สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง
การปรับปรุงเกณฑ์การจัดทาดัชนี
ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ ด้ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์การ
จัดทาดัชนี
เอกสารฉบับนี้เป็ นสรุปผลการรับฟงั ความคิดเห็นทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั จากบริษทั จดทะเบียน 9 บริษทั
และบริษทั หลักทรัพย์ 1 บริษทั ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขอรับฟงั ความคิดเห็นเป็ นการทัวไปผ่
่ านเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ใน 2 ประเด็นหลัก คือ การปรับปรุงเกณฑ์การ
คัดเลือกหุน้ เพื่อใช้เป็ นองค์ประกอบของดัชนี SETHD และการปรับปรุงคุณสมบัตขิ องหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 ดัชนี
SET100 ดัชนี sSET และดัชนี SETHD เพื่อให้หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของดัชนีสามารถลงทุนได้จริง

สรุปผลการรับฟงั ความคิดเห็น : การปรับปรุงเกณฑ์การจัดทาดัชนี
ประเด็นขอรับฟังความเห็นที่ 1: การปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นเพื่อใช้เป็ นองค์ประกอบของดัชนี SETHD
เพื่อให้หลักทรัพย์ในดัชนี SETHD เป็ นหลักทรัพย์ท่มี ีการจ่ายปนั ผลสูงอย่างต่ อเนื่อง รองรับ บริษัทที่เป็ น
Holding Company และสอดคล้องกับรูปแบบการระดมทุนของบริษทั จดทะเบียนในปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
เปลีย่ นหลักเกณฑ์การพิจารณา Dividend Payout Ratio จากเดิมทีพ่ จิ ารณาค่าไม่เกินร้อยละ 85 ในแต่ละปี ยอ้ นหลัง 3
ปี โดยเปลีย่ นเป็ นพิจารณาค่าเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี ของ Dividend Payout Ratio ไม่เกินร้อยละ 100
จากการจาลองโดยนาเกณฑ์น้ีมาใช้สาหรับ หลักทรัพย์ในดัชนี SET100 ณ รอบทบทวนเดือนธันวาคม 2559
เพื่อคัดเลือกเป็ นหลักทรัพย์ในดัชนี SETHD พบว่า การปรับปรุงเกณฑ์จะทาให้หลักทรัพย์ในดัชนี SETHD มีค่าเฉลีย่
ของอัตราเงินปนั ผลตอบแทน (Average Dividend Yield) อยู่ทร่ี ะดับ 5.39% ซึง่ สูงขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เกณฑ์
ปจั จุบนั ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 ดังนัน้ องค์ประกอบของดัชนี จากการปรับปรุง
เกณฑ์ดงั กล่าว จะทาให้ได้กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมคี ุณสมบัตเิ รื่องการจ่ายเงินปนั ผลสูงและต่อเนื่องได้อย่างชัดเจนขึน้ กว่า
ปจั จุบนั
ตารางที่ 5: เปรียบเทียบค่าสถิติที่สาคัญของกลุม่ หลักทรัพย์ 30 หลักทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี
SET High Dividend รอบทบทวนเดือนธันวาคม ปี 2559

เกณฑ์การคัดเลือก

สรุปเกณฑ์ปจั จุบนั
 หลักทรัพย์ในดัชนี SET100
 จ่ายปนั ผลต่อเนื่อง 3 ปี
 Dividend Payout Ratio ไม่เกิน
85% ในแต่ละปี ต่อเนื่อง 3 ปี
สรุปเกณฑ์ใหม่
 หลักทรัพย์ในดัชนี SET100
 จ่ายปนั ผลต่อเนื่อง 3 ปี
 Dividend Payout Ratio เฉลีย่ 3 ปี
ย้อนหลังไม่เกิน 100%

ค่าเฉลี่ยของอัตรา
สัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์
มูลค่าหลักทรัพย์ตาม
เงิ นปัน
ตามราคาตลาดของดัชนี
ราคาตลาด ณ วันที่
ผลตอบแทน
เทียบกับหลักทรัพย์
30 พ.ย. 59
ในช่วงเดือน
ทัง้ หมดในตลาด
(หน่ วย : ล้านบาท)
ก.ย. – พ.ย. 59
หลักทรัพย์ฯ

4.49%

3,132,134

21%

5.39%

3,498,773

24%

ความเห็นของผูร้ ว่ มแสดงความเห็น: เห็นด้วย โดยไม่มขี อ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
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สรุปผลการรับฟงั ความคิดเห็น : การปรับปรุงเกณฑ์การจัดทาดัชนี
ประเด็นขอรับฟั งความเห็น ที่ 2: การปรับปรุงคุณสมบัติของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี
sSET และดัชนี SETHD เพื่อให้หลักทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี สามารถลงทุนได้จริง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเพิม่ การพิจารณาฐานะการเงินของบริษทั ทีจ่ ะเป็ นองค์ประกอบในดัชนีตามรอบทบทวน
รวมทัง้ จะนาหลักทรัพย์ในดัชนีทไ่ี ม่สามารถลงทุนได้ออกจากการคานวณดัชนีตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ กล่าวคือ ทุก
สิน้ เดือน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนาหลักทรัพย์ในดัชนีทถ่ี ูกสังห้
่ ามการซือ้ ขายติดต่อกันเป็ นระยะเวลาตัง้ แต่ 20 วันทาการ
ขึน้ ไปออกจากการคานวณดัชนี ส่วนหลักทรัพย์ของบริษทั ทีป่ ระสบปญั หาด้านฐานะการเงินจะนาออกจากการคานวณ
ดัชนีโดยแจ้งวันเริม่ การเปลีย่ นแปลงเป็ นการล่วงหน้า
ความเห็นของผูร้ ว่ มแสดงความเห็น: เห็นด้วย โดยไม่มขี อ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
การปรับปรุงทัง้ 2 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นจะเริม่ ใช้ตงั ้ แต่การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ สาหรับดัชนี SET50 ดัชนี
SET100 ดัชนี sSET และดัชนี SETHD ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 เป็ นต้นไป
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