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บทคัดย่ อ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จที่ ตกต่าอย่างต่อเนื่ องมาเป็ นระยะเวลานาน ได้ ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการ ทาให้ อยู่ในภาวะที่ขาดทุน และส่งผลต่อผลตอบแทนต่อผู้ถื อหุ้นกับเจ้ าของกิจการเหล่านี ้
และทาให้ ผ้ ูถือหุ้นไม่ได้ รับปั นผลจากการที่ผ้ ูประกอบการไม่สามารถจ่ายปั นผลได้ จึงเป็ น ความจาเป็ นที่
ผู้ประกอบการจะต้ องวางแผนในด้ านนโยบายการจ่ายปั นผลที่จะทาให้ ผ้ ถู ื อหุ้นมีความเชื่อมัน่ ต่อกิจการ
และยังคงถือหุ้นต่อไปในระยะยาว
ผลการศึกษาจากงานวิจยั และบทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปันผลทังในและต่
้
างประเทศปรากฏว่า
หุ้นปันผลเป็ นทางเลือกหนึง่ ในการลงทุนในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ โดยในระยะยาวผลการศึกษาพบว่า 1) หุ้น
ปั นผลจะให้ ผลตอบแทนรวมสูง กว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของตลาด 2) กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีองค์ประกอบ
ด้ วยหุ้นปั นผลที่มีอตั ราเงินปั นผลตอบแทนสูงจะสามารถสร้ างอัตราผลตอบแทนรวมสูงกว่ากลุม่ หลักทรัพย์
ที่ มี องค์ประกอบด้ วยหุ้น ปั นผลที่ มี อัตราเงินปั นผลตอบแทนต่า และ 3) ผลตอบแทนจากปั น ผลสูงกว่า
ผลตอบแทนในพันธบัตร หุ้นกู้ ตัว๋ เงิน คลังและตราสารเงินฝากในตลาดเงิน ดังนัน้ หุ้นปั นผลจึงถือเป็ นอีก
ทางเลือกหนึง่ ที่เหมาะสมและน่าสนใจอย่างยิ่งในการลงทุนระยะกลางและระยะยาว
นโยบายหุ้นปั นผลแบบกาหนดสัญญา เป็ นแนวคิดใหม่สาหรับผู้ประกอบการ อันเป็ นนโยบายที่จะ
ช่วยให้ ราคาหุ้นไม่ได้ รับผลกระทบจากการชะลอจ่ายปั นผลในช่วงวิกฤติการณ์ ต่างๆ โดยมีข้อดีที่สาคัญ
อาทิเช่น ผู้ประกอบการสามารถนาเงินปั นผลไปลงทุนหรื อขยายกิจการได้ ต่อเนื่อง ช่วยลดภาระหนีส้ ิน
ระยะสัน้ และระยะกลาง ลดภาระการจ่ายปั นผลให้ กับผู้ประกอบการและช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถ
รักษาสภาพคล่องของกิจการและดารงกิจการอยู่รอดไปได้ ในช่วงเวลาภาวะเศรษฐกิจตกต่า เป็ นต้ น
คำสำคัญ: ผูป้ ระกอบการ, นโยบายจ่ายหุน้ ปันผลแบบกาหนดสัญญา, เศรษฐกิ จตกต่า, หุน้ ปันผล
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Abstract
Long term recession economy has huge impact to Thai entrepreneurs. It makes a loss to
SMEs entrepreneurs and has an impact to decrease return to equity (ROE). These
entrepreneurs cannot pay dividend to their shareholders. So in this situation, entrepreneurs
must have a plan for dividend payment policy that will make a confident for its enterprises and
shareholders in the long-term.
Research studies on dividend payment in Thailand and other countries show that stock
dividend is a good investment during economic crises. For the long-term, most studies show
that 1) stock dividend can pay return more than average market return 2) investment portfolio
that consists of high dividend payment stocks can make more return than low dividend payment
stocks and 3) dividend yield from stock has a greater yield than debenture, bond, treasury bill
and money market instrument. So investment in stock dividend is a suitable and interesting for a
medium-term and long-term investment during economic crises situation.
Contracted stock dividend policy is a new idea for entrepreneurs that want to stop or
slow down of stock price that fallen caused by no dividend payment policy during recession
economy. Contracted stock dividend policy has many advantages for entrepreneurs that can
use capital for other investments, decrease short-term or medium-term debt, decrease cash
dividend and keep financial liquidity for during economic crisis.
Keywords: Entrepreneurs, Contracted Stock Dividend Payment Policy, Recession Economy,
Stock Dividend

บทนา
การพัฒ นาและเติบโตของผู้ประกอบการ SMEs จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการบริ หารจัดการที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการในเรื่ องนโยบายการจ่ายปั นผล ซึ่งเป็ นนโยบายที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของนักลงทุนในการลงทุนในธุรกิจ บทความนี ้จึงได้ รวมรวมนโยบายการจ่ายปั นผลในรู ปแบบต่างๆ รวมถึง
แนวนโยบายปั นผลในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากที่เคยมีมา คือ นโยบายจ่ายหุ้นปั นผลแบบกาหนดสัญญา
เพื่อให้ เป็ นแนวทางสาหรับผู้ประกอบการในการนาไปประยุกต์ใช้ และได้ นาเสนอข้ อดีของนโยบายดังกล่าว
เพื่ อช่วยประกอบการตัด สิ น ใจในการจ่ายปั น ผลได้ อย่างเหมาะสมกับ ผู้ ประกอบการที่ อ ยู่ในสถานะที่
แตกต่างกันออกไป นอกจากนี ้ผู้เขียนได้ ทาการศึกษาผลการวิจยั ในอดีตที่กล่าวถึงผลกระทบของการจ่าย
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ปันผลต่อราคาหุ้น ซึ่งผู้ประกอบการส่วนหนึ่งเป็ นผู้ประกอบการที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์ การจ่ายปั นผลย่อม
ส่งผลต่อราคาหุ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนาเสนอแนวทางการจ่ายปั นผลที่เหมาะสมให้ กบั ผู้ประกอบการ
ที่ อ ยู่ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand – SET) และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment – MAI) สามารถน าไปประยุก ต์ ใช้ ได้ ด้ ว ย
เช่นกัน
การสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ผู้ประกอบการ SMEs จึงเป็ นสิ่งสาคัญในการผลักดันให้ เศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโตได้ อย่างมัน่ คงและยั่งยืน ซึ่งปั จจัยหนึ่งที่จะส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการ SMEs มีความมัน่ คง
และสร้ างความน่าเชื่ อถื อกับผู้ถือหุ้น คือ การจ่ายปั นผลอย่างสม่ าเสมอ โดยในสถานการณ์ เศรษฐกิ จ
ปั จจุบนั ที่อยู่ในภาวะชะลอตัวส่งผลให้ ธุรกิจ SMEs ได้ รับผลประทบมากและความสามารถในการจ่ายปั น
ผลลดลงจากภาวะหนี ้สินที่เพิ่มขึ ้น อันจะส่งผลทาให้ ห้ นุ ไม่ได้ รับความน่าเชื่อถือและเป็ นที่ต้องการของนัก
ลงทุน โดยผลการศึกษาของ นลินี เวชวิริยกุล (2551) พบว่าบริ ษัทที่หนี ้สิ นมากจะมีอตั ราการจ่ายปั นผล
ลดลง และพบว่าอีกว่าเมื่อบริ ษัทมีจานวนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจะทาให้ อตั ราการจ่ายปั นผลเพิ่มขึ ้นด้ วย สุดธิดา
ตรี ตรง (2553) ได้ ทาการศึกษาผลของการจ่ายปันผลต่อราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า บริ ษัทที่มีการ
จ่า ยปั น ผลในอัต ราเพิ่ ม ขึน้ คงที่ ห รื อ ลดลง จะส่ง ผลให้ เกิ ด อัต ราผลตอบแทนเกิ น ปกติถัว เฉลี่ ย สะสม
(CAAR) ในทุกช่วงเวลา ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าการจ่ายปั นผลจะส่งผลให้ เกิดอัตราผลตอบแทนเกินปกติ หรื อ
ราคาหุ้นมีราคาสูงขึ ้น และผลการศึกษาของ สุพิชชา สวงขันธ์ (2558) พบว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ MAI
ซึ่งเป็ น ส่วนใหญ่ จะมีนโยบายการจ่ายปั นผลที่แน่นอน และราคาหลักทรัพย์จะสะท้ อนในเชิงบวกต่อการ
จ่ายปันผลที่มีความสม่าเสมอ
ดังนัน้ นโยบายจ่ายหุ้นปั นผลแบบกาหนดสัญญา เป็ นการกาหนดนโยบายการจ่ายหุ้นปั นผล ที่จะ
ทาให้ บริ ษัทสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุนว่าจะมีการชดเชยหรื อ จ่ายปั นผลตอบแทนในอนาคตใน
รูปแบบของหุ้นปั นผล และไม่เป็ นการเปรี ยบเทียบว่าการจ่ายปันผลแบบนี ้ดีกว่าแบบอื่น แต่นโยบายจ่ายหุ้น
ปั นผลแบบกาหนดสัญญา เป็ นการนาเสนอนโยบายปั นผลที่มาใช้ กบั บริ ษัทที่ไม่สามารถจ่ายปั นผลได้ และ
ไม่ต้องการให้ เกิดผลกระทบต่อนักลงทุนและราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้ นโยบายจ่ายหุ้นปั นผล
แบบกาหนดสัญญา จะช่วยให้ บริ ษัทและนักลงทุนไม่ได้ รับผลกระทบจากต่อราคาหุ้นที่อาจลดลงถ้ าบริ ษัท
งดจ่ายปันผล และเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทและนักลงทุนในด้ านการรักษามูลค่าตลาดของหุ้นมิให้ ลดลงไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ น าเสนอแนวนโยบายการจ่ า ยหุ้ นปั น ผลแบบก าหนดสัญ ญา เป็ นทางเลื อ กส าหรั บ
ผู้ประกอบการในการนาไปใช้ ในการกาหนดนโยบายการจ่ายปั นผลของกิจการตนเอง
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2. ช่ ว ยให้ ผู้ป ระกอบการลดภาระการจ่า ยปั น ผลและด ารงสภาพคล่ อ งทางการเงิ น ในภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวได้
3. สร้ างการเติบโตของราคาหุ้นในระยะกลางและระยะยาวและลดผลกระทบต่อราคาหุ้นที่ลดลงใน
ระยะสัน้

แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ทฤษฏีในเรื่ องของนโยบายการจ่ายปันผลที่สาคัญ สามารถจาแนกได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. แนวคิด Dividend Irrelevance Theories
1.1 The Modigliani and Miller Theory เป็ นทฤษฏีที่คิดขึ ้นโดย Modigliani and Miller (1961) ซึ่ง
เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า M&M โดยทังสองท่
้
านได้ ให้ มมุ มองใหม่ที่ชี ้ให้ เห็นความสาคัญของการจ่ายปั นผลว่ามี
ผลต่อมูลค่ากิจการในอนาคตอย่างไร ซึ่งสิ่งที่นกั ลงทุนต้ องพิจารณาว่ากิจการจะจ่ายปั นผลหรื อไม่ขึ ้นกับ
โครงสร้ างเงินทุนที่ไม่สมั พันธ์กบั ปั จจัยที่คาดหวังในอนาคต โดยทฤษฏีของทังสองกล่
้
าวว่าผลกาไรจากส่วน
ต่างของราคาหุ้นและปันผลมีมลู ค่าเท่าเทียมกันในมุมมองของนักลงทุน มูลค่าของกิจการจึงขึ ้นกับกาไรของ
กิจการอันเป็ นผลจากนโยบายปันผลและอุตสาหกรรมที่มีกาไรงดงาม เมื่อนโยบายปั นผลของกิจการเป็ นที่ร้ ู
กันในหมู่นกั ลงทุน นักลงทุนจะใช้ เพียงข่าวสารนี ้ในการตัดสินใจลงทุนได้ ทนั ที และทฤษฏีนี ้ยังได้ อธิบาย
เพิ่มเติมว่า นักลงทุนสามารถสร้ างกระแสเงินสดไหลเข้ าจากหุ้นตามเงินสดที่ต้องการโดยไม่ต้องคานึงถึงว่า
หุ้นที่ลงทุนนันจะจ่
้ ายปั นผลหรื อไม่ ถ้ านักลงทุนในหุ้นปั นผลไม่ได้ ใช้ ประโยชน์จากเงินในปั จจุบนั ที่ได้ จาก
การปั นผล พวกเขาจะทาการนาเงินปั นผลนันไปลงทุ
้
นเพิ่มเติมในหุ้นเดิม ขณะเดียวกัน ถ้ านักลงทุนในหุ้นที่
ไม่ได้ ปันผลต้ องการเงินมากกว่าปั นผลที่จะได้ รับ พวกเขาจะขายหุ้นบางส่วนเพื่อให้ ได้ รับเงินตามที่ต้องการ
แต่ทงนี
ั ้ ้ Modigliani and Miller ได้ บอกว่าเงื่อนไขของทฤษฏีนี ้จะเป็ นจริงได้ ตอ่ เมื่อสมมติฐานเป็ นดังนี ้
1. ตลาดทุนนัน้ เป็ นตลาดที่สมบูรณ์ อันทาให้ นกั ลงทุ นทุกคนมีข่าวสารที่เท่าเทียมกัน ไม่มีต้นทุน
ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนและการปลดภาระหุ้น และไม่มีนกั ลงทุนรายใดที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้น
2. ไม่มีภาษีหรื ออัตราภาษีที่มีอยู่ไม่ได้ สร้ างความแตกต่างระหว่างปันผลกับกาไรจากส่วนต่างราคา
หุ้น
3. กิจการมีการลงทุนที่คงที่
4. ไม่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความคาดหวังในอนาคตของกิจการ ทาให้ นกั ลงทุนทุกคนสามารถ
พยากรณ์ ราคาหุ้นในอนาคตได้ และการจ่ายปั นผลมี ความแน่นอน โดยใช้ อัตราส่วนลดที่ เหมาะสมกับ
หลักทรัพย์ทกุ ประเภทในทุกเวลา
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ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขทังสี
้ ่ข้อ จะพบว่าในเรื่ องของภาษี และเรื่ องของต้ นทุนค่าธรรมเนียมใน
การแลกเปลี่ยนหุ้นนันไม่
้ สามารถเป็ นจริ งได้ ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง จึงทาให้ ทฤษฏี นี ้มีข้อจากัดในการ
นาไปใช้ จริงอยูบ่ ้ าง
1.2 The Residual Theory เป็ น ทฤษฏี ที่กล่าวว่า ปั น ผลถื อ เป็ น ส่วนที่ เหลื อของกิ จ การที่ จ่ายไป
หลัง จากที่ กิ จ การได้ ด ารงเงิ น สดไว้ เ พี ย งพอแล้ วและโครงการมี มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ที่ พึ ง ปรารถนาแล้ ว
สาระสาคัญ ของทฤษฏีนี ้ คือ การจ่ายปั นผลไม่เป็ นผลต่อการพิจารณามูลค่าตลาดของกิจการในอนาคต
อันหมายถึงว่ากิจการจะไม่ลงทุนในโครงการที่น่าลงทุนโดยคานึงถึงจากการจ่ายปั นผล นักลงทุนที่เห็นด้ วย
กับทฤษฏีนี ้จะลงทุนโดยไม่สนใจว่ากิจการนันจะจ่
้ ายปันผลหรื อไม่อย่างไร แต่จะคานึงถึงกระแสเงินสดของ
กิจการในอนาคตที่คาดหวังได้ ว่าจะสูงขึ ้น อันจะส่งผลต่อราคาหุ้ นและอัตราจ่ายปั นผลที่สงู ขึ ้น ซึ่งทฤษฏีนี ้
จะให้ ความสาคัญกับตรรกะในความเป็ นจริ งว่ากิจการจะต้ องคานึงถึงเงินทุนที่มีอยู่ เพื่อใช้ ในการเติบโตของ
กิจการก่อนจะนาไปจ่ายตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้น
2. แนวคิด Dividend Relevance Theories
2.1 The Tax-Preference Theory: ตามสมมติฐ านของ M&M ที่ ตลาดที่ สมบูรณ์ จ ะไม่มี ผลจาก
ภาษี มาเกี่ยวข้ อง จึงทาให้ ไม่มีข้อแตกต่างทางภาษี ระหว่างปั นผลและกาไรจากส่วนต่างราคา อย่างไรก็ดี
ในความเป็ นจริ ง ภาษี นนั ้ ยังมีอยู่และมีผลอย่างมีนัยสาคัญ ต่ อนโยบายปั นผลและมูลค่าของกิจการ ซึ่ง
โดยทัว่ ไปย่อมมีความแตกต่างกันทางภาษี ระหว่างปั นผลและกาไรจากส่วนต่างราคา และนักลงทุนส่วน
ใหญ่สนใจในกาไรหลังหักภาษี ซึ่งผลของภาษีจะกระทบต่อความต้ องการในปันผล สมมติฐานในเรื่ อง TaxPreference จึงแนะว่าอัตราการจ่ายปันผลต่าจะทาให้ ต้นทุนเงินทุนต่าลงและเพิ่มราคาหุ้นให้ สงู ขึ ้น หรื อทา
ให้ มลู ค่ากิจการสูงขึ ้นนัน่ เอง โดยประเด็นนี ้เกิดจากสมมติฐานที่ว่า ปั นผลจะเสียภาษี สูงกว่ากาไรจากส่วน
ต่างราคาหุ้น นอกจากนี ้ ปั นผลจะต้ องจ่ายภาษี ทนั ที ในขณะที่กาไรจากส่วนต่างราคาหุ้นสามารถจ่ายภาษี
ทีหลังได้ จนกว่าหุ้นนันจะมี
้ การขายออกไปจริ ง ข้ อดีของการจ่ายภาษีของกาไรจากส่วนต่างราคาหุ้นที่ดีกว่า
ปั นผลอาจจูงใจนักลงทุนได้ ดีกว่า ทาให้ สนใจจะลงทุนในกิจการที่เน้ นสร้ างกาไรสะสมมากกว่านามาจ่าย
ปั นผล และพร้ อมจะซื ้อหุ้นในกิจการที่จ่ายปั นผลต่าในราคาที่สูง อีกสิ่งหนึ่งของการพิจารณาในด้ านภาษี
คือ กรณี ทายาทที่ได้ รับหุ้นจากผู้อุปการะที่เสียไป ไม่จาเป็ นจะต้ องเสียภาษี จากกาไรของส่วนต่างราคา
เช่นกัน
2.2 The Signaling Hypothesis: เป็ นอี ก สมมติ ฐ านหนึ่ ง ที่ ตัง้ ค าถามถึ ง ทฤษฏี M&M ความไม่
สัมพันธ์ของปั นผลว่าไม่เพียงพอต่อการอธิบายในเชิงปฏิบตั ใิ นตลาดการเงินอันเกิดขึ ้นจากข้ อมูลที่ไม่สมดุล
กัน ระหว่างบุค คลภายใน (ผู้จัด การและกรรมการ) และบุค คลภายอก (ผู้ถื อหุ้น ) โดยที่ M&M อยู่บ น
สมมติฐานที่ว่าผู้จดั การและนักลงทุนภายนอกเป็ นอิสระ มีความเท่าเทียมกันและสามารถเข้ าถึงข้ อมูลชุด
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เดียวกันได้ ตามผลประกอบการและเป้าหมายของบริ ษัท แต่ในทางความเป็ นจริ ง ผู้จดั การที่ดแู ลบริ ษัทจะ
เป็ นเจ้ าของข้ อมูลที่เป็ นปัจจุบนั และเป้าหมายในอนาคตที่บคุ คลภายนอกไม่สามารถเข้ าถึงได้
ช่องว่างระหว่างการเข้ าถึงข้ อมูลของบุค คลภายในและภายนอกอาจทาให้ มูลค่าภายในที่แท้ จริ ง
ของบริ ษัทที่ตลาดไม่รับรู้ ซึ่งทาให้ ราคาหุ้นไม่สามารถวัดมูลค่าของบริ ษัทได้ อย่างถูกต้ องแม่นยา ความ
พยายามที่จะลดช่องว่างนี ้ ผู้จดั การอาจจาเป็ นต้ องแบ่งปั นความรู้ของพวกเขาให้ กบั บุคคลภายนอกเพื่อให้
พวกเขาเข้ าใจมูลค่าจริ งของบริษัท ที่ผ่านมาจากการที่ผ้ ถู ือหุ้นขาดข้ อมูลที่ถกู ต้ องและสมบูรณ์ กระแสเงิน
สดที่ เกิ ดจากหลักทรัพ ย์ ที่ ป รากฏกับ นักลงทุน จึงเป็ น พื น้ ฐานเดี ยวในการวัดมูล ค่าตลาด (Baskin and
Miranti, 1997).
ในกรณี เช่นนี ้ ปั นผลจึงเป็ นเครื่ องมือที่เป็ นประโยชน์สาหรับผู้จดั การในการถ่ายโอนข้ อมูลส่วนตัว
ไปยังตลาดเพราะนักลงทุนจะใช้ กระแสเงินสดที่เกิดขึ ้นวัดมูลค่าของบริ ษัทได้ นอกจากนี ้ปั นผลอาจแฝงไว้
ซึง่ ข้ อมูลเป้าหมายของบริ ษัทไว้ ด้วย แม้ วา่ ทฤษฏี M&M จะแนะนาว่าเมื่อตลาดไม่สมบูรณ์ ราคาหุ้นอาจจะ
สะท้ อนกับการเปลี่ยนแปลงปั นผล หรื ออีกนัยหนึ่ง การประกาศจ่ายปั นผลอาจเป็ นการถ่ายโอนข้ อมูลที่แฝง
อยู่เกี่ ย วกับ ศัก ยภาพในการท าก าไรในอนาคตของบริ ษั ท ได้ หรื อ เรี ย กว่าเป็ น ทฤษฏี ก ารส่ง สัญ ญาณ
(signaling hypothesis) ซึ่งนัก ลงทุนสามารถอนุม านข้ อมูลเกี่ ยวกับ กาไรของบริ ษั ทในอนาคตจากการ
ประกาศจ่ายปั นผล ทังในการจ่
้
ายแบบคงที่หรื อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายปั นผล อย่างไรก็ตามใน
การคงทฤษฏีนี ้ไว้ ประการแรก คือ ผู้จดั การควรจะเป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับเป้าหมายของบริษัทที่
คาดหวัง และมีแรงจูงใจในการถ่ายโอนข้ อมูลนี ้ไปยังตลาดด้ วย ประการที่สอง สัญญาณควรจะเป็ นจริ ง
โดยบริษัทที่มีอนาคตที่ไม่สดใสควรจะไม่ปลอมแปลงและส่งสัญญาณเท็จไปยังตลาดด้ วยการเพิ่มการจ่าย
ปันผล อันจะทาให้ ตลาดไว้ วางใจสัญญาณที่ออกมาจากแต่ละบริษัทได้ (Ang, 1987)
เมื่ อผู้จัดการมีข้อมูลมากขึน้ เกี่ ยวกับเป้ าหมายในอนาคตของบริ ษัทมากกว่านักลงทุนภายนอก
พวกเขาอาจใช้ การเปลี่ยนแปลงปั นผลเป็ นสื่อในการถ่ายทอดข้ อมูลไปยังตลาดการเงินเกี่ยวกับการเติบ โต
และการทากาไรของบริ ษั ทในอนาคต นักลงทุนภายนอกอาจจะรับรู้ การประกาศจ่ายปั นผลว่าเป็ นการ
สะท้ อนการประเมินผลประกอบการและเป้าหมายอนาคตของบริ ษัทได้ การจ่ายปั นผลเพิ่มขึ ้นอาจตีความ
ได้ ว่าบริษัทมีกาไรที่ดีในอนาคต (ข่าวดี) และดังนันราคาหุ
้
้ นไปในทิศทางที่เป็ นบวก เช่นเดียวกันการจ่ายปั น
ผลลดลงอาจจะเป็ นการส่งสัญญาณว่าบริษัทมีเป้าหมายในอนาคตที่แย่ลง (ข่าวร้ าย) และราคาหุ้นจะไปใน
ทิศทางที่ เป็ นลบ ซึ่ งสิ่ งนี ท้ าให้ ผ้ ูจัดการลังเลใจได้ ที่ จะประกาศจ่ายปั นผลลดลง นอกจากนีท้ ฤษฏี The
Clientele Effect ที่บอกว่า นักลงทุนที่มีภาระอัตราภาษี เงินได้ ที่ต่าจะต้ องการลงทุนในบริ ษัทที่จา่ ยปันผลใน
อัตราสูงและจ่ายสม่าเสมอ ตรงข้ ามกับนักลงทุนที่มีภาระอัตราภาษี เงินได้ สูงจะต้ องการลงทุนในบริ ษัทที่
จ่ายปันผลในอัตราที่ต่า แต่เน้ นการเติบโตของกิจการและราคาหุ้นที่สงู ขึ ้น
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2.3 The Agency Hypothesis สมมติฐานของตลาดทุนที่สมบูรณ์อยู่ภายใต้ ทฤษฏี The Dividend
Irrelevance โดยไม่มีข้อผลประโยชน์ขดั กันระหว่างผู้จดั การกับผู้ถือหุ้น ในทางปฏิบตั ิ สมมติฐานนี ้ถูกตัง้
คาถามว่าเจ้ าของกิจการถูกแยกออกจากการบริหาร ซึง่ กรณีเหล่านี ้ ผู้จดั การจะเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ไม่
สมบูรณ์และผลประโยชน์ของผู้จดั การจะไม่จาเป็ นต้ องเหมือนกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังนันเขาทั
้
งคู
้ ่
จะไม่ปฏิบตั ิงานในทางที่จะทาให้ เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นเสมอไป จึงทาให้ ผ้ ูถือหุ้นเกิดต้ นทุนที่
เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้จดั การ ต้ นทุนเหล่านี ้หรื อเรี ยกว่าต้ นทุนตัวแทนเป็ นต้ นทุนแฝงที่
เกิดจากความขัดกันของผลประโยชน์ระหว่างผู้จดั การกับผู้ถือหุ้น การจ่ายปั นผลอาจจะทาให้ ผลประโยชน์
เท่าเทียมกันและบรรเทาปั ญหาตัวแทนลงได้ ระหว่างผู้จดั การและผู้ถือหุ้น โดยการลดเงินทุนที่ให้ ผ้ จู ดั การ
อย่างระมัดระวัง
2.4 The Gordon / Lintner (Bird-in-the-Hand) Theory ทฤษฏี นี ค้ ิด ค้ น ขึน้ โดย Gordon (1963)
และ Lintner (1962) หรื อเรี ยกอีกในชื่ อหนึ่งว่าทฤษฏี The Gordon / Lintner หรื อ Bird-in-the-Hand ซึ่ง
สาระส าคัญ ของทฤษฏี ก ล่าวว่าปั น ผลมี ค วามเกี่ ย วข้ องต่อ การพิ จ ารณามูล ค่าของกิ จ การ โดยดูจ าก
แบบจาลองการประเมินมูลค่ากิจการที่คิดขึ ้นโดย Gordon การพิจารณาต้ นทุนกิจการจากการหาเงินทุน
จากส่วนทุนขึ ้นกับเงินปั นผลของกิจการที่คาดว่าจะจ่ายไปตลอดกาล อัตราการเติบโตของปั นผลในรายปี ที่
คาดหวังและราคาปัจจุบนั ของหุ้น
P = d1/(k-g)
โดยที่: k คือ อัตราผลตอบแทนส่วนทุน (return on equity)
d1 คือ อัตราปันผลที่คาดหวังในปลายปี
P คือ ราคาปัจจุบนั ของหุ้น
g คือ อัตราการเติบโตของปันผลที่คาดหวังในอนาคต
ผลตอบแทนจากปั นผลและการเติบโตของปั นผลในอนาคตจะเป็ นผลตอบแทนต่อนักลงทุน ซึ่ง
แบบจาลองของ Gordon และ Lintner ยืนยันว่าการวัดผลตอบแทนจากปั นผลต่อนักลงทุนมีความสาคัญ
มากกว่าอัตราการเติบโตในอนาคตของปั นผล (ซึ่งเกิดจากอัตรากาไรสุทธิแ ละส่วนต่างกาไรจากราคาหุ้น
ของกิจการที่จะเติบโตในอนาคต) ซึ่งวัดได้ อย่างแม่นยาได้ ยากและไม่สามารถรับรองได้ กบั ทุกกิจการว่าจะ
ไม่ขาดทุน อันจะส่งผลให้ มลู ค่าตลาดลดลงและล้ มละลายได้ ในที่สดุ แต่ทงนี
ั ้ ้เงื่อนไขของทฤษฏีนี ้จะเป็ นจริ ง
ได้ ตอ่ เมื่อสมมติฐาน เป็ นดังต่อไปนี ้
1. กิจการทุกกิจการเป็ นกิจการแบบทุน ไม่มีภาระหนี ้ในโครงสร้ างเงินทุน
2. ไม่มีแหล่งเงินทุนจากภายนอก และใช้ กาไรสะสมในการขยายกิจการ
3. มีผลตอบแทนที่มนั่ คงโดยไม่คานึงถึงอัตราการลดลงของการลงทุน
4. กิจการมีต้นทุนทางการเงินคงที่
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2.5 The Walter Model เป็ นสมมติ ฐ านที่ เสนอโดย Walter (1963) กล่ า วว่ า นโยบายปั น ผล
เกี่ยวข้ องกับการพิจารณามูลค่าของกิจการ โดยเมื่อมีการจ่ายปันผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น จะมีการนาเงินปั นผลไป
ลงทุนซ ้าเพื่อให้ ได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น ต้ นทุนของเงินปันผลเหล่านี ้เปรี ยบเสมือนต้ นทุนค่าเสียโอกาสของ
กิจการ (ต้ นทุนเงินทุน) ดังนัน้ กิจการควรใช้ ปันผลเหล่านี ้เป็ นทุนถ้ าไม่ได้ จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น สถานการณ์ ที่
เป็ นไปได้ อื่นๆ ที่ กิจ การจะไม่มี การจ่ายปั นผล และนาเงิน นี ไ้ ปลงทุนในกิ จ การที่ สร้ างกาไรเพื่ อให้ ได้ รับ
ผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนของกิจการจะต้ องไม่ต่ากว่าต้ นทุนของส่วนทุนหรื อส่วนผู้ถือหุ้น (ke) ถ้ าเกิด
เหตุการณ์ เช่นนี ้ ผลตอบแทนของกิจการจะเท่ากับกาไรของผู้ถือหุ้นเมื่ อได้ รับการจ่ายปั นผล ดังนัน้ อาจ
กล่าวได้ อีกอย่างว่า ถ้ าผลตอบแทนกิจการสูงกว่าต้ นทุนของส่วนทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนจะมากกว่า
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่มาจากการลงทุนด้ านอื่นๆ
นอกจากนีแ้ บบจาลองของ Walter ยังได้ กล่าวว่า ถ้ าผลตอบแทนของกิจการน้ อยกว่าต้ นทุนของ
ส่วนทุน กิจ การจะกระจายกาไรในรู ปของปั นผลเพื่ อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับผลตอบแทนสูงขึน้ อย่างไรก็ ดี ถ้ า
ผลตอบแทนของกิจการมากกว่าต้ นทุนของส่วนทุน กิจการจะมีโอกาสในการลงทุนเพื่ อให้ ได้ ผลตอบแทนที่
สูงกว่า ดังนัน้ กิจการจะลงทุนเพื่อให้ ได้ กาไรสะสม ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและต้ นทุนของส่วน
ทุนจะมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพิจารณานโยบายปันผล
โดยสามารถสรุปแนวทางในการจ่ายปันผล เป็ นดังนี ้
1. ถ้ าผลตอบแทนของกิจการสูงกว่าต้ นทุนของส่วนทุน กิจการควรจะไม่จ่ายปั นผลและนาเงินไป
ลงทุนเพื่อขยายกิจการ
2. ถ้ าผลตอบแทนของกิจการต่ากว่าต้ นทุนของส่วนทุน กิจการควรจะจ่ายปั นผล 100% และไม่
ลงทุนเพื่อขยายกิจการ
3. ถ้ าผลตอบแทนของกิจการเท่ากับต้ นทุนของส่วนทุน กิจการต้ องพิจารณาว่าจะจ่ายปั นผลหรื อ
ลงทุนเพื่อขยายกิจการหรื อผสมผสานกันทังสองแบบ
้
แต่ทงนี
ั ้ ้เงื่อนไขของทฤษฏีนี ้จะเป็ นจริงได้ ตอ่ เมื่อสมมติฐาน เป็ นดังต่อไปนี ้
1. กาไรสะสมเป็ นแหล่งทุนแหล่งเดียวในการลงทุนของกิจการ ไม่มีแหล่งทุนจากที่อื่นอีกเลย
2. ต้ นทุนเงินทุนจากส่วนทุน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน มีค่าคงที่ แม้ ว่า การตัดสินใจ
ลงทุนใหม่จะเกิดขึ ้นและความเสี่ยงของกิจการยังคงอยูเ่ หมือนเดิม
3. อายุกิจการไม่มีที่สิ ้นสุด
ซึง่ จากทฤษฏี Bird-in-Hand และสมมติฐานของ Walter ที่มีโครงสร้ างและการนาไปใช้ ที่คล้ ายคลึง
กัน โดยมีสมมติฐานที่ไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริง คือ
1. สมมติฐานที่ไม่สามารถหาแหล่งทุนจากภายนอกนอกเหนือจากกาไรสะสม ซึ่งในความเป็ นจริ ง
อาจเป็ นไปไม่ได้
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2. ต้ นทุนเงินทุนจากส่วนทุน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน มีคา่ คงที่อาจเกิดขึ ้นได้ น้อยมาก
ในความเป็ นจริง เนื่องจากเมื่อมีการลงทุนเพิ่มความเสี่ยงของกิจการย่อมเปลี่ยนไป
ในแนวคิดของผู้เขียน ไม่ว่าจะเป็ นทฤษฏีใดก็ตาม การจ่ายปั น ผลย่อมส่งผลต่อราคาหุ้นทังสิ
้ ้น แต่
อยู่บนพืน้ ฐานที่ข้อมูลต่างๆ ที่เปิ ดเผยออกมาสู่ตลาดที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท จะต้ องเป็ นข้ อมูลที่ถูกต้ องและ
ทันสมัยจึงจะทาให้ การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและมูลค่าของบริ ษัทสะท้ อนความเป็ นจริ งได้ อย่างแท้ จริ ง
ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้ วสิ่งเหล่านีอ้ าจไม่เป็ นจริ งได้ เนื่องจากผู้จดั การและนักลงทุนภายนอกมีข้อมูลที่ไม่
เท่าเทียมกันอย่างเป็ นปั จจุบนั จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและมูลค่าบริ ษัทไม่ได้ สะท้ อนตาม
ความเป็ นจริงอย่างเป็ นปัจจุบนั
ด้ านผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้ อง พัดชา จุนอนันตธรรม และ สุมิตรา ตังสมวรพงษ์
้
(2555) แห่ง
สถาบันวิจัยเพื่ อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย ได้ ทาเขี ยนบทความวิจัยเรื่ อง “หุ้นปั นผล:
ขุมทรัพย์ของการลงทุน” โดยได้ สรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับหุ้นปั นผลไว้ ว่า (1) บริษัทที่จา่ ยเงินปั นผลในอัตรา
สูง ไม่ได้ มีธุ รกิ จใกล้ อิ่ม ตัวหรื อมี โอกาสเติบโตน้ อยจึงไม่ต้องเก็บกาไรสะสมไว้ ส าหรับการลงทุนเพิ่ม ใน
อนาคต โดยข้ อมูลงบการเงินในช่วงปี 2549 - 2553 แสดงให้ เห็นว่าอัตราการเติบโตของรายได้ รวมและ
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทที่ห้ ุนจัดเป็ น “หุ้นปั นผล” สูงกว่าตลาดตรงกันข้ ามกับความเชื่อของนักลงทุน (2)
บริ ษัทจดทะเบียนไทยจ่ายปั นผลสอดคล้ องกับผลการดาเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะบริ ษัทจดทะเบียน
ในกลุ่ม “หุ้นปั นผล” ที่เฉลี่ยร้ อยละ 97.5 ของบริ ษัททังหมดมี
้
กาไรสุทธิและจ่ายเงินปั นผล ในช่วงปี 2549 2553 และมีอตั ราการจ่ายปั นผลเฉลี่ย (average payout ratio) สูงถึงร้ อยละ 50.6 ของกาไรสุทธิ สาหรับ
การจ่ายปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2553 (3) เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการถือครองหุ้นโดยนักลงทุนราย
ย่อย พบว่า “หุ้นปั นผล” มีการถือครองหุ้นโดยนักลงทุนรายย่อยต่ากว่าตลาด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจ ารณา
สภาพคล่องเฉพาะหุ้นที่ถือครองโดยนักลงทุนรายย่อย พบว่า แม้ “หุ้นปั นผล” มีอตั ราการหมุนเวียนในการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์ต่ากว่าตลาดโดยรวม แต่อยู่ในระดับที่สงู กว่าหุ้นในกลุ่ม SET50 ซึ่งจากผลการศึกษาใน
เรื่ องนี ้สามารถนาไปใช้ เป็ นแนวนโยบายในการจ่ายปั นผลของผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์
ได้
ชูเกี ยรติ วชิรศรี สุนทรา (2554) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง การตอบสนองของราคาหลักทรัพ ย์ต่อการ
ประกาศจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย โดยผลการศึกษา พบว่า
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลทาให้ ราคาหุ้นลดลง โดยบริษัทที่จา่ ยปั นผลสูงกว่า
ราคาหุ้นจะลดลงมากกว่าบริษัทที่จา่ ยปั นผลต่ากว่า ในขณะที่บริษัทที่ประกาศจ่ายปั นผลสูงขึ ้นจะส่งผลให้
ราคาหุ้นลดลงมากกว่าบริ ษัทที่ประกาศจ่ายปั นผลเท่าเดิมและจ่ายลดลง นอกจากนี ้บริ ษัทขนาดใหญ่ ยงั
ได้ รับผลกระทบต่อราคาหุ้นที่ ล ดลงสูงกว่ าบริ ษั ทขนาดกลางและขนาดเล็กด้ วย วราลี ทองพุ่ม พฤกษา
(2552) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างเงินทุนกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ ซงึ่ ส่งผล
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กระทบต่อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ แ ละการจ่ ายเงิ น ปั น ผลของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ กลุ่ม
อุตสาหกรรมธุ รกิจการเงิน หมวดธนาคาร โดยผลการศึกษาด้ านโครงสร้ างเงินทุนกับการจ่ายเงินปั นผล
พบว่าโครงสร้ างเงินทุนไม่มีความสัมพันธ์กบั การจ่ายเงินปั นผล ในด้ านความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ กบั การจ่ายเงินปันผล พบว่า มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การจ่ายเงินปั น
ผล ในขณะที่ผลงานวิจยั ของ นริศรา นันตาภิวฒ
ั น์ (2550) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างเงินทุน
กับ มู ล ค่ า เพิ่ ม เชิ ง เศรษฐศาสตร์ (EVA) ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ แ ละการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
กรณีศกึ ษาบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พบว่า โครงสร้ างเงินทุนจะมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ ามกับการจ่ายเงินปันผล และมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
จ่ายเงินปั นผล และ สุพิชชา สวงขันธ์ (2558) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง พฤติกรรมการจ่ายปั นผลและปั จจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการจ่ายปั นผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI พบว่า บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีศกั ยภาพ
เหมาะกับการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนในรูปปั นผล มีลกั ษณะที่ สาคัญคือ 1) บริษัทเหล่านี ้นิยมจ่ายปันผล
เป็ นเงินสด 2) บริ ษัทส่วนใหญ่มีนโยบายการจ่ายปั นผลไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ ในนโยบาย 3) ถึงแม้ บริษัทจะ
มีนโยบายการจ่ายปันผลที่ชดั เจน แต่สดั ส่วนของบริ ษัทที่จ่ายปันผล ตามนโยบาย มีจานวนน้ อยกว่า บริษัท
ที่จ่ายปันผลไม่เป็ นไปตามนโยบายอยูเ่ ล็กน้ อย และ 4) บริษัทส่วนใหญ่ประกาศจ่ายปั นผลไม่ต่ากว่า 1 ครัง้
ต่อปี และมีบริษัทจานวนมากกว่าครึ่งหนึง่ ที่จา่ ยปันผลสม่าเสมอ
ในด้ านต่ า งประเทศ ผลการวิ จัย ที่ ส าคั ญ อาทิ เช่ น Williams, Saryan, and Yan (2011) ได้
ท าการศึ ก ษาผลตอบแทนรวมในอดี ต และลัก ษณะส าคัญ ของหุ้ นปั น ผลในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข อง
สหรั ฐ อเมริ ก า โดยพิ จ ารณาหุ้น ในกลุ่ม Standard & Poor's 500 Index ผลการศึก ษาชี ใ้ ห้ เห็ น ว่า เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ทางเลื อ กการลงทุ น อื่ น ๆ พบว่ า ในช่ ว งปี 2569 – 2553 (ระยะเวลา 84 ปี ) หุ้ นให้
ผลตอบแทนรายปี เฉลี่ยมากที่สดุ อยู่ที่ร้อยละ 9.9 ขณะที่ ตราสารหนี ้ให้ ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยรายปี ร้ อยละ
5.9 และเงินสดให้ ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยรายปี ร้ อยละ 3.6 และผลตอบแทนรวมของหุ้นเป็ นผลตอบแทนมา
จากเงินปั นผลมากกว่าร้ อยละ 40 ขณะที่ในช่วงปี 2515 - 2553 (38 ปี ) หุ้นที่จา่ ยปันผลให้ ผลตอบแทนรวม
อยู่ที่ร้อยละ 8.8 มากว่าหุ้นที่ไม่ได้ จ่ายปั นผล ซึ่งให้ ผลตอบแทนรวมอยู่ที่ร้อยละ 1.7 นอกจากหุ้นปั นผลให้
ผลตอบแทนที่โดดเด่นและสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อแล้ ว หุ้นปันผลยังมีความผันผวนต่ากว่าหุ้นที่ไม่ได้ จา่ ยปันผล
ด้ วย จึงเหมาะสมกับ นัก ลงทุนที่ ไม่เน้ น ความเสี่ ยงแต่ต้ องการได้ ผลตอบแทนที่ แน่น อนและสม่ าเสมอ
Morningstar (2011) ได้ น าเสนอบทความเรื่ อ ง “Income or growth? Why it pays to look for the best
total return” โดยในบทความได้ แนะนาให้ นกั ลงทุนพิจารณาวัตถุประสงค์ในการลงทุนก่อนทาการซื ้อหุ้น
ว่า ต้ องการลงทุนหรื อต้ องการเก็งกาไร เนื่องจาก ลักษณะของหุ้นที่เลือกจะมีความแตกต่างกัน และจาแนก
ได้ เป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 หุ้ นสร้ างรายได้ (income stocks) ที่มี การจ่ายปั นผลในอัตราที่ค่อนข้ างสูง แต่มี
กาไรจากส่วนต่างราคาค่อนข้ างต่า เพราะบริ ษัทไม่ได้ นาเงินปั นผลไปสร้ างความเติบโตเพิ่มขึ ้นให้ กิจการ
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ตัวอย่างที่ชดั เจนของหุ้นกลุ่มนี ้คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะ
ยาว และกลุ่มที่ 2 หุ้นเน้ นเติบโต (growth stocks) เป็ นหุ้นที่มีแนวโน้ มสร้ างกาไรจากส่วนต่างราคามากกว่า
ผลตอบแทนจากเงินปั นผล โดยหุ้นกลุม่ นี ้เน้ นนาเงินไปลงทุนสร้ างความเติบโตของกิจการ ซึ่งจะส่งผลทาให้
ราคาของหุ้นเพิ่มสูงขึ ้น อันเหมาะสมกับนักลงทุนที่ เน้ นการเก็งกาไร โดยในท้ ายที่สุด ผู้วิจยั ได้ สรุ ปว่า ไม่
สามารถชี ้ชัดได้ ว่าหุ้นกลุ่มใดดีกว่ากัน อันเนื่องจากขึ ้นอยู่กับความต้ องการส่วนบุคคล (personal needs)
ในการคัดเลือกหุ้นที่เห็นว่าเหมาะสมกับตัวเอง
Krishnamsetty (2010) ได้ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลตอบแทนจากการลงทุ น ในหุ้ นปั น ผล กั บ
ผลตอบแทนในการลงทุน ในพัน ธบัต รรั ฐ บาล อายุ 10 ปี ในช่วงภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอยสหรัฐ อเมริ ก า
ระหว่าง พฤษภาคม 2481 - ตุลาคม 2493 โดยพบว่า กลุ่มหุ้นปั นผลที่คดั เลือกส่วนใหญ่เป็ นหุ้นของบริ ษัท
ที่เติบโตเต็มที่ (mature companies) มีความมั่นคงในการดาเนินธุรกิจ และที่สาคัญ คือ มีกระแสเงิน สด
เพี ยงพอที่ จะจ่ายเงินปั นผลได้ ส่งผลให้ ห้ ุนในกลุ่มนีม้ ี ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยสูงถึงร้ อยละ 18.10 ขณะที่
ตลาดมีผลตอบแทนน้ อยกว่าเพียงร้ อยละ 12.70 และพบว่ากลุม่ หุ้นปันผลที่คดั เลือกให้ ผลตอบแทนเฉลี่ยสูง
กว่าตลาดในเกือบทุกปี (11 ปี จากการศึกษา 13 ปี ) ดังนัน้ อาจกล่าวได้ ว่า กลุ่มหุ้นปั นผล (high dividend
stocks) เป็ นทางเลือกที่ดีแม้ ในช่วงตลาดขาลง และผลการศึกษาของ Siegel (2010) เรื่ อง พฤติกรรมการ
จ่ายเงินปั นผลของหุ้นในดัชนี Standard & Poor's 500 Index ตังแต่
้ วันที่ 1 มกราคม 2518 - 1 ธันวาคม
2552 ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า หุ้นที่มีอตั ราเงินปั นผลตอบแทนสูงสุด 100 อันดับแรก มีอตั ราเงินปั น
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี สูงถึงร้ อยละ 12.50 ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนของตลาด (S&P index) ถึงร้ อยละ 2.50
ดังนัน้ จะเห็ นได้ ว่าหุ้น ปั นผลเป็ นทางเลื อกที่ ดีในการลงทุน ในระยะยาว เนื่ องจากบริ ษั ทจดทะเบี ยนมี
แนวโน้ มจ่ายปั นผลสูงขึ ้นเรื่ อยๆ ยกเว้ น ในช่วงวิกฤติ เศรษฐกิจในปี 2551 ที่มีการจ่ายปั นผลลดลง และใน
งานศึกษานี ้ ได้ เสนอแนะการเลือกลงทุนในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ว่าควรเลือกซื ้อหน่วยลงทุนอีทีเอฟ เพราะมี
ความเสี่ยงน้ อยกว่าการลงทุนในหุ้นปั นผลรายหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนบางบริ ษัทอาจงดจ่าย
ปันผลในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจได้
จากผลงานวิจยั และบทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นปั นผลทังในและต่
้
างประเทศข้ างต้ นชี ้ให้ เห็นว่า
หุ้น ปั น ผลเป็ น ทางเลื อกหนึ่ง ในการลงทุน ระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงวิก ฤติเศรษฐกิ จ หุ้น ปั น ผลจะให้
ผลตอบแทนรวมสูงกว่าตลาด และพอร์ ตที่มีองค์ประกอบด้ วยหุ้นปั นผลที่มีอตั ราเงินปั นผลตอบแทนสูงจะ
สามารถสร้ างอัต ราผลตอบแทนรวมสู ง กว่ า พอร์ ต ที่ มี อ งค์ ป ระกอบด้ ว ยหุ้ นปั น ผลที่ มี อัต ราเงิ น ปั น
ผลตอบแทนต่า และผลตอบแทนดังกล่าวสูงกว่าการลงทุน ในพันธบัตรระยะยาว และสูงกว่าเงินฝาก
ธนาคาร นอกจากนี ้อัตราเงินปันผลตอบแทนมีผลต่ออัตราผลตอบแทนรวมในสัดส่วนค่อนข้ างสูง ดังนัน้ หุ้น
ปันผลจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ในการลงทุนในระยะยาวและการลงทุนในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
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นโยบายการจ่ ายปั นผลสาหรั บผู้ประกอบการ
นโยบายของการจ่ายปันผลของกิจการ แบ่งออกได้ เป็ น ดังต่อไปนี ้
1. นโยบายการจ่ายปันผลแบบปกติ (Regular Dividend Policy)
เป็ นนโยบายที่กิจการที่มีการจ่ายปันผลในอัตราที่ปกติให้ กบั นักลงทุน ซึ่งเหมาะกับกิจการที่มีความ
มัน่ คงสูง ต้ องการให้ นกั ลงทุนมัน่ ใจและต้ องการให้ ราคาหุ้นมีความมัน่ คง
2. นโยบายการจ่ายปันผลแบบคงที่ (Stable Dividend Policy)
เป็ นนโยบายการจ่ายปันผลเป็ นเงินสดในจานวนที่แน่นอน โดยมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ
2.1 นโยบายการจ่ายปั นผลแบบคงที่ตอ่ หุ้น เป็ นรูปแบบที่กิจการจ่ายเงินปั นผลเป็ นจานวนเงินคงที่
ทุ ก ปี เช่ น จ่ า ยปั น ผล 10 บาทต่ อ หุ้ นและจ่ า ยทุ ก ปี คงที่ ซึ่ ง นโยบายแบบนี เ้ หมาะกั บ กิ จ การที่ มี ผ ล
ประกอบการที่มนั่ คงและมีกาไรสม่าเสมอ
2.2 นโยบายการจ่ายปั นผลแบบอัตราปั นผลคงที่ เป็ นรู ปแบบที่กิจการจ่ายปั นผลเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละของกาไรโดยกาหนดอัตราคงที่ทกุ ปี เช่น จ่ายปั นผลร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิทุกปี เหมาะกับกิจการที่มี
ผลกาไรที่อาจไม่แน่นอนและไม่ต้องการแบกภาระการจ่ายปันผลเช่นกรณีแบบแรก
2.3 นโยบายการจ่ายปั นผลปกติละเพิ่มการจ่ายปั นผลพิเศษ เป็ นรู ปแบบที่กิจการมีการจ่ายเงินปั น
ผลพื ้นฐานต่อหุ้นให้ อยู่ในมูลค่าหรื ออัตราที่ต่า แต่จะมีการจ่ายเงินปั นผลพิเศษในปี ที่กิจการมีกาไรสูงกว่าที่
คาดไว้
3. นโยบายการจ่ายปันผลแบบไม่คงที่ (Irregular Dividend Policy)
เป็ นนโยบายการจ่ายปั นผลที่ไม่แน่นอน ขึ ้นกับผลประกอบการ โดยบางปี อาจจ่ายน้ อย บางปี จ่าย
มาก บางปี อาจไม่จ่ายเลย ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น รายได้ ที่ไม่แน่นอน การขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน กิจการไม่ต้องการใช้ นโยบายจ่ายเงินผลคงที่ เป็ นต้ น เหมาะกับกิจการที่เป็ นลักษณะธุรกิจที่
เริ่ มกิจการไม่นาน ยังขาดความมัน่ คงและไม่ มนั่ ใจต่อการเติบโตของกิจการ ทาให้ ไม่สามารถใช้ นโยบาย
จ่ายปันผลคงที่ได้
4. นโยบายการไม่จ่ายปั นผล (No dividend policy) เป็ นนโยบายที่กิจการจะไม่มีการจ่ายปั นผล
แต่จะนาผลกาไรไปขยายการลงทุนเพื่อสร้ างการเติบโตให้ กับกิจการ มักจะใช้ กับกิจการที่เริ่ มต้ นใหม่และ
เน้ นการเติบโตของรายได้ เป็ นหลักเพื่อขยายกิจการให้ ใหญ่ขึ ้น จึงไม่ต้องการมีภาระในการจ่ายปันผล แต่นกั
ลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่สงู ขึ ้นจากการเติบโตของกาไรทดแทนผลตอบแทนจากปันผล
สาหรับรูปแบบการจ่ายปั นผลของกิจการต่างๆ ที่เป็ นที่นิยมและนามาใช้ อย่างแพร่หลาย สามารถ
จาแนกได้ ดังต่อไปนี ้
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1. เงินสดปันผล (Cash Dividend) เงินสดปั นผลจะจ่ายจากกาไรสะสม ซึ่งขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณเงินสด
ที่มีอยู่ว่ามี เพี ยงพอหรื อไม่ โดยส่งผลต่องบดุล ที่ มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ ด้ านสินทรัพย์ (เงินสดลดลงตาม
จานวนปันผลที่จา่ ย) และด้ านหนี ้สินและทุนก็ลดลงเช่นกัน (กาไรสะสมลดลงตามจานวนปันผลที่จา่ ย)
2. หุ้นปั นผล (Stock Dividend) เป็ นการจ่ายปั นผลในรู ปของหุ้นสามัญใหม่ ซึ่งเรี ยกว่า หุ้นปั นผล
ซึ่งจะกาหนดจานวนหุ้นที่จ่ายให้ ผ้ ูถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ ถืออยู่เดิม เช่น จ่ายหุ้นปั นผลร้ อยละ 20
หมายความว่า ผู้ถือหุ้นอยู่ 100 หุ้น จะได้ รับหุ้นปั นผลใหม่ 20 หุ้น การจ่ายหุ้นปั นผลไม่ส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าส่วนเจ้ าของในงบดุล แต่จะส่งผลทาให้ มลู ค่ากาไรสะสมลดลง ในขณะที่มลู ค่าหุ้นสามัญจะเพิ่มขึ ้นใน
จานวนที่เท่ากัน

นโยบายการจ่ ายหุ้นปั นผลแบบกาหนดสัญญา
นโยบายการจ่ายปั นผลแบบกาหนดสัญญา เป็ น นโยบายรูปแบบใหม่ที่ผ้ เู ขียนบทความนี ้เห็นว่ามี
ความเหมาะสมกับผู้ประกอบการของไทยในยุคภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่าหรื อภาวะเศรษฐกิจ ชะลอตัว ซึ่ง
แน่นอนว่าผู้ประกอบการเหล่านี ้ย่อมไม่มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะจ่ายปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้นหรื อนักลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ แต่การไม่มีนโยบายจ่ายปั นผลย่อมส่งผลให้ ห้ นุ ของบริ ษัทไม่เป็ นที่ต้องการ ถ้ าบริ ษัท
ขาดการวางแผนในการเติบโตที่ดีในอนาคต ย่อมทาให้ ราคาหุ้นตกต่าลง หรื อเกิดการผันผวนอย่างรุ นแรง
โดยผลการศึกษาของมัลลิกา ปวะบุตร (2558) เรื่ องผลกระทบของนโยบายเงินปั นผลต่อความผันผวนของ
ราคาหุ้นในตลาดทุน พบว่าหุ้นบริ ษัทที่อตั ราการจ่ายปั นผลสูงหรื อหุ้นบริ ษัทขนาดใหญ่จะมีความผันผวน
ของราคาน้ อยกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นบริษัทที่มีอตั ราการจ่ายปันผลต่าหรื อหุ้นบริ ษัทขนาดเล็ก อันแสดงให้ เห็น
ว่าบริ ษัทขนาดเล็กที่มีอตั ราการจ่ายปั นผลต่าหรื องดจ่ายปันผลจะส่งผลทาให้ ราคาหุ้นลดลงและเกิดการผัน
ผวนมาก
ดังนัน้ นโยบายการจ่ายหุ้นปั นผลแบบกาหนดสัญญา จึงเป็ นการยืดภาระในการจ่ายปันผลออกไป
ระยะหนึง่ อาจเป็ นระยะเวลา 3-5 ปี เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั นักลงทุนและให้ บริษัทสามารถนารายได้ ที่มี
อยูไ่ ปรักษาสภาพคล่องให้ กิจการดาเนินต่อไปได้ ในขณะที่ไม่สง่ ผลกระทบหรื อกระทบน้ อยต่อราคาหุ้นที่จะ
ผันผวนไปจากนโยบายการไม่จ่ายปั นผล เมื่อบริ ษัทผ่านพ้ นช่วงวิกฤติเศรษฐกิจไปแล้ ว และมีความพร้ อม
บริ ษัทก็จะสามารถจ่ายหุ้นปั นผลให้ กับนักลงทุนได้ ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ในนโยบายการจ่ายหุ้นปั นผล
แบบกาหนดสัญญา โดยสัญญาของการจ่ายหุ้น ปั นผล สามารถมีได้ หลากหลายแบบ โดยขอยกตัวอย่าง
แนวคิดของผู้เขียน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการจ่ายหุ้นปันผล 2 ลักษณะ คือ
1. กาหนดอัตราการจ่ายหุ้นปั นผลแบบกาหนดสัญญา อัตราเพิ่มขึ ้นทุกปี จนถึงเป้าหมาย สามารถ
แสดงให้ เห็นดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1 การกาหนดอัตราการจ่ายหุ้นปั นผลแบบกาหนดสัญญาแบบอัตราเพิ่มขึ ้นทุกปี จนถึงเป้าหมาย
ปี ที่
1
2
3
4
5
6

อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (หุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่)
0
0
0
1: 0.20
1: 0.40
1: 0.50

จากตารางที่ 1 หมายถึงในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ในระยะสามปี แรก บริ ษัทไม่สามารถจ่ายปั น
ผลได้ แต่ใช้ นโยบายจ่ายหุ้นปั นผลแบบกาหนดสัญญา จึงระบุไว้ ในสัญ ญาว่าจะมีการจ่ายหุ้นปั นผลใน
อัตราที่เพิ่มขึ ้นทุกปี ตงแต่
ั ้ ปีที่ 4-6 โดยมีการกาหนดเป้าหมายอัตราการจ่ายหุ้นปั นผลไว้ อย่ างชัดเจน เช่น
หุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่ อัตรา 1: 0.50 หมายถึง ผู้ถือหุ้นเดิมมีห้ นุ อยู่ 1 หุ้นจะได้ ห้ นุ ใหม่ 0.5 หุ้น ถ้ ามีอยู่ 1,000
หุ้นจะได้ ห้ นุ ใหม่ 500 หุ้น โดยตามตาราง บริ ษัทจะมีการจ่ายหุ้นปั นผลในปี ที่ 4 หุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่ในอัตรา
1: 0.20 และปี ที่ 5 หุ้นเดิม ต่อหุ้นใหม่ในอัตรา 1: 0.40 และจ่ายครบตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ได้ ในปี ที่ 6
หุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่ในอัตรา 1: 0.50 หลังจากนัน้ ตังแต่
้ ปีที่ 7 จะจ่ายที่อัตรานี ค้ งที่ ตลอดไปหรื ออาจมี การ
กาหนดในแบบอื่นใดที่บริ ษัทเห็นสมควร
2. กาหนดอัตราการจ่ายหุ้นปั นผลแบบกาหนดสัญญาแบบอัตราคงที่ สามารถแสดงให้ เห็นดัง
ตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 2 รูปแบบการกาหนดอัตราการจ่ายปันผลแบบกาหนดสัญญา แบบอัตราคงที่ทกุ ปี
ปี ที่
1
2
3
4
5
6

อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (หุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่)
0
0
0
1: 0.50
1: 0.50
1: 0.50
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จากตารางที่ 2 หมายถึงในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจสามปี แรกบริษัทไม่สามารถจ่ายปันผลได้ แต่ใช้
นโยบายจ่ายหุ้นปั นผลแบบกาหนดสัญญา แบบอัตราคงที่ จึงระบุไว้ ในสัญญาว่าจะมีการจ่ายหุ้นปั นผลใน
อัตราคงที่ทุกปี เริ่ มตังแต่
้ ปีที่ 4 โดยจ่ายที่สดั ส่วนหุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่ในอัตรา 1: 0.50 คงที่ทุกปี ตงแต่
ั ้ ปีที่ 4
เป็ นต้ นไป
นโยบายการจ่ายปั นผลแบบกาหนดสัญ ญา เมื่ อนามาเที ยบเคียงกับทฤษฏี และสมมติฐานของ
ความสัมพันธ์ ของการจ่ายปั นผลต่อราคาหุ้น ตามแนวคิด Dividend Relevance Theories ที่กล่าวว่า การ
จ่ายปั นผลมีความสัมพันธ์ตอ่ ราคาหุ้น จะพบว่านโยบายจ่ายหุ้นปั นผลแบบกาหนดสัญญา อาจจะส่งผลให้
แนวโน้ มราคาหุ้นมีโอกาสลดลงได้ ในระยะสัน้ จากการไม่จ่ายปั นผลทันที ตามสมมติฐาน The Signaling
Hypothesis แต่ขณะเดียวกันในระยะต่อมาหลังการประกาศไม่จ่ายปั นผล จะส่งผลให้ มูลค่าของกิจการ
และราคาหุ้นสามารถสูงขึ ้นได้ ตามสมมติฐาน The Walter Model เนื่องจากบริ ษัทมีสญ
ั ญาที่จะจ่ายหุ้นปั น
ผลให้ กับนักลงทุน ในระยะเวลาต่อมา ในขณะเดี ยวกัน นโยบายจ่ายหุ้นปั นผลแบบกาหนดสัญ ญา จะ
สอดคล้ องกับทฤษฏีเรื่ อง Tax-Preference ที่กล่าวว่าการจ่ายปันผลต่าจะทาให้ ต้นทุนเงินทุน ต่าลงและเพิ่ม
ราคาหุ้นให้ สงู ขึ ้น หรื อทาให้ มูลค่ากิจการสูงขึ ้นโดยมีข้อกาหนดว่า ปั นผลจะเสียภาษี สูงกว่ากาไรจากส่วน
ต่างราคาหุ้น นอกจากนี ้ ปั นผลจะต้ องจ่ายภาษี ทนั ที ในขณะที่กาไรจากส่วนต่างราคาหุ้นสามารถจ่ายภาษี
ภายหลังได้ จนกว่าหุ้นนัน้ จะมีการขายออกไปจริ ง ดังนัน้ การใช้ นโยบายการจ่ายหุ้นปั นผลแบบกาหนด
สัญญาจะทาให้ ราคาหุ้นสูงขึ ้นในระยะกลางและระยะยาว เพราะกิจการมีแนวโน้ มที่ผลประกอบการจะดีขึ ้น
ในขณะที่ น โยบายการจ่ า ยหุ้ นปั น ผลแบบก าหนดสัญ ญา ตามแนวคิ ด Dividend Irrelevance
Theories จะพบว่าการไม่จ่ายปั นผลในปั จจุบนั ย่อมไม่ส่งผลต่อราคาหุ้นเพราะราคาหุ้นจะสูง ขึ ้นชดเชยกับ
การไม่จ่ายปั นผลเนื่องจากทาให้ กิจการมีผลกาไรหลังจ่ายปั นผลที่สูง ซึ่งก็เช่นเดียวกับแนวคิด Dividend
Relevance ที่ในความเป็ นจริ งแล้ ว แนวคิด Dividend Irrelevance Theories มี ข้อจากัดต่างๆ ทัง้ ในด้ าน
ของเงื่อนไขที่กาหนดให้ ตลาดทุนนันเป็
้ นตลาดที่สมบูรณ์ อันทาให้ นกั ลงทุนทุกคนมีข่าวสารที่เท่าเทียมกัน
ไม่มีต้นทุนค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยน และไม่มี นักลงทุ นรายใดที่มี อิทธิ พลต่อราคาหุ้น ข้ อจากัดที่
กิจการต้ องไม่มีภาษีหรื ออัตราภาษีที่มีอยูไ่ ม่ได้ สร้ างความแตกต่างระหว่างปันผลกับกาไรจากส่วนต่างราคา
หุ้น ข้ อจากัดที่กิจการมีการลงทุนที่คงที่ ซึ่งจะพบว่าในเรื่ องของภาษี และเรื่ องของต้ นทุนค่าธรรมเนียมใน
การแลกเปลี่ยนหุ้นนันไม่
้ สามารถเป็ นจริงได้ ในโลกแห่งความเป็ นจริง
ประโยชน์ของนโยบายการจ่ายหุ้นปั นผลแบบกาหนดสัญญา ที่ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในระยะ
กลางและระยะยาว มีดงั ต่อไปนี ้
1. กิจการนาเงินที่จะต้ องจ่ายปั นผลไปจ่ายหนี ้สินระยะสันและระยะกลาง
้
และลดภาระดอกเบี ้ยลง
ไปได้
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2. ช่ว ยให้ กิ จ การสามารถรัก ษาสภาพคล่อ งของกิ จ การและด ารงกิ จ การอยู่รอดไปได้ ในภาวะ
เศรษฐกิจตกต่า
3. ลดภาระการจ่ายปันผลให้ กบั ผู้ประกอบการในช่วงเวลาวิกฤติเศรษฐกิจ
4. กิ จการสามารถนาเงินที่ จะต้ องจ่ายปั นผลไปลงทุนหรื อขยายกิ จการเพื่ อให้ กิจการเติบโตและ
สามารถจ่ายปันผลได้ ตามที่กาหนดในนโยบายจ่ายหุ้นปั นผลแบบกาหนดสัญญา
5. ทาให้ สถานะสินทรัพย์ของกิจการมีเสถียรภาพ จากการที่บริ ษัทไม่ต้องขายสินทรัพย์เพื่อมารักษา
สภาพคล่อง
6. เพิ่มความมัง่ คัง่ ให้ กับผู้ถือหุ้นของกิจการโดยทาให้ กิจการมีกาไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นจากการลดภาระ
การจ่ายปันผลในช่วงเวลาที่กิจการประสบภาวะวิกฤติ
7. เพิ่มมูลค่าของกิจการให้ สงู ขึ ้นจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่สงู ขึ ้นในระยะสัน้
8. ทาให้ ราคาหุ้นในตลาดของกิจการอาจสูงขึ ้นและดึงดูดให้ นกั ลงทุนมาลงทุนมากขึ ้นในระยะสัน้
9. กิจการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นทาให้ ลดภาระการจ่ายเป็ นเงินสด แต่อาจส่งผลให้ กาไรต่อหุ้นลดลง
เนื่องจากจานวนหุ้นจะมีเพิ่มมากขึ ้น

บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การจ่ายผลตอบแทนต่อ ผู้ถื อ หุ้น ในรู ป ของหุ้น ปั น ผล ถื อ เป็ น ส่วนส าคัญ อย่า งยิ่ ง ต่อ การสร้ าง
แรงจูงใจให้ กบั ผู้ถือหุ้นในการถือครองหุ้น ในภาวะเศรษฐกิจตกต่าย่อมส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
กิจ การ และส่งผลให้ การจ่ายผลตอบแทนในรู ปของปั นผลต้ องถูกระงับไป อันจะส่งผลให้ ราคาหุ้นของ
กิจการเหล่านี ้ ได้ รับผลกระทบ มีราคาลดลงไปเนื่องจากขาดแรงจูงใจในการถือครอง ดังนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่ผ้ ูประกอบการจะต้ องหาแนวทางในการกาหนดนโยบายการจ่ายปั นผลที่จะทาให้ สามารถรักษาสภาพ
คล่องพร้ อมกับรักษาการถื อครองของผู้ถือหุ้นให้ คงอยู่ต่อไป โดยรู ปแบบการจ่ายปั นผลที่ จะช่วยให้ เกิ ด
ประโยชน์ทงในด้
ั ้ านสภาพคล่องและการถือครอง คือ นโยบายการจ่ายหุ้นปั นผลแบบกาหนดสัญญา ที่จะ
เป็ นการสร้ างเงื่อนไขและแรงจูงใจให้ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นยังคงถื อครองหุ้นนัน้ ต่อไปและทาให้ กิจการ
สามารถเติบโตและผ่านพ้ นภาวะเศรษฐกิจตกต่าไปได้ โดยนโยบายนี ้จะส่งผลให้ กิจการสามารถลดภาระ
การจ่ายปั นผลให้ กับในช่วงเวลาที่ประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจ ช่วยให้ กิจการสามารถรักษาสภาพคล่อ ง
และอยู่รอดไปได้ และกิจการสามารถนาเงินที่จะจ่ายปั นผลไปลงทุนหรื อขยายกิจการเพื่อให้ กิจการมีการ
เติบโตขึ ้นในระยะต่อมาและสามารถจ่ายหุ้นปั นผลได้ ตามที่กาหนดในนโยบายจ่ายหุ้นปั นผลแบบกาหนด
สัญญา อันจะสร้ างความมัน่ คงให้ กบั สินทรัพย์สภาพคล่อง เพิ่มกาไรสะสมจากการลดภาระการจ่ายปั นผล
และส่งผลให้ ราคาหุ้นในตลาดของกิจการไม่ได้ รับผลกระทบจากการไม่จา่ ยปันผลในช่วงแรก
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