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“หุ้นจ่ายปันผลเยอะๆ ดีจริงหรือ ?”  
 

อธิป  กีรติพชิญ์  
Facebook Fanpage : นิ้วโป้ง Fundamental VI 

  

 

มีหุ้นอยู่ประเภทหนึ่ง ท่ีมีนักลงทุนจ ำนวนมำกให้ควำมสนใจ โดยเฉพำะผู้ท่ีต้องกำรกระแสเงินสดไว้ใช้จ่ำย 
เช่น นักลงทุนเต็มเวลำ นักลงทุนวัยเกษียณ นักลงทุนท่ีเทียบผลตอบแทนกำรลงทุนกับดอกเบี้ยธนำคำร            
หุ้นประเภทนั้นคือ “หุ้นที่จ่ายปันผลสูงๆ”  

ซึ่งพอดีตอนนี้ ตรงกับช่วงเวลำจบไตรมำส 1 ขึ้นต้นไตรมำส 2  ในทำงปฏิทินหุ้นถือกันว่ำเป็นเทศกำล 
“จ่ำยปันผล” นั่นเอง ก็มีตั้งแต่กำรประชุมผู้ถือหุ้น ขออนุมัติจ่ำยปันผล ประกำศจ่ำยปันผล ก ำหนดวัน XD และกำร
จ่ำยปันผลจริงๆ 

นักลงทุนบำงคน พุ่งเข้ำตลำดหุ้นและเลือกซื้อหุ้นท่ีปันผลสูงก่อนวัน XD เพื่อหวังกินเงินปันผล… บำงคน
เลือกซื้อหุ้นท่ีเพิ่งจ่ำยปันผลเยอะๆหลังวัน XD เพื่อเก็บหุ้นท่ีรำคำถูกลง ... และบำงคนมองว่ำหุ้นปันผลสูงมีไว้
ครอบครองระยะยำว ไม่ขำย ต้องเก็บกินปันผลนำนๆ แนวห่ำนทองค ำ 

ค ำถำมมีมำกมำย ว่ำท ำแบบไหนดีกว่ำกัน ซึ่งค ำถำมนี้ ผมคิดว่ำไม่มีค ำตอบง่ำยๆให้ฟันธง กำรจะปฏิบัติ
แบบไหน มันขึ้นกับจริตกำรลงทุน แนวทำงกำรลงทุน และจังหวะชีวิตของตัวนักลงทุนเองด้วย  

แต่ค ำถำมท่ีน่ำสนใจกว่ำ ผมคิดว่ำเป็นค ำถำมท่ีว่ำ “หุ้นปันผลเยอะๆดีจริงไหม?  

ค าตอบของผมคือ “มีทั้งดีและไม่ดี”   

เรำต้องไม่ลืมพื้นฐำนท่ีว่ำ กำรที่หุ้นหรือกิจกำรท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ จะมอบผลตอบแทน(ก ำไร)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ สำมำรถท ำได้ 2 ทำง คือ  

หน่ึง..ก ำไรจำกกำรขำยหุ้น ที่มีรำคำหุ้นปรับตัวสูงขึ้นมำกกว่ำต้นทุนที่ซื้อมำ (Capital Gain Yield)  

สอง.. ก ำไรจำกเงินปันผล (Dividend Yield) 
  

ท่ีมำของผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นท้ังสองข้อ มำจำกกฏพื้นฐำนส ำคัญท่ีสุดว่ำ...กิจการต้องท าธุรกิจมีก าไร!!!   

ซึ่งก ำไรสุทธิทุกไตรมำส ทุกปีนั้น กิจกำรสำมำรถเลือกท่ีจะจ่ำยปันผลออกมำตอบแทนผู้ถือหุ้นก็ได้ หรือ 
เก็บก ำไรนั้นไว้เพื่อรักษำสภำพคล่อง หรือน ำไปลงทุนขยำยกิจกำรก็ได้ หำไม่แล้ว หำกกิจกำรจ ำเป็นต้องใช้เงิน
ลงทุนก็กลำยเป็นต้องกู้ยืม ส่งผลให้มีภำระดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำ D/E (Debt to Equity ratio) สูงขึ้น หรือแย่ไปกว่ำนั้น
บำงกิจกำรอำจเรียกเพิ่มทุน เรียกเงินสดจำกผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีใครชอบ  
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  แล้วควำมน่ำลงทุน กับกำรจำ่ยปันผล สัมพันธ์กันหรือไม่? ขอยกตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

 
1. บำงกิจกำรก ำลังเติบโตอยู่ในช่วง Growth อำจจะมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องเก็บก ำไร ไว้ขยับขยำยกิจกำร 

ขยำยสำขำ ขยำยโรงงำน ขยำยโครงข่ำย จึงยังไม่จ่ำยปันผล หรือ จ่ำยปันผลเป็นหุ้น แทนท่ีจะจ่ำย

ออกเป็นเงินสดจริงๆ โดยท่ีมีรำยได้และก ำไรเติบโตขึ้นตลอด ก็จัดเป็นกิจกำรท่ีดี มีอนำคต  หุ้นที่ไม่จ่าย

ปันผล(หรือปันผลเป็นหุ้น)แบบน้ีก็จัดว่าน่าลงทุน  

2. บำงกิจกำรท่ีเติบโตเต็มท่ี จนกลำยเป็นหุ้นแข็งแกร่ง มีแผนขยำยกิจกำร แต่ไม่จ ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมำก 

อำจจะจ่ำยปันผลได้สูงต้ังแต่ 3% ขึ้นไป มีลักษณะเป็นหุ้นห่ำนทองค ำ หรือบำงคนเรียก cash cow แม่วัวท่ี

รีดนมได้เรื่อยๆ แบบนี้ก็ตอบโจทย์นักลงทุนท่ีต้องกำรเงินปันผลได้เป็นอย่ำงดี แถมยังได้ควำมแข็งแกร่ง

ของกิจกำรด้วย หุ้นจ่ายปันผลสูงแบบน้ีก็น่าลงทุน  

3. บำงกิจกำรอยู่ในธุรกิจท่ีโตช้ำ หรือไม่โตอีกแล้ว อยู่ในอุตสำหกรรมตะวันตกดิน โรงงำนก็มีอยู่เท่ำนั้น สำขำ

ก็มีอยู่เท่ำนี้ สินค้ำก็จะมีอยู่แค่นั้น แทบไม่มีควำมต้องกำรใช้เงินลงทุนใหม่  แต่กิจกำรยังพอมีก ำไรทุกปี 

ก ำไรเท่ำไหร่จ่ำยปันผลได้หมด เป็นหุ้นท่ีจ่ำยปันผลได้เยอะ แต่กิจกำรไม่เติบโตอีกแล้ว จะไม่มีแผนการ

ขยายหรือพัฒนาอะไรต่อได้อีก แบบน้ีผมเห็นว่าไม่น่าลงทุน   

ถึงตรงนี้ ผู้อ่ำนคงพอจะเห็นภำพว่ำ กำรจ่ำยปันผลได้มำกๆ ไม่ได้เป็นตัวแปรหนึ่งเดียวในกำรตัดสินใจ
ลงทุนหรือไม่ลงทุน แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดของกิจการคือ ก าไร และ อนาคตของกิจการ อย่ำลืมว่ำ หำกกิจกำร
สำมำรถเอำเงินท่ีจะจ่ำยปันผล ไปลงทุนขยำยกิจกำร แล้วท ำให้กิจกำรเติบโตขึ้น รำยได้เพิ่ม ก ำไรเพิ่ม                
เ พิ่ ม ขี ด ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร แ ข่ ง ขั น ไ ด้ นั้ น  ท่ี สุ ด แ ล้ ว  . . .  ร า ค า หุ้ น ก็ จ ะ เ พิ่ ม ขึ้ น 
เพรำะฉะนั้น บทสรุปของกำรเลือกหุ้นเพื่อกำรลงทุน อย่ำดูที่เงินปันผลเพียงอย่ำงเดียว ต้องดูว่ำกิจกำรนั้น  

1. มีรำยได้เพิ่ม มีก ำไรเพิ่ม เติบโตอย่ำงต่อเนื่องหรือไม่?  

2. มีกำรน ำเงินไปลงทุน ขยำยกิจกำรหรือไม่ ดีแค่ไหน อย่ำงไร?  

3. ส ำรวจกิจกำรเชิงคุณภำพ ทั้งผู้บริหำร ท้ังแนวโน้มควำมต้องกำรในสินค้ำและบริกำร ท้ังควำมได้เปรียบ
ในกำรแข่งขัน มีดีแค่ไหน ?  

4. ส ำรวจกิจกำรเชิงปริมำณ โดยติดตำมดูงบกำรเงินในทุกไตรมำส เพื่อตรวจสอบว่ำยังเป็นกิจกำรท่ีดี
จริงๆหรือไม่ ?  

นี่เป็นส่วนหนึ่งของค ำถำมท่ีต้องถำมตัวเองก่อนลงทุน ซึ่งหากเราพบธุรกิจที่ดี เป็น Good Stock และ
น ามาวัดมูลค่าหุ้นเข้าลงทุนที่ Good Price น่ันคือการลงทุนที่ดีครับ   
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