
FAQ on Dividend Payment & Capital Reduction 

 คําถาม (Questions)  คําตอบ (Answers) 

1. กองทรัสต์สามารถจ่าย

ผลตอบแทนให้แกผู่้ถือ

หน่วยทรัสต์ได้อย่างไรบ้าง 

 

กองทรัสต์สามารถจ่ายผลตอบแทนให้แกผู่้ถือหน่วยทรัสต์ได้ 2 รูปแบบ 

ได้แก ่

1) การจ่ายในรูปแบบเงนิปันผล เป็นการจ่ายจากกําไรสุทธิหลงัจากหกั

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน ปรับปรุงด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีไมใ่ช่

เงนิสดและรายการเงินสํารองเพือการชําระหนี (แล้วแต่กรณี)  

2) การจ่ายในรูปแบบเงนิลดทนุ เกิดจากการทีกองทรัสต์มีผลขาดทนุ

ทางบญัชีทีไมไ่ด้เกดิจากการจากการดําเนินงาน ทําให้ไมส่ามารถ

จ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบเงนิปันผลได้ถงึแม้ว่าจะมีผล

การดําเนินงานทีดี กองทรัสต์จึงพิจารณาจ่ายสภาพคล่องส่วนเกิน

จากการดําเนินงานให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แทน 

2. การจ่ายปันผลและการลดทุน 

เหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร 

การจ่ายปันผลและการลดทุน ต่างเป็นวิธีการทีกองทรัสต์ใช้ในการจ่ายเงิน

ให้กบัผู้ถือหน่วยทรัสต์เหมือนกนั แต่มีข้อจํากดัและเงือนไขในการเลือกใช้ที

แตกต่างกนั  

ตัวอย่างเช่น การจ่ายปันผลเป็นการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ ซงึจะต้องจ่ายให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของ

กําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี ทําให้ในกรณีทีกองทรัสต์มีรายการ

ค่าใช้จ่ายทีไม่ใช่เงินสด จะทําให้จํานวนเงินปันผลทีกองทรัสต์จ่ายให้แก่ผู้

ถือหน่วยตํากว่าความสามารถทีจะจ่ายได้จริง ดังนัน กองทรัสต์อาจต้อง

พิจารณาจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินนนัให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบการ

ลดทนุแทน   



 คําถาม (Questions)  คําตอบ (Answers) 

3. ทําไมกองทรัสต์ HREIT ต้องลด

ทนุ 

 

ในการประกาศลดทุนครังนี (เดือนสิงหาคม 2560) เกิดจากการทีกองทรัสต์ 

HREIT มีรายการค่าใช้จ่ายทีมิใช่เงินสด ทีเกิดจากการบนัทึกผลแตกต่าง

ระหว่างราคาซือทรัพย์สิน ณ วันลงทุนด้วยราคาซือ กับราคาประเมิน

ทรัพย์สินล่าสุดทีสอบทานโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึงได้บันทึกผลต่าง

ดงักล่าวเป็นรายการขาดทุนทางบญัชีและแสดงไว้ในงบการเงินสําหรับงวด

ไตรมาส 2 ปี 2560  

แต่อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ โดยไม่

นํารายการขาดทุนสทุธิทางบญัชีมารวมคํานวณ กองทรัสต์มีรายได้จากการ

ลงทนุสทุธิ จํานวน 106.06 ล้านบาท ทําให้กองทรัสต์มสีภาพคล่องส่วนเกิน

จากการดําเนินงานและได้พิจารณาจ่ายคืนให้กบัผู้ ถือหน่วยในรูปแบบการ

ลดทนุ โดยจะเป็นการทยอยจ่ายคืนให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

ในการประกาศลดทุนครังนี กองทรัสต์จะจ่ายเงินให้กับผู้ ถือหน่วย จํานวน 

0.1862 บาทต่อหน่วยทรัสต์  

4. การสอบทานราคาประเมิน

ทรัพย์สิน เกิดขนึบ่อยครังหรือไม ่

กองทรัสต์ HREIT มีการสอบทานราคาประเมินทรัพย์สินทีลงทนุ ปีละ 1 ครัง 

ในช่วงประมาณกลางปี  

5. การสอบทานราคาประเมิน

ทรัพย์สินในทกุๆ รอบ จะทําให้

เกิดการลดทนุทกุครังหรือไม ่

ขึนอยู่กับมูลค่าทีได้จากการสอบทานราคาประเมินทรัพย์สิน ว่ามากกว่า

หรือน้อยกว่ามลูค่าทรัพย์สินทีบนัทึกอยู่ในงบการเงินของกองทรัสต์ ณ วนัที

มีการสอบทานราคาประเมินทรัพย์สิน   

6. ถ้ารายการขาดทนุสทุธิทางบญัชี 

เป็นรายการทียงัไม่เกิดขนึ แสดง

ว่ากองทรัสต์ยงัมีผลการ

ดําเนินงานทีดี ใช่หรือไม ่

 

ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในไตรมาส 2 ปี 2560 หากไม่นํารายการ

ขาดทนุสทุธิทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัค่าเงินลงทนุมารวมคํานวณ กองทรัสต์

จะมีรายได้จากการลงทนุสุทธิ จํานวน 106.06 ล้านบาท และมีอตัราการเช่า

เฉลีย ณ สินไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ทีประมาณร้อยละ 80.53 หรือเพิมขึน

ร้อยละ 1.14 เมือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2560  

ซงึแสดงให้เห็นว่าการดําเนินงานของกองทรัสต์ก่อนการวดัค่าเงนิลงทุนมีผล

กําไรจากการลงทนุ  



 คําถาม (Questions)  คําตอบ (Answers) 

7. ข้อดีของการลดทนุคืออะไร 

 

ข้อดีต่อกองทรัสต์ 

 การลดทนุจะทําให้กองทรัสต์สามารถล้างผลขาดทนุสะสมทีเกิดจาก

การด้อยค่าจากการวดัค่าเงนิลงทนุ ซงึเป็นค่าใช้จ่ายทียงัไม่เกิดขนึ 

และทําให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต  

 กองทรัสต์สามารถพจิารณาจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินในรูปแบบ

เงนิลดทนุให้กบัผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ ถงึแม้ว่าจะไม่สามารถจ่ายเป็น

เงนิปันผลได้ เนืองจากกองทรัสต์มีผลขาดทนุสะสมทีเกิดจาก

ค่าใช้จ่ายทางบญัชี 

ข้อดีต่อผู้ถ ือหน่วยทรัสต์ 

 การจ่ายเงินลดทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นนั ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับ

เงนิสดเต็มจํานวน โดยไม่ถกูหกัภาษี ณ ทีจ่าย ร้อยละ 10 เนืองจาก

เงนิลดทนุไม่จดัว่าเป็นเงนิได้ 

8. การลดทนุทําได้กีวธีิ และ

ผลกระทบแต่ละวธีิคืออะไร 

 

การลดทนุมี 2 วิธี ได้แก่  

1) การลดจํานวนหน่วยทรัสต์ ทําให้จํานวนหน่วยทรัสต์ทีผู้ถือหน่วยแต่

ละรายถืออยู่ ลดลงตามสดัส่วนความเป็นเจ้าของ แต่มลูค่าทีตราไว้

ต่อหน่วยทรัสต์ยงัคงมีมลูค่าเท่าเดิม 

2) การลดมลูค่าทีตราไว้ (Par) ทําให้มลูค่าทีตราไว้ต่อหน่วยทรัสต์ลดลง 

แต่จํานวนหน่วยทรัสต์ทีผู้ถือหน่วยแต่ละรายถืออยู่ ยงัคงมีจํานวน

เท่าเดิม  

9. ผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์จาก

การลดทนุ 

การลดทนุทงั 2 วธีิ (ทงัการลดจํานวนหน่วยทรัสต์และการลดมลูคา่ทีตราไว้) 

จะไม่กระทบต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในด้าน Control Dilution เนืองจากสดัส่วน

ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ยงัคงมีเท่าเดิม 

10. การลดทนุมผีลกระทบต่อความ

เข้มแข็งของฐานะทางการเงินของ

กองทรัสต์หรือไม่ อย่างไร 

 

การลดทนุนนัเกิดจากรายการขาดทนุทางบญัชีทีเกิดจากการวดัค่าเงนิ

ลงทนุเท่านนั ไม่ได้เกิดจากรายการขาดทุนทีเกิดจากผลการดําเนินงาน 

ดงันนัรายการขาดทนุดงักล่าวจงึไม่กระทบต่อความเข้มแข็งของฐานะทาง

การเงิน หรือความสามารถในการลงทนุของกองทรัสต์แต่อย่างใด   

11. การจ่ายผลตอบแทนโดยการจ่าย

เป็นเงนิปันผลหรือเงนิลดทนุนนั 

ในด้านจํานวนเงินสทุธิทีผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์จะได้รับมคีวาม

แตกต่างกนัหรือไม ่อย่างไร 

การจ่ายเป็นเงนิปันผล ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะถกูหกัภาษี ณ ทีจ่าย ร้อยละ 10 

เพราะถือว่าเป็นเงนิได้  

การจ่ายเป็นเงนิลดทนุ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงินคืนทนุ โดยจะไม่ถกูหกั

ภาษี ณ ทีจ่าย ร้อยละ 10 เพราะไม่ถือวา่เป็นเงินได้  



 คําถาม (Questions)  คําตอบ (Answers) 

12. กรณีลดทนุโดยการลดมลูค่าทีตรา

ไว้ (Par) จําเป็นต้องมกีารหยดุพกั

การซอืขายหน่วยทรัสต์หรือไม ่

 

การลดทนุโดยการลด Par ของกองทรัสต์นนั ไมจํ่าเป็นต้องหยดุพกัการซือ

ขายหน่วยทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะกําหนดวนักําหนดสิทธิ (Record Date) 

และวันปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Book Closing Date) เพือ

กําหนดรายชือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมสีิทธิได้รับเงินเฉลียคืนจากการลดทนุ

ชําระแล้ว 

13. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงินใน

ส่วนของการลดทนุโดยวธีิใด 

 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์ (TSD) จ่ายเงนิ

ลดทนุให้กบัผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามวิธีการรับเงินทีผู้ ถือหน่วยทรัสต์แจ้งไว้กบั

นายทะเบียนหลกัทรัพย์  

โดยวิธีการจ่ายเงนิแบ่งเป็น 

1) เช็คธนาคาร สงัจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และนําส่งให้แกผู่้ ถือ

หน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ตามทีอยู่ทีผู้ถือหน่วยทรัสต์แจ้งไว้กบันาย

ทะเบียนหลกัทรัพย์  

2) เงนิโอน นําฝากเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามทีแจ้งไว้กบั

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ (e-Dividend) 

 


