้บทวนเหตุการณ์ทีอ่าจจ าเป็นตอ้งมกีารปรบัฐานการค านวณดชันี ซึง่อาจมผีล
ต่อการค านวณดชันีหลกัทรพัย์ และมแีนวคดิทีจ่ะปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหเ้หมาะสมมากขึน้ ซึ่งใน
เบื้องตน้พบว่าแนวทางการค านวณดชันีกรณี Capital Repayment ซึง่เป็นกรณีหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนประกาศคนื
ทนุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้นัน้ อาจปรบัปรงุใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัสิากลไดด้ขี ึน้ 

ในการนี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอรบัฟังความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ในการปรบัปรงุหลกัเกณฑด์งักล่าว 
โดยท่านสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  ได้ตัง้แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17
กุมภาพนัธ์ 2566 ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีฝ่่ายพฒันาผลติภณัฑต์ราสารทุน สาย
งานการตลาด โทรศพัท ์02-009-9568 หรอื Email: IndexTeam@set.or.th 

 

ส่วนท่ี 2: ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็ 
 
กรณี Capital Repayment 
ในบางกรณีหลกัทรพัย์จดทะเบยีนอาจมกีารประกาศคนืทุนใหแ้ก่ผู้ถือหลกัทรพัย์ (Capital Repayment) 

เช่น การจ่ายเงนิทุนส่วนเกนิจากการลดทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ หรอื การจ่ายเงนิลดทุน หรอืเงนิคนืเงนิตน้
เพื่อยกเลกิกองทุน หรอืยกเลกิทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ Capital Repayment สามารถพบได้
ในหลกัทรพัย์หลายประเภท เช่น กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุน
โครงสรา้งพืน้ฐาน และหุน้สามญั   

โดยทัว่ไป หลงัจากหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนประกาศคนืทนุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ (ขึน้เครือ่งหมาย XN)  ราคาซื้อขาย
ของหลกัทรพัย์นัน้จะปรบัลดลงในสดัส่วนเดียวกบัเงนิทุนที่จ่ายคนื และส่งผลให้ดชันีราคาปรบัลดลงตามราคา
หลกัทรพัย์ อย่างไรกต็าม การปรบัลดลงของราคาหลกัทรพัย์จากการคนืทุนนี้ ไม่ได้สะทอ้นผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลักทรพัย์ดังกล่าว และอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของดัชนีราคาหลักทรพัย์ไม่สามารถสะท้อนความ
เคลื่อนไหวและความสามารถในการด าเนินธุรกจิของหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีได้อย่างถูกต้อง ดงันัน้ 
การค านวณดชันีจงึตอ้งมกีารปรบัฐานในกรณีดงักล่าว 

ส าหรบักรณีของดชันีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ซึง่เป็นผลตอบแทนจากการเปลีย่นแปลงของ
ราคา (capital gain) เงนิปันผล (dividend) และผลตอบแทนจากการน าเงนิปันผลทีไ่ด้ไปลงทุนในหลกัทรพัย์ในดชันี
ต่อ (Reinvest) ดงันัน้ ตามหลกัการนิ้ การวดัผลตอบแทนรวมจากการลงทุนจงึไม่ควรน าเอาเงนิคนืทุนที่ได้รบัมา
ค านวณเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทน เนื่องจากเงนิคนืทนุเป็นเงนิทีผู่ล้งทุนไดร้บัคนืมาจากตน้ทนุทีต่นเองลงทุนไป 
ไมไ่ดเ้ป็นผลตอบแทนการลงทนุทีม่าจากก าไรจากการประกอบธุรกจิของหลกัทรพัยท์ีต่นเองลงทนุอยู่  

mailto:IndexTeam@set.or.th
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แนวปฏิบติัของต่างประเทศ 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึได้ศกึษาแนวทางการค านวณดชันีในกรณีการจ่ายเงนิคนืทุน (XN) ในต่างประเทศ 

พบว่า ส่วนใหญ่ผูจ้ดัท าดชันีจะก าหนดใหม้กีารปรบัฐานการค านวณในกรณีดงักล่าว (ตารางที ่1) ซึง่สอดคล้องกบั
แนวคดิทีท่ีไ่ดอ้ธบิายไปในขา้งตน้ หากแต่แนวทางการค านวณดชันีของไทยยงัมคีวามแตกต่างไป 
 
ตารางที ่1 : แสดงการเปรยีบเทยีบเกณฑก์ารปรบัฐานดชันีส าหรบัเหตุการณ์การจ่ายเงนิคนืทุนกบัดชันีตา่งประเทศ 

เหตกุารณ์ SET FTSE MSCI S&P DJ REFINITIV 

การจ่ายเงนิคนืทนุ (XN) ไม่ปรบัฐานการค านวณดชันี ปรบัฐานการค านวณดชันี 

เงนิคนืทนุ 
นบัรวมเป็นเงนิปันผลเพื่อ

น ามา Reinvest 
ไม่นบัรวมเป็นเงนิปันผลเพื่อน ามา Reinvest 

 
ข้อเสนอการปรบัปรงุ 

เพื่อให้ดชันีของตลาดหลกัทรพัย์ฯ สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาและผลตอบแทนการลงทุนของ
หลักทรพัย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น รวมทัง้ให้เกณฑ์การค านวณดัชนีเป็นไปตาม 
International Standard จงึเสนอแนวทางการปรบัปรุงการแนวทางการค านวณดชันีเมื่อมเีหตุการณ์เกดิขึน้ โดยมี
สาระส าคญั ดงันี้ 

• ดชันีราคา: ปรบัใหม้กีารปรบัฐานการค านวณดชันีราคา ส าหรบักรณีการจ่ายเงนิคนืทนุ ซึง่จะท า
ใหด้ชันีราคาไมป่รบัลดลงตามราคาหลกัทรพัยท์ีจ่่ายเงนิคนืทุน 

• ดชันีผลตอบแทนรวม (Total Return Index): ไมน่บัรวมเงนิจ่ายคนืทนุเป็นสว่นหนึ่งของเงนิปัน
ผลทีน่ าไป Reinvest ในหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบในดชันีผลตอบแทนรวม เนื่องจากเงนิคนื
ทนุดงักล่าวไมใ่ช่ผลตอบแทนจากการลงทนุ และการปรบัฐานการค านวณดชันีราคาจะสะทอ้น
เขา้ไปในการค านวณดชันีผลตอบแทนรวมแลว้ โดยไมต่อ้งน าเงนิคนืทนุไปรวมค านวณในดชันี
ผลตอบแทนรวมอกี 

ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ คาดว่าจะเริม่ใชแ้นวทางการค านวณดชันีดงักล่าว ตัง้แต่ไตรมาสแรกของปี 2566 
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:  ทา่นเหน็ดว้ยกบัแนวทางการปรบัปรงุ ให ้การจ่ าย เงินคืนทุ น ของหลักทรัพย์ ที่ เ ป็ น

องค์ประกอบของดชันี เป็นเหตุการณ์ที่ปรบัฐานการค านวณดชันี โดยไม่น าเงนิคนืทุนไปรวมค านวณในดชันี
ผลตอบแทนรวมตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอหรอืไม่ 

 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
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ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

โปรดสง่ความเหน็ของทา่นกลบัมาที ่E-mail: IndexTeam@set.or.th ภายใน วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2566 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขอเรยีนว่าขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้จะถูกประมวลผลและได้รบัการคุ้มครอง  ตามค า
ประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่ทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดได ้
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

