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บทสรุปผู้บริหาร 

 

ตลาดทุนเป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคลื�อนและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ทาํหนา้ที�เสมือน

สะพานเชื�อมระหวา่งผูมี้เงินทุนส่วนเกินกบัภาคธุรกิจที�ตอ้งการเงินทุนเพื�อการดาํเนินกิจการ ในขณะที�

จาํนวนนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (ตลาดหุน้ไทย) ยงัมี

ค่อนขา้งนอ้ยมาก เพียงร้อยละ 1.92 ของประชากรในประเทศเท่านัXน โดยผูมี้เงินออมส่วนใหญ่นิยมฝากเงิน

ในธนาคารและลงทุนในตลาดตราสารหนีX ที�มีผลตอบแทนค่อนขา้งตํ�าและตํ�ากวา่อตัราเงินเฟ้อ ส่งผลให้

อาํนาจซืXอในอนาคต (power of purchase) ของผูมี้เงินออมลดลง ขณะเดียวกนัเมื�อพิจารณาการลงทุนใน

ตลาดหุน้ไทย พบวา่ บริษทัจดทะเบียนไทยมีศกัยภาพสูงในการปรับตวัต่อการเปลี�ยนแปลงของสภาวะ

แวดลอ้มทางธุรกิจ สังเกตไดจ้ากกาํไรสุทธิรวมของบริษทัจดทะเบียนในปี 2554 ที�มีมูลค่าสูงถึง 597,574.19 

ลา้นบาท ถึงแมว้า่เศรษฐกิจโลกยงัอยูใ่นสถาวะซบเซาและเศรษฐกิจไทยไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั กาํไร

สุทธิรวมของบริษทัจดทะเบียนไทยในปี 2554 ยงัมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวติัการณ์นบัตัXงแต่ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยเริ�มดาํเนินการซืXอขายในปี 2518  

เมื�อพิจารณาอตัราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหุน้ไทยเปรียบเทียบกบัตลาดอื�นๆ ในภูมิภาค 

พบวา่ ตลาดหุน้ไทยอยูใ่น 3 อนัดบัแรกที�มีอตัราเงินปันผลตอบแทนสูงสุด ในช่วงปี 2549 -2554 ซึ� งทาํให้

เห็นถึงความน่าสนใจของ “หุ้นปันผล” ของตลาดหุน้ไทย ดงันัXนในการศึกษานีXจะแสดงถึงศกัยภาพของ 

“หุน้ปันผล” ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหุน้ไทยทัXงในดา้นผลตอบแทนและดา้นเสถียรภาพทางดา้น

ราคา ตลอดจนการเปรียบเทียบผลตอบแทนรวมระหวา่งการลงทุนใน “หุน้ปันผล” กบัการฝากเงินใน

ธนาคารพาณิชย ์รวมถึงการแสดงขอ้มูลในประเด็นเกี�ยวกบัความเชื�อที�ผูมี้เงินออมอาจเขา้ใจผดิต่อ “หุน้ปัน

ผล” เพื�อสนบัสนุนใหผู้มี้เงินออมเลือกใช ้“หุน้ปันผล” เป็นทางเลือกในการออมใหไ้ดผ้ลตอบแทนสูงสุดใน

ระยะยาวภายใตค้วามเสี�ยงที�ยอมรับได ้

ในการศึกษานีXผูว้จิยัศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย จาํนวน 512 บริษทั ซึ� งพบวา่ 

บริษทัที�จ่ายปันผลต่อเนื�องในช่วงปี 2549 - 2553 มีมากถึง 288 บริษทั หรือคิดเป็นร้อยละ 56.3 ของบริษทั

จดทะเบียนทัXงหมด ซึ� งหุ้นของบริษทัเหล่านีXจดัเป็นกลุ่ม “หุน้ปันผล” โดยสามารถแบ่งหุน้กลุ่มนีXออกเป็น 3 

กลุ่มยอ่ยตามอตัราเงินปันผลตอบแทนโดยกาํหนดสูงสุด 30 อนัดบัแรก 50 อนัดบัแรก และ 100 อนัดบัแรก 

และศึกษาเปรียบเทียบกบักลุ่ม “หุน้ปันผล” ตามดชันีราคา SET High Dividend 30 Index (SETHD) ที�จดัทาํ

โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันัXน ในการศึกษานีX  จึงมีการเปรียบเทียบ “หุ้นปันผล” ทัXงหมด 5 

กลุ่ม ไดแ้ก่ “หุน้ปันผล” ทัXงหมด (DVS) “หุน้ปันผล” 3 กลุ่มยอ่ยจาํแนกตามอตัราเงินปันผลตอบแทน



ii 
 

(TOP30DIY, TOP50DIY, และ TOP100DIY) และ“หุน้ปันผล” ตามดชันีราคา SET High Dividend 30 

Index (SETHD) 

เมื�อพิจารณาผลตอบแทนและความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคา พบวา่ กลุ่ม “หุน้ปันผล” 

ทัXง 5 กลุ่มดงักล่าวมีผลตอบแทนรวม (total return) เฉลี�ย ในช่วงปี 2549 - 2553 สูงถึงร้อยละ 25.3 - 36.5 ต่อ

ปี ซึ� งสูงกวา่ผลตอบแทนรวมของตลาดซึ�งอยูที่�ร้อยละ 21.1 ต่อปี อีกทัXงเมื�อพิจารณารายปี พบวา่ แมใ้นช่วง

เศรษฐกิจตกตํ�าในปี 2551 กลุ่ม “หุน้ปันผล” ยงัใหผ้ลตอบแทนรวมสูงกวา่ตลาดโดยรวม เนื�องจากมี

ผลตอบแทนจากเงินปันผลชดเชยผลขาดทุนจากราคาหุน้ที�ปรับลดลง และเมื�อพิจารณาความเสี�ยงจากความ

ผนัผวนราคา พบวา่ “หุ้นปันผล” ทุกกลุ่มมีความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาหุน้ตํ�ากวา่ตลาดโดยรวม 

นอกจากนีX เมื�อพิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนรวมจาก 2 ทางเลือก ระหวา่งการลงทุนในกลุ่ม “หุน้ปันผล” 

และการฝากเงินที�ธนาคารพาณิชย ์สาํหรับช่วงเวลา 10 ปี (ปี 2543 - 2553) พบวา่ การลงทุนในกลุ่ม “หุน้ปัน

ผล” ใหผ้ลตอบแทนรวมสูงกวา่การฝากเงินไวใ้นธนาคารพาณิชยถึ์ง 6.65 เท่า และผลต่างของผลตอบแทน

รวมนีX มีแนวโนม้เพิ�มขึXนเมื�อช่วงระยะเวลาการลงทุนเพิ�มขึXน  

ในการศึกษานีXไดแ้สดงใหเ้ห็นขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัความเชื�อที�ผูมี้เงินออมอาจเขา้ใจผดิต่อ “หุน้

ปันผล” ใน 3 ประเด็น กล่าวคือ  

(1) บริษทัที�จ่ายเงินปันผลในอตัราสูง ไม่ไดมี้ธุรกิจใกลอิ้�มตวัหรือมีโอกาสเติบโตนอ้ยจึงไม่

ตอ้งเก็บกาํไรสะสมไวส้าํหรับการลงทุนเพิ�มในอนาคต โดยขอ้มูลงบการเงินในช่วงปี 2549 - 2553 แสดงให้

เห็นวา่อตัราการเติบโตของรายไดร้วมและสินทรัพยร์วมของบริษทัที�หุ้นจดัเป็น “หุ้นปันผล” สูงกวา่ตลาด 

ตรงกนัขา้มกบัความเชื�อของนกัลงทุน  

(2) บริษทัจดทะเบียนไทยจ่ายปันผลสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานที�แขง็แกร่ง โดยเฉพาะ

บริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม “หุ้นปันผล” ที�เฉลี�ยร้อยละ 97.5 ของบริษทัทัXงหมดมีกาํไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล 

ในช่วงปี 2549 - 2553 และมีอตัราการจ่ายปันผลเฉลี�ย (average payout ratio) สูงถึงร้อยละ 50.6 ของกาํไร

สุทธิ สาํหรับการจ่ายปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2553  

(3) เมื�อพิจารณาเกี�ยวกบัการถือครองหุน้โดยนกัลงทุนรายยอ่ย พบวา่ “หุน้ปันผล” มีการถือ

ครองหุ้นโดยนกัลงทุนรายยอ่ยตํ�ากวา่ตลาด อยา่งไรก็ตาม เมื�อพิจารณาสภาพคล่องเฉพาะหุน้ที�ถือครองโดย

นกัลงทุนรายยอ่ย พบวา่  แม ้“หุน้ปันผล” มีอตัราการหมุนเวยีนในการซืXอขายหลกัทรัพยต์ ํ�ากวา่ตลาด

โดยรวม แต่อยูใ่นระดบัที�สูงกวา่หุน้ในกลุ่ม SET50 
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จากความโดดเด่นของ “หุน้ปันผล” ทัXงดา้นผลตอบแทนและความเสี�ยงและขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบั 

“หุน้ปันผล” ชีX ใหเ้ห็นวา่ “หุน้ปันผล” ใหผ้ลตอบแทนที�สมํ�าเสมอต่อเนื�องเช่นเดียวกบัการฝากเงินที�ธนาคาร

พาณิชย ์แต่ผลตอบแทนจาก “หุน้ปันผล” อยูใ่นระดบัที�สูงกวา่การฝากเงินกบัธนาคารพาณิชยแ์ละสูงกวา่

อตัราเงินเฟ้อ อีกทัXง ถา้เป็นการออมในระยะยาวผูมี้เงินออมไม่ตอ้งกงัวลเกี�ยวกบัความผนัผวนของราคาหุน้ 

กล่าวคือ หากราคาหุ้นมีความผนัผวนมากแต่ผูมี้เงินออมไม่ไดข้ายหุน้ก็เป็นเพียงการขาดทุนทางบญัชี

เท่านัXน ดงันัXน “หุ้นปันผล” จึงเหมาะสาํหรับการเป็นผลิตภณัฑเ์ริ�มตน้ในตลาดหุน้ไทยสาํหรับผูมี้เงินออม  

ทัXงนีX  ผูมี้เงินออมสามารถเลือกลงทุนไดด้ว้ยตวัเองหรือผา่นมืออาชีพ สาํหรับการลงทุนดว้ย

ตวัเองนกัลงทุนสามารถเลือกลงทุนใน “หุน้ปันผล” รายตวั ซึ� งจากการศึกษานีX มี “หุน้ปันผล” มากถึง 288 

หลกัทรัพย ์ในหลายระดบัราคาที�อยูใ่นหลายหมวดธุรกิจ โดยเฉพาะในหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์หมวด

ของใชส่้วนตวัและเวชภณัฑ ์ชิXนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดธุรกิจการเกษตร ที�มี “หุน้ปันผล” จาํนวน

มาก และ “หุน้ปันผล” ในหมวดธุรกิจเหล่านีXยงัมีอตัราเงินปันผลตอบแทนสูงกวา่ “หุน้ปันผล” ในหมวด

ธุรกิจอื�นๆ ดว้ย 

ในกรณีที�ผูมี้เงินออมมีขอ้จาํกดัดา้นขอ้มูลหรือขอ้จาํกดัเรื�องเวลาในการติดตามขอ้มูลหุน้ ผูมี้

เงินออมสามารถเลือกลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF (1DIV) ที�มี

นโยบายเนน้การลงทุนในหุ้นที�เป็นส่วนประกอบของดชันี SET High Dividend 30 Index (SETHD) ซึ� งซืXอ

ขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเลือกลงทุนผา่นมืออาชีพโดยการซืXอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมที�มีนโยบายเนน้การลงทุนใน “หุน้ปันผล” ผา่นทางบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการลงทุน (บลจ.) ซึ� ง ณ 

17 กุมภาพนัธ์ 2555 กองทุนรวมตราสารทุนที�มีนโยบายการลงทุนที�คาํนึงถึงการจ่ายปันผลของบริษทัจด

ทะเบียนในขณะเดียวกนักองทุนรวมดงักล่าวนัXนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลดว้ย มีทัXงหมด 13 กองทุน จาก 

8 บลจ.
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บทที$  1 บทนํา 

 

 “ตลาดทุน” ถือไดว้า่เป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคลื�อนและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ทาํ

หนา้ที�เสมือนสะพานเชื�อมระหวา่งผูมี้เงินทุนส่วนเกินกบัภาคธุรกิจที�ตอ้งการเงินทุนเพื�อการดาํเนินกิจการ 

โดยในปี 2554 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหุน้ไทย มีรายไดร้วมสูงถึง 9.18 ลา้นลา้นบาท (ตารางที� 1) ซึ� ง

สูงสุดเป็นประวติัการณ์นบัตัXงแต่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเริ�มดาํเนินการซืXอขายในปี 2518 หรือมี

มูลค่าสูงถึงร้อยละ 87.11 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ1  ที�สาํคญัในปี 2551 ขณะที�ทั�วโลกประสบ

ปัญหาวกิฤติเศรษฐกิจ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหุน้ไทยยงัคงมีสัดส่วนรายไดร้วมต่อผลิตภณัฑม์วลรวม

ในประเทศเพิ�มสูงถึงร้อยละ 82.92 (ภาพที� 1) สะทอ้นให้เห็นวา่บริษทัจดทะเบียนไทยเป็นแหล่งสร้างรายได้

ที�สาํคญัของประเทศ และเป็นฟันเฟืองสาํคญัของระบบเศรษฐกิจ 

ตารางที$ 1 รายได้รวมของบริษัทจดทะเบียน2 ในช่วงปี 2548 - 2554 
หน่วย: ลา้นบาท  

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

รายไดร้วม 4,531,750  5,441,100  6,135,949  7,529,497  6,611,428  7,869,415  9,181,042 

กาํไรสุทธิรวม   496,646   441,355   417,819   293,391   425,542  579,758  601,826 

จาํนวนบริษทั 446 458 471 483 500 509 534 

ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ภาพที$ 1 สัดส่วนระหว่างรายได้รวมของบริษัทจดทะเบียน 

และผลติภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในช่วงปี 2548 –2554 
                                                                                             หน่วย: ร้อยละ 

 
ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

                                                 
1    ขอ้มูลผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ณ ราคาปัจจุบนั จากสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ณ 17 เมษายน 2555 
2  ขอ้มูล ณ สิXนเดือนมิถุนายน 2554 ไม่รวมกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนที�อยูร่ะหว่างฟืX นฟกูารดาํเนินงาน 
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อยา่งไรก็ตาม เมื�อพิจารณาปริมาณเงินออมและเงินลงทุนในระบบเศรษฐกิจของไทย3 ที�อยูใ่น

รูปเงินฝากธนาคารพาณิชย ์ตราสารหนีX  กองทุนรวม เงินสาํรองประกนัภยั และเงินลงทุนในหุน้ ณ สิXนปี 

2553 (ภาพที� 2) พบวา่ ปริมาณเงินส่วนใหญ่อยูใ่นรูปเงินฝากและการลงทุนในตราสารหนีX  มูลค่าหลกัทรัพย์

ตามราคาตลาดของตลาดหุน้ไทยคิดเป็นเพียงร้อยละ 42.34 ของเงินออมและเงินลงทุนในระบบเศรษฐกิจ 

อีกทัXง เมื�อพิจารณาจาํนวนนกัลงทุนในตลาดหุน้ไทย พบวา่ ฐานนกัลงทุนในตลาดหุน้ไทยยงัมีจาํนวนนอ้ย 

โดยใน ณ สิXนปี 2553 มีนกัลงทุนเพียง 1,264,870 ราย4  หรือ คิดเป็นร้อยละ 1.92 ของประชากรของประเทศ

เท่านัXน5  

ภาพที$ 2 การออมและการลงทุนของไทย และมูลค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดของตลาดหุ้น ณ สิ�นปี 2553 

หน่วย: พนัลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมบริษทัจดัการลงทุน สมาคมประกนัชีวิตไทย และสมาคมตราสารหนีX
ไทย 
                                                 
3  เงินรับฝากธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศ (ไม่รวมสาขาที'อยูใ่นต่างประเทศ) สาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศที'อยูใ่นประเทศไทย 

กิจการวิเทศธนกิจ (Out-in และ Out-out) และสถาบนัการเงินเฉพาะกิจที'รับฝากเงิน, ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 ยอดคงคา้งตราสารหนี8  นบัรวมพนัธบตัรรัฐบาล และพนัธบตัรเอกชน, ขอ้มลูจากสมาคมตลาดตราสารหนี8ไทย 
 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ ณ สิ8นปี, ขอ้มูลจากสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

 เงินสาํรองประกนัภยัตามรายงานสถิติธุรกิจประกนัชีวิตประจาํปี, ขอ้มูลจากสมาคมประกนัชีวิตไทย 
 เงินลงทุนในหุ้น พิจารณาจากมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
4   ขอ้มูลจาํนวนบญัชีนกัลงทุนจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
5  จาํนวนประชากรไทย ณ วนัสาํมะโน (1 กนัยายน 2553) อยูที่' 65.9 ลา้นคน, ขอ้มูลจาก สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 



3 
 

ในสภาวะเศรษฐกิจที�ผลตอบแทนจากการฝากเงินในธนาคารหรือการลงทุนในพนัธบตัร

รัฐบาลอยูใ่นระดบัตํ�า ดอกเบีXยเงินฝากประจาํ 12 เดือน6 ณ สิXนปี 2553 อยูเ่พียงร้อยละ 1.6 ตํ�ากวา่อตัราเงิน

เฟ้อทาํใหอ้ตัราดอกเบีXยที�แทจ้ริงติดลบ (negative real interest rate)7 หรือผูอ้อมเงินมีอาํนาจในการใชจ่้าย 

(power of purchase) ในอนาคตลดลง ขณะที�อตัราเงินปันผลตอบแทน (dividend yield) ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยูที่�ร้อยละ 2.92 ดงันัXน การลงทุนในตลาดหุน้ไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ�งที�ผู ้

มีเงินออมไม่ควรมองขา้มโดยเฉพาะ “หุน้ปันผล” หรือหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนที�มีการจ่ายปันผล

อยา่งต่อเนื�อง จึงเหมาะสาํหรับการเป็นผลิตภณัฑเ์ริ�มตน้ในการลงทนในตลาดหุน้ไทยของผูมี้เงินออมที�

คุน้เคยกบัการไดรั้บผลตอบแทนอยา่งต่อเนื�องและสมํ�าเสมอจากดอกเบีXยเงินฝาก 

งานวจิยัฉบบันีX จึงมีวตัถุประสงคที์�เพื�อแสดงถึงศกัยภาพของ “หุน้ปันผล” ของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหุน้ไทยทัXงในดา้นผลตอบแทนและดา้นเสถียรภาพดา้นราคา และศึกษาเปรียบเทียบ

ระหวา่งผลตอบแทนของ “หุ้นปันผล” และการฝากประจาํที�ธนาคารพาณิชย ์รวมถึงการพิสูจน์เพื�อทราบ

ขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัความเชื�อที�ผูล้งทุนมีต่อ “หุ้นปันผล” พร้อมแนะช่องทางการลงทุนใน“หุน้ปันผล” ที�มีทัXง

การลงทุนดว้ยตวัเองและการลงทุนผา่นมืออาชีพ ซึ� งคณะผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่ “หุน้ปันผล” จะเป็น

ผลิตภณัฑท์างเลือกในการลงทุนในตลาดหุ้นที�ผูมี้เงินออมและนกัลงทุนใชเ้ป็นเครื�องมือในการบริหาร

การเงินส่วนบุคคลใหไ้ดผ้ลตอบแทนสูงสุดภายใตค้วามเสี�ยงที�ยอมรับได ้ 

 

 

 

 

                                                 
6  ค่าเฉลี'ยอตัราดอกเบี8ยเงินฝากประจาํ 12 เดือน ณ สิ8นปี ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารทหารไทย และธนาคารนครหลวงไทย, ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
7  อตัราดอกเบี8ยที'แทจ้ริง  คาํนวณจากดอกเบี8ยเงินฝากลบอตัราเงินเฟ้อ 
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บทที$ 2 บทความและงานวจัิยที$เกี$ยวข้อง 

 

 จากการศึกษางานวจิยัและบทความต่างๆ เกี�ยวกบัการลงทุนในหุน้ปันผล พบวา่ ในช่วง 6 ปีที�

ผา่นมา (ปี 2549 - 2554) มีการเผยแพร่บทความเกี�ยวกบัการส่งเสริมการลงทุนในหุน้ปันผลเพิ�มมากขึXน 

โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย ที�นาํเสนอเกี�ยวกบัศกัยภาพของหุน้ปันผลที�ให้

ผลตอบแทนรวมสูงกวา่ตลาดและสูงกวา่ทางเลือกในการลงทุนรูปแบบอื�น และเงินปันผลที�มีบทบาทสาํคญั

ต่อผลตอบแทนรวม ขณะที�บทความเกี�ยวกบัหุน้ปันผลในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี�ยวกบั

ปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมการจ่ายปันผลของบริษทัจดทะเบียน และการศึกษาผลกระทบของการจ่ายเงินปัน

ผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ดงันัXน ในการศึกษานีX จึงพิจารณาเฉพาะบทความในต่างประเทศ ซึ� งสรุปไดด้งันีX  

 Krishnamsetty (2010) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ปันผลกบั

ผลตอบแทนในการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล อาย ุ10 ปี ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยในประเทศสหรัฐอเมริกา

สาํหรับช่วงเดือนพฤษภาคม 2481 - เดือนตุลาคม 2493 ซึ� งในช่วงเวลาดงักล่าวพนัธบตัรรัฐบาลให้

ผลตอบแทนตํ�ากวา่ร้อยละ 2.50 ในการศึกษานีXผูศึ้กษาไดค้ดัเลือกหุน้ที�มีอตัราเงินปันผลตอบแทน สูงสุด 20 

อนัดบัแรกจากกลุ่มหุน้ที�มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดสูงสุด 200 อนัดบัแรกในตลาดสหรัฐอเมริกา 

พบวา่ กลุ่มหุน้ปันผลที�คดัเลือกส่วนใหญ่เป็นหุ้นของบริษทัที�เติบโตเตม็ที� (mature companies) มีธุรกิจ

มั�นคง มีกระแสเงินสดเพียงพอที�จะจ่ายเงินปันผลไดซึ้� งมีผลตอบแทนรวมเฉลี�ยสูงถึงร้อยละ 18.10 ขณะที�

ตลาดมีผลตอบแทนร้อยละ 12.70  เมื�อเปรียบเทียบรายปี พบวา่กลุ่มหุน้ปันผลที�คดัเลือกใหผ้ลตอบแทน

เฉลี�ยสูงกวา่ตลาดในเกือบทุกปี  (11 ใน 13 ปี) ดงันัXน กล่าวไดว้า่ กลุ่มหุน้ปันผล (high dividend stocks) เป็น

ทางเลือกที�ดีแมใ้นช่วงตลาดขาลง  

  Morningstar (2011) ไดเ้ผยแพร่บทความเรื�อง “Income or growth? Why it pays to look for 

the best total return” ซึ� งแนะใหน้กัลงทุนพิจารณาวตัถุประสงคก่์อนซืXอหุน้วา่ ตอ้งการลงทุนหรือตอ้งการ

เก็งกาํไร เพราะลกัษณะของหุน้ที�เลือกจะมีความแตกต่างกนั โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที� 1 หุน้สร้าง

รายได ้(income stocks) ที�มีการจ่ายปันผลในอตัราที�สูงมีกาํไรจากส่วนต่างราคานอ้ย เพราะบริษทัไม่ไดน้าํ

เงินปันผลไปสร้างความเติบโตเพิ�มขึXนใหกิ้จการ เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ซึ� งเหมาะกบันกั

ลงทุนที�ตอ้งการลงทุนระยะยาว และกลุ่มที� 2 หุน้เนน้เติบโต (growth stocks) ที�มีแนวโนม้สร้างกาํไรจาก

ส่วนต่างราคามากกวา่ผลตอบแทนจากเงินปันผล หุน้กลุ่มนีX เนน้นาํเงินไปลงทุนสร้างความเติบโตของ

กิจการซึ� งจะทาํใหร้าคาของหุ้นเพิ�มขึXน ซึ� งเหมาะกบันกัลงทุนที�ตอ้งการเก็งกาํไร ผูว้จิยัไดเ้สนอวา่ ไม่อาจ
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สรุปไดว้า่หุน้กลุ่มใดดีกวา่กนั ทัXงนีX ขึXนอยูก่บัความตอ้งการส่วนบุคคล (personal needs)  ในการคดัเลือก

กลุ่มหุน้ที�เหมาะสมกบัตวัเอง 

 Siegel (2010) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการจ่ายเงินปันผลของหุ้นในดชันี Standard & Poor's 500 

Index ตัXงแต่วนัที� 1 มกราคม 2518 - 1 ธนัวาคม 2552 ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่ หุน้ที�มีอตัราเงินปัน

ผลตอบแทนสูงสุด 100 อนัดบัแรก มีอตัราเงินปันผลตอบแทนเฉลี�ยต่อปีสูงถึงร้อยละ 12.50 ซึ� งสูงกวา่

ผลตอบแทนของตลาด (S&P index) ถึงร้อยละ 2.50 ดงันัXน จะเห็นไดว้า่หุน้ปันผลเป็นทางเลือกที�ดีในการ

ลงทุนในระยะยาว เนื�องจากบริษทัจดทะเบียนมีแนวโนม้จ่ายปันผลสูงขึXนเรื�อยๆ ยกเวน้ ในช่วงวกิฤติ

เศรษฐกิจในปี 2551 ที�มีการจ่ายปันผลลดลง และในงานศึกษานีX  ไดเ้สนอแนะการเลือกลงทุนในช่วงวกิฤติ

เศรษฐกิจ วา่ควรเลือกซืXอหน่วยลงทุนอีทีเอฟเพราะมีความเสี�ยงนอ้ยกวา่การลงทุนในหุน้ปันผลราย

หลกัทรัพย ์เนื�องจากบริษทัจดทะเบียนบางบริษทัอาจงดจ่ายปันผลในช่วงวกิฤติเศรษฐกิจได ้

 Tweedy, Browne Company LLC (n.d.) ไดเ้ผยแพร่บทความเรื�อง “The high dividend yield 

return advantage: an examination of empirical data associating investment in high dividend yield 

securities with attractive returns over long measurement periods” ซึ� งมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาถึง

ความสาํคญัของเงินปันผลและความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลและอตัรา

ผลตอบแทนรวมในการลงทุนระยะยาว กรณีศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่ ผลตอบแทนจากเงิน  

ปันผลคิดเป็นสัดส่วนสูงในอตัราผลตอบแทนรวม และจากหลกัฐานเชิงประจกัษซึ์� งพิสูจน์ พบวา่ ในการ

ลงทุนระยะยาวนัXนพอร์ตการลงทุนที�ประกอบดว้ยหุ้นที�มีอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง (high 

dividend yield portfolio) มีผลตอบแทนรวมสูงกวา่ตลาด และสูงกวา่พอร์ตการลงทุนที�ประกอบดว้ยหุ้นที�มี

อตัราเงินปันผลตอบแทนตํ�า (low dividend yield portfolio) 

 Williams, Saryan, and Yan (2011) ไดศึ้กษาผลตอบแทนรวมในอดีตและลกัษณะสาํคญัของ

หุน้ปันผลในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาเฉพาะหุน้ในกลุ่ม Standard & Poor's 

500 Index การศึกษาชีX ใหเ้ห็นวา่ เมื�อเปรียบเทียบกบัทางเลือกการลงทุนอื�นๆ พบวา่ ในช่วงปี 2569 - 2553 

(84 ปี) หุน้ใหผ้ลตอบแทนรายปีเฉลี�ยมากที�สุด อยูที่�ร้อยละ 9.9 ขณะที�ตราสารหนีXใหผ้ลตอบแทนรวมเฉลี�ย

รายปีร้อยละ 5.9 และเงินสดใหผ้ลตอบแทนรวมเฉลี�ยรายปีร้อยละ 3.6 โดยมากกวา่ร้อยละ 40 ของ

ผลตอบแทนรวมของหุน้เป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล และในช่วงปี 2515 - 2553 (38 ปี) หุน้ที�จ่ายปันผล

ใหผ้ลตอบแทนรวม อยูที่�ร้อยละ 8.8 มากวา่หุน้ที�ไม่ไดจ่้ายปันผล ซึ� งใหผ้ลตอบแทนรวมรวมอยูที่�ร้อยละ 

1.7 นอกจากหุน้ปันผลใหผ้ลตอบแทนที�โดดเด่นและสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อแลว้ หุน้ปันผลยงัมีความผนัผวน

ตํ�าดว้ย 



6 
 

 บทความและงานวจิยัต่างๆ ที�เกี�ยวกบัหุน้ปันผลในต่างประเทศขา้งตน้ชีX ให้เห็นวา่ หุน้ปันผล

เป็นทางเลือกหนึ�งในการลงทุนระยะยาวโดยในช่วงวกิฤติเศรษฐกิจ หุ้นปันผลใหผ้ลตอบแทนรวมสูงกวา่

ตลาด และพอร์ตที�มีองคป์ระกอบดว้ยหุน้ปันผลที�มีอตัราเงินปันผลตอบแทนสูงใหอ้ตัราผลตอบแทนรวม

สูงกวา่พอร์ตที�มีองคป์ระกอบดว้ยหุน้ปันผลที�มีอตัราเงินปันผลตอบแทนตํ�า สูงกวา่การลงทุนในพนัธบตัร

ระยะยาว และสูงกวา่เงินฝากธนาคาร นอกจากนีXอตัราเงินปันผลตอบแทนมีผลต่ออตัราผลตอบแทนรวมใน

สัดส่วนค่อนขา้งสูง  ดงันัXนหุ้นปันผลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ�งในการลงทุนในระยะยาวและการลงทุน

ในช่วงวกิฤติเศรษฐกิจที�น่าสนใจ  
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บทที$ 3 ขอบเขตและนิยามในการศึกษา 

 

 3.1 กลุ่มตัวอย่างที$ใช้ในการศึกษา  

 ประกอบดว้ยบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ณ สิXนปี 2553 จาํนวน 512 บริษทั โดยแบ่งเป็นบริษทัจดทะเบียนในหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย จาํนวน 447 บริษทั ซึ� งอยูใ่น 8 กลุ่มอุตสาหกรรมตามการจดักลุ่มอุตสาหกรรมของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ จาํนวน 65 บริษทั 

(ภาพที� 3)  

 ทัXงนีX  ในการศึกษานีXไม่นบัรวมกลุ่มดงัต่อไปนีX  (1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(2) บริษทัจด

ทะเบียนที�อยูร่ะหวา่งฟืX นฟูการดาํเนินงาน (non-performing groups) และ (3) บริษทัจดทะเบียนที�ถูกเพิก

ถอนออกจากตลาดหลกัทรัพย ์ในช่วงวนัที� 1 มกราคม - 10 ตุลาคม 2554   

  

ภาพที$ 3 จํานวนบริษัทจดทะเบียนที$ใช้ในการศึกษา จําแนกตามตลาดหลกัทรัพย์ กลุ่มดัชนี และ

อุตสาหกรรม 
               หน่วย: ร้อยละ; (จาํนวนบริษทั) 

  
                  จาํแนกตามตลาดหลกัทรัพย ์                       จาํแนกตามกลุ่มดชันี                   จาํแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
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ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

 

ตลาดหลกัทรัพย ์ 
เอม็ เอ ไอ (65)  

ตลาดหลกัทรัพย ์ 
ประเทศไทย (447)  

ตลาดหลกัทรัพย ์ 
เอม็ เอ ไอ (65)  
 SET 50 (50) 
SET 51-100 (50)  
  
 
 
 
 
 

Non-SET100  
(347) 

ตลาดหลกัทรัพย ์ 
เอม็ เอ ไอ (65)  
ทรัพยากร (27) 
เทคโนโลยี (38) 
สินคา้อุปโภคบริโภค (39) 

บริการ (84)  

อสงัหาริมทรัพย ์
และก่อสร้าง (81) 

สินคา้อุตสาหกรรม (80)  
 

ธุรกิจการเงิน (58) 
 

เกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร (40) 
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 3.2 กรอบเวลาที$ใช้ในการศึกษา  

 ในช่วงปี 2549 - 2553 บริษทัจดทะเบียนไทยไดรั้บผลกระทบทัXงในแง่บวกและลบจากปัจจยั

ภายนอก เห็นไดจ้ากการเปลี�ยนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพย ์(SET Index) ในช่วงเวลาดงักล่าว (ภาพที� 4) 

จึงทาํการศึกษาในช่วงปี 2549 - 2553 เพื�อพิจารณาถึงความสามารถในการจ่ายปันผลของบริษทัจดทะเบียน

ทัXงในช่วงตลาดขาขึXนและลง  

 3.3 นิยามของ “หุ้นปันผล” สําหรับการศึกษานี�  

 เมื�อกล่าวถึงการจ่ายปันผลของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยในช่วงปี 2549 - 2553 บริษทั

จดทะเบียนส่วนใหญ่จ่ายปันผลในรูปของเงินสด (cash dividend) โดยมี 34 บริษทัที�จ่ายปันผลในรูปของเงิน

สด (cash dividend) และจ่ายเป็นหุน้ (equity stock dividend) ซึ� งนิยามของ “หุน้ปันผล” ในการศึกษานีX   คือ 

หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนที�จ่ายปันผลอยา่งต่อเนื�องทุกปีงบการเงิน ในช่วงปี 2549 - 2553 (5 ปี) หรือ

ทุกปีงบการเงินหลงัเขา้จดทะเบียน โดยพิจารณาการจ่ายปันผลทัXงในรูปของเงินสดและหุน้  

 จากการประกาศจ่ายปันผลของบริษทัจดทะเบียนทัXงหมด ณ วนัที� 11 ตุลาคม 2554 พบวา่ มี

288 หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนจดัเป็น “หุน้ปันผล” (Dividend Stock: DVS) ตามคาํนิยามของ

การศึกษานีX  ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 56.25 ของบริษทัจดทะเบียนทัXงหมด (ตารางที� 2) แบ่งออกเป็น (1) บริษทัที�

ภาพที$ 4 ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในช่วงปี 2549 - 2553 

หน่วย: จุด  

0

200

400

600

800

1,000

1,200

 
ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ปี 2549   ปี 2550      ปี 2551                       ปี 2552         ปี 2553 
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จดทะเบียนซืXอขายในตลาดหุ้นไทยก่อนปี 2550 จาํนวน 246 บริษทั และ (2) บริษทัที�จดทะเบียนซืXอขายใน

ตลาดหุน้ไทยในช่วงปี 2550 - 2553 จาํนวน 42 บริษทั  

ตารางที$ 2 จํานวนบริษัทจดทะเบียน และสัดส่วนจํานวนบริษัท  

จําแนกตามสัดส่วนจํานวนปีงบการเงินที$มีการจ่ายปันผลและปีที$เข้าจดทะเบียน 

จํานวนบริษัท
สัดส่วนจํานวน

บริษัท
จํานวนบริษัท

สัดส่วนจํานวน

บริษัท
จํานวนบริษัท

สัดส่วนจํานวน

บริษัท

จา่ยครบทุกปี 246 54% 42 78% 288 56%

จา่ยไมค่รบทุกปี 145 32% 10 19% 155 30%

ไมจ่า่ยแลย 67 15% 2 4% 69 13%

ทั�งหมด 458 100% 54 100% 512 100%

การจ่ายเงินปันผลใน

ปีงบการเงิน 2549 - 2553

ปี (ปฏิทิน) ที)เข้าจดทะเบียน
รวม

ก่อนปี 2550 2550 - 2553

 
ที'มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หมายเหต:ุ ขอ้มูลการประกาศจ่ายปันผล ณ 11 ตุลาคม 2554  

 3.4 การจัดกลุ่ม “หุ้นปันผล” ในการศึกษา  

 คณะผูว้จิยัไดจ้ดัแบ่งกลุ่มหลกัทรัพยที์�ทาํการศึกษา เป็น 5 กลุ่ม (ตารางที� 3) เพื�อประโยชน์ใน

การศึกษา  

 กลุ่มที� 1 กลุ่ม SET High Dividend (SETHD) 

 เป็นการจดักลุ่มตามดชันีราคา SET High Dividend 30 Index (SETHD) ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย จาํนวน 30 หลกัทรัพย ์ตามประกาศรายชื�อที�ใชใ้นการคาํนวณดชันีราคา SET High 

Dividend 30 Index ในระหวา่งวนัที� 1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2554 โดยเกณฑใ์นการคดัเลือกหลกัทรัพย์

เพื�อใชค้าํนวณดชันีนีX แสดงในภาคผนวก 1  

 กลุ่มที� 2 กลุ่ม Dividend Stocks (DVS)  

 เป็นการคดัเลือก “หุ้นปันผล” จากหลกัทรัพยท์ัXงหมดในตลาดหุน้ไทย โดยพิจารณาถึงความ

ต่อเนื�องในการจ่ายเงินปันผล โดยหลกัทรัพยที์�อยูใ่นกลุ่มนีXจะเป็นหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนที�มีการ

จ่ายปันผลต่อเนื�องตลอดช่วง 5 ปี สาํหรับผลประกอบการปี 2549 - 2553 หรือหลกัทรัพยข์องบริษทัจด

ทะเบียนที�จ่ายปันผลต่อเนื�องนบัตัXงแต่เริ�มเขา้จดทะเบียนซืXอขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในช่วงเวลาที�
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ทาํการศึกษา ซึ� งมีจาํนวน 288 บริษทั จาก 512 บริษทั8 หรือ คิดเป็นร้อยละ 56.30 ของบริษทัจดทะเบียน

ทัXงหมด ตามที�กล่าวมาแลว้ในนิยาม “หุน้ปันผล” ภายใตก้ารศึกษานีX  

 กลุ่มที� 3 กลุ่ม Top30 Dividend Yield (TOP30DIY) 

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม “หุน้ปันผล” (Dividend Stock: DVS) ที�มีอตัราเงินปันผลตอบแทนซึ�งคือ

อตัราเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ต่อราคาหุ้น เฉลี�ยรายวนั ในช่วง ปี 2549 - 2553 สูงสุด 30 อนัดบัแรก 

(ภาคผนวก 2) 

 กลุ่มที� 4 กลุ่ม Top50 Dividend Yield (TOP50DIY) 

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม “หุน้ปันผล” (Dividend Stock: DVS) ที�มีอตัราเงินปันผลตอบแทนเฉลี�ย

รายวนั ในช่วง ปี 2549 - 2553 สูงสุด 50 อนัดบัแรก (ภาคผนวก 2) 

 กลุ่มที� 5 กลุ่ม Top100 Dividend Yield (TOP100DIY) 

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม “หุน้ปันผล” (Dividend Stock: DVS) ที�มีอตัราเงินปันผลตอบแทนเฉลี�ย

รายวนั ในช่วง ปี 2549 - 2553 สูงสุด 100 อนัดบัแรก (ภาคผนวก 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8  ขอ้มูลบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ณ สิXนปี 2553 โดยไม่นบัรวมกลุ่มดงัต่อไปนีX  

(1) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์(2) บริษทัจดทะเบียนที�อยูร่ะหว่างฟืX นฟกูารดาํเนินงาน (3) บริษทัจดทะเบียนถูกเพิกถอนออกจากตลาด ในช่วง
วนัที� 1 มกราคม 2554 - 10 ตุลาคม 2554 
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ตารางที) 3 การเปรียบเทียบกลุ่ม “หุ้นปันผล” แต่ละกลุ่มในการศึกษา 

เกณฑ์ 
Dividend 

Stocks 
(DVS) 

TOP30 
Dividend Yield 
(TOP30DIY) 

TOP50 
Dividend Yield 
(TOP50DIY) 

TOP100 
Dividend Yield 
(TOP100DIY) 

SETHD 

กลุ่มหลกัทรัพย์ บริษทัจดทะเบียน ณ สิXนปี 2553 จาํนวน 512 บริษทั 
SET100 

ณ สิXนปี 2553 

ความต่อเนื$อง 
ในการจ่ายปันผล 

5 ปีล่าสุด 
(ปี 2549 - 2553) 

3 ปีล่าสุด 
(ปี 2551 - 2553) 

การจดัอนัดบั - 

ค่าเฉลี�ยอตัราเงินปันผลตอบแทนรายวนั 
ในช่วงปี 2549 – 2553 (5 ปี) 

ค่าเฉลี�ยอตัราเงินปัน
ผลตอบแทนรายวนั 

ในช่วง 3 เดือนล่าสุด
ก่อนประกาศปรับอนัดบั 

สูงสุด 30 อนัดบั
แรก 

สูงสุด 50 อนัดบั
แรก 

สูงสุด 100 อนัดบั
แรก 

30 อนัดบั 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล 
ต่อกาํไรสุทธิ 

ไม่ไดก้าํหนดเป็นเกณฑใ์นการคดัเลือก 

ไม่เกินร้อยละ 85 ของ
กาํไรสุทธิ 

ติดต่อกนั 3 ปี ในช่วงปี 
2551 - 2553 

จาํนวนบริษัท 288 30 50 100 30 

ค่าเฉลี$ยอตัราเงนิปัน
ผลตอบแทนเฉลี$ย

รายวนัในช่วงปี  

2549 - 2553 

อตัราเฉลี�ย 
อตัราสูงสุด 
อตัราตํ�าสุด 

 
 
 
 

5.92% 
16.19% 
0.94 % 

 
 
 
 

10.67% 
16.19% 
8.81% 

 
 
 
 

9.73% 
16.19% 
7.94% 

 
 
 
 

8.46% 
16.19% 
6.59%  

 
 
 
 

5.92%  
11.52%  
2.60 %  

ที'มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 3.5 แหล่งข้อมูลที$ใช้ในการศึกษา  

 ประกอบดว้ยขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลจากสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ขอ้มูลจากสมาคมตลาดตราสาร

หนีXไทย ขอ้มูลจากสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอ้มูลจากสาํนกังานสถิติ

แห่งชาติ ขอ้มูลจากสาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ขอ้มูลจากบริษทั ศูนยรั์บ

ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ขอ้มูลจาก Bloomberg และงานศึกษาวจิยัทัXงหน่วยงานทัXงภายในและ

ภายนอกประเทศ  
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ไต้หวัน (TA) สิงคโปร*์ (S) ฮ่องกง (H) มาเลเซีย (M) ฟ%ลิปป%นส์ (P) อินโดนีเซีย (I) เกาหลีใต้ (KS) ไทย (TH)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

2549 2550 2551 2552 2553 2554

บทที$ 4 ศักยภาพของ “หุ้นปันผล” ในตลาดหุ้นไทย 

  

 4.1 ความโดดเด่นของหุ้นปันผลในด้านผลตอบแทน 

4.1.1 ในภาพรวม ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีอตัราเงินปันผลตอบแทนค่อนขา้งสูง

เมื�อเทียบกบัประเทศอื�นในภูมิภาค  

เมื�อพิจารณาเปรียบเทียบอตัราเงินปันผลตอบแทน (market dividend yield) ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัตลาดหลกัทรัพยอื์�นในภูมิภาคในช่วงปี 2549 - 2553 พบวา่ อตัราเงินปัน

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัอยูใ่น 3 ตลาดหลกัทรัพยแ์รกที�ใหอ้ตัราเงินปัน

ผลตอบแทน (top 3 market dividend yield) ทุกปี ซึ� ง ณ สิXนปี 2554 อตัราเงินปันผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยูที่�ร้อยละ 4.03 สูงเป็นอนัดบัที� 3 รองจากตลาดไตห้วนั และตลาดสิงคโปร์ 

(ภาพที� 5) 

ภาพที$ 5 อตัราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์ไทย 

เปรียบเทยีบตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ณ สิ�นปี 2549 – 2554 
หน่วย: ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 

 

...

 
ที�มา : Bloomberg   
อตัราเงินปันผลตอบแทน คือ มูลค่าเงินปันผลต่อหุน้ ยอ้นหลงั 12 เดือน หารดว้ยดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ณ สิXนเดือน 
* ไม่มีขอ้มูลอตัราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ในปี 2549 - 2550 
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อนัดบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อเทียบกบัตลาดหลกัทรัพยข์อง 
ไตห้วนั สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเกาหลีใต ้ 
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 4.1.2 บริษทัจดทะเบียนไทยที�หุน้จดัอยูใ่นกลุ่ม “หุน้ปันผล” มีหลายขนาด โดยเฉพาะบริษทั

ในกลุ่ม Non-SET100 และบริษทัในกลุ่ม mai ซึ� งมีอตัราเงินปันผลตอบแทนสูง  

 เมื�อพิจารณาจาํนวนบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม “หุน้ปันผล” แบ่งตามกลุ่มดชันี (ตารางที� 4) 

พบวา่ กลุ่ม “หุน้ปันผล” ตามความนิยามของศึกษานีX  (ยกเวน้ SETHD) ประกอบดว้ยบริษทัจดทะเบียนทัXง

ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ โดยส่วนใหญ่เป็นบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม NON-SET100 และ mai ทัXงนีX  เมื�อ

พิจารณาอตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัที�อยูใ่นกลุ่มหุน้ปันผลแต่ละกลุ่ม (ตารางที� 5) พบวา่ กลุ่ม 

TOP30DIY เป็นกลุ่มที�มีอตัราเงินปันผลตอบแทนสูงสุดที�ร้อยละ 10.07 ทัXงนีX เนื�องจากกลุ่มนีXประกอบดว้ย

บริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม NON-SET100 และ mai ที�มีอตัราเงินปันผลตอบแทนที�ค่อนขา้งสูง  

 ตารางที$ 4 จํานวนบริษัทจดทะเบียนของกลุ่ม “หุ้นปันผล” จําแนกตามกลุ่มดัชนี 
หน่วย: จาํนวนบริษทั 

กลุ่มดชันี 9 DVS TOP30DIY TOP50DIY TOP100DIY SETHD  

SET50 43 2 3 8 14 
SET51-100 35 4 5 14 16 
NON-SET100 170 20 35 67 N/A 
mai 40 4 7 11 N/A 

รวม 288 30 50 100 30 
ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตารางที$ 5 อตัราเงินปันผลตอบแทนเฉลี$ยของกลุ่ม “หุ้นปันผล” จําแนกตามกลุ่มดัชนี 
หน่วย: ร้อยละ 

กลุ่มดชันี 2 DVS TOP30DIY TOP50DIY TOP100DIY SETHD  

SET50 4.73 9.96 9.37 8.07 5.26 
SET51-100 6.07 10.14 9.84 8.13 6.50 
NON-SET100 6.22 10.80 9.75 8.50 N/A 
mai 5.77 10.91 9.75 8.93 N/A 

รวม 5.92 10.07 9.73 8.46 5.92 

ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  

 

                                                 
9 แบ่งตามรายชื�อหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนที�ใชใ้นการคาํนวณดชันีในระหวา่งวนัที� 1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2553 
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 4.1.3 ผลตอบแทนรวม 10  ของ “หุน้ปันผล” ทุกกลุ่มโดดเด่นสูงกวา่ตลาดโดยรวม  

 จากการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนรวม (total return) ของกลุ่ม “หุน้ปันผล” และตลาด

โดยรวม (ตารางที� 6) ซึ� งประกอบดว้ยผลตอบแทนจากส่วนต่างราคา (capital gain / loss) และผลตอบแทน

จากเงินปันผล (dividend yield) ในช่วงปี 2549 - 2553 พบวา่ กลุ่ม “หุน้ปันผล” มีผลตอบแทนรวมเฉลี�ยอยู่

ในช่วงร้อยละ 25.3 - 36.5 ต่อปี (ภาพที� 6) โดยกลุ่ม SETHD มีอตัราผลตอบแทนรวมสูงสุดที�ร้อยละ 36.5 

มากกวา่อตัราผลตอบแทนรวมเฉลี�ยของตลาดซึ�งอยูที่�ร้อยละ 21.1 ต่อปี ทัXงนีX  หากพิจารณาอตัรา

ผลตอบแทนรวมรายปี พบวา่ กลุ่ม “หุน้ปันผล” มีผลตอบแทนรวมเฉลี�ยต่อปีสูงกวา่ตลาดในเกือบทุกปี แม้

ในช่วงเศรษฐกิจตกตํ�าในปี 2551 กลุ่ม “หุน้ปันผล” มีผลตอบแทนรวมเฉลี�ยอยูใ่นช่วงร้อยละ -28.08 ถึง -

17.07 ในขณะที�ตลาดโดยรวมใหผ้ลตอบแทนรวมเฉลี�ยอยูที่�ร้อยละ -30.07  

ภาพที$ 6 อตัราผลตอบแทนรวมเฉลี$ยรายปี (total return) ในช่วง ปี 2549 - 2553  

                                                                                                                       หน่วย: ร้อยละต่อปี 

21.1%

36.5%

25.3%
33.1%

28.8% 29.1%

0%

10%
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40%

50%

Market SETHD DVS TOP30DIY TOP50DIY TOP100DIY  
                                          ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตารางที$ 6 อตัราผลตอบแทนรวมรายปี จําแนกตามกลุ่ม “หุ้นปันผล” 

                    หน่วย: ร้อยละต่อปี 

 2549 2550 2551 2552 2553 
MARKET 9.24 16.93 -30.07 61.95 47.51 

SETHD 27.48 17.38 -28.08 99.73 65.73 

DVS 14.97 14.79 -24.24 63.62 57.13 

TOP30DIY 21.24 9.42 -17.07 81.82 70.12 

TOP50DIY 22.11 13.35 -17.84 69.36 56.89 

ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

                                                 
10  อตัราผลตอบแทนรวมคาํนวณจาก (1) ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคา ณ สิXนปี และ (2) อตัราเงินปันผลตอบแทน ณ วนัสิXนปี โดยอตัรา

ผลตอบแทนรวมของหุ้นแต่ละกลุ่มคาํนวณจากค่าเฉลี�ยของอตัราผลตอบแทนรวมของทุกหลกัทรัพยภ์ายในกลุ่ม  
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 เมื'อแยกพิจารณาองคป์ระกอบของผลตอบแทนรวม ออกเป็น 2 ส่วน คือ อตัราเงินปัน

ผลตอบแทน และกาํไรจากส่วนต่างราคา พบวา่ 

 1) “หุน้ปันผล” ทุกกลุ่มมีผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกวา่ตลาดในทุกปี แมแ้ต่ในปี 2551 ที'

ดชันีตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัลดลง (ตารางที' 7) โดยกลุ่ม “หุน้ปันผล” มีอตัราเงินปันผลตอบแทนเฉลี'ย

ในช่วงปี 2549 - 2553 อยูใ่นช่วงร้อยละ 5.76 - 10.31 ขณะที'ตลาดมีอตัราเงินปันผลตอบแทนเฉลี'ยอยูที่'ร้อย

ละ 4.18  

ตารางที$ 7 อตัราเงินปันผลตอบแทน (dividend yield) จําแนกตามกลุ่ม “หุ้นปันผล” 

หน่วย: ร้อยละต่อปี 

 2549 2550 2551 2552 2553 เฉลี$ย 5 ปี 
MARKET 3.91 3.78 6.27 3.85 3.09 4.18 
SETHD 4.80 5.27 9.38 5.13 4.23 5.76 
DVS 5.20 5.34 8.87 5.51 4.37 5.86 
TOP30DIY 8.21 10.96 14.45 10.44 7.47 10.31 
TOP50DIY 7.31 9.58 14.27 9.51 7.08 9.55 
TOP100DIY 6.81 7.99 12.84 7.77 6.15 8.31 

ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 2) “หุน้ปันผล” แต่ละกลุ่มมีกาํไรจากส่วนต่างราคาใกลเ้คียงกบัตลาด ยกเวน้ SETHD โดย

กาํไรจากส่วนต่างราคาของกลุ่ม “หุน้ปันผล” เฉลี�ย 5 ปี อยูใ่นช่วงร้อยละ 19.65 - 31.08 สูงกวา่ตลาดซึ�งอยูที่�

ร้อยละ 17.06 ส่วน SETHD มีกาํไรจากส่วนต่างราคาเฉลี�ยในช่วง 5 ปี สูงกวา่ตลาดอยา่งชดัเจน (ตารางที� 8) 

ทัXงนีX  ในช่วงที�เศษฐกิจตกตํ�า ปี 2551 ตลาดโดยรวมและกลุ่ม “หุน้ปันผล” ขาดทุนจากส่วนต่างราคา (capital 

loss) แต่เนื�องจาก “หุน้ปันผล” มีผลตอบแทนจากเงินปันผลชดเชยผลขาดทุนจากส่วนต่างราคาส่งผลให้

ผลตอบแทนรวมของกลุ่ม “หุน้ปันผล” ยงัคงสูงกวา่ตลาด 

 ตารางที$ 8 กาํไรจากส่วนต่างราคา (capital gain) จําแนกตามกลุ่ม “หุ้นปันผล” 

หน่วย: ร้อยละต่อปี 

 2549 2550 2551 2552 2553 เฉลี$ย 5 ปี 
MARKET 5.35 13.21 -36.82 58.96 44.60 17.06 
SETHD 22.69 12.11 -38.79 97.87 61.51 31.08 
DVS 9.81 9.49 -33.67 59.49 53.13 19.65 
TOP30DIY 13.02 -1.54 -32.73 71.38 62.65 22.56 
TOP50DIY 14.80 3.77 -32.84 59.85 49.80 19.08 
TOP100DIY 8.09 9.72 -33.31 63.51 55.53 20.71 

ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ป4ที�ลงทุน

หุ้นป9นผล (DVS) เงินฝากประจํา 12 เดือน

 4.1.4 เมื�อเปรียบเทียบการลงทุนใน “หุน้ปันผล” กบัการฝากเงินธนาคารในช่วงเวลาการลงทุน 

10 ปี (ปี 2543 - 2553) พบวา่ “หุน้ปันผล” ใหผ้ลตอบแทนรวมสูงกวา่การฝากเงินธนาคารถึง 6.65 เท่า 

 ในการศึกษานีX เปรียบเทียบการลงทุนใน “หุน้ปันผล” กบัการฝากเงินธนาคาร ในช่วงเวลาการ

ลงทุน 10 ปี โดยจาํลองการลงทุนของนกัลงทุน 2 ท่าน  

 นักลงทุน A ซืXอ “หุน้ปันผล” ณ สิXนปี 2543 บริษทัละ 1 หุน้ เป็นเงินทัXงหมด 6,068 บาท และ

ถือหุน้ดงักล่าวจนถึงสิXนปี 2553 แลว้จึงขายหุน้ทัXงหมด นอกจากนกัลงทุน A จะไดรั้บผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในรูปส่วนต่างราคาแลว้ ยงัไดรั้บเงินปันผลอยา่งต่อเนื�องในช่วง 10 ปีที�ลงทุนในหุน้ดงักล่าวดว้ย มี

ผลตอบแทนรวมในช่วงปี 2543 - 2553 สูงถึงร้อยละ 153 ของเงินทุนเริ�มตน้ 

 นักลงทุน B ฝากธนาคารพาณิชยป์ระเภทบญัชีประจาํ 12 เดือน ดว้ยเงินจาํนวนเดียวกนักบั

จาํนวนเงินที�ลงทุนใน “หุ้นปันผล” โดยเริ�มฝาก ณ สิXนปี 2543 ในช่วงระยะเวลาการลงทุนเดียวกนั นกั

ลงทุน B จะไดรั้บผลตอบแทนในรูปดอกเบีXย11 ในแต่ละปี ซึ� งมีผลตอบแทนรวมคิดเป็นร้อยละ 23 ของ

เงินทุนเริ�มตน้ 

 ดงันัXน หากเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนของนกัลงทุนทัXง 2 ท่านในช่วงเวลาการ

ลงทุน 10 ปี (ปี 2543 - 2553) การลงทุนใน “หุน้ปันผล” ใหผ้ลตอบแทนรวมสูงกวา่การฝากเงินธนาคารถึง 

6.65 เท่า และหากเปรียบเทียบผลตอบแทนรวมจากการลงทุนใน “หุน้ปันผล” และ การฝากประจาํ 12 เดือน

ที�ธนาคารพาณิชย ์ตามช่วงระยะเวลาลงทุนที�แตกต่างกนัจากระยะสัXน 1 ปี จนถึงระยะยาว 10 ปี (ภาพที� 7) 

แสดงใหเ้ห็นวา่ ผล++รวมจากการลงทุนใน “หุน้ปันผล” ที�สูงกวา่การฝากเงินในธนาคารจะมีแนวโนม้เพิ�ม

มากขึXนเมื�อระยะเวลาการลงทุนนานขึXน ทัXงนีX ขึXนกบัภาวะตลาดและวฏัจกัรเศรษฐกิจดว้ย 

 ภาพที$ 7 อตัราผลตอบแทนรวมของ “หุ้นปันผล” และเงินฝากประจํา 12 เดือน11 

หน่วย: ร้อยละ 

 

 

 

 
 
      ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

                                                 
11  ค่าเฉลี�ยอตัราดอกเบีXยเงินฝากประจาํ 12 เดือน ณ ทุกสิXนปีของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารทหารไทย และธนาคารนครหลวงไทย 

153 

23 
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4.2 ความโดดเด่นของ “หุ้นปันผล” ทางเสถียรภาพด้านราคา 

 เมื�อพิจารณาราคาของหุ้นในกลุ่ม “หุน้ปันผล” ในปี 2554 พบวา่ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 46.18) 

เป็นหุน้ขนาดเล็ก มีราคาเฉลี�ยตํ�ากวา่ 10 บาทต่อหุ้น (ภาพที� 8) และมีราคาปิดเฉลี�ย12 อยูที่� 34.41 ต่อหุ้น 

(ตารางที� 9) ทาํใหน้กัลงทุนใชเ้งินลงทุนจาํนวนไม่มากในการลงทุน อยา่งไรก็ตาม นกัลงทุนบางส่วนที�มี

ความกงัวลเกี�ยวกบัความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย ์การศึกษานีX ชีX ใหเ้ห็นวา่ “หุน้ปันผล” ทุกกลุ่มมีความ

ผนัผวนของราคาตํ�ากวา่ตลาดโดยรวม (ภาพที� 9) โดยตํ�ากวา่ตลาดถึงร้อยละ 17.50 เมื�อพิจารณาจากค่าความ

ผนัผวนของราคาหลกัทรัพยจ์ากขอ้มูลในอดีต (30-day Historical Volatility)13 เฉลี�ยในช่วงปี 2549 - 2553  

ภาพที$ 8 จํานวนหลกัทรัพย์ในกลุ่ม “หุ้นปันผล”  จําแนกตามราคาปิดรายวนัเฉลี$ย12  
                                                                                                     หน่วย: จาํนวนหลกัทรัพย ์(แกนตัXง), บาท (แกนนอน) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                       ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตารางที$ 9 ราคาปิดเฉลี$ยรายวันของหลกัทรัพย์ในกลุ่ม “หุ้นปันผล” ในปี 2554 
                                                                         หน่วย: บาทตอ่หุน้ 

กลุ่ม “หุ้นปันผล” ราคาปิดรายวนัเฉลี$ย 

SETHD 50.62 
DVS 34.41 
TOP30DIY 11.53 
TOP50DIY 15.70 
TOP100DIY 21.75 

                                                         ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

                                                 
12

    ค่าเฉลี�ยราคาปิดทุกวนัในปี 2554 ของแต่ละหลกัทรัพย ์และคาํนวณเป็นราคาเฉลี�ยของหลกัทรัพยแ์ต่ละกลุ่ม 
13     ค่าความผนัผวนของราคาหลกัทรัพยใ์นช่วง 30 วนั คือ ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของลอการิทึมการเปลี�ยนแปลงราคาปิดรายวนั ในช่วง 30 

วนัล่าสุด ซึ� งค่าดงักล่าวถูกปรับฐานให้เป็นขอ้มูลรายปี ทัXงนีX  ร้อยละ 6 บริษทัจดทะเบียนในการศึกษา ไม่มีขอ้มูลค่าความผนัผวนของราคา 
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ภาพที$ 9 ค่าความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์จากข้อมูลในอดีต (30-day Historical Volatility) 
                                                                                                                                               หน่วย : ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 

 
                        
 
             (...) ความแตกต่างระหวา่งค่าความผนัผวนของราคาหลกัทรัพยจ์ากขอ้มูลในอดีตของตลาดและของกลุ่ม DVS 

ที�มา: Bloomberg 

20

25

30

35

40

45

50

55

2549 2550 2551 2552 2553

Market

DVS

TOP30DIY

TOP50DIY

TOP100DIY

SETHD

(-16.7%) (-15.0%) 

(-18.2%) (-20.8%) 

(-16.8%) 

ปี 

ค่า
คว

าม
ผนั

ผว
นข

อง
รา

คา
หล

กัท
รัพ

ย์ 



19 
 

บทที$ 5 ความเข้าใจผดิเกี$ยวกับ “หุ้นปันผล” ในตลาดหุ้นไทย 

 

 ในตลาดหุน้ทั�วไปรวมทัXงตลาดหุน้ไทยต่างมีความเขา้ใจผิดเกี�ยวกบั “หุน้ปันผล” ที�

หลากหลาย ซึ� งความเขา้ใจผดิบางส่วนนีX ส่งผลใหน้กัลงทุนไม่ลงทุนใน “หุน้ปันผล” ดงันัXน ในการศึกษานีX

จึงมีวตัถุประสงคใ์นการแสดงขอ้มูลที�อาจจะมีความเขา้ใจผดิเกี�ยวกบั “หุน้ปันผล” ใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่  

 5.1 บริษทัที�จ่ายปันผลในอตัราที�สูง มีธุรกิจใกลอิ้�มตวั หรือมีโอกาสเติบโตไดน้อ้ย 

 5.2 บริษทัอาจจ่ายปันผลสูงเพียงเพื�อดึงดูดให้คนลงทุนใน “หุน้ปันผล” การจ่ายปันผลไม่

สะทอ้นผลประกอบการที�ดีจริงของบริษทัจดทะเบียน และ 

 5.3 หุน้ปันผล” เป็นหุน้ที�มีสภาพคล่องตํ�า เนื�องจากเป็นหุ้นดี นกัลงทุนเนน้ลงทุนระยะยาว 

หรือ “หุน้ปันผล” มกัเป็นหุน้ของ strategic shareholders  

 5.1 บริษัทที$จ่ายปันผลในอตัราที$สูง มีธุรกจิใกล้อิ$มตัวหรือมีโอกาสเติบโตได้น้อย 

 หากพิจารณาการเติบโตของรายไดร้วมและกาํไรสุทธิรวมของตลาดโดยรวม14 พบวา่ ในช่วงปี 

2549 - 2553 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยมีอตัราการเติบโตของรายไดร้วมสูงถึงร้อยละ 12.48 ต่อปี 

(ตารางที� 10) และมีอตัราการเติบโตดา้นกาํไรสุทธิรวม ร้อยละ 7.01 ต่อปี (ตารางที� 11) สะทอ้นความ

แขง็แกร่งและการเติบโตอยา่งต่อเนื�องของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหุน้ไทย 

ตารางที$ 10 รายได้รวมของบริษัทจดทะเบียนในช่วงปี 2548 - 2553 
หน่วย: ลา้นบาท  

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

รายไดร้วม 4,531,750  5,441,100  6,135,949  7,529,497  6,611,428  7,869,415  

จาํนวนบริษทั 446 458 471 483 500 509 

ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตารางที$ 11 กาํไรสุทธิรวมของบริษัทจดทะเบียน ในช่วงปี 2548 - 2553 
หน่วย: ลา้นบาท  

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

กาํไรสุทธิรวม   496,646   441,355   417,819   293,391   425,542  579,758  

จาํนวนบริษทั 446 458 471 483 500 509 

ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

                                                 
14  ขอ้มูล ณ สิXนเดือนมิถุนายน 2554 ไม่รวมกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละบริษทัที�อยูร่ะหวา่งฟืX นฟกูารดาํเนินงาน 
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 จากความเขา้ใจผดิในประเด็นที� 1 สะทอ้นวา่ นกัลงทุนกงัวลเกี�ยวกบัการเติบโตในอนาคตของ

กิจการเนื�องจากตามแนวคิดดา้นการเงินเมื�อบริษทัมีกาํไรสุทธิจะจดัสรรกาํไรสุทธิออกเป็น 2 ส่วน ส่วน

แรก คือการจ่ายผลตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้ในรูปของปันผล (cash and equity stock dividend) และส่วนที�เหลือ

เก็บไวใ้นรูปของกาํไรสะสม (retained earning) เพื�อเตรียมการลงทุนหรือขยายกิจการในอนาคต ดงันัXน เมื�อ

บริษทัมีการจ่ายปันผลในอตัราที�สูงอาจทาํให้เขา้ใจวา่ บริษทัจะไม่ลงทุนเพิ�มเติมส่งผลต่อการเติบโตของ

กิจการในอนาคต  

 ในการศึกษานีX  บริษทัจดทะเบียนที�จ่ายปันผลในอตัราที�สูง คือ บริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม   

“หุน้ปันผล” สาํหรับการเติบโตของกิจการพิจารณาจากการเติบโต 3 ดา้น คือ กาํไรสุทธิ สินทรัพย ์และ

รายไดร้วม  

 บริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม TOP30DIY TOP100DIY มีอตัราการเติบโตเฉลี�ยของกาํไรสุทธิสูง

กวา่ตลาดโดยรวม ทัXงนีX เนื�องจากบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม “หุน้ปันผล” มีอตัราการเติบโตของสินทรัพย์

รวมและรายไดร้วมสูงกวา่ตลาด 

 จากการศึกษาการเติบโตของกาํไรสุทธิรวมของบริษทัจดทะเบียน พบวา่ ในช่วง 5 ปี (ปี 2549 

- 2553) กลุ่ม TOP30DIY และ TOP100DIY (ตารางที� 12) มีอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิเฉลี�ยร้อยละ 

15.17 ต่อปี และร้อยละ 10.80 ต่อปี ตามลาํดบั ซึ� งสูงกวา่ตลาดโดยรวมที�มีอตัราการเติบโตอยูที่�ร้อยละ 7.01 

ขณะที�กลุ่ม “หุน้ปันผล” กลุ่มอื�นๆ มีอตัราการเติบโตตํ�ากวา่ตลาดโดยรวม  

 ตารางที$ 12 อตัราการเติบโตเฉลี$ยของกาํไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน 15 

                                                                                                                                         หน่วย: ร้อยละ 

 2549 2550 2551 2552 2553 เฉลี$ย 5 ปี 

MARKET -11.13 -5.33 -29.78 45.04 36.24 7.01 

SETHD  2.10 4.87 -25.89 21.55 30.24 6.57 
DVS  -10.64 9.65 -23.52 24.59 29.02 5.82 
TOP30DIY  -10.46 0.61 -48.95 147.63 -12.99 15.17 
TOP50DIY  -4.26 -0.40 -18.57 29.72 6.16 2.53 
TOP100DIY -11.67 30.54 -47.30 72.84 9.57 10.80 

             ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
                                                 
15  คาํนวณจากมูลค่ารวมของกาํไรสุทธิรวมของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มหุ้นปันผลแต่ละกลุ่ม โดยไม่รวมกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์29 

กองทุน และบริษทัจดทะเบียนที�อยูร่ะหวา่งฟืX นฟกูารดาํเนินงาน 
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 หากพิจารณาเปรียบเทียบอตัราเงินปันผลตอบแทนและอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิของ

กิจการระหวา่งบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม “หุน้ปันผล” แต่ละกลุ่มกบัตลาดโดยรวม (ภาพที� 10) พบวา่ กลุ่ม 

TOP30DIY และกลุ่ม TOP100DIY นอกจากจะมีอตัราเงินปันผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดแลว้ กลุ่ม “หุน้ปัน

ผล” 2 กลุ่มนีXยงัมีอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิสุทธิสูงกวา่ตลาดโดยรวมดว้ย  

 
ภาพที$ 10 อตัราเงินปันผลตอบแทนและอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ทัXงนีX  เนื�องจากบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม “หุน้ปันผล” มีการเติบโตดีกวา่ตลาด สังเกตไดจ้าก

อตัราการเติบโตของรายไดร้วมและอตัราการเติบโตของสินทรัพยร์วมของบริษทัในกลุ่ม  “หุน้ปันผล” ทุก

กลุ่มที�สูงกวา่ตลาด โดยในช่วงปี 2549 - 2553 บริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม “หุน้ปันผล” มีอตัราการเติบโตของ

สินทรัพยร์วมเฉลี�ยอยูใ่นช่วงร้อยละ 10.17 - 17.23 ต่อปี ซึ� งสูงกวา่ตลาดโดยรวมที�มีอตัราการเติบโตอยูที่�

ร้อยละ 9.61 (ตารางที� 13)  และเมื�อพิจารณาอตัราการเติบโตของรายไดร้วมของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม 

“หุน้ปันผล” พบวา่ มีอตัราการเติบโตของรายไดร้วมเฉลี�ยในช่วงร้อยละ 13.98 - 47.00 ต่อปี สูงกวา่ตลาด

โดยรวมที�มีการอตัราการเติบโตของรายไดร้วมอยูที่�ร้อยละ 12.48 (ตารางที� 14) 
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ตารางที$ 13 อตัราการเติบโตเฉลี$ยของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 16 

                                                                                                                                          หน่วย: ร้อยละ 

 2549 2550 2551 2552 2553 เฉลี$ย 5 ปี 

MARKET 9.03  6.06  10.01  8.25  14.71  9.61  

SETHD  10.36 12.61 7.70 14.93 20.06 13.13 
DVS  10.61 9.33 12.12 11.65 16.47 12.04 
TOP30DIY  10.43 11.12 44.38 13.49 6.72 17.23 
TOP50DIY  13.56 6.13 25.42 4.51 1.23 10.17 
TOP100DIY 7.74 6.77 28.32 6.41 4.87 10.82 

              ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตารางที$ 14 อตัราการเติบโตเฉลี$ยของรายได้รวมของบริษัทจดทะเบียน 16 

                                                                                                                                         หน่วย: ร้อยละ 

 2549 2550 2551 2552 2553 เฉลี$ย 5 ปี 

MARKET 20.07 12.77 22.71 -12.19 19.03 12.48 

SETHD  26.10 18.26 21.75 -14.49 19.86 14.30 
DVS  21.16 17.60 23.12 -12.13 20.14 13.98 
TOP30DIY  5.38 3.15 234.96 -19.72 11.23 47.00 
TOP50DIY  11.01 13.04 76.63 -15.90 11.56 19.27 
TOP100DIY 11.71 32.78 37.59 -15.45 16.27 16.58 

              ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 เมื�อพิจารณาเปรียบเทียบอตัราเงินปันผลตอบแทนและอตัราการเติบโตของรายไดร้วมและ

อตัราการเติบโตของสินทรัพยร์วม (ภาพที� 11-12) พบวา่ บริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม “หุ้นปันผล” ทุกกลุ่ม

นอกจากจะมีผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกวา่ตลาดโดยรวมแลว้ ทุกกลุ่มยงัมีอตัราการเติบโตของ

สินทรัพยร์วมและรายไดร้วมสูงกวา่ตลาดโดยรวมดว้ย 

 

 

 

 
                                                 
16  คาํนวณจากมูลค่ารวมของสินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียนที�อยูใ่นกลุ่มหุน้ปันผลแต่ละกลุ่ม โดยไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์29 
กองทุน และบริษทัจดทะเบียนที�อยูร่ะหวา่งฟืX นฟกูารดาํเนินงาน 
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ภาพที$ 11 อตัราเงินปันผลตอบแทนและอตัราการเติบโตของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที$ 12 อตัราเงินปันผลตอบแทนและอตัราการเติบโตของรายได้รวมของบริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปไดว้า่ บริษทัจดทะเบียนที�จ่ายปันผลในอตัราสูง มีการเติบโตทัXงในดา้น

สินทรัพยร์วม รายไดร้วม และกาํไรสุทธิรวม นอกจากนีXบริษทัจดทะเบียนที�จดัอยูใ่นกลุ่ม “หุน้ปันผล” 

TOP30DIY และ TOP100DIY มีอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ สินทรัพยร์วม และรายไดร้วมสูงกวา่ตลาด

โดยรวม ซึ� งแสดงวา่ ความเชื�อของนกัลงทุนที�วา่บริษทัที�จ่ายปันผลในอตัราที�สูง มีธุรกิจใกลอิ้�มตวัหรือมี

โอกาสเติบโตไดน้อ้ยอาจมีความคลาดเคลื�อนจากขอ้เท็จจริง 

 5.2 บริษัทอาจจ่ายปันผลสูงเพยีงเพื$อดึงดูดให้คนลงทุนใน “หุ้นปันผล” การจ่ายปันผลไม่

สะท้อนผลประกอบการที$ดีจริงของบริษัทจดทะเบียน 

 นอกจากความกงัวลเรื�องการเติบโตของกิจการในอนาคตแลว้ นกัลงทุนบางส่วนยงัมีความ

เขา้ใจผดิวา่ การจ่ายปันผลของบริษทัจดทะเบียนอาจไม่สะทอ้นถึงผลประกอบการที�ดีจริงของกิจการ แต่

เป็นการจ่ายปันผลเพียงเพื�อดึงดูดใหน้กัลงทุนเขา้มาลงทุนในหุน้ของบริษทัเท่านัXน จากความเชื�อนีX ชีX ใหเ้ห็น

วา่ นกัลงทุนมีความกงัวลเกี�ยวกบัแหล่งที�มาและการใชไ้ปของเงินทุน (source and use of fund) 

 เพื�อพิสูจน์ความเชื�อในประเด็นนีX  กาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม “หุน้ปันผล”  เป็น

ตวัแทนของบริษทัจดทะเบียนที�จ่ายปันผลในอตัราสูง และจากศึกษาพฤติกรรมการจ่ายปันผลในช่วงปี 2549 

- 2553 ของบริษทัในกลุ่มนีX  สรุปวา่บริษทัที�จ่ายเงินปันผลส่วนใหญ่ร้อยละ 97.54 เป็นบริษทัที�มีกาํไรสุทธิ

จากผลประกอบการ (ตารางที� 15) และอีกร้อยละ 2.46 เป็นบริษทัที�ขาดทุนสุทธิแต่จ่ายเงินปันผล โดยบริษทั

เหล่านีX เป็นบริษทัจดทะเบียนที�มีกาํไรสุทธิในการดาํเนินงานแต่มีผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย จึง

ทาํใหบ้ริษทัมีผลการดาํเนินงานโดยรวมขาดทุนสุทธิ และมีการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมของบริษทั 

ตารางที$ 15 ความสอดคล้องระหว่างผลประกอบการและการจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียน 

ในกลุ่ม “หุ้นปันผล” 

หน่วย: จาํนวนบริษทั 

 2549 2550 2551 2552 2553 
สัดส่วนต่อจาํนวน

บริษัททั�งหมด 
(1) ที�มีกาํไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผล 244 247 253 269 280 97.54% 
(2) ที�ขาดทุนสุทธิและงดจ่ายปันผล - - - - - 0.00% 
(3) ที�มีกาํไรสุทธิแต่งดจ่ายปันผล - - - - - 0.00% 
(4) ที�ขาดทุนสุทธิ และจ่ายเงินปันผล 2 7 8 9 8 2.46% 
รวม 246 253 261 278 288 100.00% 

ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 เมื�อพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเติบโตของกาํไรสุทธิ (profit growth) และการเติบโต

ของเงินปันผล (dividend growth) ในช่วงปี 2549 - 2553 (ตารางที� 16) พบวา่ร้อยละ 68.95 ของบริษทั       

จดทะเบียนในกลุ่ม “หุน้ปันผล” มีอตัราการเติบโตสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื�อกาํไรสุทธิมี

อตัราการเติบโตเพิ�มขึXน อตัราการเติบโตของเงินปันผลปรับเพิ�มขึXน หรือในทางตรงกนัขา้ม เมื�อกาํไรสุทธิมี

อตัราการเติบโตลดลง อตัราการเติบโตของเงินปันผลปรับลดลงเช่นกนั และบริษทัจดทะเบียนอีกร้อยละ 

16.64 มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราคงที� (เช่น 2 บาทต่อหุน้ เป็นตน้) ตามที�ระบุในนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ส่งผลใหก้ารเติบโตของกาํไรสุทธิและการเติบโตของเงินปันผลของบริษทักลุ่มนีXไม่มีความสัมพนัธ์กนั  

 ขณะที�ส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 14.41 มีการเติบโตของกาํไรสุทธิและเงินปันผลในทิศทางตรงขา้ม

กนั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกที�มีอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิลดลงแต่จ่ายปันผลในอตัราที�สูงขึXน 

อาจเป็นเพราะบริษทักลุ่มนีXยงัไม่มีนโยบายขยายกิจการในระยะเวลาอนัใกลจึ้งมีการจ่ายผลตอบแทนให้นกั

ลงทุนในอตัราที�สูง ขณะที�กลุ่มที� 2 เป็นกลุ่มที�มีอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิเพิ�มขึXนแต่มีการจ่ายปันผลใน

อตัราที�ลดลง ทัXงนีXอาจเป็นเพราะบริษทักลุ่มนีX มีแผนการลงทุนในอนาคตจึงเก็บเงินสดไว ้

ตารางที$ 16 ความสัมพนัธ์ระหว่างการเติบโตของกาํไรสุทธิและการเติบโตของเงินปันผล                       

ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม “หุ้นปันผล” 

 หน่วย: ร้อยละ 
 2549 2550 2551 2552 2553 เฉลี$ย 

(1) บริษทัที�มีการเติบโตของกาํไรสุทธิและเงินปันผลเพิ�มขึXน 40.09 41.08 39.02 48.0 54.74 44.59 

(2) บริษทัที�มีการเติบโตของกาํไรสุทธิและเงินปันผลลดลง 27.31 24.48 30.89 23.41 15.69 24.36 

รวม 6.40 65.56 69.92 71.43 70.44 68.95 

(3) บริษทัจดทะเบียนที�จ่ายปันผลในมูลค่ารวมคงที� 18.50 20.33 16.26 13.89 14.23 16.64 
(4) บริษทัจดทะเบียนที�มีการเติบโตของกาํไรสุทธิและเงินปันผล
ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

14.10 14.11 13.82 14.68 15.33 14.41 

ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 จากขอ้มูลที�กล่าวมาทัXงหมดเบืXองตน้ สรุปไดว้า่ บริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไทยมี

การจ่ายปันผลสอดคลอ้งตามผลประกอบการ และบริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่ในกลุ่ม “หุน้ปันผล”มีการ

เติบโตของกาํไรสุทธิและเงินปันผลเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซึ� งพิสูจน์วา่ความเชื�อของนกัลงทุนมีความ

คลาดเคลื�อนจากขอ้เท็จจริง  
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กล่องที$ 1 อตัราการจ่ายเงินปันผล (dividend payout ratio) ที$กาํหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผล

(dividend policy) และพฤติกรรมการจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียน 

 จากอตัราการจ่ายเงินปันผล (dividend payout ratio) ที�กาํหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

(dividend policy) ณ สิXนปี 2553 พบวา่ บริษทัจดทะเบียนกาํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลใน 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1) ไม่กาํหนดอตัราที�แน่นอน แต่ระบุวา่ ขึXนอยูก่บัผลประกอบการของบริษทัจดทะเบียน 
2) กาํหนดอตัรา / มูลค่าคงที� เช่น 2 บาทต่อหุน้ หรือ ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ 
3) กาํหนดอตัราเป็นช่วง เช่น ร้อยละ 40 - 70 ของกาํไรสุทธิ 
4) กาํหนดจ่ายปันผลไม่เกินกวา่อตัราที�กาํหนด เช่น ไม่เกินร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ 
5) กาํหนดจ่ายปันผลไม่ตํ�ากวา่อตัราที�กาํหนด เช่น ไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ 

 บริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่ 309 บริษทั จาก 512 บริษทั หรือ คิดเป็นร้อยละ 60.35 กาํหนดอตัรา

การจ่ายเงินปันผลในลกัษณะ“กาํหนดจ่ายปันผลไม่ตํ�ากวา่อตัราที�กาํหนด”  (ตารางที� 17) และจากการศึกษา

อตัรา (rate) ที�กาํหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผล (dividend policy) พบวา่ ร้อยละ 68 ของบริษทัจดทะเบียน

ทัXงหมด กาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหจ่้ายเงินปันผลมากกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ  

ตารางที$ 17 จํานวนบริษัทจดทะเบียน จําแนกตามลกัษณะของอตัราการจ่ายเงินปันผล 

                                                                                                      หน่วย: จาํนวนบริษทั 

ลกัษณะของอตัราการจ่ายเงนิปันผล จาํนวนบริษัทจดทะเบียน 

ขึXนอยูก่บัผลประกอบการ 49 

กาํหนดอตัรา / มูลค่าคงที� 100 

กาํหนดเป็นช่วงของอตัรา 14 

กาํหนดจ่ายปันผลไม่เกินกวา่อตัราที�กาํหนด 40 

กาํหนดจ่ายปันผลไม่ตํ$ากว่าอตัราที$กาํหนด 309 

รวม 512 

                            ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 เมื�อพิจารณาอตัราการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2553 ของบริษทัจดทะเบียน        

(ภาพที� 13) จาํนวน 360 บริษทั พบวา่ 184 บริษทัจ่ายเงินปันผลในอตัราที�สูงกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ 

ส่งผลใหอ้ตัราการจ่ายเงินปันผลเฉลี�ยสาํหรับผลประกอบการปี 2553 สูงถึงร้อยละ 50.63 ของกาํไรสุทธิ    

(ตารางที� 18) 
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ภาพที$ 13 จํานวนบริษัทจดทะเบียน จําแนกตามอตัราการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการ ปี 2553 

                                                                  หน่วย: จาํนวนบริษทั 

 
                                           ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ตารางที$ 18 อตัราการจ่ายปันผลโดยเฉลี$ย (Average Payout Ratio) 

                                                                                                                               หน่วย: ร้อยละ 

  2549 2550 2551 2552 2553 เฉลี$ย 

MARKET 52.03%  52.60%  49.12%  52.12%  50.63%  51.30%  

SETHD 45.97%  47.43%  48.48%  49.62%  48.43%  47.99%  

DVS 52.95%  54.83%  51.46%  54.51%  52.05%  53.16%  

TOP30DIY  66.24%  67.04%  67.56%  69.26%  65.99%  67.22%  

TOP50DIY  65.71%  68.03%  67.37%  69.59%  66.37%  67.42%  

TOP100DIY  63.31%  65.83%  61.09%  65.27%  62.90%  63.68%  

                          ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 เมื�อเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลที�จ่ายจริง (real payout ratio) สาํหรับผลประกอบการปี 

2553 กบัอตัราจ่ายจ่ายเงินปันผลที�ระบุในนโยบายฯ (ตารางที� 19) พบวา่ บริษทัจดทะเบียนจาํนวน 272 บริษทั 

จาก 360 บริษทั จ่ายปันผลตามนโยบายหรือจ่ายปันผลสูงกวา่ที�ระบุในนโยบาย  
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ตารางที$ 19 การเปรียบเทียบระหว่างอตัราการจ่ายเงินปันผลที$จ่ายจริง (real payout ratio) 

สําหรับผลประกอบการปี 2553 กบัอตัราจ่ายจ่ายเงินปันผลที$ระบุในนโยบาย      

                                                                                                                                                         หน่วย: จาํนวนบริษทั 

ลกัษณะของอตัราการจ่ายเงนิปันผล 
ตามนโยบาย ตามนโยบาย สูงกว่านโยบาย ตํ$ากว่านโยบาย รวม 

ขึXนอยูก่บัผลประกอบการ 33 0 0 33 

กาํหนดอตัรา / มูลค่าคงที� 9 31 20 60 

ช่วงของอตัราที�กาํหนด 8 3 1 12 

ไม่เกินกวา่อตัราที�กาํหนด 21 1 0 22 

ไม่ตํ�ากวา่อตัราที�กาํหนด 21 145 67 233 

รวม 92 180 88 360 

     ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 5.3 “หุ้นปันผล” เป็นหุ้นที$มีสภาพคล่องตํ$า เนื$องจากเป็นหุ้นดี นักลงทุนเน้นลงทุนระยะยาว 

หรือ “หุ้นปันผล” มักเป็นหุ้นของ strategic shareholders 

 ตามความเชื�อของนกัลงทุนในประเด็นนีX  แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การถือ

ครองหุ้นโดย strategic shareholders และประเด็นที� 2 คือ ความซืXอง่ายขายคล่อง 

 ตามนิยามของ strategic shareholders คือ ผูถื้อหุ้นที�ถือครองหุน้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อการ

บริหารหรือควบคุมกิจการเพื�อการเติบโตของกิจการ ดงันัXนการถือครองหุ้นโดย strategic shareholders จึง

เป็นการถือครองหุน้ในระยะยาว ส่งผลใหหุ้น้ของบริษทันัXนๆ เหลืออยูใ่นการถือครองของนกัลงทุนรายยอ่ย

(free float)17 ในสัดส่วนที�นอ้ยลงซึ� งอาจส่งผลกระทบต่อการซืXอขายหุน้ในตลาด 

  

                                                 
17  จากความหลกัเกณฑใ์นการประมาณค่าสดัส่วนการถือครองหุ้นโดยนกัลงทุนรายยอ่ย (Free Float) ของสาํนกังาน ก.ล.ต.  

Free Float หมายถึง หุ้นของบริษทัจดทะเบียนในส่วนที�ไม่ไดถื้อโดย strategic shareholder และไม่ไดเ้ป็นหุ้นที�ซืXอคืน ซึ� ง Free Float ของแต่ละ
หลกัทรัพยแ์สดงใน Website ของ กลต. ซึ� ง Strategic shareholder หมายถึง ผูล้งทุนที�ถือหุ้นเพื�อการมีส่วนร่วมในการบริหารหรือเพื�อเชิงกลยทุธ์
ทางธุรกิจ ในที�นีX รวมผูถื้อหุ้นกลุ่มต่อไปนีX  (1)  รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ  (2)  กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร 4 ระดบัแรกนบั
ต่อจากผูจ้ดัการลงมา รวมถึงผูที้�เกี�ยวขอ้ง (3)  ผูถื้อหุ้นที�ถือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 5 โดยนบัรวมผูที้�เกี�ยวขอ้ง ยกเวน้บริษทัหลกัทรัพย ์บริษทั
ประกนัชีวิต บริษทัประกนัภยั กองทุนรวม และกองทุนที�ออมแบบมีภาระผกูพนั (4) ผูถื้อหุ้นที�มีอาํนาจควบคุม และ (5) ผูถื้อหุ้นที�มีขอ้ตกลงใน
การห้ามขายหุ้นภายในเวลาที�กาํหนด 
 ดงันัXน สรุปไดว้า่ หุ้นในการถือครองของนกัลงทุนรายยอ่ย คือ หุ้นจดทะเบียนในส่วนที�ไม่ไดอ้ยูใ่นการถือครองของ  strategic shareholders 

Free float shares (%) = 1 - strategic shareholders’ shares (%) 
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 บริษทัจดทะเบียนที�จดัอยูใ่นกลุ่ม “หุน้ปันผล” มีการถือครองหุ้นโดย strategic shareholders 

ในสัดส่วนที�สูงกวา่ค่าเฉลี�ยของตลาดโดยรวม หรือมี float shares นอ้ยกวา่ค่าเฉลี�ยของตลาด 

 เมื�อพิจารณาขอ้มูลการถือครองหุน้โดยนกัลงทุนรายยอ่ย หรือ free float ของแต่ละบริษทั

ในช่วงปี 2549 - 255318 (ตารางที� 20 และภาพที� 14) พบวา่ บริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม “หุ้นปันผล” ทุกกลุ่ม 

(ยกเวน้กลุ่ม SETHD) มี free float ตํ�ากวา่ตลาดในทุกปี กลุ่ม “หุน้ปันผล” ส่วนใหญ่เป็นบริษทัจดทะเบียน

นอกกลุ่ม SET100 หรือเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ ที�มี free float  เฉลี�ยตํ�ากวา่ตลาด (ตารางที� 

21) หรือ บริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม “หุน้ปันผล” มีการถือครองโดย strategic shareholders สูงกวา่ตลาด 

สอดคลอ้งกบัความเชื�อของนกัลงทุน 

ตารางที$ 20 สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยนักลงทุนรายย่อย (free float) จําแนกตามกลุ่ม “หุ้นปันผล”  

ในช่วงปี  2549 -2553 

                                                                                                                                                     หน่วย: ร้อยละ 

 2549 2550 2551 2552 2553 เฉลี$ย 5 ปี 

MARKET19 39.16   36.88  37.93  37.63  38.46      38.01  

SETHD 50.79  46.45  49.47  50.86  50.92      49.70  
DVS   37.38   33.36   35.15      34.88  35.90      35.33  
TOP30DIY   35.68  32.53   36.57  32.27   35.55      34.52  
TOP50DIY   34.51  31.99  34.14  31.98   34.41      33.41  
TOP100DIY  37.04  34.86   37.06   34.81   36.18      35.99  

ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

                                                 
18

  สดัส่วนการถือครองหุ้นโดยนกัลงทุนรายยอ่ย (free float) ของแต่ละบริษทั ใชข้อ้มูลจากการปิดสมุดทะเบียนครัX งล่าสุดในปีนัXนๆ ของ

บริษทัจดทะเบียน  
19

  คาํนวณจากค่าเฉลี�ยของสดัส่วนการถือครองหุ้นโดยนกัลงทุนรายยอ่ยของแต่ละบริษทั จาํนวน 512 บริษทั ไม่รวมกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนที�อยูร่ะหวา่งฟืX นฟกูารดาํเนินงาน  
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ภาพที$ 14 สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยเฉลี$ย 5 ปี (ในช่วงปี 2549 – 2553)  

จําแนกตามกลุ่มดัชนีและกลุ่ม “หุ้นปันผล” 

หน่วย: ร้อยละ 

 
ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตารางที$ 21 สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยนักลงทุนรายย่อย (free float) ปี 2553                                                

จําแนกตามกลุ่ม “หุ้นปันผล” และดัชนีหลกัทรัพย์ 

                                                                                                                       หน่วย: ร้อยละ (จาํนวนบริษทั) 
 SETHD  DVS  TOP3ODIY  TOP50DIY  TOP100DIY  
SET50 53.99 (14)  46.19 (43)  47.79 (2)  43.88 (3)  42.75 (9)  
SET51-100 48.23 (16)  46.11 (35)  43.44 (4)  42.36 (5)  52.55 (16)  
NON-SET100  32.16 (170)  33.33 (20)  32.12 (35)  32.15 (66)  
mai   31,81 (40)  32.60 (4)  36.13 (7)  35.10 (9)  

free float เฉลี$ย  50.92 (30)  35.90 (288)  35.55 (30)  34.41 (50)  36.18 (100)  

          ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม “หุ้นปันผล” แมมี้อตัราการหมุนเวยีนในการซืXอขายหลกัทรัพย ์

(turnover velocity) ตํ�ากวา่ตลาด แต่สูงกวา่ SET50 

 จากสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยนกัลงทุนรายยอ่ยตามที�กล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหท้ราบวา่บริษทั

จดทะเบียนในกลุ่ม “หุน้ปันผล” มีการถือครองหุน้โดย strategic shareholders สูงกวา่ตลาด แต่จะมีผลต่อ

ความซืXอง่ายขายคล่องของหุ้นในตลาดหรือไม่นัXน จะพิจารณาจากอตัราการหมุนเวยีนในการซืXอขาย

หลกัทรัพย ์หรือ turnover velocity ซึ� งเป็นสัดส่วนระหวา่งมูลค่าการซืXอขายหลกัทรัพย ์(trading value) และ

มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (market capitalization) พบวา่ กลุ่ม “หุน้ปันผล” ทุกกลุ่มมี turnover 

velocity ตํ�ากวา่ตลาด (ภาพที� 15) โดย อยูร่ะหวา่งร้อยละ 70.96 - 103.62 ขณะที�ตลาดโดยรวมมี turnover 

velocity เฉลี�ยอยูที่�ร้อยละ 164.83  
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 หากพิจารณาตามคาํนิยามของ strategic shareholders ที�ลงทุนระยะยาว มูลค่าซืXอขายควรจะ

เกิดจากหุน้ในการถือครองของนกัลงทุนรายยอ่ย ดงันัXนจึงปรับการคาํนวณค่า turnover velocity ใหเ้ป็น  

free float turnover velocity โดยพิจารณามูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดเฉพาะในส่วนของหุน้ที�เหลืออยูใ่น

ตลาด (float shares) เท่านัXน ซึ� งกลุ่ม “หุน้ปันผล” มี free float turnover velocity อยูใ่นช่วง 191.13 - 226.71 

(ภาพที� 16) ตํ�ากวา่ตลาดที�มี free float turnover velocity อยูที่�ร้อยละ 375.74 อยา่งไรก็ตาม กลุ่ม “หุน้ปันผล” 

ยงัมี free float turnover velocity สูงกวา่ SET50 ซึ� งอยูที่�ร้อยละ 164.77 

ภาพที$ 15 อตัราการหมุนเวยีนของหลกัทรัพย์เฉลี$ย (turnover velocity) ในช่วงปี 2549 - 2553 

จําแนกตามกลุ่มดัชนี และกลุ่ม “หุ้นปันผล” 

หน่วย: ร้อยละ 

 
                  ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพที$ 16 อตัราการหมุนเวยีนของหลกัทรัพย์เฉลี$ย (free float turnover velocity) ในช่วงปี 2549 -2553 

จําแนกตามกลุ่มดัชนี และกลุ่ม “หุ้นปันผล” 

หน่วย: ร้อยละ 

 
                   ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 โดยสรุป บริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม “หุน้ปันผล” มีการถือครองโดย strategic shareholders สูง

กวา่ตลาดแต่หุ้นของบริษทัเหล่านีXยงัมีสภาพคล่องในการซืXอขาย โดยมีอตัราการหมุนเวียนในการซืXอขายสูง

กวา่ SET50 หากพิจารณาจาก free float turnover velocity 
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 จากการพิสูจน์ความเชื�อเกี�ยวกบั “หุน้ปันผล” ในตลาดหุน้ไทย 3 ประเด็น สรุปไดว้า่ บริษทั 

จดทะเบียนในกลุ่ม “หุน้ปันผล” มีการเติบโตอยา่งต่อเนื�องทัXงรายไดร้วม สินทรัพย ์และกาํไรสุทธิ 

นอกจากนีXบริษทัจดทะบียนไทยส่วนใหญ่มีการจ่ายเงินปันผลสอดคลอ้งกบัผลการประกอบการ และดว้ย

ความโดดเด่นเรื�องผลตอบแทนจากเงินปันผลส่งผลให ้“หุน้ปันผล” เป็นหุน้ที�ใหผ้ลตอบแทนรวมสูงเมื�อ

ลงทุนในระยะยาว  ทาํใหมี้การถือครองหุ้นโดย strategic shareholders อยูใ่นสัดส่วนที�สูงกวา่ตลาด อยา่งไร

ก็ตาม “หุน้ปันผล” ยงัมีสภาพคล่องในการซืXอขายโดยมี free float turnover velocity สูงกวา่ SET50  
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บทที) 6 นัยสําคัญสําหรับนักลงทุนและผู้มีเงินออม 
 

6.1 “หุ้นปันผล” เหมาะสําหรับเป็นผลติภัณฑ์เริ$มต้นในตลาดหุ้นไทย เนื$องจากพบว่ามี

ผลตอบแทนรวมสูงกว่าอตัราเงินเฟ้อและยังมีผลตอบแทนสูงกว่าตลาด ขณะที$มีความเสี$ยงตํ$ากว่า  

ในช่วงที�ผลตอบแทนจากการฝากเงินในธนาคารอยูใ่นระดบัตํ�า โดยตัXงแต่ปี 2552 เป็นตน้มา

อตัราดอกเบีXยที�แทจ้ริง (real interest rate) มีค่าเป็นลบ เนื�องจากอตัราดอกเบีXยเงินฝากประจาํ 12 เดือน20 อยู่

ในระดบัตํ�ากวา่อตัราเงินเฟ้อ21 (ภาพที� 17) หรืออีกนยัหนึ�งคือ ผูอ้อมเงินมีอาํนาจซืXอในอนาคต (power of 

purchase) ลดลง เนื�องจากระดบัราคาสินคา้ปรับเพิ�มขึXนมากกวา่อตัราดอกเบีXยที�ไดรั้บ ซึ� ง ณ สิXนปี 2553 

อตัราดอกเบีXยฝากประจาํ 12 เดือน อยูที่�ร้อยละ 1.60 ในขณะที�ระดบัราคาสินคา้ ณ สิXนปี 2554 เทียบกบั ณ 

สิXนปี 2553 เพิ�มขึXนร้อยละ 3.50 (อตัราเงินเฟ้อ) ส่งผลใหอ้ตัราดอกเบีXยที�แทจ้ริงอยูที่�ร้อยละ -1.90  

เมื�อเปรียบเทียบกบั “หุน้ปันผล” และเงินฝาก (ภาพที� 18) พบวา่ “หุน้ปันผล” มีอตัราเงินปัน

ผลตอบแทนที�แทจ้ริง22 ณ สิXนปี 2553 อยูที่�ร้อยละ 5.86 สูงกวา่อตัราดอกเบีXยที�แทจ้ริงที�อยูที่�ร้อยละ -1.90  

อีกทัXงผลการศึกษาในบทที� 4 - 5 แสดงใหเ้ห็นถึงความโดนเด่นดา้นผลตอบแทนของ “หุ้นปันผล” ที�สูงกวา่

ตลาดโดยรวมขณะที�มีความเสี�ยงตํ�ากวา่ตลาด ดงันัXนหากผูมี้เงินออมตอ้งการเพิ�มช่องทางในการเพิ�มอาํนาจ

ซืXอ จะตอ้งพิจารณาช่องทางการลงทุนที�ใหไ้ดผ้ลตอบแทนที�สูงกวา่อตัราเงินเฟ้อ ซึ� ง “หุ้นปันผล” เป็นอีก

ทางเลือกที�น่าสนใจเหมาะสาํหรับการเป็นผลิตภณัฑเ์ริ�มตน้ของการลงทุนในตลาดหุ้นไทย 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20    ค่าเฉลี�ยอตัราดอกเบีXยเงินฝากประจาํ 12 เดือน ณ สิXนปี ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารทหารไทย และธนาคารนครหลวงไทย, ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
21    อตัราการเปลี�ยนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภคทั�วไปรวมทุกรายการเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 
22    อตัราเงินปันผลตอบแทนที�แทจ้ริง คาํนวณจากอตัราเงินปันผลตอบแทนหกัลบดว้ยอตัราเงินเฟ้อ 
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ภาพที$ 17 การเปรียบเทยีบอัตราเงินเฟ้อ ดอกเบี�ยเงินฝากประจํา 12 เดือน 

อตัราเงินปันผลตอบแทนของกลุ่ม DVS ณ สิ�นปี 2549 - 2553 
                                                                                                                       หน่วย: ร้อยละ 
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อัตราดอกเบี�ย

 
ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ สาํนกังาน
ปลดักระทรวงพาณิชย ์

ภาพที$ 18 การเปรียบเทยีบอัตราดอกเบี�ยที$แท้จริงของเงินฝากประจํา 12 เดือน  

กบัอตัราเงินปันผลตอบแทนที$แท้จริงของกลุ่ม DVS ณ สิ�นปี 2549 – 2553 

                                                                                                                                         หน่วย: ร้อยละ 
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ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้                    
สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์
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เมื�อพิจารณาทศันคติของนกัลงทุนในตลาดหุน้ไทยจากผลการศึกษาโครงการวจิยัผูล้งทุน 

ประจาํปี 2553 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ที�สํารวจความคิดเห็นนกัลงทุนไทยจาํนวน 2,276 คน 

จาํแนกนกัลงทุนออกเป็น 4 กลุ่ม ตามทศันคติในการลงทุน และการถือครองผลิตภณัฑท์างการเงิน ประเภท

หุน้และกองทุนรวมหุน้ (ตารางที� 22) พบวา่ นกัลงทุนในตลาดหุน้ไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53) เป็นนกัลงทุน

ในกลุ่ม conservative investor และ long-term investor มีความคาดหวงัการมีรายไดส้มํ�าเสมอจากเงินปันผล 

ซึ� งเห็นไดว้า่จาก “หุน้ปันผล” ในการศึกษานีX มีคุณสมบติัที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุน

ไดเ้ป็นอยา่งดี  

ตารางที$ 22 กลุ่มนักลงทุน จําแนกตามผลการศึกษาโครงการวจัิยผู้ลงทุน ประจําปี 2553 
หน่วย: ร้อยละ 

กลุ่มนักลงทุน ลกัษณะของนกัลงทุน สัดส่วนนักลงทุนใน
ตลาด 

Followers • ใหค้วามสาํคญักบัผลตอบแทนสูง 

• ลงทุนตามกระแส  

• พิจารณาลงทุนจากปัจจยัดา้นเทคนิคและปัจจยัพืXนฐาน  

• รับความเสี�ยงไดค้่อนขา้งมาก แมว้า่การขาดทุนในอดีตหรือความ
ลม้เหลวของผูอื้�นมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนอยูบ่า้ง 

29 

Long-term Investors • เนน้การลงทุนที�ใหผ้ลตอบแทนสูง 

• ลงทุนดว้ยความรู้ของตนเองโดยใชข้อ้มูลสนบัสนุน 

• พิจารณาลงทุนจากปัจจยัพืXนฐานเป็นหลกั 

• คาดหวงัรายไดส้มํ�าเสมอจากเงินปันผล 

• รับความเสี�ยงไดม้าก  

29 

Conservative 
Investors 

• ระมดัระวงั รอบคอบในการลงทุน เนน้การลงทุนที�มั�นใจวา่ไม่
ขาดทุนแมไ้ดผ้ลตอบแทนตํ�า 

• คาดหวงัรายไดส้มํ�าเสมอจากเงินปันผลมากกวา่นกัลงทุนกลุ่มอื�น 

• รับความเสี�ยงไดน้อ้ย 

• ประสบการณ์ขาดทุนในอดีตหรือความลม้เหลวของผูอื้�นมีผลอยา่ง
มากต่อการตดัสินใจลงทุน 

24 

Risk Takers • ใหค้วามสาํคญัมากที�สุดกบัผลตอบแทนสูง  

• หวงักาํไรจากส่วนต่างราคา ชอบความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย ์

• พิจารณาลงทุนจากปัจจยัเทคนิคมากกวา่นกัลงทุนกลุ่มอื�น 

• รับความเสี�ยงไดสู้งสุด 

• ประสบการณ์ขาดทุนในอดีตหรือความลม้เหลวของผูอื้�น ไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจลงทุน 

18 

ที�มา: โครงการวจิยัผูล้งทุน ประจาํปี 2553 (Investor Research survey 2010), ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 6.2  ผู้มีเงินออมสามารถเลอืกลงทุนได้ด้วยตนเอง โดยมี “หุ้นปันผล” ให้เลอืกหลายขนาดและ

ในหลายอุตสาหกรรม หรือลงทุนผ่านมืออาชีพในกองทุนที$มีนโยบายลงทุนในหุ้นปันผล  

เมื�อนกัลงทุนพร้อมที�จะลงทุนใน “หุน้ปันผล” นกัลงทุนสามารถเลือกลงทุนไดด้ว้ยตวัเอง

หรือผา่นมืออาชีพ สาํหรับการลงทุนดว้ยตวัเอง นกัลงทุนสามารถเลือกลงทุนใน “หุน้ปันผล” รายตวั ซึ� งจาก

การศึกษานีX มี “หุน้ปันผล” (DVS) 288 หลกัทรัพย ์มีหลายระดบัราคา โดยมีราคาปิดเฉลี�ยในปี 2554 อยูที่� 

34.41 บาทต่อหุ้น หรือเลือกลงทุนในกลุ่ม TOP30DIY ที�มีราคาเฉลี�ยเพียง 10.41 บาทต่อหุน้เท่านัXน  

นอกจากนีX  “หุ้นปันผล” มีการกระจายตวัอยูใ่นหลายหมวดธุรกิจ (ภาพที� 19)โดยเฉพาะใน

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์หมวดการแพทย ์หมวดของใชส่้วนตวัและเวชภณัฑ ์หมวดพาณิชย ์หมวด

ชิXนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดอาหารและเครื�องดื�ม หมวดพลงังานและสาธารณูปโภค หมวดธนาคาร และ

ธุรกิจการเกษตร ที�มีบริษทัจดทะเบียนอยูใ่นกลุ่ม “หุน้ปันผล” เป็นสัดส่วนที�สูงเมื�อเทียบกบัจาํนวนบริษทั        

จดทะเบียนในหมวดธุรกิจนัXนๆ นอกจากนีXบริษทัจดทะเบียนในหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์หมวดของใช้

ส่วนตวัและเวชภณัฑ ์ชิXนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจการเกษตรยงัมีอตัราเงินปันผลตอบแทนสูงกวา่ 

“หุน้ปันผล” ในหมวดธุรกิจอื�นๆ  

ภาพที$ 19 การเปรียบเทยีบสัดส่วนจํานวนบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม “หุ้นปันผล”                                                        

และ ค่าเฉลี$ยอตัราเงินปันผลตอบแทน23 จําแนกตามหมวดธุรกจิ 
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ค่าเฉลี�ยอัตราเงินปGนผลตอบแทน23 (ร้อยละ)

ปMโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
การแพทย์

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์พาณิชย์
ชิHนส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจการเกษตร

เทคโนโลยีฯ
สื�อและสิ�งพิมพ์

บรรจุภัณฑ์

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื�องจักร

วัสดุก่อสร้าง

เหล็ก
ยานยนต์

ขนส่งและโลจิสติกส์

เหมืองแร่

ของใช้ในครัวเรือนฯ

การท่องเที�ยวและสันทนาการ

ธุรกิจขนาดกลาง

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แฟชั�น

ธนาคาร
พลังงานฯ

อาหารและเครื�องดื�ม

เงินทุนและหลักทรัพย์

ประกันภัยและประกันชีวิต

   
ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
                                                 
23 ค่าเฉลี'ยอตัราเงินปันผลตอบแทนรายวนัในช่วงปี  2549 - 2553 
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หากผูมี้เงินออมตอ้งการลงทุนในบริษทัขนาดใหญ่ที�มีอตัราเงินปันผลตอบแทนในระดบัสูง 

สามารถเลือกลงทุนในหุน้ของบริษทัจดทะเบียน 30 บริษทัที�อยูใ่นกลุ่ม SET High Dividend 30 Index 

(SETHD) ซึ� งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดค้ดัเลือกหุน้จากบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม SET100โดย

พิจารณาจากมูลค่าตามราคาตลาดที�สูง มีสภาพคล่องสูงอยา่งสมํ�าเสมอ มีอตัราเงินปันผลตอบแทนสูงและมี

การจ่ายเงินปันผลต่อเนื�อง 

ผลการศึกษาโครงการสาํรวจกลุ่มผูมี้ศกัยภาพเป็นผูล้งทุนใหม่ ประจาํปี 2552 ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ภาพที� 20) พบวา่ เหตุผลอนัดบัแรกที�ทาํใหผู้มี้ศกัยภาพในการลงทุนหรือผูมี้

เงินออม (potential investors) ยงัไม่ลงทุนในตลาดหุน้ไทย คือ การไม่มีเวลาในการติดตามความเคลื�อนไหว

ของตลาด ดงันัXนหากผูมี้เงินออมตอ้งการลงทุนเพื�อเงินปันผล สามารถเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF (1DIV) ซึ� งมีนโยบายการลงทุนเนน้การลงทุนใน

หลกัทรัพยที์�เป็นส่วนประกอบของดชันี  SET High Dividend 30 Index (SETHD) ซึ� งกองทุนรวมนีXบริหาร

จดัการโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการลงทุน วรรณ จาํกดั และมีบริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) เป็นผูร่้วมจดัตัXงกองทุนและผูดู้แลสภาพคล่อง โดย 1DIV เริ�มซืXอขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยตัXงแต่วนัที� 16 สิงหาคม 2554 ทัXงนีXนกัลงทุนที�มีความสนใจสามารถซืXอขาย 1DIV ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผา่นบริษทัหลกัทรัพยเ์หมือนการซืXอขายหลกัทรัพยท์ั�วไป ซึ� งราคาปิดของ 

1DIV ณ 30 ธนัวาคม 2554  อยูที่� 11.79 บาทต่อหุน้  

นอกจากนัXนแลว้ ผูมี้เงินออมสามารถเลือกลงทุนผา่นมืออาชีพโดยการซืXอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมตราสารทุนที�มีนโยบายเนน้การลงทุนใน “หุน้ปันผล” ผา่นทางบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการลงทุน 

(บลจ.) ซึ� ง ณ วนัที� 17 กุมภาพนัธ์ 2555 กองทุนรวมตราสารทุนที�มีการจ่ายเงินปันผล มีจาํนวนมากถึง 93 

กองทุน จาก 18 บลจ. (ภาพที� 21) ซึ� งมีอยู ่13 กองทุน จาก 8 บลจ. (ตารางที� 23) ที�มีการจ่ายเงินปันผลและมี

นโยบายเนน้การลงทุนในหุ้นที�มีการจ่ายปันผลหรือคาํนึงถึงการจ่ายปันผลของบริษทัจดทะเบียนที�จะลงทุน 

โดยมีผลตอบแทนเฉลี�ยตัXงแต่ตน้ปีถึง 17 กุมภาพนัธ์ 2555 สูงถึงร้อยละ 8.05 
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ภาพที$ 20 Investment Pyramid และเหตุผล 3 อนัดับแรก ที$คนที$รู้จักแต่ไม่สนใจลงทุนในหุ้น 

                                                                     หน่วย: ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

ฐานขอ้มูล: ผูใ้หส้มัภาษณ์ทุกคน   (N=817)                 ฐานขอ้มูล: ถามเฉพาะการลงทุนที�ตอบวา่รู้จกั แต่ไม่ 

สนใจที�จะลงทุนหุน้ (N=341) 

 ที�มา: โครงการสาํรวจกลุ่มผูมี้ศกัยภาพเป็นผูล้งทุนใหม่ ประจาํปี 2552 (Potential Investor Survey 2009) 

 

ภาพที$ 21 จํานวนกองทุนรวมตราสารทุนที$มีนโยบายจ่ายปันผลและอตัราผลตอบแทนรวม (% YTD) 

ณ วนัที$ 17 กุมภาพนัธ์ 2555 

หน่วย: กองทุน (ซา้ย); ร้อยละ (ขวา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที�มา: Morningstar, ขอ้มูล ณ 17 กมุภาพนัธ์ 2555 

 
 

 
 
 
เหตุผล 3 อนัดบัแรกที$คนที$รู้จกัแต่ไม่สนในลงทุนในหุ้น 

• ไม่มีเวลาเพียงพอที�จะติดตามความเคลื�อนไหว
ของตลาด 

• คิดวา่การลงทุนมีความเสี�ยงเกินกวา่ขอบเขตที�
ยอมรับได ้

• แนวโนม้เศรษฐกิจไม่เหมาะกบัการลงทุน 
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ตารางที$ 23 กองทุนรวมตราสารทุน24 ที$มีการจ่ายเงินปันผลและมีนโยบายเน้นการลงทุนในหุ้นที$มีการจ่าย

ปันผลหรือคํานึงถึงการจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนที$จะลงทุน 
หน่วย: ร้อยละ 

ชื$อผู้บริหาร

กองทุน 
ชื$อกองทุน ชื$อย่อกองทุน 

อตัราผลตอบแทน 

(% YTD) 

AYSAM กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวปันผล KFLTFDIV 6.34 

AYSAM กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวอิควตีิX  70 ปันผล KFLTFEQ70D 6.25 

AYSAM กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ปันผล KFSDIV 6.15 

AYSAM กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวปันผล 70/30 KFLTFD70 4.37 

FINANSA กองทุนเปิดฟินนัซ่า SET เพิ�มพนูปันผล FAM EEF 10.21 

KASSET กองทุนเปิดเค 70:30 หุน้ระยะยาวปันผล K70LTF 8.52 

MANULIFE กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์อิควตีิX  ปันผล MS-EQ DIV 11.54 

MFC กองทุนเปิดเอม็เอฟซี ไฮ-ดิวเิดนด ์ฟันด ์ HI-DIV 10.17 

ONEAM กองทุนเปิดวรรณเอเอม็หุน้คุณค่าปันผล 1VAL-D 5.97 

SCBAM กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ทุนปันผล SCBDV 9.24 

SCBAM กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาวปันผล 70/30 SCBLT1 7.42 

TMBAM กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุน้ระยะยาว JB25 LTF 10.82 

TMBAM กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุน้ระยะยาว JBP LTF 7.63 
 

ที�มา: Morningstar, ขอ้มูล ณ 17 กมุภาพนัธ์ 2555 และขอ้มูลจาก บลจ. ผูบ้ริหารกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
24  กองทุนรวม equity large cap หรือ equity general ตามการจดักลุ่มของ  Morningstar 



40 
 

บรรณานุกรม 

 

บริษทั เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั. (2553). โครงการวิจัยผู้ลงทุนประจาํปี 2553 (Investor 

Research survey 2010). กรุงเทพฯ  

บริษทั เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั. (2552). โครงการสาํรวจกลุ่มผู้มีศักยภาพเป็นผู้ลงทุน

ใหม่ ประจาํปี 2552 (Potential Investor Research survey 2009) . กรุงเทพฯ  

Krishnamsetty, M. (2010). High dividend stocks - Can they beat 10 -year bonds or the stock market?.  

Retrieved October 30, 2011. from http://www.insidermonkey.com/blog/can-high-dividend-

stocks-beat-10-year-bonds-or-the-stock-market-369/ 

Morningstar. (2011). Income or growth? Why it pays to look for the best total return. Retrieved October 

30, 2011. from http://www.asx.com.au/resources/investor-update-newsletter/income-or-

growth.htm 

Siegel, J. J. (2010). Scoop Up Dividends. Retrieved May 30, 2011. from http://www.kiplinger.com 

/columns/goinglong/archives/scoop-up-dividends.html 

Tweedy, Browne Company LLC. (n.d.). The high dividend yield return advantage: an examination of 

empirical data associating investment in high dividend yield securities with attractive 

returns over long measurement periods. Retrieved October 30, 2011. from http://www. 

tweedy.com/research/papers_speeches.php 

Williams, A. D., Saryan, J. A., and Yan, L. Y. (2011). Dividend investing: Favorable long-term 

opportunities for total return and income. Retrieved October 30, 2011. from 

http://funds.eatonvance.com/Dividends.php 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



42 
 

ภาคผนวก 1 ดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index25 

 

วตัถุประสงค์ของการจัดทาํดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index 

 เพื�อใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีสินคา้และผลิตภณัฑด์า้นดชันีราคาหลกัทรัพยที์�

หลากหลาย สอดคลอ้งกบัพฒันาการของตลาดทุน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุนได้

ในทุกดา้น ทัXงเป็นดชันีอา้งอิงผลการลงทุนและเป็นดชันีอา้งอิงสาํหรับผลิตภณัฑอื์�นๆ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยจึงพฒันาดชันี SET High Dividend 30 Index ขึXนเพื�อสะทอ้นความเคลื�อนไหวราคาของกลุ่ม

หลกัทรัพยหุ์น้ที�มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) มีสภาพคล่องสูงอยา่งสมํ�าเสมอ และมี

อตัราเงินปันผลตอบแทนสูงและต่อเนื�อง โดยเริ�มเผยแพร่อยา่งเป็นทางการในวนัจนัทร์ที� 4 กรกฎาคม 2554 

เป็นตน้ไป 
 
วธีิการคํานวณดัชนี 

 ดชันี SET High Dividend 30 Index ใชว้ธีิการคาํนวณดชันีและการปรับฐานการคาํนวณดชันีใน

ลกัษณะใกลเ้คียงกบัการคาํนวณ SET Index กล่าวคือ ใชก้ารคาํนวณแบบถ่วงนํXาหนกัดว้ยมูลค่าหลกัทรัพย์

ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) และปรับฐานการคาํนวณดชันีทุกครัX งที�มีการเปลี�ยนแปลง

มูลค่าของหลกัทรัพยที์�ใชใ้นการคาํนวณ เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงจาํนวนหุ้นของหลกัทรัพยที์�เป็นผลมา

จากเหตุการณ์ต่างๆ อยา่งไรก็ตาม เพื�อใหค้วามสาํคญักบัการจ่ายเงินปันผล ดชันี SET High Dividend 30 

Index จะนาํอตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ของแต่ละหลกัทรัพยม์าร่วมถ่วงนํXาหนกัในการ

คาํนวณดว้ย โดยจะกาํหนดอตัราเงินปันผลตอบแทนสูงสุดที� ใชใ้นการคาํนวณที�ร้อยละ 15 ของแต่ละ

หลกัทรัพย ์

 
SET High Dividend 30 Index  =              มูลค่าตลาดรวม ณ วนัปัจจุบนั                    X    1,000 
   ถ่วงนํXาหนกัดว้ยอตัราเงินปันผลตอบแทน 
                                                                                    มูลค่าตลาดรวม ณ วนัฐาน 
 
 

                                                 
25

  ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 SET High Dividend 30 Index 

วนัฐาน 30 มิถุนายน 2554 
ค่าดชันี ณ วนัฐาน 1,000 จุด 

 
 

หลกัเกณฑ์การคัดเลอืกหลกัทรัพย์ 

 หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกหลกัทรัพยใ์นดชันี SET High Dividend 30 Index ประกอบดว้ย 2 ส่วน 

คือ (1) หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกหลกัทรัพยต์ามรอบการทบทวนรายชื�อ ซึ� งใชค้ดัเลือกหลกัทรัพยต์ามรอบ

การทบทวนเช่นเดียวกบั SET50 และ SET100 Index (periodic review of constituent companies) ซึ� ง

ดาํเนินการทุกครึ� งปีในช่วงเดือนมิถุนายนและธนัวาคม และ (2) หลกัเกณฑพ์ิจารณาการเปลี�ยนแปลงรายชื�อ

หลกัทรัพยร์ะหวา่งรอบ (ongoing maintenance) 

(1) หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกหลกัทรัพยต์ามรอบการทบทวนรายชื�อ (periodic Review of 

constituent companies)  

  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะทาํการคดัเลือกหลกัทรัพย ์ทัXงสิXน 35 หลกัทรัพย ์โดยใชห้ลกัทรัพย ์

30 ลาํดบัแรกเป็นองคป์ระกอบของดชันี SET High Dividend 30 Index และส่วนที�เหลืออีก 5 ลาํดบั ใชเ้ป็น 

รายชื�อหลกัทรัพยส์าํรอง ตามหลกัการดงันีX  

1. เป็นหลกัทรัพยที์�ไดรั้บการคดัเลือกเป็นองคป์ระกอบของดชันี SET100 Index 

2. เป็นหลกัทรัพยที์�มีการจ่ายปันผลต่อเนื�อง โดยพิจารณาจาก 

2.1 มีการจ่ายปันผล (cash dividend) ต่อเนื�องกนัอยา่งนอ้ย 3 ปีในฐานะบริษทัจด

ทะเบียน 

2.2 มีอตัราส่วนการจ่ายปันผลต่อกาํไรสุทธิ (dividend payout ratio) ไม่เกินร้อยละ 85 

ในแต่ละปี ยอ้นหลงั 3 ปี 

3. นาํหลกัทรัพยที์�ผา่นการคดัเลือกตามขอ้ 2 มาจดัลาํดบัตามค่าเฉลี�ยอตัราเงินปัน

ผลตอบแทน (average dividend yield) ดงันีX  

3.1 ใหห้ลกัทรัพยที์�ไดรั้บการจดัอนัดบัใน 20 อนัดบัแรก เป็นองคป์ระกอบของดชันี 

SET High Dividend 30 Index 
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3.2 ส่วนที�เหลืออีก 10 ลาํดบั ให้พิจารณาจากหลกัทรัพยที์�ไดรั้บการจดัอนัดบัใน

ลาํดบัที� 21 - 40 โดยจะพิจารณาคดัเลือกหลกัทรัพยที์�เคยเป็นองคป์ระกอบของ 

ดชันี SET High Dividend 30 Index ในรอบก่อนหนา้ก่อน จากนัXนจึงจะพิจารณา

หลกัทรัพยที์�เหลือในกลุ่มลาํดบัที� 21 - 40 ดงักล่าวถดัมา 

4. หากมีหลกัทรัพยผ์า่นเกณฑก์ารพิจารณาตามขอ้ 3 นอ้ยกวา่ 35 หลกัทรัพย ์ให้

ดาํเนินการต่อดงันีX  

4.1 เพิ�มอตัราส่วนการจ่ายปันผลต่อกาํไรสุทธิจากเดิมไม่เกินร้อยละ 85 ของกาํไรสุทธิ 

ขึXนครัX งละร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 100 

4.2 ลดจาํนวนปีพิจารณาการจ่ายปันผลต่อเนื�อง จากเดิม 3 ปียอ้นหลงั ลดลงครัX งละ 1 

ปี ทัXงนีXตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

อนึ�ง เพื�อใหไ้ดห้ลกัทรัพยค์รบตามจาํนวนที�กาํหนด ตลาดหลกัทรัพยฯ์ อาจพิจารณาตาม

หลกัเกณฑอื์�นใด คณะทาํงานดา้นดชันีราคาหลกัทรัพยฯ์ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เห็นวา่

เหมาะสม 

5. หลกัทรัพยน์ัXนๆ จะตอ้งไม่มีเหตุใดเหตุหนึ�ง ดงัต่อไปนีX  

5.1 เป็นหลกัทรัพยที์�เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

5.2 เป็นหลกัทรัพยที์�จะเพิกถอนตวัเองออกในระยะเวลาอนัใกล ้

5.3 อยูใ่นระหวา่งถูกสั�งพกัการซืXอขาย (SP) เป็นระยะเวลานาน 

5.4 มีแนวโนม้ที�จะถูกพกัการซืXอขายเป็นระยะเวลานาน (เช่น 3 เดือน เนื�องจากไม่

สามารถนาํส่งงบการเงินได ้เป็นตน้) 

6. การทบทวนหลกัทรัพยจ์ะกระทาํทุก 6 เดือน ในช่วงเดือนมิถุนายน (สาํหรับรายชื�อใน

ครึ� งหลงัของปี) และในช่วงเดือนธนัวาคม (สาํหรับรายชื�อในครัX งแรกของปีถดัไป) 

โดยใชข้อ้มูลการจ่ายเงินปันผลตามรอบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี 

(2) หลกัเกณฑก์ารพิจารณาการเปลี�ยนแปลงรายชื�อหลกัทรัพยร์ะหวา่งรอบ (ongoing 

maintenance)  

1. หลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียนใหม่ (new issue) ไม่ถูกนาํมาพิจารณาระหวา่งรอบ 
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2. การควบรวมกิจการหรือการซืXอขายกิจการ (merger and acquisition) การครอบงาํ

กิจการ (takeover) หรือการปรับโครงสร้างการถือหลกัทรัพยที์�มีผลใหมี้การเปลี�ยน

โครงสร้างกิจการอยา่งมีนยัสาํคญั ใหใ้ชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัการพิจารณา

เปลี�ยนแปลงรายชื�อหลกัทรัพยข์องดชันี SET100 

3. การนาํหลกัทรัพยจ์ากกลุ่มหลกัทรัพยส์าํรองมารวมคาํนวณ SET High Dividend 30 

Index  เมื�อมีการนาํหลกัทรัพยอ์อกจากการคาํนวณดชันีให้นาํหลกัทรัพยที์�อยูใ่น

รายชื�อหลกัทรัพยส์าํรองเขา้ไปรวมในการคาํนวณแทน โดยใหน้าํหลกัทรัพยส์าํรอง

อนัดบัสูงสุดที�ประกาศในรอบนัXนๆ มาแทนที�และใชค้่า dividend yield ที�กาํหนดแลว้

มาใชค้าํนวณดชันี ในกรณีที�มีจาํนวนหลกัทรัพยส์าํรองไม่เพียงพอในการนาํเขา้ไป

รวมคาํนวณแทน ให้เป็นดุลยพินิจของคณะทาํงานดา้นดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นการ

พิจารณาเพิ�มจาํนวนหลกัทรัพยใ์หค้รบในกลุ่ม SET High Dividend 30 Index 

4. หลกัทรัพยที์�ถูกหา้มการซืXอขายเป็นระยะเวลานาน กรณีหลกัทรัพยถู์กสั�งหา้มซืXอขาย 

(SP) ติดต่อกนัเป็นระยะเวลาตัXงแต่ 20 วนัทาํการขึXนไป ตลาดหลกัทรัพยฯ์ อาจ

พิจารณานาํหลกัทรัพยด์งักล่าวออกจากการคาํนวณ 
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ตารางแนบ 1 รายชื$อที$ใช้ในการคํานวณดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index 

ในระหว่างวันที$ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2554 

 
หมวดธุรกจิ ชื$อหลกัทรัพย์ ชื$อย่อหลักทรัพย์ 

1 ธุรกิจการเกษตร บริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) GFPT 

2 ธุรกิจการเกษตร บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) STA 

3 ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) BBL 

4 ธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) KK 

5 ธนาคาร บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) TCAP 

6 ธนาคาร บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) TISCO 

7 วสัดุก่อสร้าง บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน) SCC 

8 วสัดุก่อสร้าง บริษทั วนชยั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) VNG 

9 ชิXนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จาํกดั (มหาชน) HANA 

10 พลงังานและสาธารณูปโภค บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) EGCO 

11 พลงังานและสาธารณูปโภค บริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) GLOW 

12 พลงังานและสาธารณูปโภค บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) PTT 

13 พลงังานและสาธารณูปโภค บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิXง จาํกดั (มหาชน) RATCH 

14 พลงังานและสาธารณูปโภค บริษทั นํXาประปาไทย จาํกดั (มหาชน) TTW 

15 พลงังานและสาธารณูปโภค บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) LANNA 

16 อาหารและเครื�องดื�ม บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) CPF 

17 อาหารและเครื�องดื�ม บริษทั ไทยยเูนียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) TUF 

18 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) SAMART 

19 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร บริษทั สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) SAMTEL 

20 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร บริษทั โทเทิ�ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั�น จาํกดั (มหาชน) DTAC 

21 เหมืองแร่ บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) PDI 

22 บรรจุภณัฑ ์ บริษทั เอ.เจ.พลาสท ์จาํกดั (มหาชน) AJ 

23 พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ บริษทั เอเชี�ยนพร็อพเพอร์ตีX  ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) AP 

24 พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ บริษทั แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) LPN 

25 พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ บริษทั ควอลิตีX เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) QH 

26 พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ บริษทั เอสทีพี แอนด ์ไอ จาํกดั (มหาชน) STPI 

27 พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) SPALI 

28 เหล็ก บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) MCS 

29 ขนส่งและโลจิสติกส์ บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) BECL 

30 ขนส่งและโลจิสติกส์ บริษทั พรีเชียส ชิพปิX ง จาํกดั (มหาชน) PSL 
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หมวดธุรกจิ ชื$อหลกัทรัพย์ ชื$อย่อหลักทรัพย์ 

รายชื$อหลักทรัพย์สํารอง    

1 ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) SCB 

2 พลงังานและสาธารณูปโภค บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) BANPU 

3 พลงังานและสาธารณูปโภค บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) PTTEP 

4 พลงังานและสาธารณูปโภค บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) SGP 

5 พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ บริษทั เหมราชพฒันาที�ดิน จาํกดั (มหาชน) HEMRAJ 
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PATO บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 11.04 YES YES YES
ESSO บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 10.97 YES YES YES
SPACK บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พร้ินท์ จ ากัด (มหาชน) บรรจุภัณฑ์ 10.90 YES YES YES
ASK บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย์ 10.80 YES YES YES
PAP บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) เหล็ก 10.68 YES YES YES
CFRESH บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองดื่ม 10.59 YES YES YES
SVI บริษัท เอสวีไอ จ ากัด (มหาชน) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 10.15 YES YES YES
TPC บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 10.13 YES YES YES
PL บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย์ 10.00 YES YES YES
AIT บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9.67 YES YES YES
PRANDA บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) แฟชั่น 9.57 YES YES YES
MCS บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จ ากัด (มหาชน) เหล็ก 9.57 YES YES YES YES
UPF บริษัท ยูเน่ียนไพโอเนียร์ จ ากัด (มหาชน) แฟชั่น 9.54 YES YES YES
JMART บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9.48 YES YES YES
PTSEC บริษัท ทุนภัทร จ ากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย์ 9.33 YES YES YES
DRT บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ ากัด (มหาชน) วัสดุก่อสร้าง 9.32 YES YES YES
TLUXE บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร 9.15 YES YES YES
GFM บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 8.98 YES YES YES
KK ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร 8.95 YES YES YES YES
MFEC บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8.81 YES YES YES
MODERN บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ของใช้ในครัวเรือนและส านักงาน 8.76 YES YES
UPOIC บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร 8.71 YES YES
JCT บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 8.69 YES YES
GC บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 8.67 YES YES
PDI บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) เหมืองแร่ 8.62 YES YES YES
TPA บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 8.60 YES YES

ภาคผนวก 2 รายช่ือหลักทรัพยใ์นกลุ่ม “หุ้นปันผล” 
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AS บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) สื่อและสิ่งพิมพ์ 8.56 YES YES
UBIS บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 8.56 YES YES
TK บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย์ 8.55 YES YES
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8.20 YES YES
TICON บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8.18 YES YES
TAPAC บริษัท ทาพาโก้ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 8.16 YES YES
WORK บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) สื่อและสิ่งพิมพ์ 8.13 YES YES
CPL บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ ากัด (มหาชน) แฟชั่น 8.12 YES YES
SENA บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8.10 YES YES
CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 8.10 YES YES
LEE บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร 8.00 YES YES
UVAN บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร 7.97 YES YES
LTX บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) แฟชั่น 7.94 YES YES
UEC บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 7.94 YES YES
2S บริษัท 2 เอส เมทัล จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 7.90 YES
TCCC บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 7.83 YES
PTTAR บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 7.75 YES
SIRI บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7.75 YES
TVO บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองดื่ม 7.64 YES
MK บริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7.62 YES
CM บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด(มหาชน) ธุรกิจการเกษตร 7.61 YES
MAKRO บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) พาณิชย์ 7.58 YES
TIP บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประกันภัยและประกันชีวิต 7.58 YES
SPALI บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7.56 YES YES
P-FCB บริษัท ประกิต โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) สื่อและสิ่งพิมพ์ 7.55 YES
KCAR บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย์ 7.53 YES

              * รายชื่อที่ใช้ในการค านวณดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2554
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MACO บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 7.50 YES
SE-ED บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) สื่อและสิ่งพิมพ์ 7.49 YES
EASON บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จ ากัด (มหาชน) ยานยนต์ 7.47 YES
TPAC บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 7.45 YES
TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส์ 7.44 YES
DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 7.43 YES
SSSC บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จ ากัด (มหาชน) เหล็ก 7.40 YES
TMD บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จ ากัด (มหาชน) บรรจุภัณฑ์ 7.39 YES
CHARAN บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประกันภัยและประกันชีวิต 7.34 YES
AYUD บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประกันภัยและประกันชีวิต 7.33 YES
ASP บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย์ 7.32 YES
SPPT บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 7.21 YES
SYNEX บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7.20 YES
TKT บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ยานยนต์ 7.19 YES
SSF บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองดื่ม 7.18 YES
TSC บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ยานยนต์ 7.09 YES
SAUCE บริษัท ไทยเทพรส จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองดื่ม 7.07 YES
CITY บริษัท ซิต้ี สตีล จ ากัด (มหาชน) เหล็ก 7.06 YES
QLT บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 7.05 YES
SITHAI บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด (มหาชน) ของใช้ในครัวเรือนและส านักงาน 6.96 YES
MSC บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.92 YES
CHOTI บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร 6.92 YES
TOP บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 6.92 YES
SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร 6.87 YES
THRE บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) ประกันภัยและประกันชีวิต 6.83 YES
PRG บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร 6.82 YES
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ROJNA บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6.78 YES
DCC บริษัท ไดนาสต้ีเซรามิค จ ากัด (มหาชน) วัสดุก่อสร้าง 6.77 YES
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 6.73 YES YES
LHK บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากัด (มหาชน) เหล็ก 6.72 YES
STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร 6.71 YES YES
WG บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 6.70 YES
KGI บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย์ 6.70 YES
INTUCH บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.67 YES
PTL บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บรรจุภัณฑ์ 6.65 YES
THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย์ 6.62 YES
S&P บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองดื่ม 6.62 YES
TIW บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จ ากัด (มหาชน) เหล็ก 6.59 YES
TKS บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) สื่อและสิ่งพิมพ์ 6.59
SST บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส์ 6.57
SPG บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ยานยนต์ 6.53
KDH บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จ ากัด (มหาชน) การแพทย์ 6.52
KEST บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย์ 6.51
NNCL บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6.50
HEMRAJ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6.41
APRINT บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) สื่อและสิ่งพิมพ์ 6.37
BAT-3K บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากัด (มหาชน) ยานยนต์ 6.35
PTTCH บริษัท ปตท.เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 6.34
MCOT บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) สื่อและสิ่งพิมพ์ 6.34
NOBLE บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6.31
LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6.30 YES
IT บริษัท ไอที ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) พาณิชย์ 6.30
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MBK บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6.27
SMIT บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จ ากัด (มหาชน) เหล็ก 6.24
BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) พาณิชย์ 6.23
SC บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6.19
SUC บริษัท สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน) แฟชั่น 6.19
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) วัสดุก่อสร้าง 6.19 YES
FE บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จ ากัด (มหาชน) สื่อและสิ่งพิมพ์ 6.13
GRAMMY บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากัด (มหาชน) สื่อและสิ่งพิมพ์ 6.09
SCCC บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) วัสดุก่อสร้าง 6.08
BLS บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย์ 6.07
EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 6.06
MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) สื่อและสิ่งพิมพ์ 6.06
THANA บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 6.01
GFPT บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร 5.98 YES
TCAP บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร 5.96 YES
SWC บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 5.93
SCG บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 5.92
TOG บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 5.92
PR บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองดื่ม 5.91
TWFP บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองดื่ม 5.91
SSC บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองดื่ม 5.90
KYE บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) ของใช้ในครัวเรือนและส านักงาน 5.84
GLOW บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 5.82 YES
VNG บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) วัสดุก่อสร้าง 5.82 YES
OGC บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน) ของใช้ในครัวเรือนและส านักงาน 5.81
LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5.80
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METCO บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 5.75
BECL บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส์ 5.74 YES
TBSP บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากัด (มหาชน) สื่อและสิ่งพิมพ์ 5.72
OISHI บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองดื่ม 5.71
ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 5.70
TMW บริษัท ไทยมิตซูวา จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 5.69
SIMAT บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 5.64
LALIN บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5.63
DRACO บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 5.60
SMK บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประกันภัยและประกันชีวิต 5.59
NBC บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 5.55
NTV บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) การแพทย์ 5.54
L&E บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 5.53
LST บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองดื่ม 5.49
S & J บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 5.48
LRH บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) การท่องเที่ยวและสันทนาการ 5.44
SIAM บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ของใช้ในครัวเรือนและส านักงาน 5.43
RATCH บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 5.42 YES
DSGT บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 5.40
MFC บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด(มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย์ 5.38
BAFS บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 5.35
NKI บริษัท นวกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประกันภัยและประกันชีวิต 5.34
TOPP บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ากัด (มหาชน) บรรจุภัณฑ์ 5.31
LANNA บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 5.28 YES
SPORT บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) สื่อและสิ่งพิมพ์ 5.28
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 5.27 YES
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AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย์ 5.25
CNS บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย์ 5.22
PG บริษัท ประชาอาภรณ์ จ ากัด (มหาชน) แฟชั่น 5.22
BOL บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 5.17
SGP บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 5.16
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 5.16
TTI บริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) แฟชั่น 5.06
QH บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5.05 YES
INET บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5.03
TUF บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองดื่ม 5.01 YES
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร 5.01 YES
SIS บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.98
DCON บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) วัสดุก่อสร้าง 4.97
UKEM บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 4.95
TTW บริษัท น้ าประปาไทย จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 4.92 YES
UST บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จ ากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส์ 4.91
OCC บริษัท โอ ซี ซี จ ากัด (มหาชน) ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 4.86
TNH บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 4.82
BFIT บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย์ 4.81
ALUCON บริษัท อลูคอน จ ากัด (มหาชน) บรรจุภัณฑ์ 4.80
M-CHAI บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จ ากัด (มหาชน) การแพทย์ 4.74
THIP บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) บรรจุภัณฑ์ 4.74
AGE บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 4.73
TNL บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) แฟชั่น 4.72
PPM บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 4.69
TTCL บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4.62

              * รายชื่อที่ใช้ในการค านวณดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2554



ช่ือย่อหลักทรัพย์ ช่ือหลักทรัพย์ หมวดธุรกิจ

ค่าเฉล่ียอัตราเงินปันผลตอบแทน

ในช่วง 2549 - 2553 TOP100DIY TOP50DIY TOP30DIY

SETHD 

Group*

ภาคผนวก 2 รายช่ือหลักทรัพยใ์นกลุ่ม “หุ้นปันผล” 

AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4.62
KTB ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร 4.61
BUI บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประกันภัยและประกันชีวิต 4.61
AP บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4.59 YES
BKI บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประกันภัยและประกันชีวิต 4.59
CMR บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) การแพทย์ 4.56
MATI บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) สื่อและสิ่งพิมพ์ 4.55
BROCK บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4.54
KWC บริษัท กรุงเทพโสภณ จ ากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส์ 4.48
TTTM บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จ ากัด (มหาชน) แฟชั่น 4.47
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองดื่ม 4.47 YES
GLAND บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4.42
CPI บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร 4.41
OHTL บริษัท โอเอชทีแอล จ ากัด (มหาชน) การท่องเที่ยวและสันทนาการ 4.40
TNDT บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 4.39
CSR บริษัท เทพธานีกรีฑา จ ากัด (มหาชน) การท่องเที่ยวและสันทนาการ 4.38
SAMART บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.38 YES
BEC บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) สื่อและสิ่งพิมพ์ 4.37
HTECH บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลย่ี จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 4.35
BCP บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 4.32
AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จ ากัด (มหาชน) บรรจุภัณฑ์ 4.28 YES
IRC บริษัท อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ยานยนต์ 4.22
VNT บริษัท วีนิไทย จ ากัด (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 4.19
STANLY บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) ยานยนต์ 4.17
TPCORP บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน) แฟชั่น 4.13
VIBHA บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) การแพทย์ 4.12
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BGT บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 4.06
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส์ 4.04
SHANG บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จ ากัด (มหาชน) การท่องเที่ยวและสันทนาการ 4.00
BANPU บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 3.92
PTT บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 3.91 YES
TC บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองดื่ม 3.84
KH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) การแพทย์ 3.84
GYT บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ยานยนต์ 3.82
KIAT บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 3.80
ROBINS บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ ากัด (มหาชน) พาณิชย์ 3.77
CNT บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3.74
WACOAL บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) แฟชั่น 3.69
TPOLY บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3.64
TMI บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 3.64
DTC บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) การท่องเที่ยวและสันทนาการ 3.62
BIGC บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) พาณิชย์ 3.61
SAMCO บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3.54
PB บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองดื่ม 3.54
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) พาณิชย์ 3.49
TRC บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 3.48
SORKON บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองดื่ม 3.46
UV บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3.46
TF บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองดื่ม 3.35
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) พาณิชย์ 3.34
DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.34 YES
CI บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3.33
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TCB บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากัด (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 3.31
PS บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3.17
CPR บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 3.07
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร 3.04
TR บริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) แฟชั่น 3.00
SMT บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2.92
MOONG บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 2.90
DEMCO บริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2.90
PTTEP บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 2.77
SPC บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) พาณิชย์ 2.75
SIM บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.74
PYLON บริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 2.63
SAMTEL บริษัท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.61 YES
BBL ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร 2.60 YES
ETG บริษัท อีเทอร์นิต้ี แกรนด์ โลจิสติคส์ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 2.59
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร 2.56
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) การท่องเที่ยวและสันทนาการ 2.49
BH บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) การแพทย์ 2.49
GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) พาณิชย์ 2.43
ICC บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) แฟชั่น 2.41
RAM บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) การแพทย์ 2.36
UOBKH บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย์ 2.31
DIMET บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 2.27
AHC บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จ ากัด (มหาชน) การแพทย์ 2.21
KASET บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง 2.08
BGH บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) การแพทย์ 1.98
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KSL บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองดื่ม 1.94
TWZ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.89
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1.85
UNIQ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1.84
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) อาหารและเคร่ืองดื่ม 1.56
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 1.42
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ประกันภัยและประกันชีวิต 1.10
SABINA บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) แฟชั่น 1.08
SPI บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) พาณิชย์ 1.06
NEW บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) การแพทย์ 0.94
GUNKUL** บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค
IFS** บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย์
SYMC** บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
UAC** บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ ธุรกิจขนาดกลาง
OFM** บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง
PHOL** บริษัท ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง
ARIP** บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง
NINE** บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง
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