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Executive Summary
กลับมาอีกครัง้ สาหรับเทศกาลจ่ายเงิ นปันผลในปี 2557 ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน
ที่ผา่ นมา บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดเอ็ม เอ
ไอ (mai) ทยอยประกาศวันปิ ดทะเบียนเพื่อจ่ายปันผล ซึ่งเป็ นโอกาสดีสาหรับนักลงทุน
ในการปรับพอร์ตการลงทุน เพื่อรับปันผลจากผลประกอบการในปี 2556 ของบริ ษทั จด
ทะเบียน


ในปี 2556 บริ ษทั จดทะเบียนใน SET และ mai เติ บโตต่อเนื่ อง โดยมีรายได้รวม
สูงถึง 11.52 ล้านล้านบาท และมีกาไรสุทธิรวม 778,507 ล้านบาท ซึง่ สูงสุดเป็น
ประวัตกิ ารณ์



ในช่วง 7 ปี ที่ ผา่ นมา บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยมีอตั ราการจ่ายเงิ น
ปันผลเฉลี่ย(payout ratio) สูงถึง 52.4% ของกาไรสุทธิ รวม ซึง่ คาดการณ์ว่า
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหุน้ ไทยจะมีการจ่ายเงินปนั ผลด้วยมูลค่ารวมสูงถึง
ประมาณ 400,000 ล้านบาท ในปี 2557



จากผลประกอบการในปี 2556 พบว่า 77 บริ ษทั จดทะเบียน (i) มีกาไรสุทธิ
เพิ่ มขึน้ จากปี 2555 (ii) มีกระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงานเป็ นบวก (iii) มี
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (return on equity: ROE) และมีอตั ราผลตอบแทน
จากสิ นทรัพย์ (return on asset) สูงกว่าตลาด และ (iv) มี dividend yield สูง
กว่าตลาด และในกลุ่มบริ ษทั เหล่านี้ มี 15 บริ ษทั ที่มี dividend yield สูงกว่า
6%

******************************************************************
Disclaimers: รายงานนี้เป็ นความเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียนโดยเฉพาะและไม่ได้สะท้อนความเห็นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด ทัง้ นี้ รายงานถูกจัดทา
บนพืน้ ฐานของข้อมูลทีเ่ ชือ่ ว่ามีความน่าเชือ่ ถือ โดยรายงานมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความรูแ้ ละแนวคิดแก่ผอู้ ่านเท่านัน้

1

I. ผลประกอบการบริษทั จดทะเบียนในปี 2556
 จากผลประกอบการล่าสุดสาหรับปี 2556 สะท้อนบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหุ้นไทย1 ยังเติ บโตต่อเนื่ อง มีรายได้รวมและกาไรสุทธิรวมสูงสุด
เป็ นประวัตกิ ารณ์ โดยในปี 2556 บริษทั จดทะเบียนในตลาดหุน้ ไทยมี
รายได้รวมสูงถึง 11.52 ล้านล้านบาท หรือ เติบโตสูงถึง 11.3% ในช่วงปี
2550 - 2556 (ภาพที่ 1) และมีกาไรสุทธิรวม 778,507 ล้านบาท หรือ
เติบโต 12.1% (ภาพที่ 2)
ภาพที่ 1 รายได้รวมของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย

9,186,180

2556

7,906,744

2551
2552
2553
2554
2555
ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, SETSMART

6,675,478

11,521,891

CAGR = 11.3%

10,926,348

2550

7,662,364

6,062,362

หน่วย: ล้านบาท

2550

715,809

595,658

579,280

CAGR = 12.1%

428,948

301,042

392,090

หน่วย: ล้านบาท

2551
2552
2553
2554
2555
ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, SETSMART

778,507

ภาพที่ 2 กาไรสุทธิ รวมของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย

2556

 บริษทั จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยยังมีความสามารถในการทากาไร
สูงขึน้ โดยมีอตั รากาไรสุทธิเฉลีย่ สูง ขึน้ ถึง 6.28% ในช่วงปี 2550 - 2556
และยังพบว่า บริษทั จดทะเบียนในตลาดหุน้ ไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศเพิม่ มากขึน้ สังเกตได้จากรายได้รวมของบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหุน้ ไทย ในปี 2556 สูงถึง 96.8% ของ GDP โดยเพิม่ ขึน้
จาก 71.4% ของ GDP ในปี 2550 (ตารางที่ 1)

1

ข้อมูลของบริษทั จดทะเบียน ณ 16 เมษายน 2557 จานวน 567 บริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอไ อ (mai) ในเอกสารฉบับนี้จะเรียกรวมว่า “ตลาดหุน้ ไทย”

2

ตารางที่ 1 อัตราส่วนกาไรสุทธิ (Net Profit Margin) และอัตราส่วนรายได้รวมของบริษทั จดทะเบียนต่อ GDP
(REV/GDP)
2550
6.47%
71.45%

Net Profit Margin
REV/GDP

2551
3.93%
84.43%

2552
6.43%
73.78%

2553
7.33%
93.18%

2554
6.48%
87.15%

2555
6.55%
96.05%

2556
6.76%
96.84%

เฉลี่ย
6.28%
86.13%

ทีม่ า : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
หมายเหตุ: Net Profit Margin (NPM), Total Revenue (Rev), Gross Domestic Products (GDP)

II. การจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย
ในช่วง 7 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2550 - 2556) บริษทั จดทะเบียนในตลาดหุ้น
ไทย จ่ายเงินปันผล (cash dividend) อย่างต่อเนื่ องในอัตราที่สงู โดยมี
อัตราการจ่ายเงินปนั ผลเฉลีย่ หรือ Payout Ratio สูงถึง 52.4% ของกาไร
สุทธิรวม (ตารางที่ 2) โดยในปี 2556 บริษทั จดทะเบียนในตลาดหุน้ ไทย
434 บริษทั จ่ายเงินปนั ผลรวมกว่า 380,000 ล้านบาท (ภาพที่ 3) ซึง่ มี
มูลค่าสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์



ตารางที่ 2 อัตราการจ่ายเงินปันผล (payout ratio) ในช่วงปี 2550 - 25562
2550
49.1%

2551
74.6%

2552
2553
2554
2555
44.8% 48.9%
49.3%
50.6%
ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556
49.4%

เฉลี่ย
52.4%

 คาดการณ์ว่า ในปี 2557 จะมีการจ่ายเงินปันผลรวมสูงกว่า 400,000
ล้านบาท หากบริษทั จดทะเบียนในตลาดหุน้ ไทยจ่ายเงินปนั ผลในปี 2557
เท่ากับอัตราการจ่ายเงินปนั ผลเฉลีย่ ในช่วง 7 ปี

2550

2
3

2551
2552
2553
2554
2555
2556
ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, SETSMART

407,636

361,924

293,459

283,504

192,009

224,430

192,377

CAGR = 12.2%

384,445

ภาพที่ 3 มูลค่าเงิ นปันผลจ่ายของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย
ในช่วงปี 2550 - 2556 และคาดการณ์ เงิ นปันผลจ่ายในปี 25573

2557f

คานวณจากมูลค่าเงินปนั ผลจ่ายในปีนนั ้ ๆ หารด้วยกาไรสุทธิในปีนนั ้
ประมาณการเงินปนั ผลจ่ายในปี 2557 คานวณจาก อัตราการจ่ายปนั ผลเฉลีย่ ในช่วงใน 2550 - 2556 คูณด้วยกาไรสุทธิในปี 2556

3

 นอกจากการปรับพอร์ตรับเงินปันผลแล้ว นักลงทุนยังมีโอกาสได้รบั
หุ้นสามัญ (stock dividend) ในการจ่ายปันผลของบริษทั จดทะเบียน
ด้วย
จากข้อมูลการจ่ายเงินปนั ผลในช่วง 7 ปี ทผ่ี า่ นมา บริษทั จดทะเบียนในตลาด
หุน้ ไทยมีการจ่ายปนั ผลทัง้ ในรูปของเงินสด หรือ เงินปนั ผล และการจ่าย
ปนั ผลเป็ นหุน้ สามัญ (stock dividend) ซึง่ พบว่าบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หุน้ ไทยให้ความสนใจในการจ่ายปนั ผลเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ มากขึน้ โดยมี
บริษทั ทีจ่ า่ ยปนั ผลเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ขึน้ จาก 9 บริษทั ในปี 2550 เป็ น 53
บริษทั ในปี 2556 (ภาพที่ 4)
ภาพที่ 4 การจ่ายปันผลเป็ นหุ้นสามัญ (stock dividend) ของบริษทั จดทะเบียนไทย ในปี 2550 - 2556
หน่วย: บริษทั

53
29

9

5

2550

2551

8

7

16

2552
2553
2554
ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555

2556

III. ความน่ าสนใจของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยในเทศกาล
จ่ายเงินปันผลปี 2557
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษทั จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีผลประกอบการ
ที่ดี มีอตั ราการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สงู เป็ นโอกาสอันดีของนักลงทุนในการ
ตรวจสอบและปรับหุ้นในพอร์ตของตนเพื่อรับสิ ทธิ ประโยชน์ จากการจ่ายปันผล
ในปี 2557
ซึง่ ในการศึกษานี้ ได้คดั เลือกบริษทั จดทะเบียนในตลาดหุน้ ไทยทีน่ ่าสนใจ โดยมี
เงื่อนไขการพิจารณาเช่น เดียวกับการศึกษาของปี ทผ่ี า่ นมา 4 (ภาพที่ 5) ดังนี้
1) มีกาไรสุทธิ (net profit) เพิม่ ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบจากผลการดาเนินงานใน
ปี 2555 และปี 2556
2) มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (cashflow from operations: CFO)
เป็ นบวก สาหรับผลประกอบการปี 2556
3) มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (return on equity: ROE) และอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (return on assets: ROA) สูงกว่าของ
ตลาด5
4) มีอตั ราเงินปนั ผลตอบแทน (dividend yield: DIY) สูงกว่าอัตราเงินปนั
ผลตอบแทนของตลาด6
4

ั สามารถอ่านข้อมูล
Research Note Volume 2/2556 Festival of Dividend Payment: เตรียมตัวรับผลประโยชน์จากเทศกาลจ่ายปนผล
เพิม่ เติมได้ท่ี http://www.set.or.th/setresearch/files/spotlight/Research_Note_02_2556.pdf
5
สาหรับผลประกอบการปี 2556 ROE ของ SET อยู่ท่ี 14.44% และของ mai อยู่ท่ี 10.26 % ขณะที่ ROA ของ SET อยู่ท่ี 5.06% และของ mai
อยู่ท่ี 7.76%
6
ณ 11 เมษายน 2556 DIY ของ SET อยู่ท่ี 3.23% และอัตราเงินปนั ผลตอบแทนของ mai อยู่ท่ี 1.89%

4

 จากเงื่อนไขดังกล่าว มีบริษทั จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยตรงตาม
เงื่อนไข 77 บริษทั เป็ นบริษทั ใน SET 59 บริษทั และเป็ นบริษทั ใน mai
18 บริษทั เพิ่มขึน้ จากปี ที่ผ่านมาที่มีบริษทั ผ่านเกณฑ์ 65 บริษทั (ภาพ
ที่ 5 การคัดเลือกบริษทั จดทะเบียนทีน่ ่าสนใจตามเกณฑ์การศึกษา) ซึง่ มี 15
บริษทั ทีม่ อี ตั ราเงินปนั ผลตอบแทน 6% ขึน้ ไป (ตารางที่ 3 และตารางที่ 4)
ภาพที่ 5 การคัดเลือกบริษทั จดทะเบียนที่น่าสนใจตามเกณฑ์การศึกษา

ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 3 รายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการศึกษาที่มีอตั ราเงินปันผลตอบแทน 6% ขึน้ ไป
ชื่อย่อ
หลักทรัพย์

ASP
KGI
PAP
NSI
TCCC
DCON
PATO
TKS
SSSC
CSL
WINNER
MFC
TTW
SWC
SHANG

ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน

หมวดธุรกิ จ

บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน)
บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั พาโตเคมีอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษทั ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)
บริษทั วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด
(มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)
บริษทั ทีทดี บั บลิว จากัด (มหาชน)
บริษทั เชอร์วดู้ เคมิคอล จากัด (มหาชน)
บริษทั แชงกรี-ลา โฮเต็ล จากัด (มหาชน)

อัตรา
เงิ นปันผล
ตอบแทน
ณ 11 เม.ย. 57
(%)
11.76
10.59

วันขึ้น
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9.05
8.55
8.07
8.00
7.60
7.58
7.04
6.86

4 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
11 มี.ค. 57
25 มี.ค. 57
17 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
7 พ.ค. 57
1 เม.ย. 57

9 พ.ค. 57
21 เม.ย. 57
25 เม.ย. 57
9 พ.ค. 57
8 พ.ค. 57
ยังไม่ระบุ
28 พ.ค. 57
22 เม.ย. 57

6.69

10 มี.ค. 57

16 พ.ค. 57

เงินทุนและหลักทรัพย์

6.67

18 เม.ย. 57

9 พ.ค. 57

พลังงานและสาธารณูปโภค
ธุรกิจขนาดกลาง
การท่องเทีย่ วและสันทนาการ

6.03
6.03
6.00

6 ก.พ. 57
10 มี.ค. 57
30 เม.ย. 57

21 มี.ค. 57
23 พ.ค. 57
21 พ.ค. 57

เงินทุนและหลักทรัพย์
เงินทุนและหลักทรัพย์

วันจ่าย
เงิ นปันผล
ในปี 2557

ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 4 รายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการศึกษาที่ยงั ไม่ได้ ขึน้ เครื่องหมาย XD
(ณ 18 เมษายน 2557) เรียงตามวัน ขึน้ เครื่องหมาย XD
ชื่อย่อ
หลักทรัพย์

KGI

ชื่อบริ ษทั จดทะเบียน

QH
EPCO
SCCC
MODERN

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี
จากัด(มหาชน)
บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จากัด (มหาชน)
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

FORTH

บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

HFT

บริษทั ฮัว้ ฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
(มหาชน)
บริษทั อลูคอน จากัด (มหาชน)

MFC
PPS

ALUCON
TICON

TWFP
EUREKA
JUBILE
PM
PT

บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่
จากัด (มหาชน)
บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาค
ตะวันออก จากัด (มหาชน)
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
บริษทั ผลธัญญะ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จากัด
(มหาชน)
บริษทั บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน)
บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ไทยวาฟูดโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ยูบลิ ลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)
บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

BEAUTY
AKP
BJCHI
ARROW
BEC
MC
AKR
POST
UBIS

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ี จากัด (มหาชน)
บริษทั อัคคีปราการ จากัด (มหาชน)
บริษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริษทั แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
บริษทั บีอซี ี เวิลด์ จากัด (มหาชน)
บริษทั แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จากัด (มหาชน)
บริษทั โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)
บริษทั ยูบสิ (เอเชีย) จากัด (มหาชน)

EASTW
AUCT
PHOL
BECL
LH
TPAC
BSM
PR

หมวดธุรกิ จ

เงินทุนและหลักทรัพย์

อัตรา
เงิ นปันผล
ตอบแทน
ณ 11 เม.ย. 57
(%)
10.59

วันขึ้น
เครื่องหมาย
(XD)
ล่าสุดในปี 2557

วันจ่าย
เงิ นปันผล
ในปี 2557

17 เม.ย. 57

6 พ.ค. 57

เงินทุนและหลักทรัพย์

6.67

18 เม.ย. 57

9 พ.ค. 57

ธุรกิจขนาดกลาง

3.67

18 เม.ย. 57

7 พ.ค. 57

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สื่อและสิง่ พิมพ์
วัสดุก่อสร้าง
ของใช้ในครัวเรือนและ
สานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
ยานยนต์

5.06
4.80
4.19
5.64

21 เม.ย. 57
21 เม.ย. 57
21 เม.ย. 57
24 เม.ย. 57

7 พ.ค. 57
7 พ.ค. 57
9 พ.ค. 57
9 พ.ค. 57

4.82

24 เม.ย. 57

9 พ.ค. 57

4.19

24 เม.ย. 57

ยังไม่ระบุ

บรรจุภณ
ั ฑ์

4.94

25 เม.ย. 57

12 พ.ค. 57

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

5.52

28 เม.ย. 57

16 พ.ค. 57

พลังงานและสาธารณูปโภค

3.65

28 เม.ย. 57

21 พ.ค. 57

ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดกลาง
ขนส่งและโลจิสติกส์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจขนาดกลาง

3.49
4.73
4.57
3.96
4.64

28 เม.ย. 57
29 เม.ย. 57
29 เม.ย. 57
29 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57

19 พ.ค. 57
21 พ.ค. 57
22 พ.ค. 57
22 พ.ค. 57
16 พ.ค. 57

ธุรกิจขนาดกลาง
อาหารและเครื่องดื่ม

4.04
3.66

30 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57

ยังไม่ระบุ
22 พ.ค. 57

อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดกลาง
อาหารและเครื่องดื่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
พาณิชย์
ธุรกิจขนาดกลาง
บริการรับเหมาก่อสร้าง
ธุรกิจขนาดกลาง
สื่อและสิง่ พิมพ์
พาณิชย์
พลังงานและสาธารณูปโภค
สื่อและสิง่ พิมพ์
ธุรกิจขนาดกลาง

3.49
3.27
2.74
5.62
4.76

30 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
2 พ.ค. 57
2 พ.ค. 57

21 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
16 พ.ค. 57
22 พ.ค. 57
22 พ.ค. 57

3.33
2.40
5.61
5.47
4.88
4.59
4.24
3.31
5.22

2 พ.ค. 57
2 พ.ค. 57
6 พ.ค. 57
6 พ.ค. 57
6 พ.ค. 57
6 พ.ค. 57
6 พ.ค. 57
6 พ.ค. 57
7 พ.ค. 57

22 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
27 พ.ค. 57
21 พ.ค. 57
29 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
22 พ.ค. 57

ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 17 เมษายน 2557
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 อย่างไรก็ตาม ในการตรวจรับและคัดเลือกหุน้ เข้าพอร์ตเพื่อรับเทศกาลเงิน
ปนั ผล นักลงทุนต้องพึงตระหนักไว้วา่ การจ่ายเงินปนั ผลจะมีผลต่อราคาของ
หุน้ นัน้ ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อบริษทั จดทะเบียนประกาศจ่าย
เงินปนั ผล ราคาหุน้ ของบริษทั นัน้ ๆ จะปรับลดลงเล็กน้อย ดังนัน้ นักลงทุนที่
เน้นการลงทุนระยะสัน้ พึงพิจารณาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงราคาด้วย
IV. เรื่องที่นักลงทุนควรรู้ ในการเตรียมตัวรับสิ ทธิ ประโยชน์ จากเงินปันผล
นอกจากกระบวนการตรวจสอบ คัดสรร ปรับหุ้นเข้าพอร์ตแล้ว ยังมีเรื่องที่
นักลงทุนควรรู้ ในการเตรียมตัวรับสิ ทธิ ประโยชน์ ฯ ดังนี้
 การถือหุ้นตรงกับสัญชาติ ส่งผลให้นักลงทุนได้ รบั สิ ทธิ ประโยชน์
ครบถ้วน กล่าวคือ หากนักลงทุนสัญชาติไทยถือครอง foreign shares หรือ
กรณีนกั ลงทุนต่างประเทศถือครอง local shares ในขณะทีม่ กี ารปิ ด XD นัก
ลงทุนจะไม่ได้สทิ ธิประโยชน์ใดๆ ดังนัน้ ช่วงก่อนจะมีปิดสมุด ทะเบียนฯ นัก
ลงทุนต้องตรวจสอบหุน้ ในพอร์ตของตนให้ตรงกับสัญชาติ
 ตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นให้ถกู ต้อง เงินปันผลเข้าบัญชีรวดเร็วว่องไว
ปจั จุบนั นักลงทุนทีถ่ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนใน SET และ mai สามารถ
เลือกรับเงินปนั ผล 2 วิธี คือ การรับเช็คเงินปนั ผล และ การโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร (e-Dividend) ซึง่ จากข้อมูลการจ่ายเงินปนั ผลในปี 2556 ของบริษทั
ทีท่ าการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ประมาณ 82.2% ของการจ่ายเงินปนั ผล
ทัง้ หมด เป็ นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และทีเ่ หลือเป็ นการรับเช็คเงิน
ปนั ผล (ภาพที่ 6)
ภาพที่ 6 สัดส่วนจานวนรายการจ่ายเงินปันผลในปี 2554 - 2556
จาแนกตามวิ ธีการจ่ายเงินปันผล
2,665,225

2,832,389

3,347,709

2,750,281

2,235,679

2,409,987

430,546

422,402

597,428

2554

2555

2556

รับเงินปนั ผลเป็ นเช็ค

รับเงินปนั ผลโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

o ในปี 2556 มีเช็คเงินปนั ผลตีคนื มาทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) ทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์มากกว่า 70,000 ฉบับ หรือ 12.8% ของ
รายการเช็คส่งออกทัง้ หมด ซึง่ สาเหตุสาคัญในการตีคนื คือ ไม่
สามารถจัดส่งให้ถงึ ผูร้ บั ได้ เนื่องจากไม่มผี รู้ บั รับจดหมายไม่ทนั
ในเวลาที่ (ไปรษณีย์) กาหนด เปลีย่ นทีอ่ ยูไ่ ม่แจ้งแก้ไข เป็ นต้น
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o ขณะทีก่ ารจ่ายเงินปนั ผลโดยการโอนเงินปนั ผลเข้าบัญชีธนาคาร
ดาเนินการสาเร็จถึง 99.81% และอีก 0.19% ทีไ่ ม่สามารถโอนเงิน
เข้าบัญชีได้เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ ปิ ดบัญชีทธ่ี นาคารพาณิชย์และไม่
แจ้งเปลีย่ นแปลงข้อมูล
ดังนัน้ นักลงทุนควรตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของตนที่
เกีย่ วข้องกับการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ถูกต้อง ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นการจัดส่งเอกสาร
เลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคารในการรับเงินปนั ผล และหากนักลงทุนทีถ่ อื ใบหลักทรัพย์
หรือฝากหลักทรัพย์ไว้ท่ี TSD สามารถแจ้ง TSD ในการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
หรือในกรณีท่ีนกั ลงทุนฝากหลักทรัพย์ไว้ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์ (broker)
นักลงทุนสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้โดยตรงทีบ่ ริ ษทั หลักทรัพย์นนั ้ ๆ
ได้ เพื่อให้ขอ้ มูลของนักลงทุนมีความเป็ นปจั จุบนั ซึง่ จะช่วยรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของนักลงทุน
 อย่าลืมสิ ทธิ ในการเครดิ ตภาษีเงินปันผล สิทธิพเิ ศษของนักลงทุนบุคคล
ทีถ่ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนใน SET และ mai โดยนักลงทุนต้องใช้
เอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ในรอบปี ภาษีนนั ้ ๆ โดยปกติ
TSD จะจัดส่งพร้อมเช็คเงินปนั ผล หรือรายงานการโอนเงินปนั ผลเข้าบัญชี
ธนาคาร แต่หากนักลงทุนมีเอกสารไม่ครบถ้วน นักลงทุนสามารถติดต่อ
TSD Counter Service หรือ สมัครเข้าใช้งานบริการข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ทาง
อินเตอร์เน็ต (TSD Investor Portal) ซึง่ สามารถตรวจสอบเรื่องเอกสารตีคนื
และสามารถ Download หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ย้อนหลังได้ 3
ปี ได้ดว้ ยตนเอง รายละเอียดเพิม่ เติมสามารถติดต่อโดยตรงได้ท่ี TSD Call
Center ทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 0 2229 2888 หรือสมัครผ่านทาง
www.tsd.co.th
**********************************************************
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