หุน สามัญ
“หุ้นปันผลได้มาแล้วทําไงดี”
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFP®
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันก่อนมีพรรคพวกโทรมาถามผมว่า... ได้หุ้นปนั ผลมาแล้ว อยากรูเ้ อาไงดี จะถือต่อไป หรือขายออกไปดี
ผมเลยบอกเขาไปว่า อันดับแรกเขาต้องทําความเข้าใจก่อนว่า “หุ้นปั นผลคืออะไร” “ทําไมบริ ษทั จดทะเบียนจึง
ออกหุ้นปันผลมาให้” และ “กระทบอย่างไรต่อบริ ษทั และนักลงทุน” แต่ก่อนจะเริม่ อธิบาย ผมก็บอกเขาว่า ในช่วง
2 ปี ผ่านมา (ปี 2555 และ 2556) มีบริษัทจดทะเบียนถึง 90 แห่ง ประกาศจ่า ยหุ้นป นั ผลตามมูลค่า ณ ราคาพาร์
(Par Value) รวมกันสูงถึง 112,683 ล้านบาท แสดงว่าเป็ นเครือ่ งมือทางการเงินทีฮ่ ติ กันไม่น้อย
“หุ้นปั นผล” เป็ นการออกหุ้นใหม่เพื่อจ่ายเป็ นปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มชี ่อื ในวันที่ปิดสมุดทะเบียน บริษัท
ออกหุ้นปนั ผลมา เนื่องจากต้องการเก็บกําไรไว้ลงทุนต่อจากโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึน้ จํานวนหุ้นทัง้ หมดจะเพิม่ ขึน้
นักลงทุนจะไม่ได้รบั เงินส่วนนี้ แต่จะได้รบั หุน้ เพิม่ ตามสัดส่วนทีก่ ําหนด ซึง่ การถือหุน้ ต่อไปจะต้องเปรียบเทียบระหว่าง
“ราคาตลาดของหุ้นที่ อาจลดลงชัวคราวหลั
่
งประกาศจ่าย เพราะจํานวนหุ้นเพิ่ มขึ้น” กับ “ความสําเร็จของ
ผลประกอบการทางธุรกิ จในอนาคตที่อาจเพิ่ มขึน้ จากการนํากําไรไปลงทุนต่อ”
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับ 15/2557 กําหนดว่า เมื่อกิจการประกาศจ่ายหุน้ ปนั ผล ให้กจิ การบันทึก
เพิม่ บัญชีทุนจดทะเบียนและชําระแล้วด้วยมูลค่าที่ตราไว้ (Par) ของหุ้นสามัญ คูณด้วยจํานวนหุ้นปนั ผลที่ออกให้
ผูถ้ อื หุน้ และให้บนั ทึกลดบัญชีกําไรสะสมด้วยจํานวนเดียวกัน ดังนัน้ การจ่ายหุ้นปันผลจึงไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นในงบแสดงฐานะทางการเงิ น (งบดุล) ของกิ จการที่จ่ายหุ้นปันผล
ตัวอย่าง บมจ.ลูกช้าง มีโครงสร้างเงินทุนก่อนการออกหุน้ ปนั ผล ดังนี้
ทุนหุน้ สามัญ (400,000 หุน้ มูลค่า Par หุน้ ละ 5 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

2,000,000 บาท
1,000,000 บาท
7,000,000 บาท
10,000,000 บาท

ถ้าบริษทั จ่ายหุน้ ปนั ผลในอัตรา 5%
หุน้ สามัญของบริษทั จะเพิม่ อีก = 400,000 หุน้ x 5% = 20,000 หุน้
หรือ ผูถ้ อื หุน้ สามัญ บมจ.ลูกช้าง ทุกๆ 20 หุน้ จะได้รบั หุน้ ปนั ผล 1 หุน้
บริษทั ฯ จะต้องปรับปรุงงบแสดงฐานะทางการเงินในส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดย…
เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ = 20,000 x 5 บาท
= 100,000 บาท
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หุน สามัญ
และลดกําไรสะสมลง

= 100,000 บาท

แสดงโครงสร้างเงินทุนหลังการออกหุน้ ปนั ผลได้ ดังนี้
ทุนหุน้ สามัญ (420,000 หุน้ มูลค่า Par หุน้ ละ 5 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

2,100,000 บาท
1,000,000 บาท
6,900,000 บาท
10,000,000 บาท

ผลกระทบของการจ่ายหุน้ ปนั ผล อาจสรุปได้วา่ ...
1)
2)
3)
4)

กําไรต่อหุน้ อาจจะลดลง เพราะจํานวนหุน้ มีมากขึน้
ถ้าปจั จัยอื่นคงที่ ราคาตลาดของหุน้ จะลดลงชัวคราวหลั
่
งประกาศจ่าย
ธุรกิจประหยัดเงินสดไว้ สามารถนําไปลงทุนต่อ
เพิม่ จํานวนหุน้ ทีซ่ อ้ื ขายในตลาดหลักทรัพย์ ทําให้มสี ภาพคล่อง

สุดท้ายก่อนวางสายกัน ผมก็บอกเขาว่า... เราจะถือต่อหรือไม่ ก็ขน้ึ อยูก่ บั ปจั จัยพืน้ ฐานของหุน้ นัน้ ๆ ถ้ามันใจ
่
ว่ากําไรในอนาคตจะเพิม่ ขึน้ เพราะความสําเร็จทางธุรกิจในอนาคต การถือต่อก็นบั เป็ นทางเลือกทีด่ ี แต่ถา้ คําตอบคือไม่
ก็ทางใครทางมัน ไม่มใี ครรูอ้ นาคตทัง้ หมดหรอกครับ เอาเป็ นว่าถ้าคิดดีแล้ว จะถูกหรือผิดก็ไม่ต้องเสียใจอะไรทัง้ นัน้
หากมัวแต่รอ้ งรําพันว่า “รู้อะไรไม่ส้รู ้งู ี”้ มันน่าแสลงใจมากกว่า เพราะมาจาก “ความไม่ร้ขู องเรา” นันเอง
่
คริคริ
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ติดตามบทความเกีย่ วกับการเงินและการลงทุนทีน่ ่าสนใจอืน่ ๆ ได้ที ่ www.tsi-thailand.org
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