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บทคดัย่อ 
 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาคุณภาพก าไร การจ่ายเงินปันผลด้วยเงนิสด และ
ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกบัอตัราเงนิปันผลตอบแทนของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้อุตสาหกรรม 
โดยใชด้ชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานเป็นตวัแทนคุณภาพก าไร ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 
2560 โดยใชก้ารวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) ผลการศกึษาพบว่า 
คุณภาพก าไรกบัเงนิปันผลของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภคมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางตรงกนัขา้มอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แต่คุณภาพก าไรกบัเงนิปันผลของ
บรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร และกลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรมไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 
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ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ส าเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารยอ์รฤด ีศรธีราพพิฒัน์ 
อาจารยท์ีป่รกึษาการศกึษาคน้ควา้อสิระที่ใหค้วามกรุณาสละเวลาในการใหค้วามรู ้ค าแนะน า และ
ก าลงัใจในการท าการศกึษาคน้ควา้อสิระ จนท าใหก้ารศกึษาคน้ควา้อสิระส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจัน่เพชร ประธานกรรมการ และ        
รองศาสตราจารย์ ดร.พนารตัน์ ปานมณี กรรมการ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์และค าแนะน า  
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ขอขอบคุณบิดา มารดาและครอบครัวที่คอยเป็นก าลังใจและสนับสนุนเสมอมา 
ขอขอบคุณคณะบญัช ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และอาจารยท์ุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระศาสน์วชิา
ความรู้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยที่อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือตลอด
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ทุกท่านที่ให้ก าลงัใจและช่วยเหลือตลอดมา หากการศกึษาค้นคว้าอิสระฉบบันี้มขีอ้บกพร่อง
ประการใด ผูศ้กึษาขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

การลงทุนโดยน าเงนิไปฝากธนาคารจะไดร้บัผลตอบแทนคอืดอกเบีย้เงนิฝาก ซึ่งในอดตี
อตัราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในเกณฑ์สูง (ภาพที่ 1) แต่ในปัจจุบนัอตัราดอกเบี้ยเงินฝากต ่าจน
ผลตอบแทนทีไ่ดน้้อยกวา่อตัราเงนิเฟ้อของประเทศไทย (ภาพที ่2) นกัลงทุนจงึน าเงนิไปลงทุน
ด้วยวธิอีื่น เช่น การลงทุนในพนัธบตัรรฐับาล กองทุนรวม หรอืหุ้น เป็นต้น แต่ที่นิยมน าเงนิไป
ลงทุนมากทีสุ่ดคอื การลงทุนในตลาดหุน้ เนื่องจากมผีลตอบแทนทีสู่ง และมคีวามยัง่ยนื 

 

 
ภาพที ่1 อตัราดอกเบีย้เงนิฝากระหวา่งปี ค.ศ. 2010 - 2018 
ทีม่า: https://tradingeconomics.com/thailand/interest-rate, 16 มกราคม 2562 
 

 
ภาพที ่2 เงนิเฟ้อระหวา่งปี ค.ศ. 2010 – 2018 
ทีม่า: https://tradingeconomics.com/thailand/inflation-cpi , 16 มกราคม 2562 
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ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2561) ไดอ้ธบิายถงึลกัษณะของตลาดทุนปัจจุบนัใน
ประเทศไทย ซึ่งมตีลาดทุน 2 ตลาดคอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange 
of Thailand : SET) และ ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (Market for Alternative Investment : mai) 
ซึ่งบรษิทัที่จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ทัง้ 2 ตลาดนัน้ไม่แตกต่างกนั แต่ด้วยขอ้จ ากดัใน
การจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีต่อ้งมทีุนช าระแลว้อย่างน้อย 300 ลา้นบาท 
ซึ่งสูงมากส าหรบัธุรกจิขนาดเลก็ทีต่อ้งการเงนิทุน รวมถงึตอ้งมผีูถ้อืหุน้รายย่อยมากกว่า 1,000 
ราย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจงึมกีารจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เพื่อให้ธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถจดทะเบยีนเพื่อระดมทุนกบัตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ได้  
โดยตอ้งมทีุนช าระแลว้ข ัน้ต ่า 50 ลา้นบาท และผูถ้อืหุน้รายย่อยขัน้ต ่า 300 ราย  

 

 
 
ภาพที ่3 ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ระหวา่งปี ค.ศ. 2010 - 2018 
ทีม่า: https://th.investing.com/indices/mai-chart, 16 พฤษภาคม 2562 

 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ เป็นบรษิทัขนาดกลางและย่อมซึ่งมี

โอกาสเติบโตอย่างยัง่ยืน ส่งผลให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูง  (ภาพที่ 3)  
ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ทุนม ี2 ประเภท คอื เงนิปันผล (Dividend) และผลตอบแทน
จากราคาหุ้นที่เพิม่ขึน้ (Capital Gain) โดยผลตอบแทนในเงนิปันผลเป็นผลตอบแทนที่มคีวาม
มัน่คง และสะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของกิจการมากกว่าผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่
เพิม่ขึน้ บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ มกีารเปิดเผยขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) รายงานประจ าปี (56-2) และงบการเงนิ ให้กบัผูถ้อืหุน้ นักลงทุน 
รวมถงึประชาชนทัว่ไป เพื่อใชข้อ้มูลประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุน ขอ้มูลส าคญัทีน่กัลงทุน
ใชใ้นการวเิคราะหค์อืงบการเงนิ เนื่องจากแสดงผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้ในอดตี ซึ่งสะทอ้นถงึ
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ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ความสามารถในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร รวมถงึใชว้เิคราะห์
แนวโน้มต่างๆ ในอนาคตของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

ตามที่วรศกัดิ ์ทุมมานนท์ (2543: หน้า 115-116) ได้กล่าวว่า คุณภาพก าไรขึน้อยู่กบั
ความสามารถในการจ่ายปันผลของบรษิทัในปัจจุบนั (ความใกลเ้คยีงกนัระหวา่งตวัเลขก าไรกบั
เงนิสดจากการด าเนินงานทีจ่ะสามารถน าไปจดัสรรในรูปเงนิปันผล) เงนิสดจากการด าเนินงาน
นอกจากจะตอ้งเพยีงพอต่อการจ่ายเงนิปันผลแลว้ ตอ้งสามารถน าไปลงทุนในสนิทรพัยใ์หม่หรอื
ช าระคนืหนี้ไดด้ว้ย รวมทัง้ Tong และ Miao (2011) ได้กล่าวว่า บรษิทัที่จ่ายปันผลจ านวนมาก
จะมคีุณภาพก าไรทีสู่งกวา่บรษิทัทีจ่่ายปันผลน้อยหรอืไม่จ่ายปันผล โดยถา้พจิารณาถงึคุณภาพ
ก าไรและเงนิปันผลกน่็าจะส่งผลต่อนกัลงทุนใชเ้ป็นแนวทางเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจลงทุน 
 ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึมุ่งศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพก าไรกบัอตัราเงนิปันผลตอบแทน 
รวมทัง้ศกึษาคุณภาพก าไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์  
เอม็ เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร สนิค้าอุปโภคบรโิภค และสนิค้าอุตสาหกรรมว่าเป็น
อย่างไร 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

เพื่อศกึษาคุณภาพก าไร การจ่ายเงนิปันผลดว้ยเงนิสด และความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณภาพ
ก าไรกบัอตัราเงนิปันผลตอบแทนของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) 
กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้อุตสาหกรรม โดยใชด้ชันีกระแสเงนิสด
จากการด าเนินงานเป็นตวัแทนคุณภาพก าไร 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 

การวจิยันี้เป็นการศกึษาบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) กลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าอุตสาหกรรม ณ วนัที่ 3 ธนัวาคม พ.ศ. 
2561 จ านวน 19 บรษิทั โดยมเีงื่อนไขคอื 

1. เป็นบรษิทัทีม่ขีอ้มูลงบการเงนิครบถว้น 5 ปียอ้นหลงั (ระหวา่งปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 
2560) 

2. เป็นบรษิทัที่จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดต่อเนื่อง 5 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 
2560) 

3. งบการเงนิมรีอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี 
ผูศ้กึษาจะวดัคุณภาพก าไรดว้ยดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน และพจิารณาการ

จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดดว้ยอตัราเงนิปันผลตอบแทน 



4 

ค าจ ากดัความในการศึกษา 
 

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment : mai) หมายถึง 
ศนูยก์ลางเพื่อการซื้อขายหุน้ของบรษิทัขนาดกลางและขนาดย่อมทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
เอม็ เอ ไอ 

เงนิปันผล (Dividend) หมายถงึ ผลตอบแทนจากก าไรสุทธหิรอืก าไรสะสมของบรษิทัที่
ใหผู้ถ้อืหุน้ตามสดัส่วนของจ านวนหุน้ทีถ่อืครอง ซึ่งอยู่ในรูปของเงนิสดปันผล 

คุณภาพก าไร (Earning Quality) หมายถงึ ก าไรทีแ่ทจ้รงิหรอืก าไรทีม่คีุณภาพควรเป็น
ก าไรทีเ่กดิจากการด าเนินงานตามปกต ิสามารถเปลีย่นกลบัมาเป็นเงนิสด และเป็นก าไรทีไ่ดม้า
จากรายไดท้ีเ่กดิขึน้เป็นประจ า 

อตัราเงนิปันผลตอบแทน (Dividend yield) หมายถงึ อตัราส่วนทีแ่สดงใหเ้หน็วา่เงนิปันผล
จ่ายคดิเป็นรอ้ยละเท่าไรของราคาหุน้ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

นกัลงทุนมขีอ้มูลประกอบการตดัสนิใจลงทุนในหุน้ทีค่าดวา่จะมกีารจ่ายเงนิปันผลทีสู่งและ
สามารถใชแ้นวโน้มคุณภาพก าไรเพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
ของกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้อุตสาหกรรม 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 จากวตัถุประสงค์ของการวจิยันี้ในเรื่องคุณภาพก าไรและการจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด 
ดงันัน้ในบทนี้จงึเป็นการศกึษาคุณภาพก าไร การจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด และความสมัพนัธ์
ระหว่างคุณภาพก าไรกบัอตัราเงนิปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์  
เอ็ม เอ ไอ (mai) ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าอุตสาหกรรม  
ซึ่งผูศ้กึษาไดจ้ าแนกหวัขอ้การทบทวนวรรณกรรมเป็น 4 หวัขอ้ ดงันี้ 

1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพก าไร 
2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด 
3. ขอ้มูลทัว่ไปของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพก าไร 

 
นิยามของคณุภาพก าไร 

 Stickney (อา้งถงึใน วรศกัดิ ์ทุมมานนท,์ 2543, หน้า 103) ใหค้ านิยามวา่ คุณภาพก าไร
คอืความสามารถของก าไรในการสะท้อนกระแสเงนิสดทีอ่ยู่เบื้องหลงัการเกดิก าไร ตวัเลขก าไร
ใดกต็ามที่จ าเป็นต้องอาศยัการประมาณการที่ซบัซ้อนกว่าจะได้มาซึ่งตวัเลขกระแสเงนิสดใน
อนาคตจะถอืว่าก าไรนัน้มคีุณภาพต ่า ในขณะที่ก าไรของบรษิทัใดกต็ามที่ชว่งเวลาของการเกดิ
ก าไรสอดคลอ้งพอดกีบัชว่งเวลาของการเกดิกระแสเงนิสดจะถอืวา่เป็นก าไรทีม่คีุณภาพ 
 The Financial Accounting Standard Board (อ้างถึงใน วรศักดิ ์ทุมมานนท์, 2543, 
หน้า 105-106) ให้ค านิยามว่า ก าไรที่แท้จรงิหรอืก าไรที่มคีุณภาพควรเป็นก าไรที่เกดิจากการ
ด าเนินงานตามปกต ิสามารถเปลีย่นกลบัมาเป็นเงนิสด และเป็นก าไรทีไ่ดม้าจากรายไดท้ีเ่กดิขึน้
เป็นประจ า รวมทัง้กจิกรรมทีม่นียัส าคญัทีก่่อใหเ้กดิก าไรไดด้ าเนินการเสรจ็สิน้แลว้ 
 วรศักดิ ์ทุมมานนท์ (2543, หน้า 115-116) ได้กล่าวว่า คุณภาพก าไรขึ้นอยู่ก ับ
ความสามารถในปัจจุบนัของบรษิทัในการจ่ายเงนิปันผล โดยตวัเลขก าไรควรใกลเ้คยีงกบัเงนิสด
จากการด าเนินงานที่น าไปจดัสรรในรูปเงนิปันผล เงินสดจากการด าเนินงานนอกจากจะต้อง
เพยีงพอต่อการจ่ายเงนิปันผลแล้ว ยงัจะต้องสามารถน ากลบัไปลงทุนต่อในสนิทรพัย์ใหม่หรอื
ช าระคนืหนี้ไดด้ว้ย 
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วิธีการวดัคณุภาพก าไร 
 วรศกัดิ ์ทุมมานนท ์(2543, หน้า 134-137) ได้กล่าวว่า งบกระแสเงนิสดช่วยให้ผูใ้ชง้บ
การเงนิทราบถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความแตกต่างระหวา่งก าไรทีค่ านวณขึน้ตามเกณฑค์งคา้งกบั
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้ง การทราบสาเหตุที่ท าให้เกดิความแตกต่างนัน้จะ
ช่วยให้ผูว้เิคราะหส์ามารถประเมนิคุณภาพก าไรของบรษิทัไดด้ยีิง่ข ึน้ เนื่องจากกระแสเงนิสดที่
ค านวณขึ้นจะมคีวามน่าเชื่อถือและความเที่ยงธรรมมากกว่าก าไร(ขาดทุน)ที่ค านวณขึน้ตาม
เกณฑ์คงค้าง เพราะเป็นวธิีที่ได้ตดัผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้วธิีการบญัชทีี่แตกต่างกนั
ส าหรบัรายการและเหตุการณ์เดยีวกนัออกไป ในขณะที่การวดัผลการด าเนินงานในรูปก าไร
จ าเป็นตอ้งอาศยัดุลยพนิิจเกี่ยวกบัการตัง้เป็นรายการคา้งรบั ค้างจ่าย รายการรบัล่วงหน้า จ่าย
ล่วงหน้า การปันส่วน และการก าหนดมูลค่าของรายการต่างๆ 
 

ดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน (เท่า)   = 
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 

ก าไรสุทธ ิ
 

ดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานจะช่วยบ่งบอกว่า หากบรษิทัสามารถก่อให้เกดิ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานได้ในจ านวนที่สูงพอๆ กบัก าไรที่ท ามาหาได้แล้ว ก็มีความ
เป็นได้ว่าก าไรนัน้จะเกดิขึน้จากการด าเนินงานอย่างแท้จรงิ ไม่ได้มาจากการท าวศิวกรรมทาง
การเงนิ และถอืว่าเป็นก าไรที่มคีุณภาพ ในทางกลบักนัหากกระแสเงนิสดจากการด า เนินงานมี
เครื่องหมายเป็นลบตดิต่อกนัหลายปีในขณะที่ก าไรมเีครื่องหมายเป็นบวกหรือก าไรสุทธทิาง
บญัชสีูงเกนิกวา่กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานตดิต่อกนัเป็นระยะเวลายาวนาน ก าไรนัน้ถอืวา่
ดอ้ยคุณภาพ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเงินปันผล 
 

ความหมายของเงินปันผล 
 อจัฉรา โยมสนิธุ ์(2555, หน้า 154) เงนิปันผล (Dividend) คอื ผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ
หรอืก าไรสะสมของบรษิทัทีใ่ห้ผูถ้อืหุ้นตามสดัส่วนของจ านวนหุ้นที่ถอืครอง ซึ่งไม่ได้รบัรองวา่
เมื่อบรษิทัมกี าไรจะมกีารจ่ายเงนิปันผลแน่นอน เนื่องจากบรษิทัอาจต้องการเงนิทุนเพื่อขยาย
กจิการต่อไป โดยขึน้อยู่กบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของฝ่ายบริหารของบรษิทัและผู้ถือหุ้น
ก าหนดร่วมกนัวา่จะมกีารจ่ายเงนิปันผลหรอืไม่ จะจ่ายในรูปของเงนิสดปันผล หุน้ปันผล รวมถงึ
จะจ่ายเงนิปันผลจ านวนเท่าใด 
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หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผล 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2561) ไดก้ล่าววา่ การประกาศจ่ายหรอืจ่ายเงนิปันผล 
(ภาพที่ 2.1) มผีลกระทบกบัสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหุ้นและการตดัสนิใจซื้อขายหลกัทรพัยข์อง
นกัลงทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จงึมกีารจดัท าหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขไวด้งันี้ 

1. ระยะเวลาการจ่ายปันผล อา้งองิมาตรา 115 ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
ก าหนดระยะเวลาการจ่ายปันผลเป็น การจ่ายเงนิปันผลประจ าปี (ก าหนดจ่ายภายใน 1 เดอืนนบั
จากวนัที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิ) และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ก าหนดจ่ายภายใน 1 
เดอืนนับจากวนัที่คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิห้จ่ายปันผล ซึ่งต้องรายงานต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้น
ครัง้ต่อไป) 

2. การจ่ายปันผลเป็นเงนิสด หรอืจ่ายเป็นหุน้ปันผล 
3. การก าหนดวนัให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุ้นเพื่อรบัปันผล ต้องก าหนดสทิธโิดยแจ้งมตคิณะ -

กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัก าหนดสทิธ ิหากบรษิทัมกีารจดัประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อขออนุมตัิจ่ายปันผลต้องก าหนดวนัก าหนดสทิธิในการรบัปันผลภายหลงัจากวนัที่ประชุม 
ผูถ้อืหุ้นมมีตอินุมตัไิม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ หากบรษิทัจดทะเบยีนประเมนิว่าที่ประชุมผูถ้อืหุน้
จะพจิารณาอนุมตัติามขอ้เสนอของคณะกรรมการ สามารถก าหนดใหว้นัก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธิ
เขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้และมสีทิธไิดร้บัปันผลเป็นวนัเดยีวกนัได้ 

4. การเปิดเผยขอ้มูลกรณจี่ายเงนิปันผล บรษิทัตอ้งแจง้มตคิณะกรรมการเกีย่วกบัการ
จ่ายปันผลและวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ้นเพื่อสิทธิในการรบัปันผลภายในวนัที่คณะกรรมการ
บรษิทัมมีตหิรอืก่อนเวลา 9.00 น. ของวนัท าการถดัไป ขอ้มูลส าคญัทีต่อ้งเปิดเผย คอื 

4.1 วนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหจ้่าย 
4.2 ขอ้เสนอของคณะกรรมการทีจ่ะจ่าย 
4.3 กรณีจ่ายปันผล ให้เปิดเผยอตัราการจ่าย และจ่ายจากผลการด าเนินงานใน

งวดใดๆ จ านวนปันผลทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษจีาก BOI (ถา้ม)ี 
4.4 กรณีจ่ายเป็นหุน้ปันผล ให้เปิดเผยจ านวนหุน้ อตัราส่วนหุ้นเดมิต่อหุน้ปันผล 

มูลค่าหุน้ปันผลทีจ่่าย และเงนิสดเพื่อรองรบัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 
4.5 วนัจ่ายปันผล 
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ภาพที ่4 ขัน้ตอนการจ่ายปันผล 
ทีม่า: https://www.set.or.th/th/regulations/simplified_regulations/files/20181129_Dividend. 

pdf, 20 กุมภาพนัธ ์2562 
 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล 
ทฤษฎีลูกไก่ในก ามือ (The bird in hand theory) 
Lintner (1956) และ Gordon (1963) ได้กล่าวว่า นักลงทุนยนิดทีี่จะได้รบัเงนิปันผลใน

ปัจจุบนัมากกวา่ก าไรทีไ่ดจ้ากส่วนต่างของมูลค่าหลกัทรพัยใ์นอนาคต อนัเนื่องมาจากผลตอบแทน
ที่ได้จากส่วนต่างของมูลค่าหลกัทรพัย์ในอนาคตอาจมคีวามเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น มูลค่าของ
เงินในอนาคต ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่ผดิพลาด เป็นต้น และยงัส่งผลกระทบท าให้ 
นกัลงทุนเสยีโอกาสทีจ่ะน าเงนิปันผลทีไ่ดไ้ปลงทุนในชอ่งทางอื่นเพื่อลดความเสีย่ง หรอืลงทุนเพิม่
และท าใหไ้ดร้บัผลตอบแทนเพิม่ขึน้  
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ทฤษฎีการส่งสญัญาณของเงินปันผล (Signaling Theory) 
 Lease และคนอื่นๆ (1999) ได้อธบิายเรื่องแรงผลกัดนัที่ก่อให้เกดิ Signaling models 
วา่ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบับรษิทัแต่ละคนไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบับรษิทัไม่เท่ากนั โดยผูบ้รหิารเป็นผูท้ี่
มขีอ้มูลเกีย่วกบัอนาคตของบรษิทัมากทีสุ่ด แต่การเปิดเผยขอ้มูลบางอย่างโดยตรงจะส่งผลเสยี
กบับรษิทั ผูบ้รหิารจงึใชร้ะดบัของการจ่ายเงนิปันผลเป็นเครื่องมอืในการส่งสญัญาณของก าไรใน
อนาคตไปยงันกัลงทุน 
 

ทฤษฎีการเลือกผูล้งทุนเฉพาะกลุ่ม (Dividend Clientele) 
Graham และ Kumar (2006) ไดก้ล่าววา่ กลุ่มของนกัลงทุนทีต่อ้งการเงนิปันผลสามารถ

แบ่งได ้3 กลุ่ม คอื 
1. นกัลงทุนทีต่อ้งการเงนิปันผลทีสู่งและจ่ายสม ่าเสมอ 
2. นกัลงทุนทีต่อ้งการทัง้เงนิปันผลและส่วนต่างของมูลค่าหลกัทรพัย์ 
3. นกัลงทุนทีต่อ้งการเงนิปันผลต ่า แต่เน้นก าไรจากส่วนต่างของมูลค่าหลกัทรพัย์ 
ผูบ้รหิารควรค านึงวา่ตอ้งการใหผู้ถ้อืหุน้เป็นนกัลงทุนประเภทใด จงึก าหนดนโยบายการ

จ่ายเงนิปันผลใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัลงทุน เพื่อดงึดูดนกัลงทุนกลุ่มนัน้ๆ 
 

วิธีการวดัเงินปันผล 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (2558, หน้า 9) กล่าวว่าอตัราเงนิปันผลตอบแทน 

(Dividend yield) คอื อตัราส่วนทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ควรจ่ายเงนิปันผลคดิเป็นรอ้ยละเท่าไรของราคา
หุน้ 
 

อตัราเงนิปันผลตอบแทน (%) = 
มลูค่าเงนิปันผลรวมยดึตามรอบผลประกอบการประจ าปี 

ราคาปิดของหุน้สามญั X (จ านวนหุน้สามญั - จ านวนหุน้ซือ้คนื) 
 
ข้อมูลทัว่ไปของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ประวติัความเป็นมาของตลาดหลกัทรพัย ์
จากการประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่1 (พ.ศ. 2504 - 2509) 

เพื่อรองรบัการเตบิโดและส่งเสรมิความมัน่คงทางเศรษฐกจิและพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน 
จงึจดัตัง้ตลาดหุน้กรุงเทพขึน้ในเดอืนกรกฏาคม พ.ศ. 2505 จนกระทัง่แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) เสนอให้จดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย์ที่มรีะบบระเบียบ
เป็นครัง้แรก โดยมบีทบาทส าคญัคอืเป็นแหล่งระดมเงนิทุนเพื่อสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิ
และอุตสาหกรรมของประเทศ จงึจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ชื่อภาษาองักฤษคอื 
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The Securities Exchange of Thailand) และไดเ้ปิดท าการซื้อขายอย่างเป็นทางการในวนัที ่30 
เมษายน พ.ศ. 2518 และมกีารเปลี่ยนชื่อภาษาองักฤษเป็น The Stock Exchange of Thailand 
(SET) ในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2534 

ตลาดหลกัทรพัยใ์หม่ จดัตัง้ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์เปิด
ท าการซื้อขายอย่างเป็นทางการในวนัที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2542 และเปลี่ยนชื่อเป็นตลาด
หลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อให้สอดคล้องกบัชื่อย่อภาษาองักฤษในวนัที่ 25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2548 วตัถุประสงค์ของการจดัตัง้เพื่อเป็นแหล่งระดมทุนที่เปิดโอกาสใหธุ้รกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม ทีม่ศีกัยภาพเตบิโดสูงใหส้ามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน เพื่อใหธุ้รกจิเตบิโตอย่างยัง่
ยื่น โปร่งใส มกีารก ากบัดูแลทีด่ ีมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เสรมิสรา้งเครอืขา่ย
ธุรกจิ และเพิม่ความพรอ้มในการแขง่ขนั 

 
บทบาทของตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

 ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ มบีทบาทส าคญั ดงันี้ 
1. เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลกัทรพัย์จดทะเบยีน และพฒันาระบบต่างๆ ที่จ าเป็น

เพื่ออ านวยความสะดวกในการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
2. ด าเนินธุรกจิใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อขายหลกัทรพัย ์เชน่ การท าหน้าทีเ่ป็นส านกั

หกับญัช ี(Clearing House) ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์หรอืกจิกรรมอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. การด าเนินธุรกจิอื่นๆ ที่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์
 

กลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดธรุกิจท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 
 
ตารางที ่1  โครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)        

ปี พ.ศ. 2558 
กลุ่มอุตสาหกรรม ชือ่ย่อ ค านิยาม 

เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 

AGRO ธุรกจิที่เกี่ยวกบัการเพาะปลูก ท าป่าไม้ ท าปศุสตัว์ 
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการผลิต
อาหารและเครื่องดื่ม 

สนิคา้อุปโภคบรโิภค CONSUMP ธุรกจิที่เกี่ยวกบัการผลติหรอืตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้
เพื่อการอุปโภคบรโิภคต่างๆ ทัง้ที่เป็นสนิค้าจ าเป็น
และสนิคา้ฟุ่มเฟือย 
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ตารางที ่1  โครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)        
ปี พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

กลุ่มอุตสาหกรรม ชือ่ย่อ ค านิยาม 
ธุรกจิการเงนิ FINCIAL ธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้ให้บริหารทางการเงินประเภท

ต่างๆ เชน่ ธนาคาร บรษิทัเงนิทุน บรษิทัหลกัทรพัย์ 
และบรษิทัประกนัภยั เป็นตน้ 

สนิคา้อุตสาหกรรม INDUS ธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตและจัดจ าหน่ายวตัถุดิบ
ทัว่ไปที่สามารถน าไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม 
สินค้าข ัน้ต้นหรือสินค้าข ัน้กลาง เครื่องมือและ
เครื่องจกัรต่างๆ ที่น าไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมการ
ผลติต่างๆ นอกนี้ยงัรวมถงึอุตสาหกรรมยานยนต ์

อสงัหารมิทรพัยแ์ละ
ก่อสรา้ง 

PROPCON ธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้ผลิตวสัดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาและ
บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ รวมถงึบรกิารก่อสร้างและ
งานวศิวกรรม 

ทรพัยากร RESOURC ธุรกจิที่เกี่ยวกบัการแสวงหา หรอืจดัการทรพัยากร
ต่างๆ เช่น การผลิตและจดัสรรเชื้อเพลงิ พลงังาน 
และการท าเหมอืงแร่ เป็นตน้ 

บรกิาร SERVICE ธุรกจิสาขาบรกิารต่างๆ ยกเวน้บรกิารทางการเงิน 
และบรกิารดา้นขอ้มูลสารสนเทศหรอืเทคโนโลย ีหรอื
เป็นบรกิารทีถู่กจดัไวใ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นแลว้ 

เทคโนโลย ี TECH ธุรกิจเกี่ยวกบัสนิค้าเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นสนิค้า
ข ัน้ ตน้ ข ัน้กลาง หรอืข ัน้สุดทา้ย และรวมถงึผูใ้หบ้รกิาร
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ทีม่า: https://www.set.or.th/th/products/index/maiindex_p2.html, 20 กุมภาพนัธ ์2562 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

อสิรยี ์โชวว์วิฒันา (2552: หน้า 48-66) ไดศ้กึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณภาพก าไร
กบัเงนิปันผลตอบแทนของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มวีตัถุประสงค์ 
เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกบัเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ของ
บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยกเวน้กลุ่มอุตสาหกรรมสถาบนัการเงนิ 
พ.ศ. 2546 - 2550 ใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มูลแบบทุตยิภูม ิสถติทิีใ่ชค้อืการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ 
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ดว้ยวธิ ีStepwise ผลการศกึษาพบว่า เงนิปันผลตอบแทนมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพก าไรในเชงิ
ตามกนั 

Yen H. Tong และ Bin Miao (2011: pp. 183-205) ไดศ้กึษาเรื่อง เงนิปันผลมคีวามสมัพนัธ์
กับคุณภาพก าไรหรือไม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกบั
สถานะการจ่ายเงินปันผล กลุ่มตวัอย่างคือบริษัทในประเทศสหรฐัอเมริกา ยกเว้นกลุ่มธุรกจิ
การเงนิ ระหวา่งปี ค.ศ. 1993 - 2004 จ านวน 8,809 บรษิทั ใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มูลทุตยิภูมจิาก the 
2006 Compustat database สถิติที่ใช้คือการวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression) 
ผลการศกึษาพบว่า บรษิทัที่มกีารจ่ายเงินปันผลจะมคีุณภาพก าไรมากกว่าบรษิัทที่ไม่มีการจ่าย 
เงนิปันผล และสถานะการจ่ายเงนิปันผลมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัคุณภาพก าไร โดย
ค่าความสมัพนัธจ์ะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัอตัราการจ่ายเงนิปันผลในทศิทางเดยีวกนั 

โสภา มูลสม (2555: หน้า 1-50) ได้ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกบั
การเปลีย่นแปลงการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทักลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพ
ก าไรกบัการเปลีย่นแปลงการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร
ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2553 กลุ่มตวัอย่าง
หมวดธุรกจิการเกษตรจ านวน 13 บรษิทั หมวดอาหารและเครื่องดื่มจ านวน 16 บรษิทั ใชว้ธิกีาร
เกบ็ขอ้มูลแบบทุตยิภูมจิากแบบรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) สถติทิีใ่ชค้อืการวเิคราะหค์่า
สหสมัพนัธเ์พยีร์สนั ผลการศกึษาพบวา่คุณภาพก าไรมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัการ
เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงนิปันผลของทัง้หมวดธุรกิจการเกษตรและหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
อย่างมนียัส าคญั 

Febriela Sirait และ Sylvia Veronica Siregar (2013: pp. 103 – 117) ได้ศึกษาเรื่อง
การจ่ายเงนิปันผลและคุณภาพก าไรของประเทศอนิโดนีเซยี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งการจ่ายเงนิปันผลและคุณภาพก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนกลุ่มอุตสาหกรรมการผลติใน
ตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศอนิโดนีเซยี ระหวา่งปี ค.ศ. 2005 - 2009 จ านวน 90 บรษิทั สถติทิี่
ใชค้อืการวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression) ผลการศกึษาพบว่า สถานะการจ่าย 
เงินปันผล, การจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น และการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง เป็นตวัชี้วดัถึง
คุณภาพก าไรทีสู่งขึน้ แต่ขนาดของเงนิปันผลไม่มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพก าไร 

ปิยภรณ์ แซ่เตยีว (2558: หน้า 4-50) ได้ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างการจ่ายเงนิ
ปันผลกบัคุณภาพก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มวีตัถุประสงค์ 
เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างเงนิปันผลกบัคุณภาพก าไร และทฤษฎีการส่งสญัญาณของเงนิ
ปันผล และศกึษาประโยชน์ของการใชข้อ้มูลทางการเงนิในการตดัสนิใจลงทุน โดยพจิารณาจาก
ความสมัพนัธ์ระหว่างเงินปันผลจ่ายกับคุณภาพก าไร โดยใช้วธิีการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจาก
ฐานขอ้มูล บรษิทั รอยเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ระหวา่งปีพ.ศ. 2554 - 2556 จ านวน 245 ตวัอย่าง 
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สถิติที่ใช้ คือการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) วิธี Panel Least 
Squares ผลการศกึษาพบว่า สถานะของการจ่ายเงนิปันผลมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั
กบัคุณภาพก าไร แต่จ านวนเงนิสดที่จ่ายปันผล และการเปลี่ยนแปลงของจ านวนเงนิปันผลจ่าย
กบัคุณภาพก าไรของกจิการไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

กนกพร ห้าวเจรญิ (2559: หน้า 11-62) ได้ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพ
ก าไรกบัการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสร้าง มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาคุณภาพก าไร การจ่ายเงนิ
ปันผล และความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพก าไรกบัการจ่ายเงนิปันผล ใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มูลทุตยิภูมิ
ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์
และก่อสร้าง จากเวบ็ไซต์ http://www.setsmart.com ระหว่างปีพ.ศ. 2553 - 2558 จ านวน 94 
บรษิทั สถติทิีใ่ชค้อืการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation Analysis) และการวเิคราะห์
ความถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการศกึษาพบว่า อตัราการจ่ายเงนิ 
ปันผลมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัคุณภาพก าไรและขนาดของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั
ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 

อัญชลี พิพัฒนเสริญ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2560: หน้า 22-31) ได้ศึกษาเรื่อง  
การตอบสนองของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกบัธรรมาภิบาล คุณภาพก าไร และผูส้อบบญัช ี
มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีคุณภาพของก าไรใน  
งบการเงนิ และขนาดของส านกังานสอบบญัชทีี่บรษิทัเลอืกใช ้กบัอตัราผลตอบแทนของหุน้สามญั
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มูลทุตยิภูมขิองบรษิทัทีอ่ยู่ในดชันี SET50 
ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 จากเวบ็ไซต์ http://www.setsmart.com และคะแนนการก ากบั
ดูแลกจิการ จากเวบ็ไซต ์http://www.thai-iod.com จ านวน 480 ตวัอย่าง สถติทิีใ่ชค้อืการวเิคราะห์
แบบสมการถดถอยเชงิเส้นพหุนาม ผลการศกึษาพบว่า การก ากบัดูแลกจิการและคุณภาพของ
ก าไรมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของหุน้ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส าคญั 
 จากการศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัคุณภาพก าไรและเงนิปันผลพบว่า ผลการศกึษา
ของงานวจิยัส่วนใหญ่พบความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกบัเงินปันผล ซึ่งงานวจิยัที่พบ
ความสมัพนัธม์ดีงันี้  อสิรยี ์โชวว์วิฒันา (2552), Tong และ Miao (2011),  โสภา มูลสม (2555),  
กนกพร หา้วเจรญิ (2559), อญัชล ีพพิฒันเสรญิ และ ศลิปพร ศรจี ัน่เพชร (2560) ผูศ้กึษาคาดว่า
คุณภาพก าไรและเงนิปันผลของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ จะมคีวามสมัพนัธ์
เหมอืนกบังานวจิยัขา้งต้น เพราะการจ่ายเงนิปันผลด้วยเงนิสดจ่ายจากกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน ดงันัน้กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานควรมคี่าเท่ากบัหรอืมากกวา่ก าไรสุทธ ิซึ่งถอื
วา่มคีุณภาพก าไรทีสู่ง เพื่อใหเ้พยีงพอต่อการจ่ายเงนิปันผลดว้ยเงนิสด 
 

http://www.setsmart.com/


บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ 
(mai) ณ วนัที ่3 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จ านวนทัง้สิน้ 158 บรษิทั โดยมเีงื่อนไขคอื  

1. เป็นบรษิทัทีม่ขีอ้มูลงบการเงนิครบถว้น 5 ปียอ้นหลงั (ระหวา่งปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 
2560) 

2. เป็นบรษิทัที่จ่ายเงนิปันผลด้วยเงนิสดต่อเนื่อง 5 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 
2560) 

3. เป็นบรษิทัทีม่รีอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี 
 

กลุ่มตวัอย่างในการศกีษาครัง้นี้ คอื บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ 
(mai) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มมีูลค่าการซื้อขายสูงสุด 3 อนัดบัแรก ในปี พ.ศ. 2561 จ านวนทัง้สิน้ 
19 บรษิทั ไดแ้ก่  

1. กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร (SERVICE) จ านวน 5 บรษิทั 
2. กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภค (CONSUMP) จ านวน 3 บรษิทั 
3. กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม (INDUS) จ านวน 11 บรษิทั  
 
รายชื่อบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 

2560 จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม มดีงันี้ 
กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 

ล าดบั ชือ่หลกัทรพัย ์ ชือ่บรษิทั 

  1    AKP      บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน) 
  2    BOL      บรษิทั บซิเินส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) 
  3    KIAT      บรษิทั เกยีรตธินา ขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 
  4    QLT      บรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) 
  5    TNDT      บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) 
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กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภค 

ล าดบั ชือ่หลกัทรพัย ์ ชือ่บรษิทั 

  1    JUBILE      บรษิทั ยูบลิลี ่เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
  2    MOONG      บรษิทั มุ่งพฒันา อนิเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
  3    NPK      บรษิทั นิวพลสันิตติง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 

ล าดบั ชือ่หลกัทรพัย ์ ชือ่บรษิทั 

  1    2S      บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
  2    CPR      บรษิทั ซพีอีาร ์โกมุ อนิดสัเตรยีล จ ากดั (มหาชน) 
  3    FPI      บรษิทั ฟอรจ์นู พารท์ อนิดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 
  4    MBAX      บรษิทั มลัตแิบกซ์ จ ากดั (มหาชน) 
  5    PPM      บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) 
  6    SALEE      บรษิทั สาลีอุ่ตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
  7    SWC      บรษิทั เชอรว์ูด้ คอรป์อเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  8    TPAC      บรษิทั พลาสตคิ และหบีหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) 
  9    UAC      บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
10    UEC      บรษิทั ยูนมิติ เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 
11    UKEM      บรษิทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) 

 
กรอบแนวคิด 
 

กรอบแนวคดิในการศกึษาคุณภาพก าไรและการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร สนิค้าอุปโภคบรโิภค และสนิค้า
อุตสาหกรรม โดยศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณภาพก าไรกบัอตัราเงนิปันผลตอบแทน เป็นดงันี้ 

 

 
 

อตัราเงนิปันผลตอบแทน คุณภาพก าไร วดัดว้ย 
ดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน 
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ตวัแปรในการศึกษา 
 

ตวัแปรตาม คือ อตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) คือ อตัราส่วนที่แสดงให้
เหน็วา่ผลตอบแทนคดิเป็นรอ้ยละเท่าไรของราคาหุน้ 

ตัวแปรต้น คือ ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating Cash Index) คือ 
อตัราส่วนที่แสดงให้เหน็ถงึคุณภาพก าไร โดยเปรยีบเทยีบระหว่างกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 
(Cash Flow from Operating) กบั ก าไรสุทธ ิ(Net Income) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

1. วเิคราะหค์ุณภาพก าไรโดยศกึษาจากดชันกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน (วรศกัดิ ์
ทุมมานนท,์ 2543, หน้า 135) เพื่อวเิคราะหแ์นวโน้มการเปลีย่นแปลงเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

ดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน (เท่า)   = 
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 

ก าไรสุทธ ิ
 

2. วเิคราะหก์ารจ่ายเงนิปันผล โดยศกึษาจากอตัราเงนิปันผลตอบแทน (ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย, 2558, หน้า 9) เพื่อวเิคราะหแ์นวโน้มการเปลีย่นแปลงเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

อตัราเงนิปันผลตอบแทน (%) = 
มลูค่าเงนิปันผลรวมยดึตามรอบผลประกอบการประจ าปี 

ราคาปิดของหุน้สามญั X (จ านวนหุน้สามญั - จ านวนหุน้ซือ้คนื) 
 

3. ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณภาพก าไรกบัอตัราเงนิปันผลตอบแทนโดยวเิคราะห์
แยกเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้อุตสาหกรรม จากนัน้วเิคราะห์
หาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 (α) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การศกึษาครัง้นี้รวบรวมขอ้มูลทุตยิภูม ิ (Secondary Data) จาก SETSMART เขา้ถงึได้
จาก https://www.setsmart.com/ ซึ่งเป็นขอ้มูลจากงบการเงนิในระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 
โดยศกึษาจากขอ้มูลในงบการเงนิรวมของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้อุตสาหกรรม รวมทัง้สิน้ 19 บรษิทั 
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การวิเคราะหข้์อมูล 
 

วเิคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานและอตัรา
เงนิปันผลตอบแทนโดยเทยีบกบัปีฐาน ใชค้่าสถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าสูงสุด 
(Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากนัน้
น าข้อมูลที่ได้มาจัดอนัดบัดชันีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  (Rank of Operating Cash 
Index) และจัดอันดับอตัราเงินปันผลตอบแทน (Rank of Dividend Yield) แยกเป็นรายกลุ่ม
อุตสาหกรรมบรกิาร สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้อุตสาหกรรม 

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหวา่งอตัราเงนิปันผลตอบแทนกบัดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน โดยแยกเป็นรายกลุ่ม
อุตสาหกรรมบรกิาร สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าอุตสาหกรรม ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ  
0.05 (α) 

ก าหนดสมมตฐิานดงันี้ 
H0 : ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราเงินปัน

ผลตอบแทน (P=0) 
H1 : ดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราเงนิปันผลตอบแทน 

(P≠0) 
ก าหนดให้ P (rho) คอืสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวั คอื ดชันีกระแสเงนิสด

จากการด าเนินงานและอตัราเงนิปันผลตอบแทน 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
งานวจิยันี้เป็นการศกึษาเรื่องคุณภาพก าไรและเงนิปันผลของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร สนิค้าอุปโภคบรโิภค และสนิค้าอุตสาหกรรม  
มบีรษิทัที่เป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 19 บรษิทั โดยวเิคราะห์ขอ้มูลผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางสถติ ิSPSS ในบทนี้จะแบ่งผลการวเิคราะหข์อ้มูลออกเป็น 4 ส่วนดงันี้ 

1. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 
2. ผลการวเิคราะหค์ุณภาพก าไร 
3. ผลการวเิคราะหเ์งนิปันผล 
4. ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation Analysis) 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
 

จากการศกึษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจาก 3 กลุ่มอุตสาหกรรม จะไดค้่าสถติเิชงิ
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) และส่วนเบีย่งเบน-
มาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผลดงันี้ 
 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติเิชงิพรรณนาของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Service EQ 25 0.7459 3.3570 1.7548 0.6885 
Service DY 25 1.4200 7.1900 4.0712 1.7813 
Valid N (listwise) 25     
หมายเหตุ : Service EQ   แทน  คุณภาพก าไรของกลุ่มตัวอย่างบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  

(วดัโดยดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน) 
     Service DY   แทน เงนิปันผลของกลุ่มตวัอย่างบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร (วดัโดย

อตัราเงนิปันผลตอบแทน)  
     N                แทน  จ านวนขอ้มลูของบรษิทัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 
 
จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายตัวแปรต่างๆ ของบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในกลุ่ม

อุตสาหกรรมบรกิาร โดยวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถติเิชงิพรรณนาดงันี้ คุณภาพก าไรมคี่าเฉลีย่
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คอื 1.7548 เท่า ค่าต ่าสุดคอื 0.7459 เท่า ค่าสูงสุดคอื 3.3570 เท่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคอื 
0.6885 และอตัราเงนิปันผลตอบแทนมคี่าเฉลีย่คอื 4.0712 % ค่าต ่าสุดคอื 1.4200 % ค่าสูงสุด
คอื 7.1900 % ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานคอื 1.7813 
 
ตารางที ่3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถติิเชงิพรรณนาของบรษิัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้า

อุปโภคบรโิภค 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Consump EQ 15 - 0.2189 2.5527 0.9371 0.8502 
Consump DY 15 0.6500 5.1000 2.4587 1.3841 
Valid N (listwise) 15     
หมายเหตุ : Consump EQ แทน คุณภาพก าไรของกลุ่มตวัอย่างบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภค

บรโิภค (วดัโดยดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน) 
     Consump DY แทน  เงินปันผลของกลุ่มตัวอย่างบรษิัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค

บรโิภค (วดัโดยอตัราเงนิปันผลตอบแทน)  
     N                แทน  จ านวนขอ้มลูของบรษิทัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 
 
จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายตัวแปรต่างๆ ของบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในกลุ่ม

อุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภค โดยวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยค่าสถติเิชงิพรรณนาดงันี้ คุณภาพก าไร
มีค่าเฉลี่ยคอื 0.9371 เท่า ค่าต ่าสุดคอื -0.2189 เท่า ค่าสูงสุดคอื 2.5527 เท่า ส่วนเบี่ยงเบน-
มาตรฐานคอื 0.8502 และอตัราเงนิปันผลตอบแทนมคี่าเฉลีย่คอื 2.4587 % ค่าต ่าสุดคอื 0.6500 
% ค่าสูงสุดคอื 5.1000 % ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานคอื 1.3841 
 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถติิเชงิพรรณนาของบรษิัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้า

อุตสาหกรรม 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Indus EQ 55 -1.6116 7.0611 2.0165 1.7506 
Indus DY 55 0.1100 13.4100 3.3287 2.7908 
Valid N (listwise) 55     
หมายเหตุ : Indus EQ   แทน  คุณภาพก าไรของกลุ่มตัวอย่างบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า

อุตสาหกรรม (วดัโดยดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน) 
     Indus DY   แทน เ งิน ปันผลของกลุ่ มตัวอย่างบริษัทในกลุ่ ม อุตสาหกรรมสินค้า

อุตสาหกรรม (วดัโดยอตัราเงนิปันผลตอบแทน)  
     N             แทน      จ านวนขอ้มลูของบรษิทัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 
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จากตารางที่ 4 สามารถอธิบายตัวแปรต่างๆ ของบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม โดยวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยค่าสถติเิชงิพรรณนาดงันี้ คุณภาพก าไร
มีค่าเฉลี่ยคอื 2.0165 เท่า ค่าต ่าสุดคอื -1.6116 เท่า ค่าสูงสุดคอื 7.0611 เท่า ส่วนเบี่ยงเบน-
มาตรฐานคือ 1.7506 และอัตราเงินปันผลตอบแทนมีค่าเฉลี่ยคือ 3.3287 % ค่าต ่ าสุดคือ    
0.1100 % ค่าสูงสุดคอื 13.4100 % ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานคอื 2.7908 
 
ผลการวิเคราะหค์ณุภาพก าไร 
 

จากการศกึษาคุณภาพก าไรโดยวดัจากดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน โดยใช้
หลกัการวเิคราะหท์ีก่ล่าวไวโ้ดย วรศกัดิ ์ทุมมานนท ์(2543, หน้า 136) กล่าววา่ ดชันีกระแสเงนิสด
จากการด าเนินงานชว่ยบอกวา่ หากบรษิทัสามารถก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานได้
สูงพอกบัก าไรทีท่ ามาหาได ้หรอืดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานมคี่าสูงกว่า 1 เท่า ถอืว่า
เป็นก าไรที่มคีุณภาพ ในทางกลบักนั หากบรษิทัก่อให้เกดิกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานได้
ต ่ากวา่ก าไรทีท่ ามาหาได ้หรอืดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานมคี่าเท่ากบั 1 หรอืต ่ากวา่ 1 
เท่า ถอืวา่เป็นก าไรทีด่อ้ยคุณภาพ ปรากฏผลดงันี้ 
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ตารางที ่5 คุณภาพก าไรของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้อุตสาหกรรม ระหวา่งปีพ.ศ. 2556-2560 

ล าดบั ช่ือบริษทั 

2556 2557 2558 2559 2560 ผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ของคณุภาพก าไร 
ระหว่างปี 2556-

2560 

คณุภาพ 
ก าไร 
(เท่า) 

อนัดบั 
คณุภาพ 
ก าไร 
(เท่า) 

อนัดบั 
คณุภาพ 
ก าไร 
(เท่า) 

อนัดบั 
คณุภาพ 
ก าไร 
(เท่า) 

อนัดบั 
คณุภาพ 
ก าไร 
(เท่า) 

อนัดบั 

กลุม่อุตสาหกรรมบรกิาร             
1  บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน) 1.4724   2 2.8239   1 1.8905   3 2.1981   1 2.6774   3 ผนัผวน 
2  บรษิทั บซิเินส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) 0.8659   4 1.4649   3 1.6009   4 1.3984   4 1.2077   5 ผนัผวน 
3  บรษิทั เกยีรตธินา ขนสง่ จ ากดั (มหาชน) 2.1599   1 2.2442   2 1.9567   1 0.9272   5 2.8192   2 ผนัผวน 
4  บรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) 1.1306   3 1.0678   4 1.3903   5 1.5730   3 3.3570   1 ผนัผวน 
5 บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) 0.7459   5 0.9111   5 1.9554   2 2.0139   2 2.0174   4 เพิม่ขึน้ 
               

กลุม่อุตสาหกรรมสนิคา้อปุโภคบรโิภค             
1  บรษิทั ยูบลิลี ่เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 0.9978   2 0.7374   2 0.9099   2 0.8166   2 1.2752   2 ผนัผวน 

2 
 บรษิทั มุง่พฒันา อนิเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) - 0.2190   3 0.0641   3 - 0.0326   3 0.1032   3 0.0469   3 ผนัผวน 

3  บรษิทั นิวพลสันิตติง้ จ ากดั (มหาชน) 1.7816   1 2.5527   1 1.7203   1 1.1706   1 2.1324   1 ผนัผวน 
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ตารางที ่5 คุณภาพก าไรของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้อุตสาหกรรม ระหวา่งปีพ.ศ. 2556-2560 (ต่อ) 

ล าดบั ช่ือบริษทั 

2556 2557 2558 2559 2560 ผลการเปลี่ยนแปลง 
ของคณุภาพก าไร 
ระหว่างปี 2556-

2560 

คณุภาพ
ก าไร (เท่า) 

อนัดบั 
คณุภาพ

ก าไร (เท่า) 
อนัดบั 

คณุภาพ
ก าไร (เท่า) 

อนัดบั 
คณุภาพ
ก าไร (เท่า) 

อนัดบั 
คณุภาพ
ก าไร (เท่า) 

อนัดบั 

กลุม่อุตสาหกรรมสนิคา้อตุสาหกรรม             
1  บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 2.1585   2 2.5325   1 7.0543   1 - 0.2181   11 0.6074   9 ผนัผวน 
2  บรษิทั ซพีอีาร ์โกม ุอนิดสัเตรยีล จ ากดั (มหาชน) 1.8978   3 1.7086   6 1.6428   7 1.3513   7 1.0007   8 ลดลง 
3  บรษิทั ฟอรจ์นู พารท์ อนิดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 1.1105   9 0.7452   11 2.6781   6 1.9031   5 1.5406   5 ผนัผวน 
4  บรษิทั มลัตแิบกซ ์จ ากดั (มหาชน) 1.4727   6 1.9703   5 2.7607   4 4.1372   3 0.5137   10 ผนัผวน 
5  บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) - 0.1908   11 2.3114   2 - 1.6116   11 7.0611   1 1.6562   4 ผนัผวน 
6  บรษิทั สาลีอุ่ตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 1.3764   7 2.2443   3 4.5701   3 1.8947   6 5.1727   2 ผนัผวน 

7 
 บรษิทั เชอรว์ูด้ คอรป์อเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 1.6615   5 0.7587   10 1.2084   9 0.9633   9 1.3648   7 ผนัผวน 

8  บรษิทั พลาสตคิ และหบีห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 1.8195   4 2.0318   4 1.4401   8 1.0253   8 2.3892   3 ผนัผวน 
9  บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 0.6502   10 0.8179   9 0.8190   10 4.0864   4 1.5337   6 ผนัผวน 
10  บรษิทั ยูนิมติ เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 1.2226   8 0.9444   7 2.7103   5 4.6086   2 6.7166   1 ผนัผวน 
11  บรษิทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) 2.3154   1 0.8403   8 4.8325   2 0.9440   10 0.1522   11 ผนัผวน 
  คณุภาพก าไรเฉลี่ยของอตุสาหกรรม 1.2858     1.5143     2.0787     1.9978     2.0095       

คณุภาพก าไรเฉลีย่ของอุตสาหกรรม หมายถงึ คณุภาพก าไรเฉลีย่ของ 19 บรษิทัทีใ่ชศ้กึษาในครัง้นี้ 
หมายเหตุ : เครื่องหมาย + คอื เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานหารดว้ยก าไรสทุธ ิ

เครื่องหมาย - คอื เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานหารดว้ยขาดทุนสทุธ ิหรอื เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงานหารดว้ยก าไรสทุธิ 

 คณุภาพก าไร วดัจาก  
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน (เท่า) 

ก าไรสทุธ ิ
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จากตารางที ่5 เมื่อพจิารณาคุณภาพก าไรสูงสุดโดยจ าแนกแต่ละปีและจ าแนกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมพบวา่ 

ปี พ.ศ. 2556 กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร ไดแ้ก่ บรษิทั เกยีรตธินา ขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 
มีค่าเท่ากบั 2.1599 เท่า กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ บริษัท นิวพลสันิตติ้ง 
จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 1.7816 เท่า กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ บรษิัท  
ยูเนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 2.3154 เท่า 

ปี พ.ศ. 2557 กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร ไดแ้ก่ บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน) มคี่า
เท่ากบั 2.8239 เท่า กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบรโิภค ได้แก่ บรษิทั นิวพลสันิตติ้ง จ ากดั 
(มหาชน) มคี่าเท่ากบั 2.5527 เท่า กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ บรษิทั 2 เอส 
เมทลั จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 2.5325 เท่า 

ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร ไดแ้ก่ บรษิทั เกยีรตธินา ขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 
มีค่าเท่ากบั 1.9567 เท่า กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ บริษัท นิวพลสันิตติ้ง 
จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 1.7203 เท่า กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม ได้แก่ บรษิทั 2 
เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 7.0543 เท่า 

ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร ไดแ้ก่ บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน) มคี่า
เท่ากบั 2.1981 เท่า กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบรโิภค ได้แก่ บรษิทั นิวพลสันิตติ้ง จ ากดั 
(มหาชน) มคี่าเท่ากบั 1.1706 เท่า กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ บรษิทั พรพรหม
เมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 7.0611 เท่า 

ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร ไดแ้ก่ บรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) มคี่า
เท่ากบั 3.3570 เท่า กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบรโิภค ได้แก่ บรษิทั นิวพลสันิตติ้ง จ ากดั 
(มหาชน) มคี่าเท่ากบั 2.1324 เท่า กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ บรษิทั ยูนิมติ 
เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 6.7166 เท่า 
 ผลการศกึษาคุณภาพก าไรจ าแนกแต่ละปี ในกรณทีีด่ชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน
มีค่ามากกว่า 1 เท่า และมีค่าสูงกว่าคุณภาพก าไรเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ถือว่าเป็นก าไรที่มี
คุณภาพดมีาก สะทอ้นใหเ้หน็วา่บรษิทัสามารถก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานได้สูง
กว่าก าไรสุทธทิางบญัชแีละมากกว่าค่าเฉลี่ยของบรษิทัในกลุ่มตวัอย่าง หากดชันีกระแสเงนิสด
จากการด าเนินงานมคี่ามากกว่า 1 เท่า แต่มีค่าต ่ากว่าคุณภาพก าไรเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  
ถอืว่าเป็นก าไรที่มคีุณภาพด ีสะท้อนให้เหน็ว่าบรษิทัสามารถก่อให้เกดิกระแสเงนิสดจากการ
ด าเนินงานได้สูงกว่าก าไรสุทธทิางบญัชแีต่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของบรษิทัในกลุ่มตวัอย่าง ในทาง
กลบักนัหากดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานมคี่าน้อยกว่า 1 เท่า และมคี่าต ่ากวา่คุณภาพ
ก าไรเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ถอืว่าเป็นก าไรที่ด้อยคุณภาพ สะท้อนให้เหน็ว่า บรษิทัก่อให้เกดิ
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานได้ต ่ากว่าก าไรสุทธทิางบญัช ีเมื่อพจิารณาโดยจ าแนกแต่ละปี
และจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมพบวา่ 
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ปี พ.ศ. 2556 บรษิทัทีม่คีุณภาพก าไรดมีากม ี10 บรษิทั อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 
2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จ ากดั 
(มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบรโิภค 1 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั นิวพลสันิตติ้ง จ ากดั 
(มหาชน) กลุ่มสนิค้าอุตสาหกรรม 7 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) บรษิทั  
ซีพีอาร์ โกมุ อินดสัเตรียล จ ากดั (มหาชน) บริษัท มลัติแบกซ์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท สาลี่
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั 
(มหาชน) บรษิทัที่มคีุณภาพก าไรดมี ี3 บรษิทั อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 1 บรษิทั ได้แก่ 
บรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 2 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั 
ฟอรจ์ูน พารท์ อนิดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ยูนิมติ เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั
ทีม่กี าไรทีด่อ้ยคุณภาพม ี6 บรษิทั อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 2 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั บซิเินส 
ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้
อุปโภคบรโิภค 2 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั ยูบลิลี ่เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั มุ่งพฒันา 
อนิเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบรโิภค 2 บรษิทั ได้แก่ 
บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
 ปี พ.ศ. 2557 บรษิทัทีม่คีุณภาพก าไรดมีากม ี9 บรษิทั อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 2 
บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั เกยีรตธินา ขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบรโิภค 1 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั นิวพลสันิตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ซีพอีาร์ โกมุ อนิดสัเตรยีล จ ากดั (มหาชน) บรษิทั มลัตแิบกซ์ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั 
พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) บรษิทั สาลีอุ่ตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั พลาสตคิ 
และหบีห่อไทย จ ากดั (มหาชน) บรษิทัที่มคีุณภาพก าไรดมี ี2 บรษิทั อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
บรกิาร 2 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั บซิิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั 
(มหาชน) บริษัทที่มีก าไรที่ด้อยคุณภาพมี 8 บริษัท อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 1 บริษัท 
ได้แก่ บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบรโิภค 2 บรษิทั 
ไดแ้ก่ บรษิทั ยูบลิลี ่เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั มุ่งพฒันา อนิเตอรแ์นชชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุตสาหกรรม 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท 
อนิดสัตรี้ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บรษิทั  
ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ยูนิมติ เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ยูเนี่ยน 
ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) 

ปี พ.ศ. 2558 บรษิทัที่มคีุณภาพก าไรดมีากมี 6 บรษิทั อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้า
อุตสาหกรรม 6 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ฟอรจ์ูน พารท์ อนิดสัตรี้ 
จ ากดั (มหาชน) บรษิทั มลัตแิบกซ์ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั สาลี่อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
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บรษิทั ยูนิมติ เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทที่มีคุณภาพก าไรดีมี 9 บริษัท อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท  
อคัคีปราการ จ ากดั (มหาชน) บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท เกียรติธนา 
ขนส่ง จ ากดั (มหาชน) บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จ ากดั 
(มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบรโิภค 1 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั นิวพลสันิตติ้ง จ ากดั 
(มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 3 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั ซพีอีาร ์โกมุ อนิดสัเตรยีล 
จ ากดั (มหาชน) บรษิทั เชอรว์ูด้ คอรป์อเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั พลาสตคิ 
และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัทที่มีก าไรที่ด้อยคุณภาพมี 4 บริษัท อยู่ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภค 2 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั ยูบลิลี ่เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทั มุ่งพฒันา อนิเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 
2 บริษัท ได้แก่ บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั 
(มหาชน) 

ปี พ.ศ. 2559 บรษิทัทีม่คีุณภาพก าไรดมีากม ี6 บรษิทั อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 2 
บรษิทั ได้แก่ บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 4 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั มลัตแิบกซ์ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั 
พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ยูนิมติ 
เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) บรษิทัทีม่คีุณภาพก าไรดมี ี7 บรษิทั อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 
2 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั บซิเินส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบรโิภค 1 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั นิวพลสันิตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุตสาหกรรม 4 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั ซีพอีาร์ โกมุ อนิดสัเตรยีล จ ากดั 
(มหาชน) บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดสัตรี้ จ ากดั (มหาชน) บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทั พลาสตคิ และหบีห่อไทย จ ากดั (มหาชน) บรษิทัทีม่กี าไรทีด่อ้ยคุณภาพมี 
6 บริษัท อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จ ากัด 
(มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภค 2 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั ยูบลิลี่ เอน็เตอรไ์พรส์ 
จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรม
สินค้าอุตสาหกรรม 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท 2 เอส เมทัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เชอร์วู้ด  
คอรป์อเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) 

ปี พ.ศ. 2560 บรษิทัทีม่คีุณภาพก าไรดมีากม ี8 บรษิทั อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 4 
บรษิทั ได้แก่ บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั เกยีรตธินา ขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรม
สนิค้าอุปโภคบรโิภค 1 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั นิวพลสันิตติ้ง จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรม
สนิค้าอุตสาหกรรม 3 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั สาลี่อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) บรษิทั พลาสตคิ 
และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) บริษัทที่มี
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คุณภาพก าไรดีมี 7 บริษัท อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท บิซิเนส 
ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภค 1 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั ยูบลิลี่ 
เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุตสาหกรรม 5 บรษิทั ได้แก่ บรษิัท  
ซีพีอาร์ โกมุ อินดสัเตรียล จ ากดั (มหาชน) บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดสัตรี้ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) บรษิทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทั ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) บรษิทัที่มกี าไรทีด่อ้ยคุณภาพมี 4 บรษิทั 
อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภค 1 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชัน่
แนล จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 3 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั 2 เอส เมทลั 
จ ากดั (มหาชน) บรษิทั มลัตแิบกซ์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั 
(มหาชน) 

แนวโน้มคุณภาพก าไรของกลุ่มตวัอย่าง บรษิทัทีม่แีนวโน้มคุณภาพก าไรเพิม่ขึน้จากปีฐาน
(ปี 2556) คอื บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัทีม่แีนวโน้มคุณภาพก าไรลดลง
จากปีฐาน(ปี 2556) คือ บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดสัเตรียล จ ากดั (มหาชน) ส าหรบับรษิทัอื่น
แนวโน้มคุณภาพก าไรมคีวามผนัผวน 
 
ผลการวิเคราะหเ์งินปันผล 
 

จากการศกึษาเงินปันผลโดยวดัจากอตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) โดย
วเิคราะหแ์ยกเป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ปรากฏผลดงันี้ 
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ตารางที ่6 อตัราเงนิปันผลตอบแทนของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้อุตสาหกรรม ระหวา่งปี พ.ศ. 2556-2560 

ล าดบั ช่ือบริษทั 

2556 2557 2558 2559 2560 ผลการ
เปล่ียนแปลง 

ของ
อตัราส่วน 
ระหว่างปี 
2556-2560 

อตัราส่วน 
(%) 

อนัดบั 
อตัราส่วน 

 (%) 
อนัดบั 

อตัราส่วน 
 (%) 

อนัดบั 
อตัราส่วน 

 (%) 
อนัดบั 

อตัราส่วน 
 (%) 

อนัดบั 

กลุม่อุตสาหกรรมบรกิาร                       
1  บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน) 2.8900   5 1.4200   5 2.5400   5 2.9400   4 3.3300   3 ผนัผวน 
2  บรษิทั บซิเินส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) 5.7700   3 4.4600   2 2.8200   4 3.5200   3 3.3300   3 ผนัผวน 
3  บรษิทั เกยีรตธินา ขนสง่ จ ากดั (มหาชน) 7.1900   1 2.6700   3 4.3300   2 6.3500   2 7.1400   1 ผนัผวน 
4  บรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) 6.3400   2 5.5900   1 5.2700   1 7.1400   1 4.0300   2 ผนัผวน 
5 บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) 3.1300   4 2.2700   4 3.1400   3 2.6000   5 1.5700   5 ผนัผวน 
                          

กลุม่อุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภค                       
1  บรษิทั ยบูลิลี่ เอน็เตอร์ไพรส ์จ ากดั (มหาชน) 2.5300   2 2.0900   2 3.8600   2 2.5800   2 2.2500   2 ผนัผวน 

2 
 บรษิทั มุง่พฒันา อนิเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 4.2600   1 3.3900   1 5.1000   1 3.0900   1 3.2200   1 ผนัผวน 

3  บรษิทั นิวพลสันิตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.5000   3 0.6500   3 0.6900   3 0.8300   3 0.8400   3 ผนัผวน 
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ตารางที ่6 อตัราเงนิปันผลตอบแทนของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้อุตสาหกรรม ระหวา่งปี พ.ศ. 2556-2560 (ต่อ) 

ล าดบั ช่ือบริษทั 

2556 2557 2558 2559 2560 ผลการ
เปล่ียนแปลง 

ของ
อตัราส่วน 
ระหว่างปี 
2556-2560 

อตัราส่วน 
(%) 

อนัดบั 
อตัราส่วน 

 (%) 
อนัดบั 

อตัราส่วน 
 (%) 

อนัดบั 
อตัราส่วน 

 (%) 
อนัดบั 

อตัราส่วน 
 (%) 

อนัดบั 

กลุม่อุตสาหกรรมสนิคา้อตุสาหกรรม                       
1  บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 0.7900   10 3.1400   4 3.8800   5 1.4600   9 2.7000   6 ผนัผวน 
2  บรษิทั ซพีอีาร์ โกม ุอนิดสัเตรยีล จ ากดั (มหาชน) 3.3500   5 2.7100   5 1.0300   10 1.6300   7 2.7500   5 ผนัผวน 
3  บรษิทั ฟอร์จนู พารท์ อนิดสัตรี้ จ ากดั (มหาชน) 2.0200   6 1.8300   9 2.2900   8 2.4300   5 3.1300   3 ผนัผวน 
4  บรษิทั มลัตแิบกซ์ จ ากดั (มหาชน) 10.3800   1 2.5100   6 4.9700   3 9.5100   1 5.2800   1 ผนัผวน 
5  บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) 1.7500   7 1.2400   10 1.5400   9 0.3000   11 1.1400   10 ผนัผวน 
6  บรษิทั สาลีอุ่ตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 1.1600   8 0.2600   11 9.6200   2 0.9300   10 3.0700   4 ผนัผวน 

7 
 บรษิทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 5.3500   4 6.2400   2 4.4000   4 4.0200   3 2.6500   7 ผนัผวน 

8  บรษิทั พลาสตคิ และหบีหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) 0.8600   9 5.7900   3 3.4900   6 2.8400   4 1.8100   9 ผนัผวน 
9  บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 0.1100   11 2.1200   7 0.1100   11 1.6700   6 1.0100   11 ผนัผวน 
10  บรษิทั ยนิูมติ เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 8.0500   2 7.4100   1 13.4100   1 5.4300   2 3.1500   2 ผนัผวน 
11  บรษิทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) 5.6600   3 1.9700   8 2.8400   7 1.4700   8 2.4200   8 ผนัผวน 
  อตัราส่วนเฉล่ียของอคุสาหกรรม 3.8468     3.0400     3.9647     3.1968     2.8853       

อตัราสว่นเฉลีย่ของอุตสาหกรรม หมายถงึ อตัราเงนิปันผลตอบแทนของ 19 บรษิทัที่ใชศ้กึษาในครัง้น้ี 

หมายเหตุ : อตัราเงนิปันผลตอบแทน วดัจาก 
มลูคา่เงนิปันผลรวมยดึตามรอบผลประกอบการประจ าปี (%) 

ราคาปิดของหุน้สามญั X (จ านวนหุน้สามญั – จ านวนหุน้ซื้อคนื) 
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จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาอตัราเงินปันผลตอบแทนสูงสุดโดยจ าแนกแต่ละปีและ
จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมพบวา่ 

ปี พ.ศ. 2556 กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร ไดแ้ก่ บรษิทั เกยีรตธินา ขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 
มีค่าเท่ากบั 7.19 % กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบรโิภค ได้แก่ บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์
แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 4.26 % กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม ได้แก่ 
บรษิทั มลัตแิบกซ์ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 10.38 % 

ปี พ.ศ. 2557 กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร ไดแ้ก่ บรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) มคี่า
เท่ากบั 5.59 % กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภค ไดแ้ก่ บรษิทั มุ่งพฒันา อนิเตอรแ์นชชัน่
แนล จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 3.39 % กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ บรษิทั  
ยูนิมติ เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 7.41 % 

ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน)  
มีค่าเท่ากับ 5.27 % กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่  บริษัท มุ่ งพัฒนา  
อนิเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 5.10 % กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 
ไดแ้ก่ บรษิทั ยูนิมติ เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 13.41 % 

ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน)  
มีค่าเท่ากับ 7.14 % กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่  บริษัท มุ่ งพัฒนา  
อนิเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 3.09 % กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 
ไดแ้ก่ บรษิทั มลัตแิบกซ์ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 9.51 % 

ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร ไดแ้ก่ บรษิทั เกยีรตธินา ขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 
มีค่าเท่ากับ 7.14 % กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่  บริษัท มุ่ งพัฒนา  
อนิเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 3.22 % กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 
ไดแ้ก่ บรษิทั มลัตแิบกซ์ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 5.28 % 

ผลการศึกษาอตัราเงินปันผลตอบแทนจ าแนกแต่ละปี กรณีอัตราส่ วนนี้มีค่าสูงกว่า
อตัราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม แสดงว่าบรษิทัจ่ายผลตอบแทนเมื่อเทยีบกบัมูลค่าหุ้นอยู่ใน
เกณฑท์ีสู่ง สะทอ้นใหเ้หน็วา่นกัลงทุนจะไดร้บัผลตอบแทนทีสู่งเมื่อเทยีบกบัราคาหุน้ของบริษทั
ในกลุ่มตวัอย่าง 

ปี พ.ศ. 2556 บรษิทัทีม่อีตัราเงนิปันผลตอบแทนสูงกวา่อตัราส่วนเฉลีย่ของอุตสาหกรรม
มี 8 บริษัท อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั 
(มหาชน) บรษิทั เกยีรตธินา ขนส่ง จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบรโิภค 1 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 4 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั มลัตแิบกซ์ จ ากดั 
(มหาชน) บรษิทั เชอรว์ูด้ คอรป์อเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ยูนิมติ เอนจเินียริง่ 
จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) 
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ปี พ.ศ. 2557 บรษิทัทีม่อีตัราเงนิปันผลตอบแทนสูงกวา่อตัราส่วนเฉลีย่ของอุตสาหกรรม
มี 7 บริษัท อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 1 
บรษิทั ได้แก่ บรษิทั มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้
อุตสาหกรรม 4 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) บรษิทั เชอรว์ูด้ คอรป์อเรชัน่ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บรษิทั พลาสตคิ และหบีห่อไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัท  
ยูนิมติ เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 

ปี พ.ศ. 2558 บรษิทัทีม่อีตัราเงนิปันผลตอบแทนสูงกวา่อตัราส่วนเฉลีย่ของอุตสาหกรรม
มี 7 บริษัท อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 1 
บรษิทั ได้แก่ บรษิทั มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้
อุตสาหกรรม 4 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั มลัตแิบกซ์ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั สาลีอุ่ตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ยูนิมิต  
เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 

ปี พ.ศ. 2559 บรษิทัทีม่อีตัราเงนิปันผลตอบแทนสูงกวา่อตัราส่วนเฉลีย่ของอุตสาหกรรม
มี 6 บริษัท อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั 
(มหาชน) บรษิทั เกยีรตธินา ขนส่ง จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 3 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั มลัตแิบกซ์ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั 
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และ บริษัทยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ ากดั 
(มหาชน) 

ปี พ.ศ. 2560 บรษิทัทีม่อีตัราเงนิปันผลตอบแทนสูงกวา่อตัราส่วนเฉลีย่ของอุตสาหกรรม
ม ี9 บรษิทั อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 4 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั บซิิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั เกยีรตธินา ขนส่ง จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั 
ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท  
มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 4 บรษิทั 
ได้แก่ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดสัตรี้ จ ากัด (มหาชน) บริษัท มลัติแบกซ์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั สาลีอุ่ตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ยูนิมติ เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 

แนวโน้มอตัราเงนิปันผลตอบแทนของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร สนิค้าอุปโภค
บรโิภค และสนิคา้อุตสาหกรรม มคีวามผนัผวนจากปีฐาน (ปี 2556) 
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ผลการวิเคราะหค่์าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
 

การวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพก าไรวดั
จากดชันีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานกบัเงนิปันผลวดัจากอตัราเงนิปันผลตอบแทนของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยแยกเป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ 
อุตสาหกรรมบรกิาร สนิค้าอุปโภคบรโิภค และสนิค้าอุตสาหกรรม เมื่อวเิคราะห์ผ่านโปรแกรม
ส าเรจ็รูป SPSS ปรากฏผลดงันี้ 

 
ตารางที ่7 ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 

Correlations 
 Service EQ Service DY 
Service EQ Pearson Correlation 1 - 0.169 

Sig. (2-tailed)  0.418 
N 25 25 

Service DY Pearson Correlation - 0.169 1 
Sig. (2-tailed) 0.418  
N 25 25 

หมายเหตุ : Service EQ   แทน  คุณภาพก าไรของกลุ่มตวัอย่างบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (วดั
โดยดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน) 

     Service DY   แทน เงนิปันผลของกลุ่มตวัอย่างบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร (วดัโดย
อตัราเงนิปันผลตอบแทน)  

     N             แทน    จ านวนขอ้มลูของบรษิทัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 
 
จากตารางที่ 7 แสดงถงึผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของคุณภาพก าไรกบัเงนิปันผล

ของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร พบวา่คุณภาพก าไรกบัเงนิปันผลไม่มคีวามสมัพนัธก์นั ณ 
ระดบันยัส าคญัที ่0.05 โดยมคี่า Sig = 0.418 และมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั - 0.169 
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ตารางที ่8  ผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า
อุปโภคบรโิภค 

Correlations 
 Consump EQ Consump DY 
Consump EQ Pearson Correlation 1 - 0.858** 

Sig. (2-tailed)  0.000 
N 15 15 

Consump DY Pearson Correlation -0.858** 1 
Sig. (2-tailed) 0.000  
N 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
หมายเหตุ : Consump EQ แทน คุณภาพก าไรของกลุ่มตัวอย่างบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค

บรโิภค (วดัโดยดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน) 
     Consump DY แทน เงนิปันผลของกลุ่มตัวอย่างบรษิัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบรโิภค 

(วดัโดยอตัราเงนิปันผลตอบแทน)  
     N             แทน     จ านวนขอ้มูลของบรษิทัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 
 
จากตารางที ่8 แสดงถงึผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องคุณภาพก าไรกบัเงนิปันผลของ

บรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภค พบวา่คุณภาพก าไรกบัเงนิปันผลมคีวามสมัพนัธ์
ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่า Sig = 0.000 และมีค่า
สมัประสิทธิเ์ท่ากบั - 0.858 หรือคุณภาพก าไรกบัเงินปันผลมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัสูงและมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มอย่างมนียัส าคญัที่ 0.01 

 
ตารางที ่9  ผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า

อุตสาหกรรม 
Correlations 

 Indus EQ Indus DY 
Indus EQ Pearson Correlation 1 0.158 

Sig. (2-tailed)  0.249 
N 55 55 

Indus DY Pearson Correlation 0.158 1 
Sig. (2-tailed) 0.249  
N 55 55 

หมายเหตุ : Indus EQ   แทน  คุณภาพก าไรของกลุ่มตวัอย่างบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 
(วดัโดยดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน) 

     Indus DY   แทน เงนิปันผลของกลุ่มตวัอย่างบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม (วดั
โดยอตัราเงนิปันผลตอบแทน)  

     N             แทน     จ านวนขอ้มูลของบรษิทัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 
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จากตารางที่ 9 แสดงถงึผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของคุณภาพก าไรกบัเงนิปันผล
ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม พบว่าคุณภาพก าไรกับเงินปันผลไม่มี
ความสมัพนัธ์กนั ณ ระดบันัยส าคญัที่ 0.05 โดยมคี่า Sig = 0.249 และมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 
0.158  



บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาคุณภาพก าไร การจ่ายเงินปันผลด้วยเงนิสด และ

ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกบัอตัราเงนิปันผลตอบแทนของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 โดยใชด้ชันีกระแสเงนิสดจากการ
ด าเนินงานเป็นตวัแทนของคุณภาพก าไร กลุ่มตวัอย่างคอืบรษิทัที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
มูลค่าการซื้อขาย(จ านวนเงนิ) สูงสุด 3 อนัดบัแรก ในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
บรกิาร (SERVICE) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภค (CONSUMP) และกลุ่มอุตสาหกรรม
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) รวมทัง้สิ้น 19 บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเวบ็ไซต์ 
http://www.setsmart.com เป็นขอ้มูลจากงบการเงนิในระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 สถติทิี่ใช้
คอื สถติเิชงิพรรณณา และการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 
 
สรปุผลการศึกษา 
 

ผลการศกึษาคุณภาพก าไรระหว่างปี 2556 - 2560 สรุปได้ว่า บรษิทัที่มคีุณภาพก าไร
อยู่ในเกณฑ์ด ีและมคี่าสูงกว่าคุณภาพก าไรเฉลีย่ของอุตสาหกรรมปรากฏผลดงันี้ ปีพ.ศ. 2556 
ม ี10 บรษิทั เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 2 บรษิทั กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบรโิภค 1 
บรษิทั และกลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุตสาหกรรม 7 บรษิทั ปีพ.ศ. 2557 ม ี9 บรษิทั เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ 2 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 1 บริษัท และกลุ่ม
อุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 6 บรษิทั ปีพ.ศ. 2558 ม ี6 บรษิทั เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้า
อุตสาหกรรม 6 บรษิทั ปีพ.ศ. 2559 ม ี6 บรษิทั เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 2 บรษิทั และกลุ่ม
อุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 4 บรษิทั ปีพ.ศ. 2560 ม ี8 บรษิทั เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 
4 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 1 บริษัท และกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า
อุตสาหกรรม 3 บรษิทั 

ผลการศกึษาการจ่ายเงนิปันผลระหว่างปี 2556 - 2560 สรุปได้ว่า บรษิทัที่มอีตัราเงนิ
ปันผลตอบแทนสูงกวา่อตัราส่วนเฉลีย่ของอุตสาหกรรม ปรากฏผลดงันี้ ปีพ.ศ. 2556 ม ี8 บรษิทั 
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 3 บรษิทั กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภค 1 บรษิทั และกลุ่ม
อุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 4 บรษิทั ปีพ.ศ. 2557 ม ี7 บรษิทั เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 
2 บรษิทั กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภค 1 บรษิทั และกลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 
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4 บริษัท ปีพ.ศ. 2558 มี 7 บริษัท เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 2 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม
สนิค้าอุปโภคบรโิภค 1 บรษิทั และกลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุตสาหกรรม 4 บรษิทั ปีพ.ศ. 2559 
ม ี6 บรษิทั เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 3 บรษิทั และกลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุตสาหกรรม 3 
บรษิทั ปีพ.ศ. 2560 ม ี9 บรษิทั เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 4 บรษิทั กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้า
อุปโภคบรโิภค 1 บรษิทั และกลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม 4 บรษิทั 

ผลการศกึษาแนวโน้มของคุณภาพก าไรระหว่างปี 2556 - 2560 สรุปได้ว่า บริษัทที่มี
แนวโน้มของคุณภาพก าไรเพิม่ขึน้จากปีฐาน(ปี 2556) คอื บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) 
บรษิทัทีม่แีนวโน้มของคุณภาพก าไรลดลงจากปีฐาน คอื บรษิทั ซพีอีาร ์โกมุ อนิดสัเตรยีล จ ากดั 
(มหาชน) ส าหรบับรษิทัอื่นแนวโน้มของคุณภาพก าไรมคีวามผนัผวน ส าหรบัแนวโน้มอตัราเงนิ
ปันผลตอบแทนของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้อุตสาหกรรม 
มคีวามผนัผวนจากปีฐาน(ปี 2556) 

ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (Pearson Correlation) สรุปได้ว่า คุณภาพ
ก าไรกบัเงนิปันผลของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภคมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
ตรงกนัขา้มอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิาน กล่าวคอื ถ้าบรษิทั
มีคุณภาพก าไรเพิ่มขึ้นจะมีผลท าให้บริษัทจ่ายเงินปันผลด้วยเงินสดลดลง แต่ผลการศกึษา
คุณภาพก าไรกบัเงนิปันผลของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร และสนิค้าอุตสาหกรรม พบวา่
ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 
 ประเด็นส าคัญที่พบจากการศึกษาในเรื่องนี้  ผู้ศึกษาได้น าเอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งมาใชอ้า้งองิเพื่อสนบัสนุนหรอืขดัแย้งและสรุปเป็นขอ้ยุตใิห้ทราบถงึขอ้เทจ็จรงิม ี 3 ขอ้ 
ดงันี้ 

1. ผลการศกึษาคุณภาพก าไร โดยใชห้ลกัการวเิคราะหท์ีก่ล่าวไวโ้ดย วรศกัดิ ์ทุมมานนท์ 
(2543) ซึ่งกล่าววา่ ถา้ดชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานมคี่ามากกวา่ 1 เท่า ถอืวา่เป็นก าไร
ที่มคีุณภาพ ดงันัน้นักลงทุนควรลงทุนในบรษิทัที่มดีชันีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานมีค่า
มากกว่า 1 เท่าทุกปี ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมบริการมี 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท  
อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้
อุปโภคบรโิภคม ี1 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั นิวพลสันิตติง้ จ ากดั (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้า
อุตสาหกรรมมี 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จ ากัด (มหาชน) บริษัท  
สาลีอุ่ตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั พลาสตคิ และหบีห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

2. ผลการศึกษาการจ่ายเงินปันผล โดยใช้ผลการศึกษาของ Lintner (1956) และ 
Gordon (1963) ซึ่งกล่าววา่ นกัลงทุนยนิดรีบัเงนิปันผลในปัจจุบนัมากกว่าก าไรทีไ่ด้จากส่วนต่าง
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ของมูลค่าหลกัทรพัยใ์นอนาคต ดงันัน้นกัลงทุนควรลงทุนในบรษิทัทีม่อีตัราเงนิปันผลตอบแทน
สูงกว่าอตัราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในทุกปี ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 
ไดแ้ก่ บรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) มอีตัราเงนิปันผลตอบแทนสูงกวา่อตัราส่วนเฉลีย่ของ
อุตสาหกรรมในทุกปี บรษิทั บซิิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) มอีตัราเงนิปันผลตอบแทนสูง
กวา่อตัราส่วนเฉลีย่ของอุตสาหกรรมในทุกปียกเวน้ปีพ.ศ. 2558 บรษิทั เกยีรตธินา ขนส่ง จ ากดั 
(มหาชน) มอีตัราเงนิปันผลตอบแทนสูงกว่าอตัราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในทุกปียกเว้นปี
พ.ศ. 2557 กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภค ไดแ้ก่ บรษิทั มุ่งพฒันา อนิเตอรแ์นชชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน)  มีอตัราเงนิปันผลตอบแทนสูงกว่าอตัราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในทุกปี
ยกเว้นปีพ.ศ. 2559 กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง่ 
จ ากดั (มหาชน) มีอตัราเงินปันผลตอบแทนสูงกว่าอตัราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในทุกปี 
บริษัท มัลติแบกซ์ จ ากัด (มหาชน) มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงกว่าอตัราส่วนเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมในทุกปียกเว้นปีพ.ศ. 2557 บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)  มอีตัราเงนิปันผลตอบแทนสูงกว่าอตัราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในทุกปียกเวน้ปี
พ.ศ. 2560 

3. ผลการศกึษาพบวา่คุณภาพก าไรกบัเงนิปันผลของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้า
อุปโภคบริโภคมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ กนกพร  
ห้าวเจริญ (2559) ที่พบว่าอตัราการจ่ายเงินปันผลมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกับ
คุณภาพก าไรและขนาดของบรษิทั หมายความวา่หากบรษิทัมคีุณภาพก าไรสูงจะจ่ายเงนิปันผล
น้อย แต่บรษิทัที่มคีุณภาพก าไรทีต่ ่าจะจ่ายเงนิปันผลมาก ในขณะที่คุณภาพก าไรกบัเงนิปันผล
ของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร และอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรมไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ Sirait และ Siregar (2013) และ ปิยภรณ์ แซ่เตยีว (2558) 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 
 

นักลงทุนมขีอ้มูลประกอบการตดัสนิใจลงทุนในหุ้นที่คาดว่าจะมกีารจ่ายเงนิปันผลทีสู่ง
และสามารถใชแ้นวโน้มคุณภาพก าไรและอตัราเงนิปันผลตอบแทนเพื่อประกอบการตดัสินใจ
ลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ของกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร สนิค้าอุปโภคบรโิภค และ
สนิคา้อุตสาหกรรม 
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ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

1. ควรศกึษาความสมัพนัธ์ของคุณภาพก าไรกบัเงนิปันผลของบริษัทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น เช่น บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร บรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมทรพัยากร เป็นตน้ 

2. ควรศกึษาความสมัพนัธ์ของคุณภาพก าไรกบัเงนิปันผลโดยใชต้วัแทนอื่นในการวดั
คุณภาพก าไร เช่น อตัราส่วนของรายการคงคา้งรวมต่อสนิทรพัย์รวม (Total Accruals to total 
assets ratio) เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 

 



ภาคผนวก ก 
ข้อมูลจากงบการเงิน (บางส่วน)  

ของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ  
กลุ่มอตุสาหกรรมบริการ สินค้าอปุโภคบริโภค และสินค้าอตุสาหกรรม 

ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษทั 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน (ล้านบาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 

กลุ่มอตุสาหกรรมบริการ           

บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน) 62.06  138.37  104.11  119.07  144.98  

บรษิทั บซิเินส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) 77.96  115.92  97.96  101.51  92.52  

บรษิทั เกยีรตธินา ขนสง่ จ ากดั (มหาชน) 253.62  224.49  220.95  106.88  249.84  

บรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) 94.42  112.01  144.24  70.11  88.59  

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) 64.27  80.23  119.75  49.14  42.99  

            

กลุ่มอตุสาหกรรมสินค้าอปุโภคบริโภค           

บรษิทั ยบูลิลี ่เอน็เตอร์ไพรส ์จ ากดั (มหาชน) 202.36  151.25  119.31  128.44  235.56  

บรษิทั มุง่พฒันา อนิเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) - 12.93 3.70  - 2.44 8.03  3.68  

บรษิทั นิวพลสันิตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 41.19  64.43  48.10  50.09  67.02  

            

กลุ่มอตุสาหกรรมสินค้าอตุสาหกรรม           

บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 146.84  106.11  237.87  - 74.82 172.94  

บรษิทั ซพีอีาร์ โกม ุอนิดสัเตรยีล จ ากดั (มหาชน) 83.90  75.40  97.35  112.06  90.28  

บรษิทั ฟอร์จนู พาร์ท อนิดสัตรี้ จ ากดั (มหาชน) 181.87  148.52  515.21  543.65  314.63  

บรษิทั มลัตแิบกซ์ จ ากดั (มหาชน) 14.02  83.70  209.59  240.29  31.55  

บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) - 7.63 35.18  26.72  128.23  76.17  

บรษิทั สาลีอุ่ตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 247.43  260.45  149.58  104.04  184.20  

บรษิทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 195.51  66.64  147.51  149.24  241.52  

บรษิทั พลาสตคิ และหบีหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) 223.92  189.75  150.12  107.58  256.62  

บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 85.30  43.88  78.91  121.12  153.97  

บรษิทั ยนิูมติ เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 248.33  199.28  225.31  186.51  86.04  

บรษิทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) 154.25  54.19  364.13  135.19  19.14  
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ข้อมูลจากงบการเงิน (บางส่วน)  
ของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ  

กลุ่มอตุสาหกรรมบริการ สินค้าอปุโภคบริโภค และสินค้าอตุสาหกรรม 
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

ช่ือบริษทั 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 

กลุ่มอตุสาหกรรมบริการ           

บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน) 42.15  49.00  55.07  54.17  54.15  

บรษิทั บซิเินส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) 90.03  79.13  61.19  72.59  76.61  

บรษิทั เกยีรตธินา ขนสง่ จ ากดั (มหาชน) 117.42  100.03  112.92  115.27  88.62  

บรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) 83.51  104.90  103.75  44.57  26.39  

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) 86.16  88.06  61.24  24.40  21.31  

            

กลุ่มอตุสาหกรรมสินค้าอปุโภคบริโภค           

บรษิทั ยบูลิลี ่เอน็เตอร์ไพรส ์จ ากดั (มหาชน) 202.80  205.12  131.12  157.28  184.72  

บรษิทั มุง่พฒันา อนิเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 59.05  57.74  74.74  77.81  78.54  

บรษิทั นิวพลสันิตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 23.12  25.24  27.96  42.79  31.43  

            

กลุ่มอตุสาหกรรมสินค้าอตุสาหกรรม           

บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 68.03  41.90  33.72  343.07  284.71  

บรษิทั ซพีอีาร์ โกม ุอนิดสัเตรยีล จ ากดั (มหาชน) 44.21  44.13  59.26  82.93  90.22  

บรษิทั ฟอร์จนู พาร์ท อนิดสัตรี้ จ ากดั (มหาชน) 163.77  199.30  192.38  285.67  204.23  

บรษิทั มลัตแิบกซ์ จ ากดั (มหาชน) 9.52  42.48  75.92  58.08  61.42  

บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) 39.98  15.22  - 16.58 18.16  45.99  

บรษิทั สาลีอุ่ตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 179.76  116.05  32.73  54.91  35.61  

บรษิทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 117.67  87.84  122.07  154.92  176.96  

บรษิทั พลาสตคิ และหบีหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) 123.07  93.39  104.24  104.93  107.41  

บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 131.19  53.65  96.35  29.64  100.39  

บรษิทั ยนิูมติ เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 203.11  211.01  83.13  40.47  12.81  

บรษิทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) 66.62  64.49  75.35  143.21  125.73  

 



ภาคผนวก ข 
อตัราส่วนเฉล่ียของอตุสาหกรรม 

 

ช่ือบริษทั 
ดชันีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (เท่า) 

2556 2557 2558 2559 2560 

กลุ่มอตุสาหกรรมบริการ           

บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน) 1.4724    2.8239    1.8905    2.1981    2.6774    

บรษิทั บซิเินส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) 0.8659    1.4649    1.6009    1.3984    1.2077    

บรษิทั เกยีรตธินา ขนสง่ จ ากดั (มหาชน) 2.1599    2.2442    1.9567    0.9272    2.8192    

บรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) 1.1306    1.0678    1.3903    1.5730    3.3570    

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) 0.7459    0.9111    1.9554    2.0139    2.0174    

            

กลุ่มอตุสาหกรรมสินค้าอปุโภคบริโภค           

บรษิทั ยบูลิลี ่เอน็เตอร์ไพรส ์จ ากดั (มหาชน) 0.9978    0.7374    0.9099    0.8166    1.2752    

บรษิทั มุง่พฒันา อนิเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) - 0.2190   0.0641    - 0.0326   0.1032    0.0469    

บรษิทั นิวพลสันิตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.7816    2.5527    1.7203    1.1706    2.1324    

            

กลุ่มอตุสาหกรรมสินค้าอตุสาหกรรม           

บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 2.1585    2.5325    7.0543    - 0.2181   0.6074    

บรษิทั ซพีอีาร์ โกม ุอนิดสัเตรยีล จ ากดั (มหาชน) 1.8978    1.7086    1.6428    1.3513    1.0007    

บรษิทั ฟอร์จนู พาร์ท อนิดสัตรี้ จ ากดั (มหาชน) 1.1105    0.7452    2.6781    1.9031    1.5406    

บรษิทั มลัตแิบกซ์ จ ากดั (มหาชน) 1.4727    1.9703    2.7607    4.1372    0.5137    

บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) - 0.1908   2.3114    - 1.6116   7.0611    1.6562    

บรษิทั สาลีอุ่ตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 1.3764    2.2443    4.5701    1.8947    5.1727    

บรษิทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1.6615    0.7587    1.2084    0.9633    1.3648    

บรษิทั พลาสตคิ และหบีหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) 1.8195    2.0318    1.4401    1.0253    2.3892    

บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 0.6502    0.8179    0.8190    4.0864    1.5337    

บรษิทั ยนิูมติ เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 1.2226    0.9444    2.7103    4.6086    6.7166    

บรษิทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) 2.3154    0.8403    4.8325    0.9440    0.1522    

คณุภาพก าไรเฉล่ียของอตุสาหกรรม 1.2858    1.5143    2.0787    1.9978    2.0095    
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อตัราส่วนเฉล่ียของอตุสาหกรรม (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
อตัราเงินปันผลตอบแทน (%) 

2556 2557 2558 2559 2560 

กลุ่มอตุสาหกรรมบริการ           

บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน) 2.89 %   1.42 %   2.54 %   2.94 %   3.33 %   

บรษิทั บซิเินส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) 5.77 %   4.46 %   2.82 %   3.52 %   3.33 %   

บรษิทั เกยีรตธินา ขนสง่ จ ากดั (มหาชน) 7.19 %   2.67 %   4.33 %   6.35 %   7.14 %   

บรษิทั ควอลลเีทค จ ากดั (มหาชน) 6.34 %   5.59 %   5.27 %   7.14 %   4.03 %   

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ากดั (มหาชน) 3.13 %   2.27 %   3.14 %   2.60 %   1.57 %   

            

กลุ่มอตุสาหกรรมสินค้าอปุโภคบริโภค           

บรษิทั ยบูลิลี ่เอน็เตอร์ไพรส ์จ ากดั (มหาชน) 2.53 %   2.09 %   3.86 %   2.58 %   2.25 %   

บรษิทั มุง่พฒันา อนิเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 4.26 %   3.39 %   5.10 %   3.09 %   3.22 %   

บรษิทั นิวพลสันิตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 1.50 %   0.65 %   0.69 %   0.83 %   0.84 %   

            

กลุ่มอตุสาหกรรมสินค้าอตุสาหกรรม           

บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 0.79 %   3.14 %   3.88 %   1.46 %   2.70 %   

บรษิทั ซพีอีาร์ โกม ุอนิดสัเตรยีล จ ากดั (มหาชน) 3.35 %   2.71 %   1.03 %   1.63 %   2.75 %   

บรษิทั ฟอร์จนู พาร์ท อนิดสัตรี้ จ ากดั (มหาชน) 2.02 %   1.83 %   2.29 %   2.43 %   3.13 %   

บรษิทั มลัตแิบกซ์ จ ากดั (มหาชน) 10.38 %   2.51 %   4.97 %   9.51 %   5.28 %   

บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) 1.75 %   1.24 %   1.54 %   0.30 %   1.14 %   

บรษิทั สาลีอุ่ตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 1.16 %   0.26 %   9.62 %   0.93 %   3.07 %   

บรษิทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 5.35 %   6.24 %   4.40 %   4.02 %   2.65 %   

บรษิทั พลาสตคิ และหบีหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) 0.86 %   5.79 %   3.49 %   2.84 %   1.81 %   

บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 0.11 %   2.12 %   0.11 %   1.67 %   1.01 %   

บรษิทั ยนิูมติ เอนจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 8.05 %   7.41 %   13.41 %   5.43 %   3.15 %   

บรษิทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) 5.66 %   1.97 %   2.84 %   1.47 %   2.42 %   

อตัราเงินปันผลตอบแทนเฉล่ียของอตุสาหกรรม 3.85 %   3.04 %   3.96 %   3.20 %   2.89 %   

 



ประวติัผู้ศึกษา 
 

 นายพเิชฐ อาทติย์โรจน์ เกดิเมื่อวนัที่ 12 กนัยายน พ.ศ. 2527 ส าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีคณะสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาการบญัช ีจากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปีการศกึษา 
2549 และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ในปีการศกึษา 2560 ด้านประสบการณ์ท างาน ได้เข้าท างานที่ 
บรษิทั เอราวณั มลัตโิมเดลิ เซอรว์สิ จ ากดั และบรษิทัในเครอื ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 จนถงึปัจจุบนั 
ในต าแหน่งรกัษาการผูจ้ดัการแผนกบญัช ี

 
 


