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Disclaimers: รายงานนี้เป็นความเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีนโดยเฉพาะและไม่ไดส้ะทอ้นความเหน็ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแต่อย่างใด  ทัง้นี้ รายงานถกูจดัท า

บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีเ่ชือ่วา่มคีวามน่าเชือ่ถอื โดยรายงานมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามรูแ้ละแนวคดิแก่ผูอ้่านเท่านัน้  

 

 

Executive Summary 
 

กลบัมาอีกครัง้ส าหรบัเทศกาลจ่ายเงินปันผลในปี 2557 ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 
ท่ีผา่นมา บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาดเอม็ เอ 
ไอ (mai) ทยอยประกาศวนัปิดทะเบียนเพ่ือจ่ายปันผล ซ่ึงเป็นโอกาสดีส าหรบันักลงทุน
ในการปรบัพอรต์การลงทุน เพ่ือรบัปันผลจากผลประกอบการในปี 2556 ของบริษทัจด
ทะเบียน 

 ในปี 2556 บริษทัจดทะเบียนใน SET และ mai เติบโตต่อเน่ือง โดยมรีายไดร้วม
สงูถงึ 11.52 ลา้นลา้นบาท และมกี าไรสุทธริวม 778,507 ลา้นบาท ซึง่สงูสุดเป็น
ประวตักิารณ์ 

 ในช่วง 7 ปีท่ีผา่นมา บริษทัจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยมีอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลเฉล่ีย(payout ratio) สงูถึง 52.4% ของก าไรสทุธิรวม ซึง่คาดการณ์ว่า 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหุน้ไทยจะมกีารจ่ายเงนิปนัผลดว้ยมลูค่ารวมสงูถงึ
ประมาณ  400,000 ลา้นบาท ในปี 2557 

 จากผลประกอบการในปี 2556 พบว่า 77 บริษทัจดทะเบียน (i) มีก าไรสทุธิ
เพ่ิมขึน้จากปี 2555 (ii) มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นบวก (iii) มี
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (return on equity: ROE) และมีอตัราผลตอบแทน
จากสินทรพัย ์(return on asset) สงูกว่าตลาด และ  (iv) มี dividend yield สงู
กว่าตลาด และในกลุ่มบริษทัเหล่าน้ีมี 15 บริษทัท่ีมี dividend yield สงูกว่า 
6% 
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 I. ผลประกอบการบริษทัจดทะเบียนในปี 2556  
 

 จากผลประกอบการล่าสดุส าหรบัปี 2556 สะท้อนบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหุ้นไทย1  ยงัเติบโตต่อเน่ือง มรีายไดร้วมและก าไรสทุธริวมสงูสดุ
เป็นประวตักิารณ์ โดยในปี 2556  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหุน้ไทยมี
รายไดร้วมสงูถงึ 11.52 ลา้นลา้นบาท  หรอื เตบิโตสงูถงึ 11.3% ในช่วงปี 
2550 - 2556 (ภาพที่ 1) และมกี าไรสทุธริวม  778,507 ลา้นบาท หรอื
เตบิโต 12.1% (ภาพที ่2)  

 
ภาพท่ี 1  รายได้รวมของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย 

 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, SETSMART 

ภาพท่ี 2 ก าไรสทุธิรวมของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย 

 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, SETSMART 

 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยยงัมีความสามารถในการท าก าไร
สงูขึน้ โดยมอีตัราก าไรสทุธเิฉลีย่สงูขึน้ถงึ 6.28% ในช่วงปี 2550 - 2556  
และยงัพบวา่ บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหุน้ไทยมบีทบาทต่อเศรษฐกจิ
โดยรวมของประเทศเพิม่มากขึน้ สงัเกตไดจ้ากรายไดร้วมของบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหุน้ไทย ในปี 2556 สงูถงึ 96.8% ของ GDP โดยเพิม่ขึน้
จาก 71.4% ของ GDP ในปี 2550 (ตารางที ่1) 

                                                           
1  ขอ้มลูของบรษิทัจดทะเบยีน ณ 16 เมษายน 2557 จ านวน  567 บรษิทั ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) และตลาด
หลกัทรพัยเ์อม็ เอไ อ (mai) ในเอกสารฉบบัน้ีจะเรยีกรวมวา่ “ตลาดหุน้ไทย”             
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ตารางท่ี 1 อตัราส่วนก าไรสทุธิ(Net Profit Margin) และอตัราส่วนรายได้รวมของบริษทัจดทะเบียนต่อ GDP 
(REV/GDP) 

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 เฉล่ีย 
Net Profit Margin 6.47% 3.93% 6.43% 7.33% 6.48% 6.55% 6.76% 6.28% 
REV/GDP 71.45% 84.43% 73.78% 93.18% 87.15% 96.05% 96.84% 86.13% 

 ทีม่า : ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย, ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ (สศช.) 
          หมายเหตุ: Net Profit Margin (NPM), Total Revenue (Rev), Gross Domestic Products (GDP) 
 
 II. การจ่ายเงินปันผลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย 
  

 ในช่วง 7 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2550 - 2556) บริษทัจดทะเบียนในตลาดหุ้น
ไทย จ่ายเงินปันผล (cash dividend) อย่างต่อเน่ืองในอตัราท่ีสงู โดยมี
อตัราการจา่ยเงนิปนัผลเฉลีย่ หรอื Payout Ratio สงูถงึ 52.4% ของก าไร
สทุธริวม (ตารางที ่2) โดยในปี 2556 บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหุน้ไทย 
434 บรษิทั จา่ยเงนิปนัผลรวมกวา่ 380,000 ลา้นบาท (ภาพที ่3) ซึง่มี
มลูคา่สงูสดุเป็นประวตักิารณ์  

ตารางท่ี 2 อตัราการจ่ายเงินปันผล (payout ratio) ในช่วงปี 2550 - 25562 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 เฉล่ีย 
49.1% 74.6% 44.8% 48.9% 49.3% 50.6% 49.4% 52.4% 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 คาดการณ์ว่า ในปี 2557 จะมีการจ่ายเงินปันผลรวมสงูกว่า 400,000 

ล้านบาท หากบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหุน้ไทยจา่ยเงนิปนัผลในปี 2557 
เท่ากบัอตัราการจา่ยเงนิปนัผลเฉลีย่ในช่วง 7 ปี  

ภาพท่ี 3 มลูค่าเงินปันผลจ่ายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย  

ในช่วงปี 2550 - 2556 และคาดการณ์เงินปันผลจ่ายในปี 25573 

 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, SETSMART 

 

                                                           
2 ค านวณจากมลูค่าเงนิปนัผลจ่ายในปีนัน้ๆ หารดว้ยก าไรสุทธใินปีนัน้ 
3  ประมาณการเงนิปนัผลจ่ายในปี 2557 ค านวณจาก อตัราการจ่ายปนัผลเฉลีย่ในช่วงใน 2550 - 2556 คณูดว้ยก าไรสุทธใินปี 2556  
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 นอกจากการปรบัพอรต์รบัเงินปันผลแล้ว นักลงทุนยงัมีโอกาสได้รบั

หุ้นสามญั (stock dividend) ในการจ่ายปันผลของบริษทัจดทะเบียน
ด้วย 

จากขอ้มลูการจ่ายเงนิปนัผลในช่วง 7 ปีทีผ่า่นมา บรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หุน้ไทยมกีารจา่ยปนัผลทัง้ในรปูของเงนิสด หรอื เงนิปนัผล และการจา่ย   
ปนัผลเป็นหุน้สามญั (stock dividend) ซึง่พบวา่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หุน้ไทยใหค้วามสนใจในการจา่ยปนัผลเป็นหุน้สามญัเพิม่มากขึน้ โดยมี
บรษิทัทีจ่า่ยปนัผลเป็นหุน้สามญัเพิม่ขึน้จาก 9 บรษิทัในปี 2550 เป็น 53 
บรษิทัในปี 2556 (ภาพที ่4)  

ภาพท่ี 4 การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั (stock dividend) ของบริษทัจดทะเบียนไทย ในปี 2550 - 2556 

 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 III. ความน่าสนใจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยในเทศกาล        
จ่ายเงินปันผลปี 2557 

 ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น บริษทัจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีผลประกอบการ
ท่ีดี มีอตัราการจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีสงู เป็นโอกาสอนัดีของนักลงทุนในการ
ตรวจสอบและปรบัหุ้นในพอรต์ของตนเพ่ือรบัสิทธิประโยชน์จากการจ่ายปันผล
ในปี 2557  

ซึง่ในการศกึษาน้ี ไดค้ดัเลอืกบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหุน้ไทยทีน่่าสนใจ โดยมี
เงื่อนไขการพจิารณาเช่นเดยีวกบัการศกึษาของปีทีผ่า่นมา4 (ภาพที ่5) ดงัน้ี 

1) มกี าไรสทุธ ิ(net profit) เพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบจากผลการด าเนินงานใน
ปี 2555 และปี 2556 

2) มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน (cashflow from operations: CFO) 
เป็นบวก ส าหรบัผลประกอบการปี 2556 

3) มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (return on equity: ROE) และอตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (return on assets: ROA) สงูกวา่ของ
ตลาด5  

4) มอีตัราเงนิปนัผลตอบแทน (dividend yield: DIY) สงูกวา่อตัราเงนิปนั
ผลตอบแทนของตลาด6 

                                                           
4  Research Note Volume 2/2556 Festival of Dividend Payment: เตรยีมตวัรบัผลประโยชน์จากเทศกาลจ่ายปนัผล สามารถอ่านขอ้มลู
เพิม่เตมิไดท้ี ่ http://www.set.or.th/setresearch/files/spotlight/Research_Note_02_2556.pdf 
5 ส าหรบัผลประกอบการปี 2556 ROE ของ SET อยู่ที ่14.44% และของ mai อยู่ที ่ 10.26 % ขณะที ่ROA ของ SET อยู่ที ่5.06% และของ mai 
อยู่ที ่7.76%    
6 ณ 11 เมษายน 2556 DIY ของ SET อยู่ที ่3.23% และอตัราเงนิปนัผลตอบแทนของ mai อยู่ที ่1.89% 
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 จากเง่ือนไขดงักล่าว มีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยตรงตาม
เงื่อนไข 77 บริษทั เป็นบริษทัใน SET 59 บริษทั และเป็นบริษทัใน mai 
18 บริษทั เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมาท่ีมีบริษทัผ่านเกณฑ ์65 บริษทั  (ภาพ
ที ่5 การคดัเลอืกบรษิทัจดทะเบยีนทีน่่าสนใจตามเกณฑก์ารศกึษา) ซึง่ม ี15 
บรษิทัทีม่อีตัราเงนิปนัผลตอบแทน 6% ขึน้ไป (ตารางที ่3 และตารางที ่4) 

ภาพท่ี 5 การคดัเลือกบริษทัจดทะเบียนท่ีน่าสนใจตามเกณฑก์ารศึกษา   

 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 3 รายช่ือหลกัทรพัยท่ี์เป็นไปตามเง่ือนไขการศึกษาท่ีมีอตัราเงินปันผลตอบแทน 6% ขึน้ไป 
ช่ือย่อ

หลกัทรพัย ์
ช่ือบริษทัจดทะเบียน หมวดธรุกิจ อตัรา 

เงินปันผล 
ตอบแทน 

ณ 11 เม.ย. 57 
(%) 

วนัขึ้น
เครื่องหมาย 

(XD) 
ล่าสุดในปี 2557 

วนัจ่าย 
เงินปันผล 
ในปี 2557 

ASP                  บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) เงนิทุนและหลกัทรพัย์    11.76  7 ม.ีค. 57 12 พ.ค. 57 
KGI                  บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 10.59  17 เม.ย. 57 6 พ.ค. 57 

PAP                  บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) เหลก็ 9.05  4 ม.ีค. 57 9 พ.ค. 57 
NSI                  บรษิทัน าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ประกนัภยัและประกนัชวีติ  8.55  7 ม.ีค. 57 21 เม.ย. 57 
TCCC                 บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั (มหาชน) ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์  8.07  11 ม.ีค. 57 25 เม.ย. 57 
DCON                 บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) วสัดุก่อสรา้ง  8.00  25 ม.ีค. 57 9 พ.ค. 57 
PATO                 บรษิทั พาโตเคมอีุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 7.60  17 ม.ีค. 57 8 พ.ค. 57 
TKS                  บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) สื่อและสิง่พมิพ์  7.58  28 ม.ีค. 57 ยงัไม่ระบุ 
SSSC                 บรษิทั ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) เหลก็  7.04  7 พ.ค. 57 28 พ.ค. 57 
CSL                  บรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
6.86  1 เม.ย. 57 22 เม.ย. 57 

WINNER               บรษิทั วนิเนอรก์รุ๊ป เอน็เตอรไ์พรซ ์จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกจิขนาดกลาง 6.69  10 ม.ีค. 57 16 พ.ค. 57 

MFC                  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ี
จ ากดั (มหาชน) 

เงนิทุนและหลกัทรพัย์   6.67  18 เม.ย. 57 9 พ.ค. 57 

TTW                  บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค   6.03  6 ก.พ. 57 21 ม.ีค. 57 
SWC                  บรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิขนาดกลาง   6.03  10 ม.ีค. 57 23 พ.ค. 57 
SHANG                บรษิทั แชงกร-ีลา โฮเตล็ จ ากดั (มหาชน) การท่องเทีย่วและสนัทนาการ  6.00  30 เม.ย. 57 21 พ.ค. 57 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ตารางท่ี 4 รายช่ือหลกัทรพัยท่ี์เป็นไปตามเง่ือนไขการศึกษาท่ียงัไม่ได้ขึน้เครื่องหมาย XD 
(ณ 18 เมษายน 2557) เรียงตามวนัขึน้เครื่องหมาย XD 

ช่ือย่อ
หลกัทรพัย ์

ช่ือบริษทัจดทะเบียน หมวดธรุกิจ อตัรา 
เงินปันผล 
ตอบแทน 

ณ 11 เม.ย. 57 
(%) 

วนัขึ้น
เครื่องหมาย 

(XD) 
ล่าสุดในปี 2557 

วนัจ่าย 
เงินปันผล 
ในปี 2557 

KGI                  บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

เงนิทุนและหลกัทรพัย์      10.59  17 เม.ย. 57 6 พ.ค. 57 

MFC                  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ี
จ ากดั(มหาชน) 

เงนิทุนและหลกัทรพัย์       6.67  18 เม.ย. 57 9 พ.ค. 57 

PPS                  บรษิทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์สิ จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกจิขนาดกลาง       3.67  18 เม.ย. 57 7 พ.ค. 57 

QH                   บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาอสงัหารมิทรพัย์       5.06  21 เม.ย. 57 7 พ.ค. 57 
EPCO                 บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) สื่อและสิง่พมิพ์       4.80  21 เม.ย. 57 7 พ.ค. 57 
SCCC                 บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) วสัดุก่อสรา้ง       4.19  21 เม.ย. 57 9 พ.ค. 57 
MODERN               บรษิทั โมเดอรน์ฟอรม์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ของใชใ้นครวัเรอืนและ

ส านกังาน 
      5.64  24 เม.ย. 57 9 พ.ค. 57 

FORTH                บรษิทั ฟอรท์ คอรป์อเรชัน่  จ ากดั (มหาชน) เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

      4.82  24 เม.ย. 57 9 พ.ค. 57 

HFT                  บรษิทั ฮัว้ฟง รบัเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
(มหาชน) 

ยานยนต์       4.19  24 เม.ย. 57 ยงัไม่ระบุ 

ALUCON               บรษิทั อลคูอน จ ากดั (มหาชน) บรรจุภณัฑ ์       4.94  25 เม.ย. 57 12 พ.ค. 57 

TICON                บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์       5.52  28 เม.ย. 57 16 พ.ค. 57 

EASTW                บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

พลงังานและสาธารณูปโภค       3.65  28 เม.ย. 57 21 พ.ค. 57 

AUCT                 บรษิทั สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิขนาดกลาง       3.49  28 เม.ย. 57 19 พ.ค. 57 
PHOL                 บรษิทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิขนาดกลาง       4.73  29 เม.ย. 57 21 พ.ค. 57 
BECL                 บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ขนส่งและโลจสิตกิส์       4.57  29 เม.ย. 57 22 พ.ค. 57 
LH                   บรษิทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) พฒันาอสงัหารมิทรพัย์       3.96  29 เม.ย. 57 22 พ.ค. 57 
TPAC                 บรษิทั พลาสตคิ และหบีห่อไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
ธุรกจิขนาดกลาง       4.64  30 เม.ย. 57 16 พ.ค. 57 

BSM                  บรษิทั บวิเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิขนาดกลาง       4.04  30 เม.ย. 57 ยงัไม่ระบุ 
PR                   บรษิทั เพรซเิดนทไ์รซโ์ปรดกัส ์จ ากดั 

(มหาชน) 
อาหารและเครื่องดื่ม       3.66  30 เม.ย. 57 22 พ.ค. 57 

TWFP                 บรษิทั ไทยวาฟูดโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) อาหารและเครื่องดื่ม       3.49  30 เม.ย. 57 21 พ.ค. 57 
EUREKA               บรษิทั ยเูรกา ดไีซน์ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิขนาดกลาง       3.27  30 เม.ย. 57 19 พ.ค. 57 
JUBILE               บรษิทั ยบูลิลี่ เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิขนาดกลาง       2.74  30 เม.ย. 57 16 พ.ค. 57 
PM                   บรษิทั พรเีมยีร์ มารเ์กต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) อาหารและเครื่องดื่ม       5.62  2 พ.ค. 57 22 พ.ค. 57 
PT                   บรษิทั พรเีมยีร ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 
      4.76  2 พ.ค. 57 22 พ.ค. 57 

BEAUTY               บรษิทั บวิตี ้คอมมนูิตี้ จ ากดั (มหาชน) พาณิชย์       3.33  2 พ.ค. 57 22 พ.ค. 57 
AKP                  บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิขนาดกลาง       2.40  2 พ.ค. 57 23 พ.ค. 57 
BJCHI                บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง       5.61  6 พ.ค. 57 23 พ.ค. 57 
ARROW                บรษิทั แอรโ์รว ์ซนิดเิคท จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิขนาดกลาง       5.47  6 พ.ค. 57 23 พ.ค. 57 
BEC                  บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จ ากดั (มหาชน) สื่อและสิง่พมิพ์       4.88  6 พ.ค. 57 27 พ.ค. 57 
MC                   บรษิทั แมค็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) พาณิชย์       4.59  6 พ.ค. 57 21 พ.ค. 57 
AKR                  บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณูปโภค       4.24  6 พ.ค. 57 29 พ.ค. 57 
POST                 บรษิทั โพสต ์พบัลชิชงิ จ ากดั (มหาชน) สื่อและสิง่พมิพ์       3.31  6 พ.ค. 57 23 พ.ค. 57 
UBIS                 บรษิทั ยบูสิ (เอเชยี) จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิขนาดกลาง       5.22  7 พ.ค. 57 22 พ.ค. 57 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มลู ณ 17 เมษายน 2557 
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  อยา่งไรกต็าม ในการตรวจรบัและคดัเลอืกหุน้เขา้พอรต์เพื่อรบัเทศกาลเงนิ
ปนัผล นกัลงทุนตอ้งพงึตระหนกัไวว้า่ การจา่ยเงนิปนัผลจะมผีลต่อราคาของ
หุน้นัน้ๆ ในช่วงเวลาหน่ึง กล่าวคอื เมื่อบรษิทัจดทะเบยีนประกาศจา่ย    
เงนิปนัผล ราคาหุน้ของบรษิทันัน้ๆ จะปรบัลดลงเลก็น้อย ดงันัน้ นกัลงทุนที่
เน้นการลงทุนระยะสัน้ พงึพจิารณาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงราคาดว้ย  
 

 IV. เร่ืองท่ีนักลงทุนควรรู้ ในการเตรียมตวัรบัสิทธิประโยชน์จากเงินปันผล  
 นอกจากกระบวนการตรวจสอบ คดัสรร ปรบัหุ้นเข้าพอรต์แล้ว ยงัมีเรื่องท่ี          

นักลงทุนควรรู้ ในการเตรียมตวัรบัสิทธิประโยชน์ฯ ดงัน้ี 

 การถือหุ้นตรงกบัสญัชาติส่งผลให้นักลงทุนได้รบัสิทธิประโยชน์
ครบถ้วน กล่าวคอื หากนักลงทุนสญัชาตไิทยถอืครอง foreign shares หรอื
กรณีนกัลงทุนต่างประเทศถอืครอง local shares ในขณะทีม่กีารปิด XD นกั
ลงทุนจะไมไ่ดส้ทิธปิระโยชน์ใดๆ ดงันัน้ ช่วงก่อนจะมปิีดสมดุทะเบยีนฯ นกั
ลงทุนตอ้งตรวจสอบหุน้ในพอรต์ของตนใหต้รงกบัสญัชาติ  

 ตรวจสอบข้อมลูผู้ถือหุ้นให้ถกูต้อง เงินปันผลเข้าบญัชีรวดเรว็ว่องไว  
ปจัจบุนันกัลงทุนทีถ่อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนใน SET และ mai สามารถ
เลอืกรบัเงนิปนัผล 2 วธิ ีคอื การรบัเชค็เงนิปนัผล และ การโอนเงนิเขา้บญัชี
ธนาคาร (e-Dividend) ซึง่จากขอ้มลูการจา่ยเงนิปนัผลในปี 2556 ของบรษิทั
ทีท่ าการศกึษา พบวา่ สว่นใหญ่ประมาณ 82.2% ของการจา่ยเงนิปนัผล
ทัง้หมด เป็นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร และทีเ่หลอืเป็นการรบัเชค็เงนิ 
ปนัผล (ภาพที ่6)  

ภาพท่ี 6 สดัส่วนจ านวนรายการจ่ายเงินปันผลในปี 2554 - 2556 
จ าแนกตามวิธีการจ่ายเงินปันผล 

 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

o ในปี 2556 มเีชค็เงนิปนัผลตคีนืมาทีบ่รษิทั ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นนาย
ทะเบยีนหลกัทรพัย์มากกวา่ 70,000 ฉบบั หรอื 12.8% ของ
รายการเชค็สง่ออกทัง้หมด ซึง่สาเหตุส าคญัในการตคีนื คอื ไม่
สามารถจดัสง่ใหถ้งึผูร้บัได ้เน่ืองจากไมม่ผีูร้บั รบัจดหมายไมท่นั
ในเวลาที ่(ไปรษณีย์) ก าหนด เปลีย่นทีอ่ยูไ่มแ่จง้แกไ้ข เป็นตน้ 

 

430,546 422,402 597,428

2,235,679 2,409,987 2,750,281

2554 2555 2556

รบัเงนิปนัผลเป็นเชค็ รบัเงนิปนัผลโดยโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร

2,665,225 2,832,389
3,347,709
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o ขณะทีก่ารจา่ยเงนิปนัผลโดยการโอนเงนิปนัผลเขา้บญัชธีนาคาร 
ด าเนินการส าเรจ็ถงึ 99.81% และอกี 0.19% ทีไ่มส่ามารถโอนเงนิ
เขา้บญัชไีดเ้น่ืองจากผูถ้อืหุน้ปิดบญัชทีีธ่นาคารพาณิชยแ์ละไม่
แจง้เปลีย่นแปลงขอ้มลู 

ดงันัน้ นกัลงทุนควรตรวจสอบขอ้มลูการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มลูของตนที่
เกีย่วขอ้งกบัการจา่ยสทิธปิระโยชน์ใหถู้กตอ้ง ทัง้ทีอ่ยูใ่นการจดัสง่เอกสาร 
เลขทีบ่ญัชธีนาคารในการรบัเงนิปนัผล และหากนกัลงทุนทีถ่อืใบหลกัทรพัย์
หรอืฝากหลกัทรพัยไ์วท้ี ่TSD สามารถแจง้ TSD ในการแกไ้ขขอ้มลูดงักล่าว 
หรอืในกรณีที่นกัลงทุนฝากหลกัทรพัยไ์วท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์ (broker)     
นกัลงทุนสามารถแจง้แกไ้ขขอ้มลูต่างๆ ไดโ้ดยตรงทีบ่ริษทัหลกัทรพัยน์ัน้ๆ 
ได ้เพื่อใหข้อ้มลูของนกัลงทุนมคีวามเป็นปจัจบุนัซึง่จะช่วยรกัษาสทิธิ
ประโยชน์ของนกัลงทุน 

 อย่าลืมสิทธิในการเครดิตภาษีเงินปันผล สทิธพิเิศษของนกัลงทุนบุคคล
ทีถ่อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนใน SET และ mai  โดยนกัลงทุนตอ้งใช ้
เอกสารหนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย ในรอบปีภาษนีัน้ๆ โดยปกต ิ
TSD จะจดัสง่พรอ้มเชค็เงนิปนัผล หรอืรายงานการโอนเงนิปนัผลเขา้บญัชี
ธนาคาร แต่หากนกัลงทุนมเีอกสารไมค่รบถว้น นกัลงทุนสามารถตดิต่อ 
TSD Counter Service หรอื สมคัรเขา้ใชง้านบรกิารขอ้มลูผูถ้อืหุน้ทาง
อนิเตอรเ์น็ต (TSD Investor Portal) ซึง่สามารถตรวจสอบเรื่องเอกสารตคีนื
และสามารถ Download หนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย ยอ้นหลงัได ้3 
ปีไดด้ว้ยตนเอง รายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถตดิต่อโดยตรงไดท้ี ่TSD Call 
Center ทีห่มายเลขโทรศพัท ์0 2229 2888 หรอืสมคัรผา่นทาง 
www.tsd.co.th 

 

********************************************************** 
 

http://www.tsd.co.th/

