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Disclaimers:  

ขอ้ความที�ปรากฎในรายงานฉบบันี' เป็นความคดิสว่นตวั 

ของผูเ้ขยีนโดยเฉพาะ ซึ�งไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงาน 

ที�ผูเ้ขยีนสงักดัอยู่ รายงานฉบบันี'จดัทาํบนพื'นฐานของ 

ขอ้มลูที�เชื�อว่ามคีวามน่าเชื�อถอื โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อให ้

ความรูแ้ละแนวคดิแก่ผูอ้า่นเทา่นั 'น  

 

 

เรื �องน่ารู้ก่อนลงทนุหุ้นปันผล 
 

Executive  Summary:  
“ในสถานการณ์ดอกเบี
ยเงินฝากอยู่ในระดบัตํ=า ขณะที=บริษทัจดทะเบียนไทยยงัมีความแขง็แกร่ง 
สามารถจ่ายเงินปันผลให้อย่างสมํ=าเสมอ การลงทุนในหุ้นปันผลจึงเป็นอีกทางเลือกที=มีความ
น่าสนใจ เพื=อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผูล้งทุน การศึกษานี
จึงนําเสนอเรื=องน่ารู้ก่อนลงทุนหุ้นปันผลใน 
3 ด้าน คือ 1) การเลือกหุ้นปันผล 2) การติดตามสิทธิประโยชน์ และ 3) การใช้สิทธิเครดิตภาษีเงิน
ปันผล ” 

 การเลือกหุ้นปันผล 

• หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ มใีหเ้ลอืกกว่า 2,000 
หลกัทรพัย ์จาก 691 บรษิทัจดทะเบยีน ซึ�งบรษิทัจดทะเบยีนในแต่ละหมวดธุรกจิกม็คีวามแตกต่าง
กนัในดา้นขนาดกจิการ ผลตอบแทน ผลประกอบการ การลงทุน ดงันั 'น ในการเลือกหุ้นปันผล จึง
พิจารณาหุ้นรายตวั หรือ Individual Stock Selection  

• 191 หลกัทรพัยติ์ดรายชื=อหุ้นปันผลที=มีความโดดเด่น (หลกัทรพัยใ์นกลุ่ม Dividend Universe: 
กาํไรต่อเนื�อง มสีภาพคล่อง มธีรรมภบิาลในการบรหิารงาน และจ่ายเงนิปันผลสมํ�าเสมอ ตลอดช่วง 
3 ปีล่าสุด) โดย 48 หลกัทรพัยใ์นกลุ่มนี
 มี Dividend Yield สงูกว่า 5%  

• ณ 8 พฤษภาคม 2561 พบว่า มี 20 หลกัทรพัยจ์าก 48 หลกัทรพัยม์รีาคาหลกัทรพัยต์ํ=ากว่าราคา
ประมาณการ 12 เดือนของนักวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์(12-Monthly Consensus Target Price) ถอื
ว่า ราคาหลกัทรพัยปั์จจุบนัของบรษิทัเหล่านี'ยงัอยู่ในระดบัที=สามารถลงทุนได้ 

 การติดตามสิทธิประโยชน์ 

• ในช่วงเทศกาลจ่ายเงนิปันผล คอื ในช่วงเดอืนมนีาคม - พฤษภาคม ของทุกปี บรษิทัจดทะเบยีน
ต่างๆ จะจ่ายเงนิปันผลและจดัส่งเอกสารสทิธไิปยงัผูถ้อืหุน้ อย่างไรกต็าม พบว่า ทุกปีจะมเีอกสาร
ตคีนืมาที�บรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวนมาก ซึ�งพบว่า ณ สิ
นเดือน
เมษายน 2561 เงินปันผลมลูค่ารวมสงูถึง 453 ล้านบาท ที=ไม่สามารถส่งถึงผูถ้ือหุ้น 
เนื=องจากผูถ้ือหุ้นเปลี=ยนแปลงที=อยู่และไม่แจ้งเปลี=ยนแปลงข้อมลูในการจดัส่งเอกสาร หรือ 
บญัชีที=ใช้รบัเงินปันผลไม่พร้อมใช้งาน อาทิ มีการปิดบญัชีธนาคารไปแล้ว เป็นต้น 

• การตดิตามสทิธแิละเอกสารต่างๆ ผูถ้อืหุน้สามารถตดิต่อไดท้ี� 3 วธิ ีไดแ้ก่ 1) TSD Counter 
Service ชั 'น 1 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 2) SET Contact Center ที�หมายเลข
โทรศพัท ์02-009-9999 และ 3) การตรวจสอบดว้ยตนเองผ่านระบบ TSD Investor Portal  โดยไม่
มคี่าใชจ่้ายในการสมคัรและใชบ้รกิารที�  www.set.or.th/tsd 

 การใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล 

• ในการลงทุนในหุน้ปันผล นอกจากผูถ้อืหุน้จะไดร้บัเงนิปันผลแลว้ ยงัมโีอกาสไดเ้งนิเพิ�มเตมิจาก
การเครดติภาษเีงนิปันผล (ขอภาษคีนืในกรณทีี�บรษิทัจดทะเบยีนจ่ายภาษจีากกาํไรสุทธก่ิอนนํา
จ่ายเงนิปันผล และมกีารหกัภาษ ีณ ที�จ่ายกบัผูถ้อืหุน้อกีครั 'ง ทาํใหม้กีารเสยีภาษซีํ'าซอ้น) ซึ�ง     
ผูถ้อืหุน้สามารถ Download ขอ้มลูประกอบการเครดติภาษเีงนิปันผลจากระบบ TSD Investor 
Portal  ที�สรุปยอดเงนิปันผลในแต่ละอตัราภาษขีองทุกหลกัทรพัยท์ี�ผูถ้อืหุน้ไดร้บัเงนิปันผลและมี
การหกัภาษ ีณ ที�จ่าย โดยไมต่อ้งเสยีเวลาในการรวบรวมขอ้มลูเพื�อยื�นต่อกรมสรรพากร 

ก่อนลงทุนในหุ้นปันผล ผูล้งทุนพึงศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน เพื=อให้ได้รบัสิทธิประโยชน์
ครบถ้วน ตามแนวคิด “เลือกหุ้นเป็น ใจเยน็รอปันผล สืบค้นตามสิทธิZ  เครดิตภาษีคืน” 
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 ความน่าสนใจของบริษทัจดทะเบียนไทยและการลงทุนในหุ้นปันผล 

 
 แมว้่าเศรษฐกจิไทยจะมทีศิทางที�ดขี ึ'น โดย GDP ของไทยในปี 2560 เตบิโตขึ'นรอ้ยละ 3.9 
(ภาพที� 1) แต่อตัราดอกเบี'ยเงนิฝากประจาํของธนาคารพาณิชยย์งัอยู่ในระดบัตํ�ามาก โดยอตัราดอกเบี'ย
เงนิฝากประจาํ 1 ปี อยู่ที�ระดบั 0.75% - 1.65% ต่อปี และอตัราดอกเบี'ยเงนิฝากประจาํ 2 ปีของธนาคาร
พาณิชย์อ์ยูท่ี�ระดบั 1.00% - 1.80% ต่อปี เท่านั 'น (ภาพที� 2) ขณะที�บรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai) มผีลประกอบการด ีจ่ายเงนิ
ปันผลใหผู้ถ้อืหุน้อย่างต่อเนื�อง ดงันั 'น  การลงทุนในหุน้ปันผลจงึเป็นทางเลอืกที�น่าสนใจในการลงทุน
ระยะยาวภายใตภ้าวะดอกเบี'ยตํ�า อกีทั 'งยงัมโีอกาสทาํกาํไรจากสว่นต่างราคาตามแนวโน้มการเตบิโต
ของธุรกจิอกีดว้ย 

ภาพที= 1 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที= 4 ปี 2560 
หน่วย: % 

 
ที�มา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 
 

ภาพที= 2 อตัราดอกเบี
ยเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย ์ประจาํวนัที=  15 พฤษภาคม 2561 
หน่วย: % 

 
ที�มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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1 ไมร่วมมลูค่าการจ่ายปันผลเป็นหุน้  
2 ในการนบัจาํนวนครั 'งการจ่ายเงนิปันผล นบัรวมหลกัทรพัย ์NVDR และหลกัทรพัยส์ามญั เป็นครั 'งเดยีวกนั 

ในปี 2560 บริษทัจดทะเบียนไทยมีกาํไรรวมกว่า 951,024 ล้านบาท มีอตัราการเติบโต 3 เท่าของ 
GDP 

 จากประสบการณ์จากวกิฤตเิศรษฐกจิ วกิฤตกิารเมอืง และภยัธรรมชาตใินชว่งสบิปีที�ผ่าน 
สง่ผลใหบ้รษิทัจดทะเบยีนไทยมคีวามระมดัระวงัในการดาํเนินธุรกจิ เพิ�มประสทิธภิาพในการบรหิาร
จดัการตน้ทุนและภาระหนี' ทาํใหก้าํไรสทุธขิองบรษิทัจดทะเบยีนมแีนวโน้มเพิ�มขึ'น โดยกาํไรสทุธขิอง
บรษิทัจดทะเบยีนในชว่งปี 2550 - 2560 เตบิโตรอ้ยละ 9.26 ต่อปี และในปี 2560 กาํไรสทุธขิองบรษิทั
จดทะเบยีนใน SET และ mai มมีลูค่าสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ ที�ระดบั 951,024 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ'น 
12.27% จากปี 2559 (ภาพที� 3) ซึ�งมอีตัราการเตบิโตสงูเป็น 3 เท่าของ GDP ของประเทศไทย  

 
ภาพที= 3 กาํไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ  

ปี 2550 - 2560 
หน่วย: ลา้นบาท 

 
ที�มา: SETSMART ณ  20 มนีาคม 2561 

 
  

บริษทัจดทะเบียนไทยจา่ยเงินปันผลต่อเนื=อง ในปี 2560 มีการจ่ายเงินปันผลรวมสูงกวา่ 524,000 

ล้านบาท1 สูงสุดเป็นประวติัการณ์ 

 จากขอ้มลูการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัจดทะเบยีน พบว่า บรษิทัจดทะเบยีนใน SET และ mai 
มกีารจ่ายเงนิปันผลอย่างต่อเนื�อง โดยในปี 2551 การมจีา่ยเงนิปันผลจาก 381 บรษิทั รวม 533 ครั 'ง
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ (แต่ละบรษิทัอาจมกีารจ่ายเงนิปันผลมากกว่า 1 ครั 'ง ขึ'นอยู่กบันโยบายการจ่ายเงนิปัน
ผล) และขอ้มลูล่าสดุในปี 2560 มกีารจ่ายเงนิปันผลจาก 513 บรษิทั รวม 737 ครั 'ง2 (ตารางที� 1)ใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้  

 นอกจากจาํนวนบรษิทัและจาํนวนครั 'งในการจ่ายเงนิปันผลจะเพิ�มขึ'นแลว้ มลูค่าเงนิปันผลมี
แนวโน้มเพิ�มขึ'นเช่นเดยีวกนั โดยในปี 2560 มลูค่าการจ่ายเงนิปันผลสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ โดยอยู่ที� 
524,055 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ'น 9.25% จากปี 2559  

 

392,203
301,042

428,835

579,170 593,160
714,738

781,480
654,522 625,073

847,087
951,024

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

CAGR = 9.26%
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3 ไมร่วมการจ่ายเงนิปันผลของหลกัทรพัยใ์นหมวดกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

 สาํหรบัในชว่ง 4 เดอืนแรกของปี 2561 บรษิทัจดทะเบยีนมกีารประกาศจ่ายเงนิปันผล 312 
บรษิทั รวม 312 ครั 'ง มมีลูค่าเงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รวม 269,817 ลา้นบาท (ภาพที� p) หรอื
เพิ�มขึ'น 13.27% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 
ตารางที= 1 สถิติการจ่ายเงินปันผลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

จ่ายให้ผูถื้อหุ้นในช่วงปี ijjk - เม.ย. ijlk 
 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 ม.ค. - เม.ย.2561 

จาํนวนบรษิทัที�จา่ยเงนิปันผล (บรษิทั) 381 354 389 416 414 437 450 469 500 513 312 
จาํนวนครั 'งที�จา่ยเงนิปันผล (ครั 'ง) 533 503 566 610 585 621 635 666 715 737 312 

ที�มา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย; ขอ้มลู ณ 9 พฤษภาคม 2561 

 

ภาพที= 4 มูลค่าเงินปันผลที=บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ  

จ่ายให้ผูถื้อหุ้นในช่วงปี 2551 - เม.ย. 25613  
หน่วย: ลา้นบาท 

 
ที�มา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย; ขอ้มลู ณ 9 พฤษภาคม 2561 

 
   

 ดงันั 'น ในบทความนี'จงึนําเสนอเกี�ยวกบัเรื�องน่ารูก้่อนลงทุนหุน้ปันผลเพื�อเป็นขอ้มลูสาํหรบัผูท้ี�
มเีงนิออมที�ตอ้งการลงทุนในหุน้ปันผลใหไ้ดร้บัผลประโยชน์สดุสงู โดยพจิารณา 3 สว่น  ไดแ้ก่ r) “เลอืก
หุน้เป็น ใจเยน็รอปันผล” หมายถงึ การพจิารณาคดัเลอืกหุน้ปันผลจากหุน้ทั 'งหมดใน SET และ mai 2) 
“สบืคน้ตามสทิธิ u” หมายถงึ การรกัษาสทิธปิระโยชน์อนัเกดิจากการถอืครองหุน้ปันผล โดยการตดิตาม
ขอ้มลูสทิธิ uประโยชน์ต่างๆ และ 3) “เครดติภาษคีนื” หมายถงึ ขั 'นตอนและกระบวนการในการขอภาษี
คนืจากการจ่ายภาษซีํ'าซอ้นของเงนิปันผลที�จ่ายใหผู้ถ้อืหุน้ 
 

 “เลือกหุ้นเป็น ใจเยน็รอปันผล” 

 
Dividend Universe: การเลือกลงทุนในหุ้นปันผล 

 ปัจจบุนัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ มหีลกัทรพัยใ์ห้
เลอืกลงทุนมากกว่า 2,000 หลกัทรพัย ์691 บรษิทั ใน 8 อุตสาหกรรม 28 หมวดธุรกจิ ซึ�งบรษิทัจด
ทะเบยีนในแต่ละหมวดธุรกจิมคีวามแตกต่างกนัในดา้นขนาดของกจิการ การประกอบกจิการ การลงทุน 

277,053
214,135

313,838 354,200
425,855 415,979 431,576 457,937 480,129

524,055

269,817

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 ม.ค. -เม.ย.
2561
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4 https://www.set.or.th/th/setresearch/database/dividend_universe.html 

และผลการดาํเนินธุรกจิ ดงันั 'น ในการเลอืกหุน้ปันผลในการศกึษาเรื�อง Dividend Universe จงึพจิารณา
หุน้ปันผลรายตวั หรอื Individual Stock Selection จากบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ ณ สิ'นเดอืนกนัยายน 2560 จาํนวน 662 บรษิทั โดย
พจิารณาจากงบการเงนิตามปีปฏทินิ สาํหรบัปี 2553 - 2559 

 บรษิทัจดทะเบยีนที�ผ่านการคดัเลอืก ตอ้งเป็นบรษิทัจดทะเบยีนที�มกีาํไรสทุธต่ิอเนื�องทุกปี มี
กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานเป็นบวก มกีารจ่ายปันผลต่อเนื�องตลอดช่วงที�ทาํการศกึษา และมรีะดบั
คะแนนบรรษทัภบิาลตั 'งแต่ “ด”ี หรอือยู่ในเกณฑ ์3 ดาวขึ'นไป (ภาพที� 5) ซึ�งเรยีกบรษิทัที�ผ่านเกณฑ์
การคดัเลอืกนี'ว่า “Dividend Universe” และเพื�อใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาที�นกัลงทุนตอ้งการ 
ฐานขอ้มลูหุน้ปันผลนี'จงึใชช้ว่งเวลาในการศกึษา กาํหนดเป็น 3 ช่วงขอ้มลู คอื พจิารณาบรษิทัจด
ทะเบยีนยอ้นหลงั ตลอดช่วง 3 ปีล่าสดุ 5 ปีล่าสดุ และ 7 ปีล่าสุด  

 ทั 'งนี' ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จะปรบัปรุงขอ้มลูฐานขอ้มลู Dividend 
Universe และนําเสนอบนเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย4 ในชว่งเดอืนเดอืนกนัยายน
ของทุกปี 

ภาพที= 5 ความหมายและหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกหุ้นปันผล (Dividend Universe) 

 
ที�มา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 191 หลกัทรพัยติ์ดรายชื=อหุ้นปันผลที=มีความโดดเด่นและมี 48 หลกัทรพัยที์=มี Dividend Yield 

5% ขึ
นไป และ มี 20 หลกัทรพัยที์=มีราคาตลาดตํ=ากวา่ราคาประมาณการ 12 เดือนของ
นักวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์
 จากรายชื�อ Dividend Universe จากบรษิทัที�ผ่านเกณฑค์ดัเลอืกตามชุดขอ้มลู 3 ปีล่าสดุ 
พบว่า ม ี191 หลกัทรพัย ์เป็นไปตามเกณฑก์ารคดัเลอืก และเมื�อพจิารณาผลตอบแทนจากเงนิปันผล 
(Dividend yield) ณ สิ'นเดอืนเมษายน 2561 พบว่า ม ี48 หลกัทรพัยท์ี�ม ีDividend yield สงูกว่า 5% ซึ�ง
สงูกว่าดอกเบี'ยของหุน้กูข้องบรษิทัจดทะเบยีน และดอกเบี'ยของพนัธบตัรรฐับาล นอกจากนี'บรษิทัจด
ทะเบยีนเหล่านี'ม ีP/E อยู่ในระดบัไม่สงูมากนกั โดย 41 จากทั 'งหมด 48 หลกัทรพัยม์ ีP/E ตํ�ากว่า P/E 
ของหมวดธุรกจิ  
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5
 จากระบบ Bloomberg 

 เมื�อพจิารณาจงัหวะการลงทุน จากราคาประมาณการ 12 เดอืนของนกัวเิคราะห ์(12-Monthly 
Consensus Target Price)5 ณ 8 พฤษภาคม 2561 พบว่า 20 หลกัทรพัย ์จากทั 'งหมด 41 หลกัทรพัยท์ี� 
ราคาตา ณ สิ'นเดอืนเมษายน 2561 ตํ�ากว่าราคาประมาณการ ดงันั 'น อาจคาดการณ์ไดว้่า ราคา
หลกัทรพัยปั์จจบุนัของบรษิทัเหล่านี'ยงัอยู่ในระดบัที�สามารถลงทุนเพิ�มเตมิได ้(ตารางที� 2) 

ตารางที= 2 หลกัทรพัยก์ลุม่หุ้นปันผลที=มี Dividend yield (DVY) สูงกว่า 5% มี P/E ตํ=ากว่า P/E ของหมวดธรุกิจ 
และราคาหลกัทรพัย ์ณ 30 เมษายน 2561 ตํ=ากว่าราคาประมาณการ 12 เดือนของนักวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์

ชื�อย่อ
หลกัทรพัย์ 

อุตสาหกรรม หมวดธุรกจิ %DVY 
 

ราคาปิด P/E วนัจ่าย 
เงนิปันผล 

อตัราการจ่าย 
เงนิปันผล 

ต่อหุน้ 

รอบผลประกอบการ ราคา 
ประมาณการ  

r} เดอืน 
วนัเริ�มตน้ วนัสิ'นสุด 

ASP ธุรกจิการเงนิ เงนิทุนและ
หลกัทรพัย์ 

 7.98  3.76 10.68 14 พ.ค. 61  0.20  1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 60 4.30 

AIT เทคโนโลย ี เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

 7.45  27.50 13.16 8 พ.ค. 61  1.40  1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 60 29.75 

PT เทคโนโลย ี เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

 7.41  6.75 9.92 10 พ.ค. 61  0.40  1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 60 8.30 

KGI ธุรกจิการเงนิ เงนิทุนและ
หลกัทรพัย์ 

 7.27  4.40 9.88 9 พ.ค. 61  0.32  1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 60 4.44 

INTUCH เทคโนโลย ี เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

 7.18  57.50 17.27 27 เม.ย. 61  1.27  1 ก.ค. 60 31 ธ.ค. 60 68.44 

LH อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 

พฒันา
อสงัหารมิทรพัย์ 

 6.82  11.00 12.56 22 พ.ค. 61  0.35  1 ก.ค. 60 31 ธ.ค. 60 12.90 

GLOW ทรพัยากร พลงังานและ
สาธารณูปโภค 

 6.67  86.25 13.9 22 พ.ค. 61  4.22  1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 60 88.70 

TASCO อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสรา้ง 

วสัดุก่อสรา้ง  6.63  18.10 11.16 25 เม.ย. 61  0.90  1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 60 19.00 

FORTH เทคโนโลย ี เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

 6.32  6.65 23.51 3 พ.ค. 61  0.25  1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 60 8.40 

MC บรกิาร พาณิชย์  6.30  11.90 15.62 3 พ.ค. 61  0.30  1 ก.ค. 60 31 ธ.ค. 60 15.01 
BCP ทรพัยากร พลงังานและ

สาธารณูปโภค 
 5.93  36.25 8.64 7 พ.ค. 61  1.10  n.a. n.a. 45.00 

PDG สนิคา้
อุตสาหกรรม  

สนิคา้
อุตสาหกรรม  

 5.88  3.74 13.57 22 พ.ค. 61  0.14  1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 60 3.86 

SNC สนิคา้
อุตสาหกรรม 

วสัดุอุตสาหกรรม
และเครื�องจกัร 

 5.84  15.40 11.04 30 เม.ย. 61  0.50  1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 60 19.45 

TOG สนิคา้อุปโภค
บรโิภค 

ของใชส่้วนตวั
และเวชภณัฑ ์

 5.83  6.00 15.51 3 พ.ค. 61  0.27  1 ก.ค. 60 31 ธ.ค. 60 10.60 

HANA เทคโนโลย ี ชิ'นส่วน
อเิลก็ทรอนิกส์ 

 5.76  34.75 9.69 11 พ.ค. 61  1.00  1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 60 42.23 

MODERN สนิคา้อุปโภค
บรโิภค 

ของใชใ้น
ครวัเรอืนและ
สาํนกังาน 

 5.71  5.25 18.26 23 พ.ค. 61  0.20  1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 60 6.60 

TKS บรกิาร สื�อและสิ�งพมิพ์  5.58  10.30 12.90 18 พ.ค. 61  0.52  1 ก.ค. 60 31 ธ.ค. 60 16.43 
FSMART บรกิาร บรกิาร  5.58  9.85 14.51 27 เม.ย. 61  0.30  1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 60 14.90 
BRR เกษตรและ

อุตสาหกรรม
อาหาร 

อาหารและ
เครื�องดื�ม 

 5.49  8.20 12.69 24 พ.ค. 61  0.30  1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 60 8.25 

SPCG ทรพัยากร พลงังานและ
สาธารณูปโภค 

 5.33  21.10 8.14 11 พ.ค. 61  0.65  1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 60 24.45 

ที�มา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ สิ'นเดอืนเมษายน 2561; Bloomberg ณ 8 พฤษภาคม 2561 
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6 ตามพระราชบญัญตั ิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2560 มาตรา 57 (6) และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง เหตุการณ์ที�บรษิทัจดทะเบยีน
ตอ้งรายงานตามมาตรา 57 (6) พ.ศ. 2560 กาํหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนรายงานเกี�ยวกบัสาํนกังาน กลต. และตลาดหลกัทรพัยเ์มื�อมเีหตุการณ์สาํคญัใดๆ ที�มี
ผลกระทบต่อสทิธิ uของผูถ้อืหุน้ หรอืมผีลต่อการตดัสนิใจในการซื'อและขายหลกัทรพัย ์หรอืมผีลกระทบต่อราคาของหลกัทรพัย ์ซึ�งการประกาศจ่ายเงนิปันผลหรอืงด
จ่ายเงนิปันผลถอืเป็นเหตุการณ์ที�ผลสง่กระทบตามเกณฑด์งักล่าว ดงันั 'น บรษิทัจดทะเบยีนตอ้งรายงานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ละเปิดเผยใหผู้ถ้อืหุน้และผูล้งทุนได้
ทราบโดยทนัท ี

 มีนาคม - พฤษภาคม ของทุกๆ ปี คือ ช่วงเทศกาลจ่ายเงินปันผล 

 บรษิทัจดทะเบยีนสว่นใหญ่จะดาํเนินการปิดสมุดทะเบยีนเพื�อรวบรวมรายชื�อผูถ้อืหุน้เพื�อ
จ่ายเงนิปันผล (XD) ในแต่ละปีในช่วงเดอืนมนีาคม  พฤษภาคม ของแต่ละปี โดยจากขอ้มลูในชว่งปี 
2551 - 2560 พบว่า โดยเฉลี�ย 64% ของการปิด XD จะดาํเนินการในช่วงเดอืนมนีาคม - พฤษภาคม 
ดงันั 'น เราจงึเรยีกช่วงดงักล่าววา่ “เทศกาลจ่ายเงนิปันผล” (ภาพที� 6) นอกจากนี'บางบรษิทัมกีาร
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ�งจะมปิีด XD ในช่วงเดอืนสงิหาคมของแต่ละปี  

 
ภาพที= 6 ความถี=ของจาํนวนครั 
งในการปิดสมุดทะเบียนเพื=อจ่ายเงินปันผลในแต่ละเดือน 

ของปี 2551 - 2560 
หน่วย: ครั 'ง 

 
ที�มา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   

ดงันั 'น เมื�อนกัลงทุนสามารถคดัเลอืกหุน้เพื�อไดม้รีายไดจ้ากเงนิปันผล และลงทุนในหุน้ปันผลแลว้ กใ็จ
เยน็รอช่วงเทศกาลจ่ายปันผลในช่วงเดอืนมนีาคม - พฤษภาคม ของแต่ละปี เพื�อรอการจ่ายเงนิปันผล
ของบรษิทัจดทะเบยีนตามที�ไดถ้อืครองหุน้ไว ้

 
 “สืบค้นตามสิทธิZ ” 

  การลงทุนในหุน้ปันผล ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์เช่นเดยีวกนักบัการลงทุนในหุน้โดยปกต ิ
กล่าวคอื ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางการเงนิ (financial benefits) อาท ิเงนิปันผล ปันผลเป็นหุน้ สว่นต่าง
ราคาจากการซื'อขาย เป็นตน้ และสทิธปิระโยชน์ในดา้นการออกเสยีงในที�ประชุมผูถ้อืหุน้ (voting right) 
สาํหรบัในบทความนี'เราจะพจิารณาสทิธปิระโยชน์ทางการเงนิเทา่นั 'น 

 โดยทฤษฎกีารเงนิ ราคาหุน้จะปรบัลดลงเท่ากบัหรอืน้อยกว่ามลูค่าเงนิปันผลที�จ่ายในงวดนั 'นๆ 
ก่อนปรบัตวัสูร่ะดบัปกต ิดงันั 'น การประกาศจ่ายเงนิปันผลถอืว่าเป็นหนึ�งในกจิกรรมหรอืเหตุการณ์
สาํคญัที�กระทบต่อสทิธิ uของผูถ้อืหุน้6 ดงันั 'น บรษิทัจดทะเบยีนตอ้งรายงานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ละ
เปิดเผยใหผู้ถ้อืหุน้และผูล้งทุนไดท้ราบโดยทนัท ี
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 สาํหรบัการจ่ายปันผลประจาํปี ผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนตอ้งนําวาระเสนอคณะกรรมการของ
แต่ละบรษิทัเพื�อขออนุมตั ิก่อนนําเสนอเพื�อขออนุมตัจิากที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ ดงันั 'น ผูถ้อื
หุน้หรอืนกัลงทุนจะเริ�มทราบขา่วสารจากการจ่ายปันผลของบรษิทัครั 'งแรกจากรายงานคณะกรรมการ
บรษิทั แต่จะไดร้บัอนุมตัหิรอืไม ่อย่างไร ขึ'นอยู่กบัการพจิารณาของที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
 

ภาพที= 7 กรอบระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี กรณีกาํหนดสิทธิได้รบัปันผลหลงัการประชมุผูถื้อหุ้น 

 
ที�มา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ:   RD (Recode Date )  หมายถงึ  เป็นการระบุวนักาํหนดรายชื�อ เพื�อที�จะใหม้กีารรวบรวมรายชื�อตามสมดุทะเบยีน (Book Closing) 
      ในวนัทาํการถดัไป เพื�อใหส้ทิธใิดๆ แก่ผูถ้อืหุน้ 
   XM (Excluding Meeting)   หมายถงึ  ผูซ้ื'อหลกัทรพัยไ์มไ่ดส้ทิธเิขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ 
   XD (Excluding Dividend)  หมายถงึ  ผูซ้ื'อหลกัทรพัยไ์มไ่ดส้ทิธริบัเงนิปันผล 
 

 สญัญาณแรกของการจา่ยเงินปันผล 

 โดยทั �วไป บรษิทัจดทะเบยีนจะตอ้งจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทุกปี ภายในเวลา 4 เดอืนนบั
แต่วนัสิ'นรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั  และตอ้งไดร้บัการอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากคณะกรรมการ
ก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 2.5 เดอืน (ภาพที� 7) 

 ตวัอย่าง หากบรษิทัจดทะเบยีนสิ'นรอบระยะเวลาบญัช ีณ สิ'นปี ผูถ้อืหุน้หรอืนกัลงทุนจะทราบ
ขา่วสารเกี�ยวกบัการจ่ายปันผลประมาณกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์เป็นตน้ และจากสถติพิบว่าเกอืบทั 'งหมด 
ที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารจ่าย / งดจ่ายปันผลตามการเสนอของฝ่ายจดัการ ดงันั 'น มตทิี�
ประชุมของคณะกรรมการบรษิทัเกี�ยวกบัการจ่ายเงนิปันจงึเปรยีบเสมอืนสญัญาณแรก (first signal) 
สาํหรบันกัลงทุนในการเตรยีมปรบัพอรต์การลงทุนเพื�อรองรบัการจ่ายปันผลในปีนั 'นๆ 

 
การติดตามข่าวสารการจา่ยเงินปันผลจากปฏิทินหลกัทรพัยห์รอื TSD Investor Portal 

 ผูล้งทุนที�เป็นผูถ้อืหุน้ปันผล สามารถตดิตามขา่วสารการจ่ายเงนิปันผลไดท้ี�เวบ็ไซตข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยผ่านเมนูปฏทินิหลกัทรพัย ์(ขอ้มลูสทิธปิระโยชน์) ที�นกัลงทุนสามารถเลอืกดู
การจ่ายเงนิปันผลของหลกัทรพัยใ์นชว่งเดอืนต่างๆ ได ้โดยเลอืกประเภทการขึ'นเครื�องหมายเป็น “XD” 
(ภาพที� 8) ซึ�งสามารถเรยีกดขูอ้มลูเป็นรายเดอืนได ้

 อกีวธิกีารหนึ�ง คอื การดขูอ้มลูผ่านระบบของบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั (TSD)  หรอื TSD Investor Portal ซึ�งเป็นบรกิารขอ้มลูผูถ้อืหุน้ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต โดยเป็น
ศนูยร์วมขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละขอ้มลูผูถ้อืหุน้ มุ่งเน้นการอาํนวยความสะดวกในการคน้หา ตรวจสอบ 
และพมิพเ์อกสารต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ทางอนิเทอรเ์น็ตไดด้ว้ยตนเองตลอด }p ชม. ที�สาํคญัเมื�อ
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หลกัทรพัยท์ี�ผูล้งทุนถอืครองประกาศจ่ายเงนิปันผล หรอืใหส้ทิธปิระโยชน์ต่างๆ แก่ผูถ้อืหุน้ ระบบ TSD 
Investor Portal จะมบีรกิารแจง้ขา่วสารผ่านทาง email ใหท้ราบ ทาํใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัความสะดวกและมี
ความรวดเรว็ในการตดิตามเรื�องสทิธปิระโยชน์จากหุน้ที�ตนถอืครอง นอกจากนี' ผูถ้อืหุน้ยงัสามารถ
ตรวจสอบสถานะการจดัสง่เอกสาร การโอนเงนิปันผลเขา้บญัช ีหรอืเชค็เงนิปันผล ว่ามกีารจดัสง่แลว้
หรอืไม่ อย่างไร และหากผูถ้อืหุน้ยงัไม่ไดร้บัและมเีอกสารตคีนืมายงั TSD ผูถ้อืหุน้สามารถแจง้ความ
ประสงคใ์ห ้TSD จดัสง่เอกสารใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้นัท ี

 

ภาพที= 8 ปฏิทินหลกัทรพัย ์ 

 
ที�มา: https://www.set.or.th/set/xcalendar.do?language=th&country=TH 

  

การรบัเงินปันผลผา่นวิธีการโอนเงินปันผลเข้าบญัชีธนาคาร (e-Dividend) หรอืรบัเชค็เงินปันผล 

 เมื�อถงึวนัที�บรษิทัจดทะเบยีนกาํหนดเป็นวนัจ่ายเงนิปันผล หากผูถ้อืหุน้ไดส้มคัรโอนเงนิปันผล
เขา้บญัชธีนาคาร หรอื e-Dividend ไวแ้ลว้ ผูล้งทุนกจ็ะไดร้บัเงนิปันผลทนัทใีนวนักาํหนดจ่ายนั 'น 
สะดวกรวดเรว็ ไมต่อ้งเสยีเวลาไปธนาคารเพื�อนําเชค็เงนิปันผลไปเขาบญัช ีและไม่ตอ้งกงัวลเรื�องเชค็สง่
ถงึมอืล่าชา้ หรอืการสญูหายระหว่างการจดัสง่ หากผูถ้อืหุน้ยา้ยที�อยู่และไม่ไดแ้จง้เปลี�ยนที�อยู่ ผูถ้อืหุน้
ยงัคงไดร้บัเงนิปันผลโดยผ่านทางบญัชธีนาคาร ไม่ตอ้งเสยีเวลาตดิตอามอกสรตคีนื อกีทั 'ง หากในกรณี
ที�ผูถ้อืหุน้อยูต่่างจงัหวดักจ็ะสามารถประหยดัค่าธรรมเนียมธนาคาร โดยจากวธิกีารเดมิที�ผูถ้อืหุน้จะ
ไดร้บัเป็นเชค็เงนิปันผล และตอ้งนําเชค็ไปเขา้บญัชทีี�ธนาคาร ซึ�งนอกจากผูถ้อืหุน้จะตอ้งเสยีเวลาในการ
เดนิทาง เสยีค่าธรรมเนียมการนําเชค็เขา้บญัชขีา้มจงัหวดัแลว้ ผูถ้อืหุน้ตอ้งรออกีประมาณ 5 - 7 วนั ใน
กระบวนการจดัการเชค็ของธนาคาร อย่างไรกต็าม ผูถ้อืหุน้ที�ใชบ้รหิารโอนเงนิปันผลเขา้บญัชธีนาคาร
จะยงัคงไดร้บัหนงัสอืแจง้การนําเงนิปันผลเขา้บญัช ีพรอ้มหนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ที�จ่ายเป็น
หลกัฐานทางไปรษณียต์ามปกต ิ
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7 ไมม่กีารนบัซํ'าในหลกัทรพัยเ์ดยีวกนั แต่นบัซํ'าในกรณทีี�ผูถ้อืหุน้ถอืครองหลกัทรพัยม์ากกว่า 1 หลกัทรพัย ์

 จากขอ้มลูการจ่ายเงนิปันผลในช่วงปี 2553 - 2560 (ภาพที� 9) พบว่า จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ไดร้บั
เงนิปันผล7 มจีาํนวนเพิ�มขึ'นเรื�อยๆ จาก 2.47 ลา้นคน ในปี 2553 เพิ�มขึ'นเป็น 5.94 ลา้นคนในปี 2560 
โดยสดัสว่นตามจาํนวนผูถ้อืหุน้ที�รบัเงนิปันผลดว้ยวธิกีารโอนเงนิปันผลเขา้บญัชธีนาคาร หรอื e-
dividend เพิ�มขึ'นจาก 80.50% ของผูไ้ดร้บัเงนิปันผลทั 'งหมดในปี 2553 เพิ�มขึ'นเป็น 92.90% ของผู้
ไดร้บัเงนิปันผลทั 'งหมดในปี 2560 

 

ภาพที= 9 จาํนวนผูถื้อหุ้นได้รบัเงินปันผลในปี 2553 - 2560 
หน่วย: ราย 

 
ที�มา: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ 16 พฤษภาคม 2561 

  

ณ สิ
นเดือนเมษายน 2561 มีเงินปันผลกว่า 453 ล้านบาท คงค้างรอผูถื้อหุ้นมารบั 

 ในช่วงเทศกาลจ่ายเงนิปันผล ผูถ้อืหุน้หรอืนกัลงทุนผูม้หีุน้อยู่ในมอื ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนจะ
ไดร้บัเอกสารเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ เอกสารเกี�ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล อาท ิเชค็เงนิปันผล หลกัฐานการ
โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร เป็นตน้ อย่างไรกต็าม จากขอ้มลูจากบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จาํกดั (TSD) ผูท้าํหน้าที�เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์และทาํหน้าที�จดัสง่เอกสารต่างๆ ไปยงัผูถ้อื
หุน้ ตามที�ไดม้อบหมายจากบรษิทัจดทะเบยีน พบว่า มเีอกสารตคีนืกลบัมาที� TSD จาํนวนมาก รวมทั 'ง
เชค็เงนิปันผลดว้ย ซึ�ง ณ 30 เมษายน 2561 มรีายการเชค็ตคีนืกลบัมาที� TSD รวมกว่า 500,000 
รายการ หรอืมมีลูค่าเงนิปันผลสงูถงึ 453 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ'น 14.47% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
และหรอืเพิ�มขึ'น 15.51% จากสิ'นปี 2560 (ตารางที� 3) หรอืกล่าวไดว้่ามเีงนิปันผล 453 ลา้นบาท รอใหผู้้
ถอืหุน้มารบั 

 

ตารางที= 3 สถิติเชค็ตีคืนที= TSD 
 เม.ย. 60 ธ.ค. 60 เม.ย. 61 

รายการเชค็เงนิปันผลตคีนื (รายการ) 339,896 464,703 531,548 
จาํนวนผูถ้อืหุน้ (ราย) 169,594 162,849 178,484 
มลูค่าเงนิปันผลตคีนื (ลา้นบาท) 392.97 392.07 452.87 

ที�มา: บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั; ขอ้มลู ณ 9 พฤษภาคม 2561 
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  ทั 'งนี' สาเหตุของการตคีนืเชค็เงนิปันผลกลบัมาที� TSD พบว่า  
o 64% นกัลงทุนเปลี�ยนแปลงที�อยูแ่ละไม่แจง้เปลี�ยนแปลงขอ้มลูในการจดัสง่เอกสาร  
o 21% นกัลงทุนไม่อยู่รบัเอกสาร หรอืไม่ไปรบัเอกสารที�ไปรษณียใ์นเวลาที�กาํหนด 
o 11% ที�อยู่ไมช่ดัเจน หรอืไม่ครบถว้น 
o 4% อื�นๆ อาท ิเสยีชวีติ และทายาทไมท่ราบขอ้มลูว่า ผูถ้อืหุน้มหีลกัทรพัยใ์น

ครอบครอง เป็นตน้ 

 สาเหตุของโอนเงนิปันผลเขา้บญัชไีม่สาํเรจ็ พบว่า  
o 99% มปัีญหาเกี�ยวกบับญัชธีนาคาร อาท ิบญัชธีนาคารนั 'นมกีารปิดบญัชไีปแลว้ 

เลขที�บญัชธีนาคารไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 
o 1% อื�นๆ อาท ิบญัชถีูกอายดั เป็นตน้ 

 อย่างไรกต็าม เงนิปันผลที�ยงัสง่ไม่ถงึมอืของผูถ้อืหุน้ จะคงคา้งอยู่ในบญัชธีนาคารของบรษิทั
จดทะเบยีนที�จ่ายเงนิปันผล ซึ�งบรษิทัจดทะเบยีนนั 'นๆ มหีน้าที�เกบ็รกัษาเงนิสว่นนี'ไวจ้นกว่าผูถ้อืหุน้จะ
มาตดิต่อและไดร้บัรบัเงนิปันผลตามสทิธิ uอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 
 
ถ้าผูถื้อหุ้นคาดวา่ตนเองไม่ได้รบัเงินปันผล ต้องดาํเนินการอย่างไร 

 หากผูถ้อืหุน้คาดว่าตนเองไม่ไดร้บัเงนิปันผล สามารถดาํเนินการไดด้งันี' 

 ขั 'นตอนที� 1 ตรวจสอบขอ้มลูของตนเองและเอกสารตคีนื 
o การตดิต่อดว้ยตนเอง ที� TSD Counter Service ชั 'น 1 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เลขที� 93 ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย กทม. 10400 
o การสอบถาม SET Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์02 009 9999 
o การสอบถามผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(email) ถงึ SETContactCenter@set.or.th 

o การเรยีกดขูอ้มลูจาก TSD Investor Portal  ที� www.set.or.th/tsd 

 ขั 'นตอนที� 2 ตดิต่อรบัเอกสาร / เงนิปันผลคนื 
 หากผูถ้อืหุน้พบว่าตนเองมเีอกสารตคีนืหรอืมเีงนิปันผลตกคา้งที� TSD ผูถ้อืหุน้ตอ้งมาตดิต่อ
ดว้ยตนเองหรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื�นมาดาํเนินการแทนที� TSD Counter Service ชั 'น 1 อาคารตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูถ้อืหุน้ตอ้งเตรยีมเอกสารเป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น อาท ิบตัร
ประจาํตวัประชาชน สาํเนาบญัชธีนาคาร เป็นตน้ ทั 'งนี'เอกสารที�ผูถ้อืหุน้ตอ้งจดัเตรยีมขึ'นอยู่กบัธุรกรรม
ที�ผูถ้อืหุน้ตดิต่อดาํเนินการ โดยผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามรายละเอยีดเบื'องตน้จาก SET Contact 
Center หมายเลขโทรศพัท ์02 009 9999 

 
 เครดิตภาษีคืน: เครดิตภาษีในส่วนของเงินปันผลคืน 

 
 สิ�งที�นกัลงทุนที�ลงทุนในหุน้ปันผลควรทราบ คอื กาํไรสทุธขิองบรษิทัจดทะเบยีนก่อนจะนํามา
จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้นั 'น เป็นกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษนิีตบิุคคลแลว้ และเมื�อมจี่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ จะ
มกีารหกัภาษ ีณ ที�จ่าย 10% ดงันั 'น เงนิปันผลที�นําสง่มาถงึผูถ้อืหุน้ถูกหกัภาษไีปแลว้ 2 ครั 'ง เท่ากบัว่า
มกีารจ่ายภาษซีํ'าซอ้น  
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8 รายละเอยีดเรื�องเครดติภาษเีงนิปันผล สามารถดไูดจ้าก https://www.set.or.th/th/setresearch/information/files_setnote/Research_Note_01_2555.pdf 
 

 ดงันั 'น ผูล้งทุนสามารถเลอืกที�จะใชส้ทิธเิครดติภาษเีงนิปันผล หรอืขอภาษคีนืในสว่นที�จ่ายเกนิ
ไวส้าํหรบักรณีเงนิปันผล8  

คุ้ม ไม่คุ้ม ในการใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล 

 เนื�องจากในขั 'นตอนการขอเครดติภาษเีงนิปันผล ผูถ้อืหุน้ตอ้งนํา 1) รายไดจ้ากเงนิปันผล
ทั 'งหมดที�ไดร้บัในปีภาษนีั 'น และ 2) เครดติภาษเีงนิปันผลที�ผูถ้อืหุน้คาํนวณไว ้มาบวกเพิ�มในสว่นของ
รายไดพ้งึประเมนิ ขณะเดยีวกนัผูถ้อืหุน้นํา r) ภาษหีกั ณ ที�จ่าย ของเงนิปันผลทั 'งหมดที�ถูกหกัไวใ้นปี
นั 'น และ }) เครดติภาษเีงนิปันผล มาหกัเพิ�มเตมิต่อจากภาษอีื�นๆ ที�หกัไวแ้ลว้  

 ผูถ้อืหุน้ตอ้งทดลองคาํนวณภาษใีนโปรแกรมช่วยในการคาํนวณภาษแีบบ ภงด. 90 และ ภงด. 
91 ในเวบ็ไซตของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) ว่า การใชส้ทิธเิครดติภาษเีงนิปันผล หรอื วธิไีม่ใช้
สทิธเิครดติภาษเีงนิปันผล วธิกีารใดประหยดัภาษสีงูสดุ ผูถ้อืหุน้ควรเลอืกใชว้ธินีั 'น 

 สาํหรบัการคาํนวณมลูค่าเครดติภาษเีงนิปันผล ตามมาตรา 47 ทว ิกาํหนดได ้ดงันี' 

            เครดติภาษเีงนิปันผล = อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษิทัจดทะเบยีนที�จ่ายเงนิปันผล 

                                                      (r�� – อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล) 

 ในทางปฏบิตั ิบรษิทัจดทะเบยีนมรีายไดจ้ากกจิการที�จ่ายภาษนิีตบิุคคลในหลายอตัรา และ
จ่ายเงนิปันผลจากหลายๆ กจิการ ทาํใหเ้งนิปันผลที�ผูถ้อืหุน้ไดร้บัถูกหกัภาษนิีตบิุคคลดว้ยอตัราที�
แตกต่างกนัในบรษิทัเดยีว อย่างไรกต็าม ผูถ้อืหุน้สามารถ Download ขอ้มลูภาษเีงนิปันผลที�ไดร้บัจาก
ช่วงภาษต่ีางๆ จากระบบ TSD Investor Portal ที�ชว่ยใหผู้ถ้อืหุน้ประหยดัเวลาในการรวบรวมขอ้มลู
หรอืเอกสารในการคาํนวนเครดติภาษเีงนิปันผล ซึ�งนกัลงทุนที�สนใจสามารถสมคัรใชบ้รกิารโดยไม่มี
ค่าใชจ้่ายไดท้ี� www.set.or.th/tsd  

 จากที �กลา่วมาแล้ว อาจสรปุได้ว่าผูถื้อหุ้น ต้องศึกษาสิ�งที �น่ารูก่้อนการลงทุนในหุ้นปัน
ผล เพื �อให้ได้รบัสิทธิประโยชน์ครบถ้วน ตามแนวคิด “เลือกหุ้นเป็น ใจเยน็รอปันผล สืบค้น
ตามสิทธิ= เครดิตภาษีคืน” 


