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Disclaimers: ขอ้ความที�ปรากฎในรายงานฉบบันี�เป็นความเหน็สว่นตวัของผูเ้ขยีนโดยเฉพาะ ซึ�งไม่มสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานที�ผูเ้ขยีนสงักดัอยู่ หุน้ปนัผลทั �ง 160 หลกัทรพัย์ ถูกเลอืกจากเกณฑ์การจ่ายปนั

ผลอย่างต่อเนื�องและใหผ้ลตอบแทนสมํ�าเสมอ ซึ�งจดัทาํบนพื�นฐานของขอ้มลูที�เชื�อวา่มคีวามน่าเชื�อถอื โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อใหค้วามรูแ้ละแนวคดิแกผู่อ้่านเทา่นั �น  

ขอa)  
 

 
 

หุ้นปันผล ทางเลือกการลงทุนที�ไม่ควรมองข้าม 
โดย พดัชา จุนอนนัตธรรม  
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สาํหรบัผูล้งทุนที�กาํลงัมองหาช่องทางการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยเ์พื�อผลตอบแทนที�สงูกว่าการฝากเงนิในธนาคาร 
และพรอ้มที�จะรบัความเสี�ยงจากการลงทุนที�มากขึ�น การลงทุนระยะยาวในหุน้ปนัผลเป็นอกีทางเลอืกหนึ�งที�ไมค่วรมองขา้ม ทั �งใน
ดา้นผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ และโอกาสการทาํกาํไรจากสว่นต่างราคา โดยตลาดหลกัทรพัยไ์ทยใน
ปจัจบุนัมหีุน้ปนัผลที�มกีารจ่ายปนัผลต่อเนื�องและสมํ�าเสมอใหเ้ลอืกลงทุนมากถงึ 160 หลกัทรพัย ์ซึ�งใหอ้ตัราปนัผลตอบแทน/1 

เฉลี�ยในปี 2553 เท่ากบั 8.18% มากกว่าดอกเบี�ยฝากประจาํ 1 ปี/2ถงึเกอืบ 7 เท่า 
 

1. หุ้นปันผลทางเลือกที�น่าสนใจในยามที�เงินฝากให้ผลตอบแทนที�แท้จริงติดลบ 
 
ขา่วสาํคญัในวงการธุรกจิการเงนิในช่วงครึ�งหลงัของปี 2553 ต่อเนื�องมาจนถงึตน้ปี 2554 คงหนีไม่พน้ขา่วการขึ�นอตัรา

ดอกเบี�ยนโยบายหรอือตัราดอกเบี�ยธุรกรรมซื�อคนืพนัธบตัรระยะ 1 วนั ตามการประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงนิ 
(กนง.) จาก 1.25% มาอยู่ที� 2.25% ถงึแมว้่าคณะกรรมการนโยบายการเงนิมแีนวโน้มจะปรบัอตัราดอกเบี�ยนโยบายเพิ�มขึ�นอกีใน 
อนาคตเพื�อควบคุมภาวะเงนิเฟ้อที�คาดว่าจะเร่งตวัขึ�น อย่างไรกต็ามอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิซึ�งเกดิจากการหกัลบอตัราดอกเบี�ยที�
เป็นตวัเงนิดว้ยอตัราเงนิเฟ้อแลว้ยงัคงมค่ีาตดิลบ ซึ�งหมายความว่าปรมิาณสนิคา้และบรกิารที�จะซื�อไดใ้นอนาคตดว้ยเงนิตน้รวม 
ดอกเบี�ยนั �นน้อยกว่าสนิคา้และบรกิารที�ซื�อไดใ้นปจัจุบนัดว้ยเงนิตน้ที�มอียู่ หรอือกีนยัหนึ�งคอือาํนาจในการซึ�อสนิคา้และบรกิาร 
ลดลง 

 

                                      
/1 อตัราเงนิปนัผลตอบแทน ในช่วงปี t = จาํนวนเงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้สามญัในช่วงปี t 
                                                     ราคารายวนัเฉลี�ยในชว่งปี t-1 
/2 ค่าเฉลี�ยอตัราดอกเบี�ยเงนิฝากสาํหรบับุคคลธรรมดาประจาํ 12 เดอืน ณ สิ�นเดอืน ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ธนาคารทหารไทย และธนาคารนครหลวงไทย ปี 2552 
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 ผูม้เีงนิออมหลายท่านคงรูส้กึเหมอืนกนัว่าถงึเวลาแลว้ที�จะตอ้งหาช่องทางการลงทุนอื�นที�ใหผ้ลตอบแทนที�สงูกว่าการ 
ฝากเงนิในธนาคาร หนึ�งในช่องทางการลงทุนที�ใหผ้ลตอบแทนสงูกว่าคอืการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ทั �งนี� การลงทุนในตลาด 
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ในช่วง 10 ปีที�ผ่านมา ใหผ้ลตอบแทนในรปูอตัราเงนิ
ปนัผลตอบแทนเฉลี�ยที� 3.46% และ 3.95% ตามลาํดบั สงูกว่าการฝากเงนิในธนาคารซึ�งมค่ีาเฉลี�ยอตัราดอกเบี�ยเงนิฝากประจาํ 
12 เดอืน/3 อยู่ที� 2.15%  
 

  
นอกจากนี�แลว้ หากผูล้งทุน

เปรยีบเทยีบอตัราเงนิปนัผลตอบแทน
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET) กบัอตัราเงนิปนัผลตอบแทนของ
ประเทศอื�นๆ ในเอเชยี จะพบว่าอตัราเงนิ
ปนัผลตอบแทนของประเทศไทยมค่ีาสงู
กว่าเกอืบทุกประเทศในเอเชยี ดงัจะเหน็
ไดจ้ากการเปรยีบเทยีบอตัราเงนิปนัผล
ของประเทศไทยกบัประเทศอื�นๆ ใน
เอเชยี ในภาพที� 3 

 
แมว้่าการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยจ์ะมโีอกาสใหผ้ลตอบแทน
มากกว่าการฝากเงนิในธนาคาร แต่สิ�ง
ที�มาคู่กบัผลตอบแทนที�สงูขึ�นกค็อืความเสี�ยงที�สงูขึ�นเช่นกนั โดยผลตอบแทนที�คาดว่าจะไดร้บัและความเสี�ยงจะมมีากหรอืน้อย
นั �นขึ�นอยู่กบักลยุทธในการลงทนุของผูล้งทุนแต่ละราย ซึ�งควรสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและขอ้จาํกดัในการลงทุนของผูล้งทุน 
สาํหรบัผูล้งทุนที�ซื�อขายหุน้โดยใหค้วามสาํคญักบัการเปลี�ยนแปลงราคาเป็นหลกัเพื�อหวงัผลตอบแทนจากสว่นต่างราคาในระยะ

                                      
/3 ค่าเฉลี�ยอตัราดอกเบี�ยเงนิฝากสาํหรบับุคคลธรรมดาประจาํ 12 เดอืน ณ สิ�นเดอืน ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ธนาคารทหารไทย และธนาคารนครหลวงไทย 
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สั �น ถงึแมว้่าผลตอบแทนที�คาดวา่จะไดร้บัจะสงูและเรว็ แต่ตอ้งยอมรบัว่าความเสี�ยงที�จะไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที�คาดหวงัย่อมมี
มากขึ�นเช่นกนั ดงันั �นสาํหรบัผูล้งทุนที�มเีงนิออมเหลอืจากค่าใชจ้า่ยที�จาํเป็นพรอ้มสาํหรบัการลงทุนในระยะที�ยาวขึ�น และมคีวาม
ตอ้งการจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสมํ�าเสมอและสงูกว่าการฝากเงนิในธนาคาร และพรอ้มรบัความเสี�ยงที�อตัราผล 
ตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามที�คาดหวงัไดบ้า้ง การลงทุนระยะยาวในหุน้ปนัผลเป็นอกีทางเลอืกหนึ�งที�ไม่ควรมองขา้ม 
 
2. หุ้นของบริษทัจดทะเบียนใดถือได้ว่าเป็นหุ้นปันผล (Dividend Stock) 

 
ณ สิ�นเดอืนธนัวาคม 2553 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) มหีุน้สามญั

ของบรษิทัจดทะเบยีนรวมกนัแลว้มากถงึ 541/4หลกัทรพัย ์การพจิารณาว่าหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนหนึ�งๆ จะไดช้ื�อว่าเป็น
หุน้ปนัผลนั �น บรษิทัจดทะเบยีนควรมปีระวตักิารจา่ยปนัผลอย่างต่อเนื�องและใหผ้ลตอบแทนอยา่งสมํ�าเสมอ ซึ�งเป็นคุณลกัษณะ
สาํคญัที�ตรงกบัความตอ้งการของผูล้งทุนที�คุน้เคยกบัการไดร้บัดอกเบี�ยจากการฝากเงนิในธนาคาร  
 
ปัจจยัที� 1 – หุ้นปันผลกบัผลตอบแทนการลงทุนที�ต่อเนื�อง 

 
หากพิจารณาการจา่ยปันผลของบริษทัจดทะเบียนไทยในช่วง 10 ปีลา่สุด ตั Lงแต่ปี 2544 ถึง 2553 พบว่ามีบริษทั 

จดทะเบียนที�จา่ยปันผลอยา่งน้อย 1 ครั Lงให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัอยูม่ากถึง 470 บริษทั ในจาํนวนนีLมี 262 บริษทั 
ที�จ่ายปันผลต่อเนื�องอย่างน้อย 5 ปีล่าสุดติดต่อกนัจนถึงปัจจบุนั คิดเป็น 48.43% ของบริษทัจดทะเบียนทั Lงหมด โดยมี

อยู่ถงึ 149/5 บรษิทัที�จ่ายปนัผลตลอดทุกปีที�จดทะเบยีนในช่วง 10 ปีล่าสดุ และอกี 113 บรษิทัที�เหลอืจ่ายปนัผลต่อเนื�อง อย่าง
น้อย 5 ปีล่าสดุตดิต่อกนั ตามรายละเอยีดในภาพที� 4 

 

 
 
 

                                      
/4 ไม่นบัรวมกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ 
/5 นบัรวมบรษิทัที�เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ในชว่งปี 2544 – 2553 ทั �งหมด 48 บรษิทั  
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ปัจจยัที� 2 – หุ้นปันผลกบัผลตอบแทนการลงทุนที�ต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ 
 
นอกจากผูล้งทุนควรจะไดร้บัผลตอบแทนอย่างต่อเนื�องจากหุน้ปนัผลแลว้ ผูล้งทุนควรไดร้บัมลูค่าเงนิปนัผลหรอือตัรา

เงนิปนัผลตอบแทนที�สมํ�าเสมอดว้ย เพื�อลดความเสี�ยงจากการที�อตัราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที�ผูล้งทุนคาดหวงั โดยความ
สมํ�าเสมอในการจ่ายปนัผลหมายถงึการที�บรษิทัจดทะเบยีนไม่เพิ�มหรอืลดการจ่ายปนัผลอย่างมากเมื�อเทยีบกบัปีก่อน ซึ�งสามารถ
วดัไดจ้ากค่าสมัประสทิธิ eของความแปรปรวน (Coefficient of Variation) ของมลูค่าเงนิปนัผลต่อหุน้หรอือตัราเงนิปนัผลตอบแทน 
ทั �งนี� ถา้ค่าสมัประสทิธิ eของความแปรปรวนของหุน้ A มากกว่าหุน้ B แลว้ นั �นหมายว่าผลตอบแทนจากเงนิปนัผลของหุน้ A มี
ความผนัผวนขึ�นลงมากกว่าหุน้ B  

 
หากพจิารณาค่าสมัประสทิธิ eของความแปรปรวนของมลูค่าเงนิปนัผลต่อหุน้หรอืของอตัราเงนิปนัผลตอบแทนรายปี/6 

ในช่วงปี 2549 ถงึ 2553 ของหุน้สามญัที�มจี่ายปนัผลต่อเนื�องอย่างน้อยในช่วงปี 2549 ถงึ 2553 ทั �ง 262 หลกัทรพัย ์แลว้พบวา่ 
มอียู่ 160 หลกัทรพัยท์ี�มค่ีาสมัประสทิธิ eของความแปรปรวนของมลูค่าเงนิปนัผลต่อหุน้รายปีตํ�ากว่าค่าเฉลี�ยหรอืมค่ีาสมัประสทิธิ e
ของความแปรปรวนของอตัราเงนิปนัผลตอบแทนรายปีตํ�ากว่าค่าเฉลี�ยค่าสมัประสทิธิ eของความแปรปรวนของหุน้ทั �งหมดที�มกีาร
จ่ายปนัผลต่อเนื�องอย่างน้อยทุกปีที�จดทะเบยีนในช่วงปี 2549 ถงึ 2553/7 หรอืกล่าวโดยสรุปไดว้า่หุน้สามญั 160 หลกัทรพัยม์ี
มลูค่าปนัผลต่อหุน้หรอือตัราเงนิปนัผลตอบแทนที�ผนัผวนน้อยกว่าอกี 76 หลกัทรพัยท์ี�เหลอื  

 
จากการคดัเลอืกหุน้ปนัผลดว้ยเกณฑค์วามต่อเนื�อง

และความสมํ�าเสมอในการจ่ายปนัผล จะเหน็ไดว้่าตลาดหุน้
ไทยมหีุน้ปนัผล (สามารถอ่านรายละเอยีดเพิ�มเตมิในตารางที� 
4 ทา้ยเอกสาร) ทั �งขนาดใหญ่ในกลุ่ม SET50 (29 หลกัทรพัย)์ 
และขนาดเลก็ในกลุ่ม Non-SET100 (123 หลกัทรพัย)์ ซึ�งมี
การจ่ายปนัผลอย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอใหเ้ลอืกลงทุนอกี
มาก หากแยกหุน้ปนัผลทั �ง 160 หุน้ตามหมวดธุรกจิ พบว่า
เกอืบทุกหมวดธุรกจิจะมบีรษิทัจดทะเบยีนที�สามารถจ่ายปนั
ผลไดอ้ย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ ดงัจะเหน็ไดจ้ากการ
กระจายตวัของหุน้ปนัผลในเกอืบทุกหมวดธุรกจิ ยกเวน้ 
หมวดเหมอืงแร่ หมวดกระดาษและวสัดุการพมิพ ์และหมวด
บรกิารเฉพาะกจิ โดยหมวดธุรกจิที�มสีดัสว่นหุน้ปนัผลอยู่มาก
ที�สดุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ หมวดปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์
หมวดธนาคาร และหมวดการแพทย ์ทั �งนี� จะพบว่าหุน้ใน
ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ซึ�งเป็นแหล่งระดมทุนของธุรกจิที�
มศีกัยภาพขนาดกลางและเลก็ โดยธุรกจิมกีารเตบิโตสงูและมี
แนวโน้มการเตบิโตดใีนอนาคต จะมสีดัสว่นจาํนวนหุน้ปนัผล
ต่อหุน้ทั �งหมดน้อยกว่าหมวดธุรกจิอื�นๆ สว่นหนึ�งเป็นผลมา
จากการที�บรษิทัจดทะเบยีนใน mai หลายบรษิทัเขา้มาจด
ทะเบยีนในตลาดไดไ้ม่นานทาํใหไ้มม่ขีอ้มลูที�เพยีงพอต่อการ
พจิารณาในดา้นความสมํ�าเสมอในการจ่ายปนัผล 

                                      
/6  อตัราเงนิปนัผลตอบแทน ในชว่งปี t = จาํนวนเงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้สามญัในช่วงปี t 

                                            ราคารายวนัเฉลี�ยในช่วงปี t-1  
/7 ไม่นบัรวมหุน้สามญัที�มจี่ายปนัผลต่อเนื�องอย่างน้อยทุกปีที�จดทะเบยีนในชว่งปี 
2549 ถงึ 2553 แต่เขา้จดทะเบยีนหลงัปี 2549 จาํนวน 26 หลกัทรพัย์ เนื�องจากไม่มี
ขอ้มลูที�เพยีงพอต่อการพจิารณาในดา้นความสมํ�าเสมอในการจ่ายปนัผลรายละเอยีด
ของ ทั �ง 26 หลกัทรพัยอ์ยู่ในตารางที� 5 ทา้ยเอกสาร  
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3. หุ้นปันผลกบัราคาที�ผนัผวนน้อย 
 
เมื�อพจิารณาความผนัผวนของราคาหุน้จากค่าเบตา้/8 (Beta) ซึ�งเป็นค่าสถติทิี�สามารถใชว้ดัความเคลื�อนไหวของราคา

หุน้เปรยีบเทยีบกบัความเคลื�อนไหวของดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยความหมายของค่าเบตา้ไดแ้สดงไวใ้นตารางที� 2  
 

 
 
สาํหรบัหุน้ปนัผลทั �ง 160 หุน้นั �น มคีวามผนัผวนของราคาหุน้น้อยกว่าราคาของหุน้อื�นๆในตลาด ดงัเหน็ไดจ้ากค่าเบตา้ 

ณ สิ�นปี เฉลี�ยของหุน้ปนัผลที�น้อยกว่าค่าเบตา้เฉลี�ยของหุน้อื�นๆ ในชว่งปี 2549 ถงึ 2553 และเมื�อพจิารณาค่าเบตา้ ณ สิ�นปี 
2553 พบว่าหุน้ปนัผลสว่นใหญ่ จาํนวน 121 หุน้ คดิเป็น 75.63% ของหุน้ปนัผลทั �งหมดมค่ีาเบตา้อยู่ในช่วง 0 ถงึ 1 แสดงว่า 
ราคาของหุน้ปนัผลสว่นใหญ่มกีารเปลี�ยนแปลงไปในทศิทางเดยีวกนักบัดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ แต่มรีะดบัความเคลื�อนไหวน้อย 
กว่าดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
 
4. หุ้นปันผลกบัผลตอบแทนรวม อตัราเงินปันผลตอบแทนและกาํไรจากส่วนต่างราคา 
 

ผูล้งทุนบางสว่นมคีวามเขา้ใจว่าโอกาสการทาํกาํไรสว่นต่างราคาจากการลงทุนในหุน้ปนัผลนั �นมน้ีอย เนื�องจากราคา
ของหุน้ปนัผลมคีวามเคลื�อนไหวน้อยกว่าหุน้อื�นๆ หรอืมคีวามเสี�ยงจากการลดลงของราคาหุน้ ซึ�งอาจลดลงตํ�ากว่าเงนิลงทุน
เริ�มตน้ แต่จากอตัราผลตอบแทนในรปูสว่นต่างราคาของหุน้ปนัผลทั �ง 160 หุน้ ในช่วงปีการลงทุนต่างๆ ในตารางที� 3 แสดงให ้
เหน็ว่าผูล้งทุนยงัมโีอกาสทาํกาํไรในระยะยาวจากสว่นต่างราคาของหุน้ปนัผล และเมื�อพจิารณาอตัราผลตอบแทนรวมจากการ
ลงทุนในหุน้ปนัผลในแต่ละช่วงปีการลงทุนในตารางที� 3 ไมว่่าผูล้งทุนจะเริ�มลงทุนอย่างต่อเนื�องในหุน้ปนัผลทั �ง 160 หุน้ในปีใด
ผลตอบแทนรวมกย็งัคงมค่ีามากกว่าการฝากเงนิในธนาคาร โดยถา้หากผูล้งทุนเริ�มลงทุนในหุน้ปนัผล 100 บาท ในปี 2543 

                                      
/8 ขอ้มลู ณ สิ�นปี 2549 และ 2552 และสิ�นเดอืนพฤศจกิายน 2553 โดยคาํนวณจากอตัราผลตอบแทนรายวนัยอ้นหลงั 1 ปี 
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และถอืหุน้ปนัผลเหล่านั �นต่อเนื�องมาจนปี 2553 ผูล้งทุนมสีทิธไิดผ้ลตอบแทน ณ ปีที� 10 มากถงึ 1.38 เท่าของมลูค่าเงนิลงทุน
เริ�มตน้ ซึ�งมากกว่าผลตอบแทนจากเงนิฝากประจาํ 12 เดอืน ซึ�งใหผ้ลตอบแทน ณ ปีที� 10 เท่ากบั 0.27 เท่าของมลูค่าเงนิลงทุน
เริ�มตน้ มากถงึประมาณ 4 เท่า 
 

2543 -2553 4,701              7,958             3,257      69% 3,239          69% 11,197       138% 1.38            0.27           
2544 -2553 4,899              8,256             3,358      69% 2,955          60% 11,211       129% 1.29            0.22           
2545 -2553 6,855              8,489             1,634      24% 2,645          39% 11,134       62% 0.62            0.19           
2546 -2553 7,070              8,571             1,501      21% 2,301          33% 10,872       54% 0.54            0.16           
2547 -2553 6,733              8,796             2,063      31% 2,053          30% 10,848       61% 0.61            0.14           
2548 -2553 6,355              8,964             2,608      41% 1,764          28% 10,728       69% 0.69            0.13           
2549 -2553 6,576              8,967             2,391      36% 1,420          22% 10,387       58% 0.58            0.11           
2550 -2553 7,201              8,967             1,766      25% 1,079          15% 10,046       40% 0.40            0.07           
2551 -2553 6,821              8,967             2,146      31% 721            11% 9,688         42% 0.42            0.04           
2552 -2553 6,496              8,967             2,471      38% 378            6% 9,345         44% 0.44            0.01           

ที�มา: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

 ** คํานวณดอกเบี�ยทบต้นจากค่าเฉลี�ยอัตราดอกเบี�ยเงนิฝากสําหรบับุคคลธรรมดาประจํา 12 เดอืน ณ สิ�นเดอืน ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณชิย์ ธนาคารกรุงศรอียุธยา 

ธนาคารทหารไทย และธนาคารนครหลวงไทย

ส่วนต่าง

ราคา 

(บาท)

ปีลงทุน

จาํนวนเงินปัน

ผลจ่ายต่อหุ้น

รวม  (บาท)

อัตราผลตอบแทน

ในรปูเงินปันผล 

(ร้อยละ)

มูลค่าการ

ลงทุนใน ปี 

2553 (บาท)

อัตรา

ผลตอบแทน

รวม (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทน

ในรปูส่วนต่างราคา 

(ร้อยละ)

รวมราคารายวนั

เฉลี�ยของปีเริ�มต้น

การลงทุน (บาท)*

รวมราคารายวนั

เฉลี�ยของปีสิLนสดุ

การลงทุน (บาท)*

ตารางที� 3: อัตราผลตอบแทนรวมของหุ้นปันผลและเงินฝากประจาํ 12 เดือน
การคาํนวณอัตราผลตอบแทนรวมของหุ้นปันผล

* มูลค่ารวมของการลงทุนในหุ้นปนัผลท ี�จดทะเบียนในปีเร ิ�มลงทุน บรษิทัละ 1 หุ้น

หุ้นปันผล 

(เท่า)

เงินฝากประจาํ

 12 เดือน 

(เท่า)**

กาํไรเทียบกบัเงินลงทุนเริ�มต้น

 
 
5. หุ้นปันผลกบัโอกาสการจา่ยปันผลในอนาคต  

 
เนื�องจากการจ่ายปนัผลคอืหนึ�งในช่องทางที�บรษิทัจดทะเบยีนจ่ายผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ซึ�งนําเงนิเขา้มาลงทุนในธุรกจิ

ของบรษิทั เมื�อบรษิทัจดทะเบยีนดาํเนินกจิการจนมกีาํไรสะสมและกาํไรสะสมดงักล่าวมจีาํนวนมากกว่าความตอ้งการลงทุนใน
อนาคต คณะกรรมการบรษิทัสามารถนําผลกาํไรสะสมดงักล่าวมาแบ่งกระจายใหก้บัผูถ้อืหุน้ในรปูการจ่ายปนัผล แมว้่าบรษิทัจด
ทะเบยีนไม่ไดถู้กบงัคบัดว้ยขอ้กฎหมายใดๆ ใหจ้่ายเงนิปนัผลอย่างสมํ�าเสมอ แต่ผูล้งทุนสามารถคาดการณ์ไดว้่าบรษิทัจะมกีาร
จ่ายปนัผลในอนาคตได ้ในเบื�องตน้สิ�งบ่งชี�ว่าหุน้ปนัผลจะมกีารจา่ยปนัผลในอนาคตกค็อืแนวโน้มการจ่ายปนัผลในอดตี  

 
นอกจากแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงจาํนวนเงนิปนัผลต่อหุน้แลว้ ผูล้งทุนยงัมเีครื�องมอือกีมากในรปูของอตัราสว่นทาง

การเงนิ (Financial Ratio) ต่างๆ ที�ผูล้งทุนสามารถดขูอ้มลูในอดตี เพื�อประกอบการพจิารณาวา่หุน้ปนัผลจะสามารถจ่ายปนัผล 
ในอนาคตไดต่้อไปหรอืไม่ โดยพจิารณาจาก 

 
• อตัราสว่นทางการเงนิที�บ่งชี�ความสามารถในการทาํกาํไรจากเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้ เช่น กาํไรต่อหุน้ (Earning per 
Share – EPS) และอตัราสว่นผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (Return on Equity - ROE) 

• อตัราสว่นทางการเงนิที�บ่งชี�สภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถชาํระหนี�ใหเ้จา้หนี�และจ่ายปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ เช่น 
กระแสเงนิสดอสิระ (Free Cash Flow) ซึ�งคอืเงนิสดที�เหลอืหลงัจากลงทุนในสนิทรพัยท์ี�ใชใ้นการดาํเนินงานแลว้ และ 
อตัราสว่นหนี�สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) หากบรษิทัมอีตัราสว่นหนี�สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้อยูใ่น 
ระดบัสงู นั �นเท่ากบัการมหีนี�ที�ตอ้งชาํระจาํนวนมาก ซึ�งอาจนําไปสูป่ญัหาดา้นสภาพคล่องจนทาํใหไ้ม่สามารถจ่ายปนั 
ผลในบางโอกาส 

• อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (Payout Ratio) หุน้ที�จะสามารถจ่ายปนัผลไดอ้ย่างสมํ�าเสมอควรมอีตัราการจ่ายปนัผลที�ไม่สงู 
จนเกนิไป เพราะถา้บรษิทัตดัสนิใจนํากาํไรสะสมทั �งหมดมาจ่ายปนัผล นั �นย่อมหมายความว่าบรษิทัไมไ่ดใ้ชก้าํไรสะสม 
เหล่านั �นไปในการขยายกจิการ และโอกาสที�จะธุรกจิจะเตบิโตกย็่อมมน้ีอยลงเช่นกนั 



7 

 

นอกจากขอ้มลูทางการเงนิดงักล่าวขา้งตน้ ผูล้งทุนยงัควรตดิตามขอ้มลูของบรษิทจดทะเบยีนและทบทวนรปูแบบของ 
การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัในสภาพตลาดที�เปลี�ยนแปลงไปอยู่เป็นประจาํ ว่าธุรกจิดงักล่าวยงัคงมคีวามมั �นคงทางการเงนิและ 
แหล่งรายไดท้ี�แน่นอนอยูห่รอืไม ่โดยตอ้งคอยตดิตามปจัจยัพื�นฐานของบรษิทัจดทะเบยีน ถงึแมว้่าผูล้งทุนที�ลงทุนในหุน้ปนัผล 
อาจจะตอ้งใชเ้วลาแต่ถอืเป็นการลงทุนที�คุม้ค่า  

 
จากขอ้มูลในอดีตสะท้อนให้เหน็ว่าในสถานการณ์ปัจจบุนัที�ผลตอบแทนจากการฝากเงินในธนาคารอยูใ่น 

ระดบัตํ�า หุ้นปันผลถือเป็นทางเลือกในการลงทุนที�ให้อตัราเงินปันผลตอบแทนเฉลี�ยที�สูงกว่าอตัราผลตอบแทนจากการ 
ฝากเงินในธนาคาร และยงัมีโอกาสการทาํกาํไรจากส่วนต่างราคาตามแนวโน้มการเติบโตของธรุกิจอีกด้วย อย่างไรก ็
ตามผูล้งทุนที�คุ้นเคยกบัการฝากเงินในธนาคารควรจะต้องศึกษาข้อมูลการลงทุนในหุ้น ซึ�งมีความเสี�ยงสูงกว่าการฝาก 
เงินในธนาคาร หากผูล้งทุนพรอ้มที�จะลงทุนในหุ้นปันผลแล้วควรเริ�มต้นจากการจดัสรรเงินออมที�พรอ้มจะลงทุนใน
ระยะยาว แลว้ศึกษาข้อมูลพืLนฐานของหุ้นแต่ละตวั โดยมีหุ้นปันผลทั Lง 160 หุ้น ที�ถกูคดัสรรแล้วว่ามีการจ่ายปันผล
อย่างต่อเนื�องและให้ผลตอบแทนสมํ�าเสมอเป็นจดุเริ�มต้นที�ดี 
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