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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่องนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่ออัตราเงินปั นผลตอบแทนของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่ง ประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ การเงิน ซึ่ง ปั จ จัยที่นามาใช้ใ น
การศึก ษาประกอบด้วย อัตราเงินปั นผลตอบแทน (DY) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE)
อัต ราส่ ว นราคาตลาดต่ อ มูล ค่ า ทางบัญ ชี (PBV) อัต ราผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ร วม (ROA) และอัต รา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) โดยใช้ขอ้ มูลพาแนลรายปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 รวม
ระยะเวลา 5 ปี จานวน 246 ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู ผลการศึกษาบ่งชีว้ ่า อัตราส่วน
ราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV) และอัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) มีอทิ ธิพลเชิงลบต่อ
อัตราเงินปั นผลตอบแทน (Dividend Yield) ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนอัตราผลตอบแทนต่ อ
สิน ทรัพ ย์ร วม (ROA) และอัต ราผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น (ROE) ไม่ มีอิท ธิพ ลต่ อ อัต ราเงิน ปั น
ผลตอบแทน (Dividend Yield) ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ นักลงทุนควรให้ความสาคัญกับตัวแปร
ที่มอี ทิ ธิพลต่ออัตราเงินปั นผลตอบแทน (Dividend Yield) เนื่องจากบริษทั ที่มกี ารขยายตัวและแนวโน้มการ
ลงทุนในอนาคตจะมีแนวโน้มการจ่ายเงินปั นผลที่ลดลงเพื่อลดการพึ่งพาจากแหล่งเงินทุนภายนอก อีกทัง้
โครงสร้างเงินทุนของบริษทั จะมีบทบาทสาคัญในกากับการทางานของผู้บริหาร หากบริษทั มีสดั ส่วนหนี้สนิ
สูงขึน้ จะส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลทีล่ ดลง
คาสาคัญ: อัตราเงินปันผลตอบแทน อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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Abstract
This study aimed to study factors influencing the dividend yield of the Stock Exchange of
Thailand’ s (SET) listed companies: the financials industry. The considered factors in this study
consisted of the dividend yield (DY), debt to equity ratio (DE), price - book value ratio (PBV), return
on asset ratio (ROA), and return on equity ratio (ROE). The 246 samples of annual panel data from
2017 to 2021, totalling five years, were used and analyzed by multiple regressions analysis. The
results of the study indicated that the price - book value ratio ( PBV) and debt to equity ratio (DE)
have a negative impact on dividend yield (DY) with a significant level of 0.01. In contrast, return on
asset ratio (ROA) and return on equity ratio (ROE) have no impact on dividend yield (DY) with a
significant level of 0. 05. Therefore, investors should pay attention to the variables that influence the
dividend yield because companies with expansion and future investment trends tend to pay lower
dividends to reduce dependence on external funding sources. In addition, the company's capital
structure plays an important role in regulating the work of the management; if the company's debt
ratio is high, the dividend payout will be lower.
Keywords: Dividend Yield, Financials Industry, The Stock Exchange of Thailand

บทนา
ภายหลังการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019(Coronaviruses 2019: Covid-19) ในปี 2562 เป็ น
ต้นมา ก่อให้เกิดผลกระทบเป็ นวงกว้างต่อสถานะการณ์เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน สังคม และอานาจซื้อ
ของประชาชน นาไปสู่การตัดสินใจของนักลงทุนที่ตอ้ งเพิม่ ความระมัดระวังในการลงทุนมากขึน้ ด้วยการมอง
หาหลัก ทรัพย์ลงทุนที่มีค วามปลอดภัยท่า มกลางความผันผวนของตลาดการเงิน (ตลาดหลัก ทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2564) เพื่อเพิม่ โอกาสสร้างผลตอบแทนและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ จาก
สถานการณ์ ดัง กล่ า ว หุ้น ที่จ่ า ยเงิน ปั น ผล จึง เป็ น หลัก ทรัพ ย์ท างเลือ กที่น่ า สนใจและมีค วามปลอดภัย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงตลาดที่มคี วามผันผวนหลักทรัพย์ท่จี ่ายปั นผลจะช่วยชดเชยความเสี่ยงจากกา ร
เคลื่อนไหวราคาหลักทรัพย์มากกว่าหลักทรัพย์ทไ่ี ม่ได้จ่ายปั นผล (วทันยา ผ่องประเสริฐ และภูมฐิ าน รังคกูล
นุวฒ
ั น์, 2562) ซึง่ จะช่วยลดความเสียหายต่อนักลงทุนหากราคาหลักทรัพย์มกี ารปรับตัวลดลงในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มกี ารจัดกลุ่มหลักทรัพย์ ท่มี อี ตั ราผลตอบแทน
เงินปั นผลและสภาพคล่องสูงจานวน 30 หลักทรัพย์ (SET High Dividend 30 Index: SETHD) ซึ่งเป็ นดัชนี
สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ท่มี มี ูลค่าตลาดและสภาพคล่องสูงอย่างสม่าเสมอ รวมถึงอัตรา
ผลตอบแทนจากเงิน ปั น ผลสูง และต่อ เนื่ อง อันจะเป็ น ข้อ มูล ประกอบการตัด สินใจของนัก ลงทุ น (ตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย, 2565) จากรายงานสถิติมูล ค่ า การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ SETHD ระหว่ างปี
2562-2564 พบว่า มูลค่า การซื้อขายหลัก ทรัพ ย์เ พิ่ม ขึ้นอย่างต่อ เนื่อง โดยในปี 2562 มูลค่าการซื้อ ขาย
3,392,027.22 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เป็ น 4,173,393.39 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 23.04 ในปี 2563 และในปี 2564
เพิม่ ขึน้ เป็ น 4,690,426.27 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ12.39 นอกจากนี้ยงั พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ อี ตั ราเงิน
ปั นผลเฉลี่ยสูงที่สุด 5 ลาดับแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
(FINANCE) ร้อ ยละ 4.63 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอสัง หาริม ทรัพ ย์ แ ละก่ อ สร้า ง (PROPCON) ร้อ ยละ 4.37
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (TECH) ร้อยละ 4.22 กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (RESOURC) ร้อยละ 3.56
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และกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) ร้อยละ 2.68 ตามลาดับ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย, 2565) สอดคล้องกับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 มูลค่าการซื้อขาย 1,916,598.87 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นเป็ น 3,154,565.87 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
64.59 ในปี 2563 และในปี 2564 เพิม่ ขึน้ เป็ น 3,688,396.02 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.92 (ตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย, 2565) บ่ ง ชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า นั ก ลงทุ น มีค วามสนใจและให้ค วามส าคัญ กับ หลัก ทรัพ ย์ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินเพิม่ ขึ้นในช่วงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มคี วามผันผวนที่เกิดขึน้ สอดคล้องกับ
Lintner (1962) และ Gordon (1963) ได้ก ล่ า วถึง ทฤษฎีลู ก นกในก ามือ (Bird in the Hand Theory) ที่นั ก
ลงทุนชอบความแน่นอนของเงินปันผลในปัจจุบนั มากกว่าความไม่แน่นอนของกาไรจากการขายหลักทรัพย์ได้
ทีร่ าคาสูงขึน้ ในอนาคต
แม้การจ่ายเงินปั นผลจะสามารถบ่งบอกถึงฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทัง้ เป็ นการกระจาย
ความมังคั
่ งให้
่ แก่ผู้ถือหุน้ ซึ่งเป็ นปั จจัยผลักดันให้เกิดความเชื่ อมันในการตั
่
ดสินใจเลือกลงทุนของนักลงทุน
(Ajanthan, 2013) อัน สะท้อ นถึง ความสามารถในการบริห ารกิจ การ ความสามารถในการท าก าไร และ
แนวโน้มการเติบโตในอนาคตได้ (Fairchild, 2010; Hussainey and Aal-Eisa, 2009) สอดคล้องกับ He et al.
(2017) และ Fairchild, Guney and Thanatawee (2014) พบว่า ความสามารถในการทากาไรของบริษัทจะ
ส่งผลกับการจ่ายเงินปั นผลมีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยบริษทั ที่มคี วามสามารถในการทากาไรสูงจะมีอตั รา
การจ่ายเงินปั นผลที่สูงด้วย อย่างไรก็ตามกิจการต้องคานึง ถึงโครงสร้างหนี้สินของกิจการ สอดคล้องกับ
Fama, & French (2001) และ Gullon, & Michaely (2002) หากบริษทั มีโครงสร้างหนี้สนิ สูงจะส่งผลต่อการ
จ่ายเงินปั นผลที่ลดลง เพื่อรักษาระดับกระแสเงินสดภายในกิจการสาหรับการชาระหนี้และทาธุรกรรมภายใน
ของบริษัท อย่างไรก็ตามในบริบทประเทศไทยมีการศึก ษาปั จจัยที่มผี ลต่อเงินปั นผลในกลุ่มอุ ตสาหกรรม
ธุรกิจการเงินไม่มากนัก และกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวยังเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญของประเทศ
ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้จงึ มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะศึกษาปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ออัตราเงิน
ปันผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจาก
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีความ
ผันผวน และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าไวรัส เพื่อให้นักลงทุนสามารถนาผลการศึกษาประกอบการ
วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสาหรับเพิม่ ประสิทธิภาพและโอกาสในการลงทุน

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อศึกษาปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่ออัตราเงินปั นผลตอบแทนของหลักทรัพย์ก ลุ่มอุตสาหกรรมธุ รกิจ
การเงินของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
เงินปั นผล เป็ นการจัดสรรผลกาไรจากการดาเนินงานหรือกระแสเงินสดส่วนเกินเพื่อเพิม่ ความ
มังคั
่ งให้
่ แก่ผู้ถือหุน้ ซึ่งการตัดสินใจของผู้บริหารจะคานึงถึงสภาพคล่อง ฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สนิ ของ
บริษัท และแนวโน้ มกรลงทุนในอนาคต (Fairchild, 2010; Hussainey and Aal-Eisa, 2009) นอกจากการ
จ่ายเงินปั นผลจะส่ง ผลต่อความมังคั
่ งของผู
่
้ถือหุ้นแล้ว ยังเป็ นการส่งสัญญาณต่อพฤติกรรมของนัก ลงทุน
ตามแนวคิดทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Information Content of Dividends Hypothesis) กล่าวคือ
การเปลีย่ นแปลงเงินปั นผลจะส่งผลต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ แสดงถึงมุมมองของผูบ้ ริหารต่อความสามารถ
ในการกาไรในอนาคต สอดคล้องกับทฤษฎีก ารส่ง สัญญาณของเงินปั นผล (Dividend Signaling Theory)
(John and Williams, 1985; Rock and Miller, 1985) กล่าวว่า นักลงทุนและผูบ้ ริหารมีขอ้ มูลไม่เท่าเทียมกัน
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(Asymmetric Information) การจ่ายเงินปั นผลของบริษทั จึงเป็ นการส่งสัญญาณถึงกาไรในอนาคตของบริษทั
(Modigliani and Miller, 1961; Gunawan and Tobing, 2018) นอกจากนี้ ทฤษฎีนกในกามือ (Bird-in-theHand Theory) โดย Lintner (1962) และ Gordon (1963) ซึ่งนักลงทุนชอบความแน่ นอนของเงินปั นผลใน
ปั จจุบนั มากกว่าความไม่แน่นอนในรูปแบบกาไรจากการขายหุ้นได้ท่รี าคาสูงขึน้ ในอนาคต (Capital Gain)
อย่างไรก็ตามมีการถกเถียงกับ ทฤษฎีความประสงค์ด้านภาษี (Tax Preference Theory) โดย Modigliani
and Miller (1963) ซึง่ ผูล้ งทุนจะชอบให้กจิ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่ต่ามากกว่าการจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
ที่สูง โดยยินดีท่จี ะให้กจิ การเหลือกาไรส่วนใหญ่ไปลงทุนต่อ เนื่องจากอัตราภาษีของเงินปั นผลสูงกว่าอัตรา
ภาษีจากกาไรจากส่วนต่างของราคาหุ้น (Capital Gain Tax) อย่างไรก็ตามสาหรับประเทศไทยนัก ลงทุน
ประเภทบุคคลธรรมดาได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้จากกาไรซื้อขายหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
แม้ก ารจ่ า ยเงิน ปั น ผลจะสามารถบ่ ง บอกถึง ฐานะทางการเงิน ของบริษัท ได้ อีก ทัง้ ยัง เป็ นการ
กระจายความมังคั
่ งให้
่ แก่ผถู้ อื หุน้ ซึ่งเป็ นปั จจัยผลักดันสาคัญให้เกิดความเชื่อมันในการตั
่
ดสินใจเลือกลงทุน
ของนักลงทุน (Ajanthan, 2013) กิจการต้องคานึงถึงโครงสร้างเงินทุนของกิจการด้วย จากการศึกษาในอดีต
พบว่า โครงสร้างเงินทุนของบริษัทถือว่ามีบทบาทสาคัญในการควบคุมและติดตามการทางานของผูบ้ ริหาร
ซึง่ จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหาร (Agency Problem) หากบริษทั มีสดั ส่วนหนี้สนิ
สูงจะมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลที่ลดลง เนื่องจากบริษทั มีหน้าทีร่ กั ษาระดับกระแสเงินสดในบริษทั สาหรับการ
ชาระหนี้และทาธุรกรรมต่างๆ ภายในบริษัท ถ้ากิจการมีการจ่ายเงินปั นผลออกไปให้กบั ผู้ถือหุน้ ก็จะส่งผล
กระทบต่อกาไรสะสมและกระแสเงินสดอิสระของบริษัท หรืออาจถูกกาหนดระดับการจ่ายเงินปั นผลโดย
เจ้าหนี้ห รือถูก ควบคุมโดยกฎหมาย สอดคล้องกับ Utomo et al. (2020), Fama, & French (2001) และ
Gullon, & Michaely (2002) พบว่า อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์ของกิจการส่งผลต่อนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลของบริษทั ในทิศทางตรงข้ามกัน การศึกษาในอดีตนิยมใช้อตั ราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Total
Debt to Equity: DE) (Nguyen and Bui, 2019; Subramaniam, 2018; Ting et al., 2017; Arshad et al.,
2013; Manawaduge and De Zoysa, 2013) และใช้อัต ราเงิน ปั น ผลตอบแทน (DY) เป็ น ตัว แปรที่ใ ช้ว ัด
นโยบายเงินปั นผลซึ่งได้เปรียบเทียบผลตอบแทนที่ผู้ถอื หุน้ จะได้รบั เทียบกับราคาหุน้ ของบริษทั สอดคล้อง
กับงานวิจยั ในอดีต ของ Chen et al. (2005) ที่ได้ใช้อตั ราเงินปั นผลตอบแทนเป็ นหนึ่ง ในตัววัดระดับการ
จ่ า ยเงิน ปั น ผล (Israel and Bein, 2019; Kolawole et al., 2018; Chelimo and Kiprop, 2017; Farrukh et
al., 2017) นาไปสู่การกาหนดสมมติฐานในการศึกษาดังนี้
H1: อัต ราส่ ว นหนี้ สิ น รวมต่ อ ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น (DE) มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง ลบต่ อ อัต ราเงิ น ปั น
ผลตอบแทน (DY)
ตามทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory) การจ่ายเงินปั นผลของบริษทั เป็ นการส่งสัญญาณ
ถึง การดาเนินการและแนวโน้ มการเติบ โตของบริษัทในอนาคตที่จ ะจ่ า ยเงินปั น ผลสูง ขึ้น อย่างไรก็ต าม
Milgrom, & Roberts (1992) โต้แย้งว่าการจ่ายเงินปั นผลจะสูงขึน้ ในอุตสาหกรรมที่มกี ารเติบโตช้า ซึ่งบริษทั
ที่มโี อกาสเติบโตในอนาคตจะจากัดกระแสเงินสดและจะจ่ายเงินปั นผลที่ลดลง เพื่อลดการพึ่งพาจากแหล่ง
เงินทุนภายนอก และบริษัทที่มโี อกาสการลงทุนที่ต่ าจะจ่ายเงินปั นผลมากขึ้น จากงานวิจยั ในอดีตนิย มใช้
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV) ในการวัดแนวโน้มการเติบโตของบริษทั ในอนาคต สอดคล้อง
กับ Khan, & Ahmad (2017), Mahdzan, et al. (2016) และอรทิชา อินทาปั จ (2559) แสดงให้เห็นว่าเมื่อ
บริษัทที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตจะจากัดกระแสเงินสดและลดจ่ายเงินปั นผลลงเพื่อลดโอกาสการจัดหา
เงินทุนภายนอกธุรกิจ นามาสู่การกาหนดสมมติฐานในการศึกษาดังนี้
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H2 : อัต ราส่ ว นราคาตลาดต่ อ มู ล ค่ า ทางบัญ ชี (PBV) มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง ลบต่ อ อัต ราเงิ น ปั น
ผลตอบแทน (DY)
ความสามารถในการทากาไรของบริษทั จะมีผลต่อการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ซึ่งเป็ นการจัดสรร
หรือกระจายกาไรของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ (Khan, & Ahmad, 2017) ในการวัดความสามารถในการทากาไร
นิยมใช้อตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset: ROA) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) เนื่องจากเป็ นการมองประสิทธิภาพการบริหารงานก่อให้เกิดกาไร
ในมิตทิ ม่ี ตี ่อสินทรัพย์รวมและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โดยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม แสดงถึงการนา
สินทรัพย์มาลงทุนก่อให้เกิด ประสิทธิภ าพในการทาก าไรสุทธิของกิ จ การ และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงถึงการนาเงินทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นมีประสิทธิภาพในการทากาไรสุทธิของกิจการ
( Pattiruhu and Paais, 2020; Enow and Isaacs, 2 0 1 8 ; Javid and Ahmed, 2009; Shubiri, 2011; AlKuwari, 2009) ซึ่ง Raed (2020) พบว่ า ความสามารถในการท าก าไรของบริษัท มีอิท ธิพ ลต่ อ การจ่ า ย
เงินปั นผลของธุ รกิจ นอกจากนี้ Al Malkawi (2008) ยัง พบว่า ระดับการจ่ ายเงินปั นผลจะถูก ก าหนดโดย
ความสามารถในการทากาไรของธุรกิจ นาไปสู่การกาหนดสมมติฐานในการศึกษาดังนี้
H3: อัตราส่ วนผลตอบแทนต่ อสิ นทรัพ ย์ร วม (ROA) มีอิท ธิ พลเชิ ง บวกต่ อ อัตราเงิ น ปั น
ผลตอบแทน (DY)
H4: อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่ออัตราเงิ นปัน
ผลตอบแทน (DY)
จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสร้างกรอบแนวคิดของงานวิจยั ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิ สระ
- อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE)
- อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV)
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE)

ตัวแปรตาม
อัตราเงินปันผลตอบแทน (DY)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั ปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ออัตราเงินปั นผลตอบแทนของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทีศ่ กึ ษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ออัตรา
เงินปั นผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่งประเทศไทย อุตสาหกรรม
กลุ่มธุรกิจการเงิน การศึกษาครัง้ นี้ใช้วธิ ีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) ระหว่างปี
พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 จานวน 318 ตัวอย่าง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั แต่จะไม่นา
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บริษัทไม่จ่ายเงินปั นผลเพราะเป็ นส่วนสาคัญในการคานวณอัตราเงินปั นผลตอบแทน และไม่นาข้อมูลไม่
สมบูรณ์เข้าร่วมการศึกษา ทาให้มจี านวนคงเหลือทัง้ สิน้ 246 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน พ.ศ.
2560 - 2564
หมวดธุรกิ จ
2564
2563
2562
2561
2560
ธนาคาร
11
11
11
11
11
เงินทุนและหลักทรัพย์
37
37
36
33
33
ประกันภัยและประกันชีวติ
18
17
17
18
17
รวม
66
65
64
62
61
หัก บริษทั ทีไ่ ม่จ่ายเงินปันผลและข้อมูลไม่
13
17
21
11
10
สมบูรณ์
คงเหลือ
53
48
43
51
51
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2565)
ตารางที่ 2 แสดงขอบเขตด้านตัวแปร สามารถจาแนกตัวแปรได้ดงั นี้
ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรตาม:
อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield: DY) (%)
ตัวแปรอิ สระ:
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม
(Total Debt to Equity: DE) (%)
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
(Price to Book Value: PBV) (เท่า)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(Return on Asset: ROA) (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(Return on Equity: ROE) (%)

การคานวณ
(เงินปันผลต่อหุน้ / ราคาหุน้ )*100
(หนี้สนิ รวม / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ )*100
ราคาหุน้ / มูลค่าทางบัญชีต่อหุน้
(กาไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม)*100
(กาไรสุทธิ / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ )*100

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึก ษาครัง้ นี้ ใช้ข้อมูลพาแนล (Panel Data) ซึ่ง เป็ นข้อมูลเชิง ปริมาณ (Quantitative Data)
โดยรวบรวมข้อ มูล ทุ ติย ภู มิ (Secondary Data) รายปี (Yearly) ที่เ กี่ย วข้อ ง ประกอบด้ว ย อัต ราเงิน ปั น
ผลตอบแทน (DY) อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV)
อัต ราผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ร วม (ROA) และอัต ราผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น (ROE) ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน จากแบบแสดงรายงานประจาปี ในฐานข้อมูลออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SETSMART) ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 รวมทัง้ สิน้ 5 ปี
การวิเคราะห์ข้อมูล
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การศึกษาครัง้ นี้ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA)
ด้วยวิธี Enter เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราเงินปั นผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน เนื่องจากต้องการหาอิทธิพลของตัวแปรต้นที่
ส่งผลต่อตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรที่ทาการศึกษาเป็ นข้อมูลต่อเนื่อง (Continuous Data) (Hair et al., 2010)
ทัง้ นี้จะทาการวิเคราะห์และพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอย (Regression Coefficient) ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้
จึงใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู โดยมีแบบจาลองสมการ ดังนี้
DY = β0 - β1 DE - β2 PBV + β3 ROA + β4 ROE + ε
(1)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
DY
หมายถึง อัตราเงินปันผลตอบแทน
ตัวแปรอิ สระ (Independent Variable) ได้แก่
β0
หมายถึง ค่าคงที่ (Constant)
β1, β2, β3, β4 หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอย (Regression Coefficient)
DE
หมายถึง อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
PBV
หมายถึง อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี
ROA
หมายถึง อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
ROE
หมายถึง อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
ε
หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อน

ผลการวิ จยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ประกอบด้วย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และความโด่ง
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
Variables
Mean
SD
N
DY
4.42
3.04
246
DE
3.15
2.58
246
PBV
1.85
2.11
246
ROA
5.29
5.78
246
ROE
10.43
11.68
246

Skewness
1.33
-0.34
0.92
-0.73
-1.62

Kurtosis
3.95
-0.77
0.70
1.41
6.40

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เป็ นการทดสอบภาพรวมของข้อมูลจานวน 246
ตัวอย่าง พบว่า อัตราเงินปันผลตอบแทน (DY) มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.42 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.04
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.58
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV) มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.85 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.11
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 5.29 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 5.78 และ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีค่า เฉลี่ย เท่ากับ 10.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
11.68 นอกจากนี้ ผู้วิจ ัยได้ทาการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution Test) ของข้อ มูล
พบว่า ค่าสัมประสิทธิค์ วามเบ้ (Skewness Coefficient) มีค่าระหว่าง -1.62 ถึง 1.33 ไม่เกิน ±3 และค่า
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สัมประสิทธิ ์ความโด่ง (Kurtosis Coefficient) มีค่าระหว่าง -0.77 ถึง 6.40 ไม่เกิน ±10 บ่งชี้ให้เห็นว่าข้อมูลมี
การแจกแจงแบบปกติ (Brown, 2015; Kline, 2015)
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ค่า Tolerance และค่า VIF
DE
PBV
ROA
ROE
Variables
Tolerance
VIF
1
DE
0.760
1.316
0.000
1
PBV
0.817
1.224
-0.281**
0.573**
1
ROA
0.285
3.504
0.200**
0.626**
0.690**
1
ROE
0.301
3.327
** มีนัยสาคัญทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson Correlation Analysis)
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของตัวแปรอิสระ พบว่า ตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร ประกอบด้วย อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่ ว นของผู้ถือหุ้น (DE) อัตราส่วนราคาตลาดต่ อมูลค่า ทางบัญชี (PBV) อัตราผลตอบแทนต่ อ
สินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
-0.281 ถึง 0.690 ซึง่ ไม่เกิน ±0.75 (Hair et al., 2010) และค่า Tolerance มีค่าระหว่าง 0.285 ถึง 0.817 และ
ค่ า VIF (Variance Inflation Factor) มีค่ า ระหว่ า ง 1.224 ถึง 3.504 ซึ่ง มีค่ า มากกว่ า 0.1 และไม่ เ กิน 10
ตามลาดับ แสดงว่าไม่เกิดปั ญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั สูง (Multicollinearity) (James et al., 2017;
Soewignyo, 2020)
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
Standardized
Unstandardized
Coefficients
Variables
t
Coefficients
B
Std. Error
β
(Constant)
6.117
0.394
15.530
DE
-0.234
0.080
-0.198
-2.911
PBV
-0.475
0.095
-0.329
-5.011
ROA
0.033
0.059
0.063
0.563
ROE
0.025
0.028
0.095
0.876
2
2
R = 0.150 Adjust R = 0.135 Durbin-Watson stat = 1.878
F-test = 10.600 Sig. (F-test) = 0.000

Sig.
0.000
0.004
0.000
0.574
0.382

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ปั จจัย
ที่มอี ิทธิพลต่ออัตราเงินปั นผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน พบว่า การทดสอบความเป็ นอิสระของค่าความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation)
ด้วยการพิจารณาค่า Durbin Watson เท่ากับ 1.878 มีค่าระหว่าง 1.5-2.5 ไม่พบปั ญหาความคลาดเคลื่อน
(Saunders, et al., 2003; Song, et al., 2020) และเมื่อทดสอบความมีนัยสาคัญของแบบจาลองด้วย F-test
เท่ากับ 10.600 และค่านัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.000 แสดงให้เห็นว่า แบบจาลองนี้สามารถอธิบายปัจจัยที่
มีอทิ ธิพลต่ออัตราเงินปันผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินได้ โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.150
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พบว่า ตัวแปรอิสระ 4 ตัว ประกอบด้วย อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) อัตราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าทางบัญชี (PBV) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุน้
(ROE) ในแบบจาลองสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม คือ อัตราเงินปั นผลตอบแทน (DY)
ได้รอ้ ยละ 15 เมื่อพิจารณา Adjust R2 เท่ากับ 0.135 แสดงว่าหลังปรับค่า R2 แล้ว ตัวแปรอิสระในแบบจาลอง
ยัง สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินปั น ผลตอบแทนได้ ร้อยละ 13.50 โดยค่าสัมประสิท ธิ ์
การถดถอยไม่อยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Unstandardized Coefficients) พบว่า หนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(DE) เท่ากับ -0.234 อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV) เท่ากับ -0.475 อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (ROA) เท่า กับ 0.033 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ 0.025 และมี
ค่าคงที่ เท่ากับ 6.117 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตัวแปรอิสระมีหน่ วยที่แตกต่างกัน ไม่สามารถเปรีย บเทียบ
อิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวใดมีอทิ ธิพลมากที่สุด ผูว้ จิ ยั จึงทาการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Standardized Coefficients) เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรอิสระมีผลต่อตัวแปรตาม คือ อัตรา
เงินปั นผลตอบแทน (DY) พบว่า อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (DE) เท่ากับ -0.198 อัตราส่วนราคา
ตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV) เท่ากับ -0.329 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) เท่ากับ 0.063
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) เท่ากับ 0.095
จากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) อัตราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าทางบัญชี (PBV) เป็ นตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลต่ออัตราเงินปั นผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงิน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตรา
ผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น (ROE) ไม่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ อัต ราเงิน ปั น ผลตอบแทนของหลัก ทรัพ ย์
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งวิเคราะห์โดยค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอย
ในรูปคะแนนมาตรฐาน สามารถสรุปได้ดงั สมการที่ 2
DY = - 0.198(DE) - 0.329(PBV) + 0.063(ROA) + 0.095(ROE)
(2)
(-2.911)*** (-5.011)*** (0.563) (0.876)
R2 = 0.150
Adjust R2 = 0.135
F- test = 10.600
Sig. (F-test) = 0.000***
Durbin-Watson stat = 1.878
หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่า t-statistic ของค่าสัมประสิทธิ ์
*** ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 99 หรือ ระดับนัยสาคัญ 0.01
ดังนัน้ สามารถสรุปผลผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ออัตราเงิน
ปั นผลตอบแทนของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
บ่งชี้ว่าปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลมากที่สุด คือ อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV) และอัตราส่วนหนี้สนิ
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) ต่ออัตราเงินปันผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ตามลาดับ ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ไม่ มีอิทธิพลต่ออัตราเงินปั นผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05

112

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปี ท่ี 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

สรุปอภิ ปรายผล
การศึกษาปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่ออัตราเงินปั นผลตอบแทนของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย: กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน โดยทาการรวบรวมข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ.
2564 รวมระยะเวลา 5 ปี ประกอบด้วย อัตราเงินปั นผลตอบแทน (DY) อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(DE) อัตราส่วนราคาตลาดต่อ มูลค่า ทางบัญชี (PBV) อัตราผลตอบแทนต่อ สิน ทรัพย์รวม (ROA) อัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE)
ผลการศึกษาบ่งชีส้ าคัญว่า อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV) มีอทิ ธิพลมากทีส่ ุดและ
มีความสัมพันธ์กบั อัตราเงินปั นผลตอบแทน (DY) ในทิศทางตรงกันข้าม แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนราคาตลาด
ต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV) เพิม่ ขึน้ จะทาให้อตั ราเงินปั นผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงินลดลง สอดคล้องกับ Khan, & Ahmad (2017), Mahdzan, et al. (2016), Milgrom, & Roberts (1992)
และอรทิชา อินทาปัจ (2559) แสดงให้เห็นว่าการจ่ายเงินปั นผลจะลดลงเมื่อบริษทั ทีม่ โี อกาสเติบโตในอนาคต
จะจ ากัดกระแสเงินสดและลดจ่ า ยเงินปั น ผลลงเพื่อ ลดโอกาสการพึ่ง พาจากแหล่ง เงินทุ นภายนอก และ
นอกจากนี้หากอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV) เพิม่ สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าราคาตลาดของ
หลักทรัพย์เพิม่ สูงขึน้ อาจสะท้อนถึงผลการดาเนินงานทีด่ ที าให้เกิดการจูงใจให้นักลงทุนคาดหวังส่วนต่างจาก
การซื้อขายหลักทรัพย์ (Capital gain) ในอนาคต จึงอาจไม่จูงใจด้วยการจ่ายโดยเงินปันผล (สาริยา นวลถวิล,
2562) ซึ่งขัดแย้งกับ Miller, & Modigliani (1961) และ Bararoh (2015) กล่าวว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผล
และการตัดสินใจลงทุนไม่มคี วามเชื่อมโยงกัน ส่วนอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) มีอทิ ธิพลและมี
ความสัมพันธ์กบั อัตราเงินปั นผลตอบแทน (DY) ในทิศทางตรงกันข้าม แสดงให้เห็นว่าถ้าอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) เพิ่มขึ้น จะทาให้อตั ราเงินปั นผลตอบแทนของหลักทรัพย์ก ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงิน ลดลง สอดคล้ อ งกับ Pattiruhu, & Paais (2020), Fama, & French (2001), Gullon, & Michaely
(2002) และ Mahdzan, et al. (2016) หากบริษทั มีโครงสร้างหนี้สนิ สูงจะส่งผลต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผลที่
ลดลง เพื่อรักษาระดับกระแสเงินสดภายในกิจการสาหรับการชาระหนี้และทาธุรกรรมภายในของบริษทั
ในส่วนผลการศึกษากลับพบว่า อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) ไม่มอี ทิ ธิพลต่ออัตราเงินปั นผลตอบแทน (DY) สอดคล้องกับ สมเกียรติ ์ ไพโรจน์
(2562) และ Panuvisitsang, & Chansarn (2018) เนื่องจากอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เป็ นการมองประสิทธิภาพการบริหารงานก่อให้เกิดกาไรต่อ
สินทรัพย์รวม และส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการ อีกทัง้ การจ่ายเงินปั นผลขึ้นอยู่กบั การกาหนดของนโยบาย
ผู้บริหาร รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของกิจการในอนาคต อย่างไรก็ตามผลการศึกษาได้ขดั แย้งกับ Raed
(2020), Enow, & Isaacs (2018), Shubiri (2011), Al-Kuwari (2009), Amidu, & Abor (2006) และ Al
Malkawi (2008) ที่พบว่า ความสามารถในการทากาไรของบริษทั มีอิทธิพลต่อการจ่ายเงินปั นผล และระดับ
การจ่ายเงินปันผลจะถูกกาหนดโดยความสามารถในการทากาไรของธุรกิจ

ข้อแสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้รบั จากการวิจยั
สาหรับนักลงทุน: จากผลการศึกษานักลงทุนควรให้ความสาคัญกับอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า
ทางบัญ ชี (PBV) และอัต ราส่ ว นหนี้ สิน ต่ อ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น (DE) เนื่ อ งจากมีอิท ธิพ ลต่ อ อัต ราเงิน ปั น
ผลตอบแทน (DY) โดยเฉพาะอย่างยิง่ อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV) ที่มอี ทิ ธิพลมากที่สุด
เนื่องจากบริษทั ทีม่ กี ารขยายตัวและแนวโน้มการลงทุนในอนาคตจะจากัดกระแสเงินสดและจะจ่ายเงินปั นผลที่
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ลดลง เพื่อลดการพึง่ พาจากแหล่งเงินทุนภายนอก นอกจากนี้ยงั ต้องให้ความสาคัญกับอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (DE) เพราะโครงสร้างเงินทุนของบริษทั ถือว่ามีบทบาทสาคัญในการควบคุมและติดตามการ
ทางานของผูบ้ ริหาร หากบริษทั มีสดั ส่วนหนี้สนิ สูงขึน้ จะมีผลต่อการจ่ายเงินปั นผลที่ลดลง เนื่องจากบริษทั มี
หน้าที่รกั ษาระดับกระแสเงินสดในบริษทั สาหรับการชาระหนี้และทาธุรกรรมต่างๆ ภายในบริษทั ดังนัน้ เพื่อ
ลดความเสีย่ งและเพิม่ โอกาสการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต นักลงทุนควรให้ความสาคัญหาก
ปัจจัยข้างต้นมีการเปลีย่ นแปลง
สาหรับหน่วยงานทีก่ ากับดูแล: ควรเฝ้ าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนราคาตลาด
ต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV) และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) อย่างใกล้ชดิ เพื่อไม่ให้เกิดการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่าง ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ และเจ้าหนี้ของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการกาหนดนโยบายเงินปั นผลของบริษทั เนื่องจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลของผูบ้ ริหารอาจจะกระทบ
ต่อความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือของบริษทั อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
ในอนาคตอาจทาการศึก ษาและเพิม่ ตัวแปรอิสระที่เพิม่ การพยากรณ์ ของแบบจาลองให้แ ม่ น ยา
ยิง่ ขึ้น ทัง้ ปั จจัยทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้ อ (Inflation Rate) ดัชนีผู้บริโภค (Consumer Price Index:
CPI) และผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เป็ น ต้น อัต ราส่ ว นทาง
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กาไรสุทธิ (Net Profit Margin: NPM) เป็ นต้น รวมทัง้ ต้นทุนธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Transaction
Cost) ตลอดจนขยายผลการศึกษาไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและ
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