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1. บทนา
1.1. ดัชนี ที่จดั ทาขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการจัดทากลุ่มดัชนีเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดทุนทีเ่ กิดขึน้ ใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ และเพื่อตอบสนองความต้องการของผูล้ งทุนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นการใช้เป็ น เครื่องมือใน
การสะท้อ นการเคลื่อ นไหวของหลัก ทรัพ ย์ ท่ีม ีก ารซื้อ ขายอยู่ ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ การใช้เ ปรีย บเทีย บ
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Performance Benchmark) หรือการใช้เป็ นดัชนีอา้ งอิง (Underlying Index) ในการ
ออกตราสารทางการเงินต่าง ๆ เช่น ตราสารอนุ พนั ธ์ กองทุนรวม และ กองทุนรวมอีทเี อฟ เป็ นต้น ทัง้ นี้ กลุ่ม
ดัชนีทจ่ี ดั ทาขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นเครื่องหมายการค้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นเจ้าของ ผูท้ ป่ี ระสงค์จะ
นาไปใช้จะต้องได้รบั อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.2. ขัน้ ตอนดาเนิ นงานในการจัดทาดัชนี
การดาเนินงานเกีย่ วกับการจัดทาดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยการคานวณและเผยแพร่ดชั นี การ
ให้บริการด้านข้อมูลดัชนี และการคัดเลือกหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการกาหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการดาเนินงานทีช่ ดั เจน รวมทัง้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้แน่ใจว่าข้อมูลดัชนีเผยแพร่ได้
อย่างต่อเนื่องและมีความถูกต้อง
ในกรณี ท่ตี ลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ จะมีการปรับ ปรุง แก้ไข หรือเพิ่ม เติม หลักเกณฑ์ต่า ง ๆ เกี่ย วกับ ดัช นี ซึ่งมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย เช่น บริษทั จดทะเบียน บริษทั หลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
ลงทุน เป็ นต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาจัดให้มกี ารรับฟั งความคิดเห็น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการ
หารือ หรือรับฟั งข้อคิดเห็นจากผูเ้ กีย่ วข้อง หรือนาข้อมูลและความคิดเห็นมาปรับปรุง แก้ไข เพิม่ เติมหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ เกีย่ วกับดัชนีเพือ่ ให้มคี วามเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของผูใ้ ช้
1.3. รายชื่อดัชนี
ดัชนีทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทาขึน้ สามารถแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้
1. กลุ่มดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index Series) แบ่งเป็ น
1.1 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index)
1.2 ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ (SET Industry Group และ SET Sector Index)
1.3 ดัชนี SET50 (SET50 Index)
1.4 ดัชนี SET100 (SET100 Index)
1.5 ดัชนี sSET (sSET Index)
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2. กลุ่มดัชนี SET Thematic Index Series แบ่งเป็ น
2.1 ดัชนี SETCLMV (SET CLMV Exposure Index)
2.2 ดัชนี SETHD (SET High Dividend 30 Index)
2.3 ดัชนี SETTHSI (SET THSI Index)
2.4 ดัชนี SETWB (SET Well-Being Index)
3. กลุ่มดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index Series) แบ่งเป็ น
3.1 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index)
3.2 ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม เอ็ม เอ ไอ (mai Industry Group Index)
4. กลุ่มดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) แบ่งเป็ น
4.1 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)
4.2 ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
4.3 ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)
4.4 ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI)
4.5 ดัชนีผลตอบแทนรวม SETCLMV (SETCLMV TRI)
4.6 ดัชนีผลตอบแทนรวม SETHD (SETHD TRI)
4.7 ดัชนีผลตอบแทนรวม SETTHSI (SETTHSI TRI)
4.8 ดัชนีผลตอบแทนรวม SETWB (SETWB TRI)
4.9 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดเอ็ม เอ ไอ (mai TRI)
4.10 ดัชนีผลตอบแทนรวมรายอุตสาหกรรม (Industry TRI)
4.11 ดัชนีผลตอบแทนรวมรายหมวดธุรกิจ (Sector TRI)

2. คณะทางานด้านดัชนี (Index Committee)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มคี ณะทางานด้านดัชนีเพื่อ พิจารณานโยบายในการพัฒนาดัชนีให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งานและเทียบเคียงได้กบั แนวทางของตลาดทุนชัน้ นาในต่างประเทศ นอกจากนี้
คณะทางานด้านดัชนี ย งั มีหน้ าที่พจิ ารณาให้ความเห็น ชอบผลการคัดเลือกหลักทรัพ ย์ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด
รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข เพิม่ เติม หรือใช้ดุลพินิจตามหลักเกณฑ์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ หรืออื่น ๆ ทีเ่ หมาะสม
เพื่อให้การจัดทาดัชนีสะท้อนสภาพตลาดได้ดี ตลอดจนมีหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาในประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดาเนินงานด้านดัชนี ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การดาเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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3. การคานวณดัชนี (Index Calculation)
3.1. ดัชนี ราคา
หมายถึง ดัชนีทส่ี ะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี
3.1.1 ดัช นี ท่ีค านวณโดยถ่ ว งน้ า หนั ก ด้ว ยมูล ค่ า ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weighted Index)
ประกอบด้วยดัชนีในกลุ่ม SET Index Series และ mai Index Series
สูตรการคานวณ
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =

โดยที่
Current Market Value (CMV)
Base Market Value (BMV)
Base Value

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
× 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

= มูลค่าตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพย์ทงั ้ หมดทีเ่ ป็ นองค์ประกอบ
ของดัชนี ณ วันทีค่ านวณ
= มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทงั ้ หมดทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของ
ดัชนี ณ วันฐาน
= ค่าฐานของดัชนี

3.1.2 ดัชนีทค่ี านวณโดยถ่วงน้าหนักมูลค่าตามราคาตลาดร่วมกับตัวแปรอืน่
สูตรการคานวณ
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =

โดยที่
Adjusted CMV
Adjusted BMV
Base Value

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑀𝑉
× 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐵𝑀𝑉

= มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทงั ้ หมดทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนี
ณ วันทีค่ านวณ ถ่วงน้าหนักด้วยตัวแปรอืน่
= มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทงั ้ หมดทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนี
ณ วันฐาน ถ่วงน้าหนักด้วยตัวแปรอืน่
= ค่าฐานของดัชนี
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สาหรับดัชนี SETCLMV มีสตู รการคานวณ ดังนี้
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =

∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡 × 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖𝑡 × 𝐶𝐿𝑀𝑉 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡 × 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡 )
× 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐵𝑀𝑉

โดยที่
Priceit
Listed Shareit
CLMV Exposure Factorit
Adjustment Factorit

Adjusted BMV

Base Value

= ราคาของแต่ละหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันทีค่ านวณ
= จานวนหุน้ จดทะเบียนของแต่ละหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี
ณ วันทีค่ านวณ
= CLMV Exposure Factor ณ วันทีค่ านวณ
= อัตราการจากัดน้ าหนักของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนี ณ วันทีค่ านวณ ซึง่
ใช้เป็ นตัวคูณเพือ่ กระจายน้าหนักของหลักทรัพย์ทม่ี นี ้าหนักเกินร้อยละ 5
ของหลักทรัพย์ทงั ้ หมดในดัชนีไปยังหลักทรัพย์ทม่ี นี ้ าหนักไม่เกินร้อ ยละ
5 โดยจะคานวณค่าดังกล่าวทุกไตรมาส
= มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทงั ้ หมดทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนี
ซึ่ ง ถ่ ว งน้ า หนั ก ด้ ว ย CLMV Exposure Factor และอั ต ราการจ ากั ด
น้าหนักของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนี ณ วันฐาน
= ค่าฐานของดัชนี

ทัง้ นี้ CLMV Exposure Factor ของแต่ละหลักทรัพย์มสี ตู รการคานวณ ดังนี้
𝐶𝐿𝑀𝑉 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 =

โดยที่
CLMV Revenuei
Total Revenuei
𝑛

∑

(𝐶𝐿𝑀𝑉 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑖 )

𝑖=1

𝐶𝐿𝑀𝑉 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑖
𝐶𝐿𝑀𝑉 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑖
+
∑𝑛𝑖=1(𝐶𝐿𝑀𝑉 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑖 )
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑖

= มูลค่ารายได้จากกลุ่มประเทศ CLMV ของแต่ละหลักทรัพย์
= มูลค่ารายได้รวมของแต่ละหลักทรัพย์
= มูลค่ารายได้จากกลุ่มประเทศ CLMV ของทุกหลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

สาหรับดัชนี SETHD มีสตู รการคานวณ ดังนี้
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =

∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡 × 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖𝑡 × 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑𝑖𝑡 × 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡 )
× 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐵𝑀𝑉
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โดยที่
Priceit
Listed Shareit
Dividend Yieldit
Adjustment Factorit

Adjusted BMV

Base Value

= ราคาของแต่ละหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันทีค่ านวณ
= จานวนหุน้ จดทะเบียนของแต่ละหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี
ณ วันทีค่ านวณ
= อัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลของแต่ละหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบ
ในดัชนี โดยกาหนดค่าสูงสุดไว้ทร่ี อ้ ยละ 15
= อัตราการจากัดน้าหนักของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนี ณ วันทีค่ านวณ ซึง่
ใช้เป็ นตัวคูณเพื่อกระจายน้ าหนักของหลักทรัพย์ทม่ี นี ้ าหนักเกินร้อยละ
10 ของหลักทรัพย์ทงั ้ หมดในดัชนีไปยังหลักทรัพย์ท่มี นี ้ าหนักไม่ เ กิน
ร้อยละ 10 โดยจะคานวณค่าดังกล่าวทุกไตรมาส
= มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทงั ้ หมดทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนี
ซึ่ ง ถ่ ว งน้ า หนั ก ด้ ว ยอั ต ราผลตอบแทนจากเงิ น ปั นผลของแต่ ล ะ
หลักทรัพย์ ณ วันฐาน
= ค่าฐานของดัชนี

สาหรับดัชนี SETTHSI มีสตู รการคานวณ ดังนี้
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =

โดยที่
Priceit
Listed Shareit
Adjustment Factorit

Adjusted BMV

Base Value

∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡 × 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖𝑡 × 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡 )
× 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐵𝑀𝑉

= ราคาของแต่ละหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันทีค่ านวณ
= จานวนหุน้ จดทะเบียนของแต่ละหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี
ณ วันทีค่ านวณ
= อัตราการจากัดน้ าหนักของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนี ณ วันทีค่ านวณ
ซึง่ ใช้เป็ นตัวคูณเพือ่ กระจายน้าหนักของหลักทรัพย์ทม่ี นี ้าหนักเกินร้อย
ละ 5 ของหลักทรัพย์ทงั ้ หมดในดัชนีไปยังหลักทรัพย์ทม่ี นี ้ า หนักไม่เกิน
ร้อยละ 5 โดยจะคานวณค่าดังกล่าวทุกไตรมาส
= มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทงั ้ หมดที่เป็ นองค์ประกอบของ
ดัชนี ซึ่งถ่วงน้ าหนักด้วยอัตราการจากัดน้ าหนักของแต่ละหลักทรัพย์
ในดัชนี ณ วันฐาน
= ค่าฐานของดัชนี
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สาหรับดัชนี SETWB มีสตู รการคานวณ ดังนี้
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =

โดยที่
Priceit
Listed Shareit
Adjustment Factorit

Adjusted BMV

Base Value

∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡 × 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖𝑡 × 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡 )
× 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐵𝑀𝑉

= ราคาของแต่ละหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันทีค่ านวณ
= จานวนหุน้ จดทะเบียนของแต่ละหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี
ณ วันทีค่ านวณ
= อัตราการจากัดน้ าหนักของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนี ณ วันทีค่ านวณ
ซึง่ ใช้เป็ นตัวคูณเพือ่ กระจายน้าหนักของหลักทรัพย์ทม่ี นี ้าหนักเกินร้อย
ละ 10 ของหลักทรัพย์ทงั ้ หมดในดัชนีไปยังหลักทรัพย์ท่มี นี ้ าหนักไม่
เกินร้อยละ 10 โดยจะคานวณค่าดังกล่าวทุกไตรมาส
= มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทงั ้ หมดที่เป็ นองค์ประกอบของ
ดัชนี ซึ่งถ่วงน้ าหนักด้วยอัตราการจากัดน้ าหนักของแต่ละหลักทรัพย์
ในดัชนี ณ วันฐาน
= ค่าฐานของดัชนี

รายชือ่ ดัชนีราคาทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทาขึน้ รวมทัง้ วันฐานและค่าฐาน สรุปได้ดงั นี้
ชื่อดัชนี ราคา
วันฐาน
ค่าฐาน
(Base Date)
(Base Point)
SET Index
30 เมษายน 2518
100 จุด
mai Index
2 กันยายน 2545
100 จุด
SET Industry Group Index
31 ธันวาคม 2546*
100 จุด
SET Sector Index
30 เมษายน 2518*
100 จุด
mai Industry Group Index
30 ธันวาคม 2557*
100 จุด
SET50 Index
16 สิงหาคม 2538
1,000 จุด
SET100 Index
30 เมษายน 2548
1,000 จุด
sSET Index
30 ธันวำคม 2559
1,000 จุด
SETCLMV Index
29 มิถุนายน 2561
1,000 จุด
SETHD Index
30 มิถุนายน 2554
1,000 จุด
SETTHSI Index
29 มิถุนายน 2561
1,000 จุด
SETWB Index
29 มีนาคม 2562
1,000 จุด
* รายละเอียดเพิม่ เติมตาม โครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ
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3.2. ดัชนี ผลตอบแทนรวม (Total Return Index หรือ TRI)
หมายถึง ดัชนีทใ่ี ช้วดั ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ได้แก่ ผลตอบแทนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์ทล่ี งทุน (Capital Gain/Loss) และเงินปั นผล (Dividend) โดยมีสมมติฐานเพิม่ เติมว่า เงิน
ปั นผลทีไ่ ด้รบั นี้จะถูกนาไปลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบในดัชนี (Reinvest) ด้วย
สูตรการคานวณ
𝑇𝑅𝐼𝑡 = 𝑇𝑅𝐼𝑡−1 × (1 + 𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑡 )

โดยที่
TRIt
TRIt-1
Daily Total Returnt

= ดัชนีผลตอบแทนรวม ณ วันทีค่ านวณ
= ดัชนีผลตอบแทนรวม ณ วันทาการก่อนหน้า
= ผลตอบแทนรวมรายวันของดัชนี ณ วันทีค่ านวณ

ทัง้ นี้ Daily Total Return มีสตู รการคานวณ ดังนี้
3.2.1 สูตรการคานวณ Daily Total Return ณ วันที่คานวณ สาหรับดัชนีผลตอบแทนรวมที่คานวณโดยถ่วง
น้ าหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization Weighted Index) ซึ่งใช้คานวณดัชนีในกลุ่ม
SET Index Series และ mai Index Series
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑡 + (
)
𝐵𝑀𝑉𝑡
𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑡 =
−1
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑡−1

โดยที่
Index Valuet
Index Valuet-1
Total Dividend Paymentt
BMVt

=
=
=
=

ค่าของดัชนีราคา ณ วันทีค่ านวณ
ค่าของดัชนีราคา ณ วันทาการก่อนหน้า
มูลค่าเงินปั นผลของหลักทรัพย์ทงั ้ หมดในดัชนี ณ วันทีค่ านวณ
มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทงั ้ หมดทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของ
ดัชนี ณ วันฐาน ทีใ่ ช้ในการคานวณดัชนีราคา ณ วันทีค่ านวณ
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3.2.2 สูตรการคานวณ Daily Total Return ณ วันที่คานวณ สาหรับดัชนีผลตอบแทนรวมที่คานวณโดยถ่วง
น้ า หนักมูล ค่า ตามราคาตลาดร่ว มกับ ตัว แปรอื่น ซึ่งใช้คานวณดัช นี SETCLMV ดัช นี SETHD ดัช นี
SETTHSI และดัชนี SETWB
𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑡 + (
)
𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐵𝑀𝑉𝑡
𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑡 =
−1
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑡−1

โดยที่
Index Valuet
Index Valuet-1
Adjusted BMVt

= ค่าของดัชนีราคา ณ วันทีค่ านวณ
= ค่าของดัชนีราคา ณ วันทาการก่อนหน้า
= มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทงั ้ หมดที่เป็ นองค์ประกอบของ
ดัชนีถ่วงน้ าหนักด้วยตัวแปรอื่น ณ วันฐาน ที่ใช้ในการคานวณดัชนี
ราคา ณ วันทีค่ านวณ
= มูลค่าเงินปั นผลของหลักทรัพย์ทงั ้ หมดในดัชนี ถ่วงน้าหนักด้วยตัวแปร
อืน่ ณ วันทีค่ านวณ

Adjusted Total Dividend Paymentt

ทัง้ นี้ Adjusted Total Dividend Paymentt มีสตู รการคานวณ ดังนี้
𝑛

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡 = ∑

𝑖=1

โดยที่
Total Dividend Paymentit
ตัวแปรอืน่ it

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 × ตัวแปรอื่น𝑖𝑡 )

= มูล ค่า เงิน ปั น ผลของแต่ละหลักทรัพ ย์ท่เี ป็ นองค์ป ระกอบในดัชนี ณ
วันทีค่ านวณ
= ตัว แปรอื่น ที่น ามาร่ ว มถ่ ว งน้ า หนั ก ของแต่ ล ะหลัก ทรัพ ย์ ณ วัน ที่
คานวณ

โดยตัวแปรอืน่ ทีน่ ามาถ่วงน้าหนักในการคานวณ Adjusted Total Dividend Paymentt ของแต่ละหลักทรัพย์ใน
แต่ละดัชนีผลตอบแทนรวม สรุปได้ดงั นี้
ชื่อดัชนี ผลตอบแทนรวม
SETCLMV TRI
SETHD TRI

ตัวแปรที่ นามาถ่วงน้าหนักในการคานวณ
Adjusted Total Dividend Payment
CLMV Exposure Factor x Adjustment Factor
Dividend Yield x Adjustment Factor
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ชื่อดัชนี ผลตอบแทนรวม
SETTHSI TRI
SETWB TRI

ตัวแปรที่ นามาถ่วงน้าหนักในการคานวณ
Adjusted Total Dividend Payment
Adjustment Factor
Adjustment Factor

สาหรับเงินปั นผลทีน่ ามาใช้เป็ นจานวนเงินปั นผลทีบ่ ริษทั ประกาศจ่าย ซึง่ เป็ นเงินปั นผลประเภทต่อไปนี้
- Normal Cash Dividend คือ เงินปั นผลทีจ่ ่ายจากกาไรทีเ่ กิดจากผลประกอบการรอบปั จจุบนั หรือ
จ่ายจากกาไรสะสม
- Special/Extra Dividend คือ เงินปั นผลทีจ่ ่ายนอกเหนือจากการจ่ายเงินปั นผลปกติ เนื่องจากบริษทั
ได้เงินมาจากเหตุการณ์พเิ ศษ
- Capital Repayment คือ กรณีทบ่ี ริษทั มีการจ่ายเงินคืนทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้
ทั ้ง นี้ ก า ร จ่ า ย หุ้ น ปั น ผ ล (Stock Dividend) ไ ม่ จั ด ว่ า เ ป็ น เ งิ น ปั น ผ ล ที่ น า ม า ค า น ว ณ เ นื่ อ ง จ า ก
ผูล้ งทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนในรูปของตัวเงินทีส่ ามารถนาไป Reinvest ได้
ส่วนช่วงเวลาทีน่ าเงินปั นผลมาลงทุนในหลักทรัพย์ (Timing of Reinvestment) จะใช้ขอ้ สมมติฐานว่าจานวนเงิน
ปั นผลทีป่ ระกาศจ่ายทัง้ หมดจะถูกนาไปลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันทีห่ ลักทรัพย์ขน้ึ เครื่องหมาย อย่างไรก็ ตาม
ถ้าหลักทรัพย์ไม่มกี ารซือ้ ขาย ณ วันขึน้ เครือ่ งหมาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวเข้ารวม
ในการคานวณดัชนีผลตอบแทนรวม ณ วันแรกทีห่ ลักทรัพย์ดงั กล่าวมีการซือ้ ขาย
รายชือ่ ดัชนีผลตอบแทนรวมทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทาขึน้ รวมทัง้ วันฐานและค่าฐาน สรุปได้ดงั นี้
ชื่อดัชนี ผลตอบแทนรวม
วันฐาน
ค่าฐาน
(Base Date)
(Base Point)
SET TRI
2 มกราคม 2545
1,000 จุด
mai TRI
2 กันยายน 2545
1,000 จุด
SET Industry Group TRI
31 ธันวาคม 2546*
1,000 จุด
SET Sector TRI
5 มกราคม 2547*
1,000 จุด
mai Industry Group TRI
30 ธันวาคม 2557*
1,000 จุด
SET50 TRI
2 มกราคม 2545
1,000 จุด
SET100 TRI
29 เมษายน 2548
1,000 จุด
sSET TRI
30 ธันวำคม 2559
1,000 จุด
SETCLMV TRI
29 มิถุนายน 2561
1,000 จุด
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ชื่อดัชนี ผลตอบแทนรวม

วันฐาน
(Base Date)
SETHD TRI
4 กรกฎาคม 2554
SETTHSI TRI
29 มิถุนายน 2561
SETWB TRI
29 มีนาคม 2562
* รายละเอียดเพิม่ เติมตาม โครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ

ค่าฐาน
(Base Point)
1,000 จุด
1,000 จุด
1,000 จุด

3.3. การปรับฐานการคานวณดัชนี
เพื่อให้ดชั นีสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนีได้อย่างทีค่ วรจะเป็ น ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จึงกาหนดวิธกี ารในการปรับฐานการคานวณดัชนี เพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักการดังต่อไปนี้
ดัชนีหลังจากเกิดการเปลีย่ นแปลง = ดัชนีกอ่ นเกิดการเปลีย่ นแปลง
CMVn CMV0

BMVn BMV0
BMVn  BMV0 

โดยที่
CMVn
BMVn
CMV0
BMV0

=
=
=
=

CMVn
CMV0

มูลค่าตลาดรวมปั จจุบนั ทีค่ านึงถึงการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าตลาดรวม ณ วันฐาน หลังจากการปรับ
มูลค่าตลาดรวมปั จจุบนั ทีย่ งั ไม่คานึงถึงการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าตลาดรวม ณ วันฐานเดิม

โดยการปรับฐานการคานวณดัชนี จะเกิดขึน้ ในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) เมือ่ มีหลักทรัพย์ใหม่เข้าเป็ นองค์ประกอบของดัชนี เช่น
o หลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ (New Issue)
o หลักทรัพย์ทก่ี ลับมาเริม่ ซือ้ ขายเนื่องจากสามารถแก้ไขเหตุทถ่ี กู ขึน้ เครื่องหมาย SP ตัง้ แต่ 3 เดือน
ขึน้ ไป
o หลักทรัพย์ทเ่ี ข้ามาเนื่องจากการย้ายตลาด (Change of Market)
o หลักทรัพย์เข้าใหม่ตามรอบการทบทวนรายชือ่ หรือระหว่างรอบทบทวน
12

o หลักทรัพย์ทย่ี า้ ยเข้ากลุ่มอุตสาหกรรม (Industry group) หรือหมวดธุรกิจ (Sector) สาหรับดัชนี
Industry group และดัชนี Sector เป็ นต้น
2) เมือ่ มีการนาหลักทรัพย์ออกจากการคานวณดัชนี เช่น
o หลักทรัพย์ทเ่ี พิกถอน (Delisting)
o หลักทรัพย์ทถ่ี ูกขึน้ เครือ่ งหมาย SP ติดต่อกันครบ 3 เดือน
o หลักทรัพย์ทอ่ี อกเนื่องจากการย้ายตลาด (Change Market)
o หลักทรัพย์ทอ่ี อกตามรอบการทบทวนรายชือ่ หรือระหว่างรอบทบทวน
o หลักทรัพย์ทย่ี า้ ยออกจากกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry group) หรือหมวดธุรกิจ (Sector) สาหรับ
ดัชนี Industry group และดัชนี Sector เป็ นต้น
3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจานวนหุน้ ของหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี ทเ่ี กิดจากเหตุการณ์ ต่าง ๆ

เช่น การเพิม่ ทุน (Capital Increase) การลดทุน (Capital Decrease) การแปลงสภาพหุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ สามัญ
การใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั (Warrant) เป็ นต้น ยกเว้น
o กรณีการแยกหุน้ (Split Par) จะไม่มกี ารปรับฐานการคานวณดัชนี เนื่องจากการแยกหุน้ จะทาให้
จานวนหุน้ เพิม่ ขึน้ และราคาหุน้ ลดลงในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน ดังนัน้ มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จึงไม่
เปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ การรวมหุน้ จะไม่มกี ารปรับฐานด้วยเหตุผลเดียวกัน
o กรณี Stock Dividend จะไม่มกี ารปรับฐานการคานวณดัชนี เนื่องจากเป็ นการโอนกาไรสะสมไป
เป็ นทุนชาระแล้วเท่านัน้
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจเกีย่ วกับการคานวณดัชนี สามารถดูตวั อย่างของการคานวณดัชนีราคาในภาคผนวก ก.
3.4. การจากัดน้าหนักของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนี (Capped Weight)
ดัชนีทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดให้มกี ารจากัดน้าหนักของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนีไม่ให้เกินระดับทีก่ าหนดนัน้
จะดาเนินการจากัดน้าหนักในวันทาการแรกของแต่ละไตรมาส (วันที่ T) โดยใช้ขอ้ มูล ณ สิน้ วันทาการที่ 3 ก่อน
หน้า (T-3) ในการคานวณค่า Adjustment Factor เพื่อกระจายน้ าหนักของหลักทรัพย์ทม่ี นี ้ าหนักเกิน ระดับที่
กาหนดไปยังหลักทรัพย์อ่นื ในกรณีทไ่ี ม่สามารถจากัดน้ าหนักของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนีได้ตามที่กาหนด
คณะทางานด้านดัชนีจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาระดับการจากัดน้ าหนักทีเ่ หมาะสม โดยผลการพิจารณาของคณะทางาน
ด้านดัชนีจะถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
ดัชนีทม่ี กี ารจากัดน้าหนักของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนี สรุปได้ดงั นี้
ชื่อดัชนี
ระดับน้าหนักสูงสุดที่ กาหนดต่อหลักทรัพย์
SETCLMV
ร้อยละ 5
SETHD
ร้อยละ 10
13

ชื่อดัชนี
SETTHSI
SETWB

ระดับน้าหนักสูงสุดที่ กาหนดต่อหลักทรัพย์
ร้อยละ 5
ร้อยละ 10

4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์สาหรับดัชนี SET, SET Industry Group, SET Sector, mai และ mai
Industry Group
4.1. คุณสมบัติเบือ้ งต้นของหลักทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบในดัชนี
เป็ นหุน้ สามัญทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ในประเทศไทย (Incorporated in Thailand) หรือหุน้ สามัญทีจ่ ดทะเบียน
จัดตัง้ บริษทั ในต่างประเทศ (Foreign company) ซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงแห่งเดียว (Primary
listed) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งอืน่ ด้วย (Dual listed) รวมถึง กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund & Real Estate Investment
Trust) และกองทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure Fund) ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.2. หลักทรัพย์ที่ถกู ห้ามการซื้อขายเป็ นระยะเวลานาน (Trading Suspension)
หากหลัก ทรัพ ย์ ท่ีเ ป็ นองค์ป ระกอบในดัช นี ถู ก สัง่ ห้า มการซื้อ ขาย โดยขึ้น เครื่อ งหมาย SP ติด ต่ อ กัน เป็ น
ระยะเวลาครบ 3 เดือน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณานาหลักทรัพย์ดงั กล่าวออกจากการคานวณดัชนี ทัง้ นี้
หากหลักทรัพย์ดงั กล่าวสามารถแก้ไขเหตุทถ่ี ูกสังห้
่ ามการซื้อขายได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนาหลักทรัพย์ นนั ้
กลับมารวมคานวณในดัชนี ณ สิน้ วันทาการแรกทีห่ ลักทรัพย์นนั ้ กลับมาเริม่ ซือ้ ขาย
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5. หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์สาหรับดัชนี SET50, SET100, sSET, SETCLMV, SETHD, SETTHSI
และ SETWB
5.1. รอบระยะเวลาในการทบทวน (Index Review Period)
การทบทวนรายชือ่ หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนีจะดาเนินการทุกครึง่ ปี ในช่วงเดือนมิถุนายน (สาหรับ
รายชื่อทีใ่ ช้ในช่วงครึง่ หลังของปี ) โดยใช้ขอ้ มูลตัง้ แต่ 1 มิถุนายนปี ก่อนหน้า ถึง 31 พฤษภาคมของปี ทท่ี าการ
คัดเลือก และช่วงเดือนธันวาคม (สาหรับรายชื่อทีใ่ ช้ในช่วงครึง่ แรกของปี ถดั ไป) โดยใช้ขอ้ มูลตัง้ แต่ 1 ธันวาคม
ปี กอ่ นหน้า ถึง 30 พฤศจิกายนของปี ทท่ี าการคัดเลือก

5.2. คุณสมบัติเบือ้ งต้นของหลักทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบในดัชนี
5.2.1. เป็ นหุน้ สามัญทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ในประเทศไทย (Incorporated in Thailand) หรือหุน้ สามัญทีจ่ ด
ทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ในต่างประเทศ (Foreign company) ซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงแห่ง
เดียว (Primary listed) โดยซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 เดือน ยกเว้นกรณีหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การคัดเลือกตามเกณฑ์การเปลีย่ นแปลงรายชือ่ หลักทรัพย์
ระหว่างรอบ
5.2.2. ไม่เป็ นหลักทรัพย์ทเ่ี ข้าข่ายดังต่อไปนี้
5.2.2.1. อาจถูกเพิกถอนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.2.2.2. อยูร่ ะหว่างดาเนินการเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
5.2.2.3. ถูกสังพั
่ กการซือ้ ขาย (ขึน้ เครือ่ งหมาย SP) เป็ นระยะเวลานาน
5.2.2.4. มีแนวโน้มทีจ่ ะถูกพักการซื้อขายเป็ นระยะเวลานาน (เช่น 3 เดือน เนื่องจากไม่สามารถนาส่งงบ
การเงินได้ เป็ นต้น)
5.2.2.5. เป็ นหลักทรัพย์ของบริษทั ทีผ่ ดิ นัดชาระหนี้แล้ว และ/หรือยังไม่สามารถชาระหนี้ได้ ซึง่ อาจส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
5.2.2.6. เป็ นหลักทรัพย์ของบริษทั ทีล่ ม้ ละลาย เข้าสูก่ ระบวนการเพือ่ ฟื้ นฟูกจิ การ หรือชาระบัญชี
5.2.2.7. เป็ นหลักทรัพย์ของบริษทั ทีผ่ สู้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน หรือแสดงความเห็นว่า
งบการเงินไม่ถูกต้อง โดยพิจารณาจากความเห็นต่องบการเงินงวดล่าสุด ซึง่ รวมถึงคาสังแก้
่ ไข
งบการเงิน หรือคาสังให้
่ ตรวจสอบงบการเงินเป็ นกรณีพเิ ศษ ของหน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ ทัง้
แบบทีร่ ะบุเป็ นงบการเงินงวดล่าสุด และแบบไม่ระบุงวดของงบการเงิน โดยบริษทั ยังไม่แก้ไขงบ
การเงินงวดดังกล่าว
15

5.3. การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี SET50 และดัชนี SET100 ในแต่ละรอบทบทวน
หลักทรัพย์ทจ่ี ะเป็ นองค์ประกอบของดัชนี SET50 และดัชนี SET100 ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
5.3.1. เป็ นหลักทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 200 ลาดับแรก โดย
พิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลีย่ ต่อวันย้อนหลัง 3 เดือน ทัง้ นี้ ในกรณีของหลักทรัพย์
ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกตามเกณฑ์การเปลีย่ นแปลงรายชือ่ หลักทรัพย์ระหว่างรอบทีม่ ขี อ้ มูลมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดไม่ถงึ 3 เดือน จะพิจารณามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวันย้อนหลังตัง้ แต่
วันทีห่ ลักทรัพย์นนั ้ เข้าจดทะเบียนซื้อขาย
5.3.2. เป็ นหลักทรัพย์ทม่ี สี ดั ส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้ว
โดยพิจารณาข้อมูลล่าสุดตามรอบระยะเวลาในการทบทวน
5.3.3. เป็ นหลักทรัพย์ทม่ี กี ารซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมูลค่าซื้อขายของหลักทรัพย์นนั ้ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของมูลค่าซื้อขายเฉลีย่ ต่อหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ประเภทหุน้ สามัญทัง้ ตลาดในเดือนเดียวกัน
เป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 9 ใน 12 เดือน หรือไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 สาหรับหลักทรัพย์ทเ่ี ข้าซื้อขายน้อยกว่า 12
เดือน แต่มากกว่า 6 เดือน ทัง้ นี้ กรณีหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การคัดเลือกตามเกณฑ์การเปลีย่ นแปลงรายชือ่
หลักทรัพย์ระหว่างรอบ มูลค่าซื้อขายของหลักทรัพย์นัน้ ต้องผ่านเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของระยะเวลาทีห่ ลักทรัพย์เข้าซือ้ ขาย
5.3.4. เป็ นหลักทรัพย์ท่มี จี านวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นจดทะเบียนของหลักทรัพย์
นัน้ ๆ ในเดือนทีม่ ลู ค่าซือ้ ขายของหลักทรัพย์ผา่ นเงือ่ นไขตามข้อ 5.3.3
5.3.5. หากมีจานวนหลักทรัพย์ทผ่ี ่านเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้นน้ อยกว่า 105 หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
5.3.5.1. ลดอัตราส่วนของมูลค่าการซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อหลักทรัพย์จากร้อยละ 50 ลงครัง้ ละร้อยละ 5
ทัง้ นี้ การลดอัตราส่วนของมูลค่าการซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อหลักทรัพย์ตอ้ งไม่ต่ากว่าร้อยละ 20
5.3.5.2. ลดจานวนเดือนทีห่ ลักทรัพย์ตอ้ งผ่านเกณฑ์ดา้ นมูลค่าการซือ้ ขายจาก 9 เดือน ลงครัง้ ละ
1 เดือน ทัง้ นี้ ต้องไม่ต่ากว่า 6 เดือน ยกเว้นหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การคัดเลือกตามเกณฑ์
การเปลีย่ นแปลงรายชือ่ หลักทรัพย์ระหว่างรอบ
5.3.5.3. ลดอัตราส่วนของจานวนหุน้ ทีม่ กี ารซือ้ ขายจากร้อยละ 5 ลงครัง้ ละร้อยละ 0.5 ทัง้ นี้ ต้อง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 1

16

อนึ่ง เพื่อให้ได้หลักทรัพย์ครบตามจานวนทีก่ าหนด ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ อาจพิจารณาปรับลดอัตราส่วน
ของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ หรืออัตราส่วนของจานวนหุน้ ทีม่ กี ารซื้อขายลงอีก ทัง้ นี้ เป็ นไป
ตามทีค่ ณะทางานด้านดัชนีเห็นว่าเหมาะสม
หลักทรัพ ย์ท่ผี ่า นคุณสมบัติข ้า งต้น จะได้ร บั การจัด ล าดับ ตามมูล ค่า หลักทรัพ ย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย โดย
หลักทรัพย์ในลาดับที่ 1 - 50 จะเป็ นหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี SET50 และหลักทรัพย์ในลาดับที่
1 - 100 จะเป็ นหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี SET100
หลักทรัพย์สารอง (Reserve List) ประกอบด้วย
 หลักทรัพย์อนั ดับที่ 51 - 55 เป็ นรายชือ่ สารองของหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี SET50
 หลักทรัพย์อนั ดับที่ 101 - 105 เป็ นรายชือ่ สารองของหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี SET100
5.4. การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี sSET ในแต่ละรอบทบทวน
หลักทรัพย์ทจ่ี ะเป็ นองค์ประกอบของดัชนี sSET ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
5.4.1. เป็ นหลักทรัพย์ทม่ี มี ูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) สะสมอยู่ในลำดับ 90% 98% ของหุ้น สำมัญ ทัง้ ตลำด เมื่อ เรีย งล ำดับ มูล ค่ำ หลักทรัพ ย์ตำมรำคำตลำดจำกมำกไปน้ อย โดย
พิจำรณำจำกมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดเฉลีย่ ต่อวันย้อนหลัง 3 เดือน ทัง้ นี้ ในกรณีของหลักทรัพย์
ทีไ่ ด้รบั กำรคัดเลือกตำมเกณฑ์กำรเปลีย่ นแปลงรำยชือ่ หลักทรัพย์ระหว่ำงรอบทีม่ ขี อ้ มูลไม่ถงึ 3 เดือน จะ
พิจำรณำมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดเฉลีย่ ต่อวันย้อนหลังตัง้ แต่วนั ทีห่ ลักทรัพย์นนั ้ เข้ำจดทะเบียนซือ้
ขำย
5.4.2. ไม่เป็ นหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั กำรคัดเลือกเป็ นองค์ประกอบของดัชนี SET100 ในรอบเดียวกัน
5.4.3. เป็ นหลักทรัพย์ทม่ี สี ดั ส่วนผูถ้ อื หลักทรัพย์รำยย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
โดยพิจำรณำข้อมูลล่ำสุดตำมรอบระยะเวลำในกำรทบทวน
5.4.4. เป็ นหลักทรัพย์ทม่ี กี ำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยจำนวนหุน้ ซือ้ ขำยดังกล่ำวของหลักทรัพย์นนั ้ ใน
แต่ละเดือนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุน้ จดทะเบียนของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ เป็ นเวลำไม่ต่ำกว่ำ 9
ใน 12 เดือน หรือไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 สำหรับหลักทรัพย์ทม่ี รี ะยะเวลำซือ้ ขำยน้อยกว่ำ 12 เดือน
หลักทรัพย์ทผ่ี ำ่ นคุณสมบัตขิ ำ้ งต้นทัง้ หมดจะเป็ นหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี sSET
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5.5. การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี SETCLMV ในแต่ละรอบทบทวน
หลักทรัพย์ทจ่ี ะเป็ นองค์ประกอบของดัชนี SETCLMV ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
5.5.1. เป็ นหลักทรัพย์ของบริษทั ทีม่ รี ำยได้จำกประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชำ ลำว เมียนมำร์ และเวียดนำม)
อย่ำงน้ อยร้อยละ 10 จำกรำยได้รวมของบริษทั หรือบริษัทที่มมี ูลค่ำของรำยได้จำกประเทศในกลุ่ม
CLMV ไม่น้อยกว่ำ 100 ล้ำนบำท โดยพิจำรณำจำกข้อมูลที่บริษทั เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน แบบ 56-1 ปี ล่ำสุด และข้อมูลทีต่ ลำดหลักทรัพย์ฯ สำรวจรำยได้ ปีล่ำสุดจำกประเทศในกลุ่ม
CLMV จำกบริษทั จดทะเบียน
5.5.2. เป็ นหลักทรัพย์ท่มี มี ูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) เฉลี่ยอย่ำงน้ อย 5,000
ล้ำนบำท โดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลีย่ ต่อวันย้อนหลัง 3 เดือน ทัง้ นี้ ในกรณี
ของหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การคัดเลือกตามเกณฑ์การเปลีย่ นแปลงรายชือ่ หลักทรัพย์ระหว่างรอบทีม่ ขี อ้ มูล
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่ถงึ 3 เดือน จะพิจารณามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลีย่ ต่อวัน
ย้อนหลังตัง้ แต่วนั ทีห่ ลักทรัพย์นนั ้ เข้าจดทะเบียนซือ้ ขาย
5.5.3. เป็ นหลักทรัพย์ทม่ี สี ดั ส่วนผูถ้ ือหลักทรัพย์รำยย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของทุนชำระ
แล้ว โดยพิจำรณำข้อมูลล่ำสุดตำมรอบระยะเวลำในกำรทบทวน
5.5.4. เป็ นหลักทรัพย์ทม่ี กี ำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยจำนวนหุน้ ซือ้ ขำยดังกล่ำวของหลักทรัพย์นนั ้ ใน
แต่ละเดือนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุน้ จดทะเบียนของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ เป็ นเวลำไม่ต่ำกว่ำ
9 ใน 12 เดือน หรือไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 สำหรับหลักทรัพย์ทม่ี รี ะยะเวลำซือ้ ขำยน้อยกว่ำ 12 เดือน
หลักทรัพย์ทผ่ี ำ่ นคุณสมบัตขิ ำ้ งต้นทัง้ หมดจะเป็ นหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี SETCLMV
5.6. การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี SETHD ในแต่ละรอบทบทวน
หลักทรัพย์ทจ่ี ะเป็ นองค์ประกอบของดัชนี SETHD ต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
5.6.1. เป็ นหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การคัดเลือกเป็ นองค์ประกอบของดัชนี SET100 ในรอบเดียวกัน
5.6.2. เป็ นหลักทรัพย์ทม่ี กี ารจ่ายเงินปั นผลต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากข้อมูลตามรอบบัญชียอ้ นหลัง 3 ปี
5.6.2.1. มีการจ่ายปั นผล (Cash Dividend) โดยไม่รวมเงินปั นผลพิเศษ ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 ปี ใน
ฐานะบริษทั จดทะเบียน
5.6.2.2. มีอตั ราส่วนการจ่ายปั นผลต่อกาไรสุทธิ (Dividend Payout Ratio) โดยเฉลีย่ 3 ปี ยอ้ นหลังไม่เกิน
ร้อยละ 100
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5.6.3. กรณีท่มี จี านวนหลักทรัพย์ท่ผี ่านเกณฑ์น้อยกว่า 35 หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการลด
จานวนปี ทพ่ี จิ ารณาการจ่ายปั นผลต่อเนื่อง จาก 3 ปี ยอ้ นหลัง ลดลงครัง้ ละ 1 ปี ทัง้ นี้ ต้องไม่ต่ากว่า 1 ปี
อนึ่ง เพื่อให้ได้หลักทรัพย์ครบตามจานวนทีก่ าหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาตามหลักเกณฑ์
อืน่ ใดทีค่ ณะทางานด้านดัชนีเห็นว่าเหมาะสม
หลักทรัพย์ทผ่ี า่ นคุณสมบัตขิ า้ งต้น จะได้รบั การจัดลาดับตามค่าเฉลีย่ อัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผล (Average
Daily Dividend Yield) 3 เดือนล่ า สุด ตามรอบทบทวนรายชื่อดัช นี โดยหลักทรัพ ย์ใ น 20 ล าดับ แรกจะเป็ น
องค์ประกอบของดัชนี SETHD ส่วนทีเ่ หลืออีก 10 ลาดับ จะพิจารณาจากหลักทรัพย์ในลาดับที่ 21 - 40 โดยจะ
คัด เลือกจากหลักทรัพ ย์ท่เี คยเป็ นองค์ป ระกอบของดัชนี SETHD ในรอบก่อนหน้ า ก่อน หากยังไม่ครบ 30
หลักทรัพย์ จึงจะคัดเลือกจากหลักทรัพย์ทเ่ี หลือในกลุ่มลาดับที่ 21 - 40 ดังกล่าว
หลักทรัพย์สารอง (Reserve List) ของดัชนี SETHD คือ หลักทรัพย์ลาดับที่ 31 - 35
5.7. การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี SETTHSI ในแต่ละรอบทบทวน
หลักทรัพย์ทจ่ี ะเป็ นองค์ประกอบของดัชนี SETTHSI ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
5.7.1. เป็ นหลักทรัพย์ของบริษัททีอ่ ยู่ในรำยชื่อหุ้นยังยื
่ น (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI)
ชุดล่ำสุดทีต่ ลำดหลักทรัพย์ฯ มีกำรประกำศให้ทรำบโดยทัวไป
่
5.7.2. เป็ นหลักทรัพย์ท่มี มี ูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) เฉลี่ยอย่ำงน้ อย 5,000
ล้ำนบำท โดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลีย่ ต่อวันย้อนหลัง 3 เดือน ทัง้ นี้ ในกรณี
ของหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การคัดเลือกตามเกณฑ์การเปลีย่ นแปลงรายชือ่ หลักทรัพย์ระหว่างรอบทีม่ ขี อ้ มูล
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่ถงึ 3 เดือน จะพิจารณามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลีย่ ต่อวัน
ย้อนหลังตัง้ แต่วนั ทีห่ ลักทรัพย์นนั ้ เข้าจดทะเบียนซือ้ ขาย
5.7.3. เป็ นหลักทรัพย์ทม่ี สี ดั ส่วนผูถ้ ือหลักทรัพย์รำยย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของทุนชำระ
แล้ว โดยพิจำรณำข้อมูลล่ำสุดตำมรอบระยะเวลำในกำรทบทวน
5.7.4. เป็ นหลักทรัพย์ทม่ี กี ำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยจำนวนหุน้ ซือ้ ขำยดังกล่ำวของหลักทรัพย์นนั ้ ใน
แต่ละเดือนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุน้ จดทะเบียนของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ เป็ นเวลำไม่ต่ำกว่ำ
9 ใน 12 เดือน หรือไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 สำหรับหลักทรัพย์ทม่ี รี ะยะเวลำซือ้ ขำยน้อยกว่ำ 12 เดือน
หลักทรัพย์ทผ่ี ำ่ นคุณสมบัตขิ ำ้ งต้นทัง้ หมดจะเป็ นหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี SETTHSI
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5.8. การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี SETWB ในแต่ละรอบทบทวน
หลักทรัพย์ทจ่ี ะเป็ นองค์ประกอบของดัชนี SETWB ต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
5.8.1. เป็ นหลักทรัพย์ของบริษัท จดทะเบียนที่อยู่ใน 7 หมวดธุรกิจ (Sector) ซึ่งประกอบด้วย หมวดธุรกิจ
กำรเกษตร (Agribusiness) หมวดธุรกิจพำณิชย์ (Commerce) หมวดธุรกิจแฟชัน่ (Fashion) หมวด
ธุ ร กิจ อำหำรและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) หมวดธุ ร กิจ กำรแพทย์ (Health Care Services)
หมวดธุรกิจกำรท่องเทีย่ วและสันทนำกำร (Tourism & Leisure) และหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
(Transportation & Logistics)
5.8.2. เป็ นหลักทรัพย์ทม่ี สี ดั ส่วนผูถ้ ือหลักทรัพย์รำยย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของทุนชำระ
แล้ว โดยพิจำรณำข้อมูลล่ำสุดตำมรอบระยะเวลำในกำรทบทวน
5.8.3. เป็ นหลักทรัพย์ทม่ี กี ำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยจำนวนหุน้ ซือ้ ขำยดังกล่ำวของหลักทรัพย์นนั ้ ใน
แต่ละเดือนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุน้ จดทะเบียนของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ เป็ นเวลำไม่ต่ำกว่ำ
9 ใน 12 เดือน หรือไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 สำหรับหลักทรัพย์ทม่ี รี ะยะเวลำซือ้ ขำยน้อยกว่ำ 12 เดือน
5.8.4. เป็ นหลั ก ทรัพ ย์ ท่ี ม ี ก ำไรอย่ ำ งน้ อ ย 2 ใน 3 ปี ล่ ำ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาจากข้ อ มู ล งบการเงิ น รวม
(Consolidated) 3 ปี ล่าสุด
5.8.5. กรณีทม่ี จี านวนหลักทรัพย์ทผ่ี ่านเกณฑ์น้อยกว่า 35 หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการลด
จานวนเดือนทีห่ ลักทรัพย์ต้องผ่านเกณฑ์ด้านมูลค่าการซื้อขายจาก 9 เดือน ลงครัง้ ละ 1 เดือน ทัง้ นี้
ต้องไม่ต่ากว่า 6 เดือน
อนึ่ ง เพื่อ ให้ไ ด้ ห ลัก ทรัพ ย์ ค รบตามจ านวนที่ก าหนด ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ อาจพิจ ารณาตาม
หลักเกณฑ์อน่ื ใดทีค่ ณะทางานด้านดัชนีเห็นว่าเหมาะสม
หลักทรัพ ย์ท่ผี ่า นคุณสมบัติข ้า งต้น จะได้ร บั การจัด ล าดับ ตามมูล ค่า หลักทรัพ ย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย โดย
หลักทรัพย์ในลาดับที่ 1 - 30 จะเป็ นหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี SETWB
หลักทรัพย์สารอง (Reserve List) ของดัชนี SETWB คือ หลักทรัพย์ลาดับที่ 31 - 35
5.9. การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ระหว่างรอบ
5.9.1. หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใหม่ (New Issue)
5.9.1.1. หากหลักทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนใหม่เป็ นหลักทรัพย์ทม่ี ขี นาดใหญ่ (เช่น เป็ นหลักทรัพย์ทค่ี าดว่าจะ
มีมูลค่าตลาดมากกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ทร่ี วมในการคานวณ SET
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Index หรือคาดว่าจะมีมลู ค่าตลาดรวมอยู่ในช่วง 20 ลาดับแรกของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 /
ดัชนี SET100) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนาหลักทรัพย์ดงั กล่าวมารวมในการคานวณดัชนี SET50
และ SET100 โดยจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าเป็ นการทัวไป
่
5.9.1.2. หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใหม่ตามข้อนี้ ไม่รวมถึงหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษทั ที่เข้าจด
ทะเบีย นใหม่ อัน เกิด จากการปรับ โครงสร้า งกิจ การ หรือการควบรวมกิจ การกับ บริษัท จด
ทะเบียนเดิมทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนี ตามข้อ 5.9.2
5.9.1.3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนาหลักทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)
น้อยทีส่ ุดออกจากการคานวณดัชนีและนาไปอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์สารอง (Reserve List) แทน
และนาหลักทรัพย์ทเ่ี ข้าใหม่ตามข้อ 5.9.1.1 รวมในการคานวณดัชนี SET50 และ SET100 ใน
วันทาการที่ 3 (T+3) นับจากวันทีม่ กี ารซือ้ ขายเป็ นวันแรก (T)
5.9.1.4. ไม่ น าหลัก ทรัพ ย์ เ ข้า จดทะเบีย นใหม่ ม าพิจ ารณาส าหรับ ดัช นี sSET ดัช นี SETHD ดัช นี
SETCLMV ดัชนี SETTHSI และดัชนี SETWB
5.9.2. การควบรวมหรือการซือ้ -ขายกิจการ (Mergers & Acquisitions) การครอบงากิจการ (Takeover) หรือการ
ปรับโครงสร้างการถือหลักทรัพย์ทม่ี ผี ลให้มกี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างกิจการอย่างมีนยั สาคัญ
5.9.2.1. กรณีทเ่ี ป็ นการดาเนินการระหว่างกันของหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี
sSET ดัชนี SETCLMV ดัชนี SETHD ดัชนี SETTHSI หรือดัชนี SETWB ให้หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ น
ผลจากการดาเนินการอยู่ในกลุ่มดัชนีเดิม และนาหลักทรัพย์สารอง (Reserve List) เข้ามาเพิม่
ในทีว่ ่างเพื่อให้ได้หลักทรัพย์ครบตามจานวนสาหรับดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี SETHD
และดัชนี SETWB
5.9.2.2. กรณีทเ่ี ป็ นการดาเนินการระหว่างหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี sSET ดัชนี
SETCLMV ดัชนี SETHD ดัชนี SETTHSI หรือดัชนี SETWB กับหลักทรัพย์นอกกลุ่มดัชนี
5.9.2.2.1. หากบริษัท ที่อ ยู่ใ นกลุ่ ม ดัช นี SET50 ดัช นี SET100 ดัช นี sSET ดัช นี SETCLMV
ดัช นี SETHD ดัช นี SETTHSI หรือดัช นี SETWB ยังคงสภาพเป็ น หลักทรัพ ย์จ ด
ทะเบียน ให้หลักทรัพย์ของบริษทั ดังกล่าวยังคงอยูใ่ นกลุ่มดัชนีตามเดิม
5.9.2.2.2. หากบริษัท ที่อ ยู่ใ นกลุ่ ม ดัช นี SET50 ดัช นี SET100 ดัช นี sSET ดัช นี SETCLMV
ดัชนี SETHD ดัชนี SETTHSI หรือดัชนี SETWB สิ้นสภาพการเป็ นหลักทรัพ ย์จด
ทะเบีย น ให้น าหลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ที่เ ป็ นผลจากการด าเนิ น การซึ่ง ยื่น ขอเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนมาใช้คานวณดัชนีแทนหลักทรัพย์เดิม โดยให้รวมคานวณ ณ
สิน้ วันทีห่ ลักทรัพย์ใหม่นนั ้ เริม่ ซือ้ ขายเป็ นวันแรก
5.9.2.3. กรณีมกี ารปรับโครงสร้างใด ๆ ของหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี sSET
ดัชนี SETCLMV ดัชนี SETHD ดัชนี SETTHSI หรือดัชนี SETWB ทีท่ าให้เกิดการแยกบริษทั
(Split) ออกเป็ น 2 บริษทั หรือมากกว่า (Resulting companies) หากมีผลทาให้บริษทั เดิมทีอ่ ยู่
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ในกลุ่มดัชนียงั คงสภาพเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบีย น ให้หลักทรัพย์ของบริษทั ดังกล่าวยังคงอยูใ่ น
กลุ่มหลักทรัพย์เดิม
5.9.2.4. หากปรากฏว่าบริษทั ทีเ่ ป็ นผลจากการดาเนินการตามข้อ 5.9.2 มีสดั ส่วนผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (Freefloat) น้อยกว่าร้อยละ 20 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนาหลักทรัพย์ดงั กล่าวออกจากการคานวณดัชนี
โดยกรณีของดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี SETHD หรือดัชนี SETWB จะนาหลักทรัพย์
สารอง (Reserve List) เข้ามาเพิม่ ในทีว่ ่างเพือ่ ให้ได้หลักทรัพย์ครบตามจานวน
5.9.2.5. กรณีอน่ื ๆ ทีไ่ ม่เข้าข่ายข้างต้นให้เป็ นดุลพินิจของคณะทางานด้านดัชนี
5.9.3. หลักทรัพย์ทถ่ี กู ห้ามการซือ้ ขายเป็ นระยะเวลานาน (Trading Suspension)
หากหลักทรัพย์ใน SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV ดัชนี SETHD ดัชนี SETTHSI
หรือดัชนี SETWB ถูกสังห้
่ ามการซื้อขายโดยขึน้ เครื่องหมาย SP ติดต่อกันเป็ นระยะเวลาตัง้ แต่ 20 วัน
ทาการขึ้นไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณานาหลักทรัพย์ดงั กล่าวออกจากการคานวณดัชนี โดยจะ
พิจารณาทุกสิน้ เดือน
5.9.4. หลักทรัพย์ทจ่ี ะนาออกจากการคานวณดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV ดัชนี
SETHD ดัชนี SETTHSI หรือดัชนี SETWB
หากหลั ก ทรัพ ย์ ใ นดั ช นี SET50 ดั ช นี SET100 ดั ช นี sSET ดั ช นี SETCLMV ดั ช นี SETHD ดั ช นี
SETTHSI หรือดัชนี SETWB เป็ นหลักทรัพย์ทเ่ี ข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
พิจ ารณาน าหลักทรัพย์ดงั กล่ า วออกจากการคานวณดัช นี โดยแจ้งวัน เริ่ม การเปลี่ย นแปลงเป็ นการ
ล่วงหน้า
5.9.4.1. เป็ นหลักทรัพย์ของบริษทั ทีผ่ ดิ นัดชาระหนี้แล้ว และ/หรือยังไม่สามารถชาระหนี้ได้ ซึง่ อาจส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
5.9.4.2. เป็ นหลักทรัพย์ของบริษทั ทีล่ ม้ ละลาย เข้าสูก่ ระบวนการเพือ่ ฟื้ นฟูกจิ การ หรือชาระบัญชี
5.9.4.3. เป็ นหลักทรัพย์ของบริษทั ทีผ่ สู้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน หรือแสดงความเห็นว่า
งบการเงินไม่ถกู ต้องโดยพิจารณาจากความเห็นต่องบการเงินงวดล่าสุด ซึง่ รวมถึงคาสังแก้
่ ไขงบ
การเงิน หรือคาสังให้
่ ตรวจสอบงบการเงินเป็ นกรณีพเิ ศษ ของหน่ วยงานกากับดูแลต่างๆ ทัง้
แบบทีร่ ะบุเป็ นงบการเงินงวดล่าสุด และแบบไม่ระบุงวดของงบการเงิน โดยบริษทั ยังไม่แก้ไขงบ
การเงินงวดดังกล่าว
5.10. การดาเนิ นการเนื่ องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ระหว่างรอบ
5.10.1. เมือ่ มีการนาหลักทรัพย์มาเพิม่ ในการคานวณดัชนีระหว่างรอบแล้วทาให้ตอ้ งนาหลักทรัพย์ใดออกจาก
การคานวณดัชนี (Deletion Constituent) เพื่อไปอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์สารอง (Reserve List) ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะเลือกจากหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนีทม่ี มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
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ต่ า ที่สุ ด ณ ราคาปิ ดของวัน ท าการที่ 3 ก่ อ นวัน ที่จ ะน าหลัก ทรัพ ย์ อ อกจากการค านวณ ทัง้ นี้
หลักทรัพย์ทถ่ี ูกนาออกจากการคานวณดัชนี SET100 จะไม่นามาเพิม่ เป็ นหลักทรัพย์ในการคานวณ
ดัชนี sSET
5.10.2. การนาหลักทรัพย์จากกลุ่มหลักทรัพย์สารอง (Reserve List) มารวมคานวณแทนในทีว่ ่าง (Replacing
Constituent) เพือ่ ให้ได้หลักทรัพย์ครบตามจานวน
5.10.2.1. ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ จะเลือ กหลัก ทรัพ ย์ ส ารองของดัช นี SET50 ดัช นี SET100 หรือ ดัช นี
SETWB ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด ณ ราคาปิ ดของวันทาการที่ 3 ก่อนทีจ่ ะมี
การนาหลักทรัพย์ออกจากการคานวณ
5.10.2.2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเลือกหลักทรัพย์สารองของดัชนี SETHD ทีม่ คี า่ Dividend Yield สูงสุดที่
คานวณไว้ ณ รอบทบทวนล่าสุด
5.10.2.3. หากมีจานวนหลักทรัพย์สารองไม่เพียงพอ ให้เป็ นดุลพินิจของคณะทางานด้านดัชนีในการ
พิจารณาเพิม่ จานวนหลักทรัพย์ให้ครบตามจานวน
5.10.2.4. หากหลักทรัพย์สารองของดัชนี SET100 ถูกนาไปคานวณแทนที่ว่างในดัชนี SET100 และ
หลักทรัพย์นนั ้ เป็ นองค์ประกอบของดัชนี sSET ในกรณีน้หี ลักทรัพย์ดงั กล่าวจะถูกนาออกจาก
การคานวณดัชนี sSET
5.10.3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแจ้งวันเริม่ การเปลีย่ นแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ทใ่ี ช้ในการคานวณดัชนี SET50
ดัชนี SET100 ดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV ดัชนี SETHD ดัชนี SETTHSI หรือดัชนี SETWB ให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้า

เนื่องจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV
ดัชนี SETHD ดัชนี SETTHSI หรือดัชนี SETWB อาจมีประเด็นทีต่ อ้ งอาศัยการตีความหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้หรือ
เกิดเหตุการณ์ทไ่ี ม่อาจระบุไว้ในหลักเกณฑ์ได้อย่างครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกาหนดให้คณะทางานด้านดัชนี
เป็ นผูพ้ จิ ารณาในกรณีทต่ี อ้ งตีความหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวนัน้ โดยผลการพิจารณาของคณะทางานด้านดัชนี
จะถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด

6. นิ ยามคาศัพท์ที่สาคัญ (Key Terms)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาหนดนิยามคาศัพท์ทส่ี าคัญ ไว้ใน คู่มอื สูตรการคานวณค่าสถิตแิ ละอัตราส่วน
ทางการเงิน เพือ่ ให้นกั ลงทุนใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
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7. ข้อจากัดความรับผิ ด
เอกสารฉบับนี้จดั ทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ขอ้ มูลแก่ผลู้ งทุน มิใช่การให้คาแนะนาด้านการลงทุนหรือความเห็น
ด้านกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูล รวมทัง้ ไม่รบั ผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ หากมีการนาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดไปใช้ หรืออ้างอิง หรือเผยแพร่ไม่
ว่าในลักษณะใด ๆ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลง แก้ไข เนื้อหาของ
เอกสารตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อมูลต่าง ๆ ทีป่ รากฏในเอกสารนี้ ไม่ว่าจะเป็ นข้อความ ภาพ เนื้อหา สูตรวิธกี ารคานวณ และส่วนประกอบใด ๆ
เป็ นสิทธิของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยชอบด้วยกฎหมาย หากบุคคลใดทาซ้า ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทาการใด ๆ
ในลักษณะที่เป็ นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือประโยชน์ อนั มิชอบ โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตก่อนไม่ว่าเพีย ง
บางส่วนหรือทัง้ หมด ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะดาเนินการตามทีก่ ฎหมายกาหนด
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ภาคผนวก ก – ตัวอย่างการคานวณดัชนี ราคา
วันที่ 1 วันฐาน
สมมติให้มหี นุ้ สามัญจดทะเบียน 3 หลักทรัพย์ ดังนี้
หุน้ A จดทะเบียน 100,000 หุน้ ราคาพาร์ 100 บาท
หุน้ B จดทะเบียน 300,000 หุน้ ราคาพาร์ 100 บาท
หุน้ C จดทะเบียน 200,000 หุน้ ราคาพาร์ 100 บาท
ดัชนีฐาน
CMV
Base Index
=
100

ราคาตลาด 110 บาท
ราคาตลาด 160 บาท
ราคาตลาด 120 บาท

BMV
n

=

PQ
i 1

it

it

P Q
io

 100

io

=

(110  100,000)  (160  300,000)  (120  200,000)
 100
(110  100,000)  (160  300,000)  (120  200,000)

=

83,000,000
 100
83,000,000

=

100

วันที่ 2 ราคาตลาดเปลีย่ นแปลง
ราคาหุน้ A และ B เปลีย่ นแปลงเป็ น 120 บาท และ 170 บาท ตามลาดับ
ราคาหุน้ C ลดลงเป็ น 110 บาท
ดัชนีราคาหุน้ วันที่ 2
Index (2)

=

CMVn
100
BMVn

=

(120  100,000)  (170  300,000)  (110  200,000)
 100
83,000,000
85,000,000
 100
83,000,000

=

=
102.41
วันที่ 3 หลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่
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ราคาหุน้ A B และ C เปลีย่ นแปลงเป็ น 110, 170 และ 120 ตามลาดับ
หุน้ D เป็ นหุน้ จดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจานวน 150,000 หุน้ และมีราคาปิ ดในวันแรก เท่ากับ
140 บาท
เมือ่ มีหลักทรัพย์เข้ามาจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกรณีนาหุน้ ใดๆ กลับเข้ารวมในการคานวณ
ดัชนี ย่อมจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าตลาดรวมและจานวนหุ้นจดทะเบียนทีม่ ใี นตลาด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการ
ปรับฐานการคานวณดัชนี โดยจะปรับในวันทีห่ ลักทรัพย์นนั ้ เข้าทาการซื้อขายเป็ นวันแรก โดยใช้ราคาปิ ดเป็ นราคา
ปรับฐาน ดังนัน้ ราคาหลักทรัพย์ D ทีเ่ กิดในระหว่างวันแรกทีเ่ ข้าตลาดจะยังไม่สง่ ผลกระทบต่อค่าดัชนี
ดัชนีราคาหุน้ วันที่ 3
Index (3)

=

CMVn
 100
BMVn

=

(110  100,000)  (170  300,000)  (120  200,000)
 100
83,000,000

=

86,000,000
100
83,000,000

=

103.61

ฐานการคานวณดัชนีสาหรับวันที่ 4
BMVn

CMVn
CMV0

=

BMV0 

=

83,000,000 

=

83,000,000 

=

103,267,441

(110  100,000)  (170  300,000)  (120  200,000)  (140  150,000)
(110  100,000)  (170  300,000)  (120  200,000)
107 ,000,000
86,000,000
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เปรียบเทียบดัชนีกอ่ นและหลังการเปลีย่ นแปลง
CMVn CMV0

BMVn
BMV0
107,000,000 86,000,000

103,267,441 83,000,000

103.61 = 103.61

วันที่ 4 ราคาตลาดเปลีย่ นแปลง
ราคาหุน้ A, B, C และ D เปลีย่ นแปลงเป็ น 120, 180, 120 และ 130 ตามลาดับ
ดัชนีราคาหุน้ วันที่ 4
Index (4)

=

CMVn
 100
BMV n

=

(120  100,000)  (180  300,000)  (120  200,000)  (130 150,000)
100
103,267,441

=

109,500,000
100
103,267,441

=

106.04

ในวันที่ 5 หุน้ C จะเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เมื่อมีหนุ้ ทีจ่ ะเพิกถอนออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือกรณีการตัดหุน้ ใดๆ ออกจากการคานวณ
ดัชนี ย่อมมีผลให้มลู ค่าตลาดโดยรวมและจานวนหุน้ จดทะเบียนในตลาดลดลง ดังนัน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการ
ปรับฐานการคานวณดัชนี โดยจะปรับในวันสุดท้ายทีห่ ลักทรัพย์นนั ้ มีการซื้อขายโดยใช้ราคาปิ ดครัง้ สุดท้ายเป็ นราคา
ปรับฐาน คือวันที่ 4 เพือ่ เป็ นฐานใหม่สาหรับการคานวณดัชนีในวันถัดไป
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ฐานการคานวณดัชนีสาหรับวันที่ 5
BMVn

CMVn
CMV0

=

BMV0 

=

103,267,441 

=

103,267,441 

=

80,633,481

(120  100,000)  (180  300,000)  (130  150,000)
(120  100,000)  (180  300,000)  (120  200,000)  (130  150,000)
85,500,000
109,500,000

วันที่ 5 การเพิกถอนหลักทรัพย์
หุน้ C เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ 5
ราคาหุน้ A, B และ D เปลีย่ นแปลงเป็ น 130, 180 และ 140 บาท ตามลาดับ
ดัชนีราคาหุน้ วันที่ 5
Index (5)

=

CMVn
100
BMVn

=

(130 100,000)  (180  300,000)  (140 150,000)
100
80,633,481

=

88,000,000
 100
80,633,481

=

109.14

วันที่ 6 การแตกพาร์
หุน้ A แตกพาร์ จาก 100 บาท เป็ น 50 บาท ทาให้จานวนหุน้ เพิม่ ขึน้ แต่ราคาลดลงในสัดส่วนเดียวกันจึงไม่
มีการปรับฐานการคานวณดัชนี
ราคาหุน้ A, B และ D เปลีย่ นแปลงเป็ น 75, 180 และ150 บาท ตามลาดับ
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ดัชนีราคาหุน้ วันที่ 6
Index (6)

=

CMVn
100
BMVn

=

(75  200,000)  (180  300,000)  (150 150,000)
100
80,633,481

=

91,500,000
100
80,633,481

=

113.48

วันที่ 7 การเพิม่ ทุนโดยให้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ในวันที่ 7 เป็ นวัน XR ของบริษทั D โดยเป็ นการให้สทิ ธิในการจองซื้อหุน้ แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ในอัตรา 1:1 ราคา
ใช้สทิ ธิ 100 บาท
ราคาหุน้ A, B และ D เปลีย่ นแปลงเป็ น 80, 170 และ 130 บาทตามลาดับ
เมื่อมีบริษทั ใดมีการเพิม่ ทุนให้ผถู้ อื หุน้ เดิม ในการปรับฐานจะต้องพิจารณาว่าสิทธิในการเพิม่ ทุนดังกล่าวมี
ค่าหรือไม่ กล่าวคือหากสิทธิจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวมีราคาใช้สทิ ธิต่ากว่าราคาซื้อขายครัง้ สุดท้าย อันเป็ นโอกาสที่
ผูถ้ อื หุน้ สามารถจะใช้สทิ ธิในการซื้อหุน้ เพิม่ ทุนได้ถูกกว่าราคาตลาด ณ ขณะนัน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปรับฐานการ
คานวณดัชนีในวันขึน้ เครื่องหมาย XR โดยใช้ราคาใช้สทิ ธิเป็ นราคาในการปรับฐาน และจานวนหุน้ เพิม่ ทุนมารวมใน
การคานวณ โดยมีสตู รคานวณดังนี้
BMVn  BMV0 

CMVn
CMVn  (Subscription Price  New Shares Issued)

สาหรับสิทธิจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีก่ าหนดราคาใช้สทิ ธิสงู กว่าหรือเท่ากับราคาปิ ดหรือราคาซื้อขายครัง้ สุดท้าย ซึง่
ในกรณีน้ีมโี อกาสทีผ่ ถู้ อื หุน้ อาจไม่เลือกใช้สทิ ธิดงั กล่าวหรือไม่มกี ารใช้สทิ ธิเกิดขึน้ เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ สามารถทีจ่ ะซื้อหุน้ ใน
ราคาตลาดได้ต่ากว่าหรืออย่างน้อยก็เท่ากับราคาตลาดขณะนัน้ โดยทีส่ ามารถได้หนุ้ มาโดยไม่ตอ้ งรอให้มกี ารจดทะเบียน
เพิม่ ทุนแต่อย่างใด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังไม่ปรับฐานการคานวณดัชนีราคาหุน้ ในวันทีข่ น้ึ เครื่องหมาย XR หากแต่จะ
ปรับฐานในวันแรกทีล่ ูกหุน้ จากการเพิม่ ทุนเข้าทาการซื้อขาย โดยถือเสมือนการเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนทัวไป
่ โดยใช้ราคา
ปิ ดหรือราคาซือ้ ขายครัง้ สุดท้ายและจานวนหุน้ เพิม่ ทุนมาใช้คานวณในการปรับ
กรณีตวั อย่างนี้ สิทธิในการจองหุน้ มีคา่ ดังนัน้ จะดาเนินการปรับฐานดังนี้
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ฐานการคานวณดัชนีสาหรับวันที่ 7
BMVn =

BMV0 

CMVn
CMVn  (Subscription Price  New Shares Issued)
(80  200,000)  (170  300,000)  (130  300,000)
[(80  200,000)  (170  300,000)  (130  300,000)]  (100 150,000)

=

80,633,481 

=

80,633,481 

=

93,924,714

106,000,000
91,000,000

ดัชนีราคาหุน้ วันที่ 7
Index (7)

=

CMVn
100
BMVn

=

(80  200,000)  (170  300,000)  (130  300,000)
100
93,924,714

=

106,000,000
100
93,924,714

=

112.86

วันที่ 8 การขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนทัวไปและบุ
่
คคลในวงจากัด (PO/PP)
บริษทั B จดทะเบียนเพิม่ ทุน 100,000 หุน้ โดยขายหุน้ แก่ลกู ค้าบริษทั 50,000 หุน้ ทีร่ าคา 150 บาท และให้
สิทธิจองซือ้ หุน้ แก่กรรมการและพนักงาน 50,000 หุน้ ทีร่ าคา 100 บาท
ราคาหุน้ A, B และ D เปลีย่ นแปลงไปเป็ น 80, 160 และ 140 บาท ตามลาดับ
เมื่อหลักทรัพ ย์ใ ดมีการเพิ่ม ทุน โดยให้ส ิทธิจ องซื้อหุ้น แก่ป ระชาชนทัวไปหรื
่
อบุ ค คลในวงจ ากัด ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะปรับฐานการคานวณในวันทีล่ กู หุน้ จากการเพิม่ ทุนเข้ามาทาการซือ้ ขาย โดยใช้ราคาปิ ดหรือราคาซือ้
ขายครัง้ สุดท้ายและจานวนหุน้ เพิม่ ทุนมารวมคานวณเพือ่ การปรับฐาน ดังนี้
BMVn  BMV0 

CMVn
CMVn  (Prior Price  New Shares Issued)
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ฐานการคานวณดัชนีสาหรับวันที่ 8
BMVn =

BMV0 

CMVn
CMVn  (Prior Price  New Shares Issued)
(80  200,000)  (160  400,000)  (140  300,000)
[(80  200,000)  (160  400,000)  (140  300,000)]  (170 100,000)

=

93,924,714 

=

93,924,714 

=

109,131,572

122,000,000
105,000,000

ดัชนีราคาหุน้ วันที่ 8
Index (8)

=

CMVn
100
BMVn

=

(80  200,000)  (160  400,000)  (140  300,000)
100
109,131,572

=

122,000,000
100
109,131,572

=

111.79

วันที่ 9 ราคาตลาดเปลีย่ นแปลง
ราคาหุน้ A, B และ D เปลีย่ นแปลงเป็ น 85, 150 และ 135 บาท ตามลาดับ
ดัชนีราคาหุน้ วันที่ 9
Index (9)

=

CMVn
100
BMVn

=

(85  200,000)  (150  400,000)  (135  300,000)
100
109,131,572

=

117,500,000
100
109,131,572

=

107.67
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ในวันที่ 10 หุน้ D จะลดทุนจดทะเบียนลง 100,000 หุน้
เมื่อมีหลักทรัพย์ใดๆ จะลดทุนจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปรับฐานการคานวณดัชนีในวันสุดท้ายที่
หลักทรัพย์จานวนนัน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยใช้ราคาสุดท้ายทีเ่ กิดขึน้ เป็ นราคาปรับฐานเพื่อใช้เป็ นฐานใหม่
สาหรับวันต่อไป
นอกจากนี้กรณีทบ่ี ริษทั ให้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนของผูถ้ อื หุน้ เดิม (XR) แต่มกี ารใช้สทิ ธิไม่เต็มจานวน ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะปรับลดจานวนหุน้ ในส่วนทีจ่ องซือ้ ไม่ครบ โดยมีแนวทางปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันกับการลดทุนจดทะเบียน
กล่าวคือจะปรับฐาน ณ สิน้ วันทาการก่อนวันทีห่ นุ้ เพิม่ ทุนดังกล่าวจะเริม่ ซื้อขายและใช้ราคาซื้อขายครัง้ สุดท้ายเป็ น
ราคาปรับฐาน
ฐานการคานวณดัชนีสาหรับวันที่ 10
CMV
BMVn =
BMV 
n

0

CMV0

=

109,131,572 

=

109,131,572 

=

96,593,050

(85  200,000)  (150  400,000)  (135  300,000)  (135  100,000)
(85  200,000)  (150  400,000)  (135  300,000)

104,000,000
117,500,000

วันที่ 10 การลดทุน
ราคาหุ้น A, B และ D เปลี่ยนแปลงเป็ น 80, 160 และ 100 บาท ตามลาดับ และหลักทรัพย์ D ลดทุนลง
100,000 หุน้
ดัชนีราคาหุน้ วันที่ 10
Index (10)
=

CMVn
 100
BMVn

=

(80  200,000)  (160  400,000)  (100  200,000)
100
96,593,050

=

100,000,000
100
96,593,050

=

103.53
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ในวันที่ 11 หลักทรัพย์ M จะย้ายการซือ้ ขายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มาเข้าตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยหุน้ M ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีราคาปิ ดเท่ากับ 50 บาท และมีหนุ้ จดทะเบียนจานวน
150,000 หุน้
เมือ่ มีหลักทรัพย์ใดๆ จะย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้ามาซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการปรับฐานโดยให้รวมหลักทรัพย์นนั ้ ๆ ไว้ในฐานดัชนีทนั ที โดยจะปรับฐานดัชนี
หลังปิ ดตลาดของวันสุดท้ายทีม่ กี ารซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และจะใช้ราคาซือ้ ขายครัง้ สุดท้ายทีเ่ กิดขึน้
เป็ นราคาในการปรับฐาน เนื่องจากหลักทรัพย์ดงั กล่าวมีสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยูแ่ ล้วและมีการซือ้ ขายมา
อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้เพือ่ ให้ราคาของหลักทรัพย์สะท้อนอยูใ่ นดัชนีตงั ้ แต่วนั แรกทีย่ า้ ยตลาด
ทัง้ นี้ ในกรณีของการย้ายกลุ่ม อุตสาหกรรมหรือหมวดธุร กิจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการด้วยวิธี
เดียวกัน
ฐานการคานวณดัชนีสาหรับวันที่ 11
BMVn =

BMV0 

CMVn
CMV0
(80  200,000)  (160  400,000)  (100  200,000)  (50 150,000)
(80  200,000)  (160  400,000)  (100  200,000)

=

96,593,050 

=

96,593,050 

=

103,837,528

107 ,500,000
100,000,000

วันที่ 11 หลักทรัพย์ยา้ ยตลาด
ราคาหุน้ A, B, D เปลีย่ นแปลงเป็ น 85, 150, 120 บาท ตามลาดับ
หุน้ M ซึง่ ย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ราคาเปลีย่ นแปลงเป็ น 65 บาท
ดัชนีราคาหุน้ วันที่ 11
Index (11)

=
=

CMVn
100
BMVn
(85  200,000)  (150  400,000)  (120  200,000)  (65 150,000)
100
103,837,528
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=

110,750,000
100
103,837,528

=

106.66
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