FAQ on Dividend Payment & Capital Reduction
คําถาม (Questions)
1.

กองทรัสต์สามารถจ่าย
ผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ได้ อย่างไรบ้ าง

คําตอบ (Answers)
กองทรัสต์สามารถจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ 2 รู ปแบบ
ได้ แก่
1) การจ่ายในรูปแบบเงินปันผล เป็ นการจ่ายจากกําไรสุทธิหลังจากหัก
ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน ปรับปรุ งด้ วยรายการค่าใช้ จ่ายทีไม่ใช่
เงินสดและรายการเงินสํารองเพือการชําระหนี (แล้ วแต่กรณี)
2) การจ่ายในรูปแบบเงินลดทุน เกิดจากการทีกองทรัสต์มีผลขาดทุน
ทางบัญชีทีไม่ได้ เกิดจากการจากการดําเนินงาน ทําให้ ไม่สามารถ
จ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบเงินปั นผลได้ถงึ แม้ ว่าจะมีผล
การดําเนินงานทีดี กองทรัสต์จึงพิจารณาจ่ายสภาพคล่องส่วนเกิน
จากการดําเนินงานให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์แทน

2.

การจ่ายปันผลและการลดทุน
เหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร

การจ่ายปั นผลและการลดทุน ต่างเป็ นวิธีการทีกองทรัสต์ใช้ ในการจ่ายเงิน
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เหมือนกัน แต่มีข้อจํากัดและเงือนไขในการเลือกใช้ ที
แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น การจ่ายปั นผลเป็ นการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์ ซึงจะต้ องจ่ายให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของ
กําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ วของรอบปี บญ
ั ชี ทําให้ ในกรณีทีกองทรัสต์มีรายการ
ค่าใช้ จ่ายทีไม่ใช่เงินสด จะทําให้ จํานวนเงินปั นผลทีกองทรัสต์จ่ายให้ แก่ผ้ ู
ถื อหน่วยตํากว่าความสามารถที จะจ่ายได้ จริ ง ดังนัน กองทรั ส ต์อาจต้ อง
พิจารณาจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินนันให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบการ
ลดทุนแทน

คําถาม (Questions)
3.

ทําไมกองทรัสต์ HREIT ต้ องลด
ทุน

คําตอบ (Answers)
ในการประกาศลดทุนครังนี (เดือนสิงหาคม 2560) เกิดจากการทีกองทรัสต์
HREIT มีรายการค่าใช้ จ่ ายทีมิใช่ เงินสด ทีเกิ ดจากการบันทึกผลแตกต่ าง
ระหว่ า งราคาซื อทรั พ ย์ สิ น ณ วัน ลงทุ น ด้ วยราคาซื อ กั บ ราคาประเมิ น
ทรัพ ย์ สิ นล่าสุด ที สอบทานโดยผู้ป ระเมิ นราคาอิส ระ ซึงได้ บัน ทึก ผลต่ าง
ดังกล่าวเป็ นรายการขาดทุนทางบัญชีและแสดงไว้ ในงบการเงินสําหรับงวด
ไตรมาส 2 ปี 2560
แต่อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ โดยไม่
นํารายการขาดทุนสุทธิทางบัญชีมารวมคํานวณ กองทรัสต์มีรายได้ จากการ
ลงทุนสุทธิ จํานวน 106.06 ล้ านบาท ทําให้ กองทรัสต์มสี ภาพคล่องส่วนเกิน
จากการดําเนินงานและได้ พิจารณาจ่ายคืนให้ กบั ผู้ถือหน่วยในรู ปแบบการ
ลดทุน โดยจะเป็ นการทยอยจ่ายคืนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ในการประกาศลดทุนครังนี กองทรัสต์ จะจ่ายเงินให้ กับผู้ถือหน่วย จํานวน
0.1862 บาทต่อหน่วยทรัสต์

4.

การสอบทานราคาประเมิน
ทรัพย์สิน เกิดขึนบ่อยครังหรือไม่

กองทรัสต์ HREIT มีการสอบทานราคาประเมินทรัพย์สินทีลงทุน ปี ละ 1 ครัง
ในช่วงประมาณกลางปี

5.

การสอบทานราคาประเมิน
ทรัพย์สินในทุกๆ รอบ จะทําให้
เกิดการลดทุนทุกครังหรือไม่

ขึนอยู่กับมูลค่าทีได้ จากการสอบทานราคาประเมินทรั พย์ สิน ว่ามากกว่ า
หรื อน้ อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินทีบันทึกอยู่ในงบการเงินของกองทรัสต์ ณ วันที
มีการสอบทานราคาประเมินทรัพย์สิน

6.

ถ้ ารายการขาดทุนสุทธิทางบัญชี
เป็ นรายการทียังไม่เกิดขึน แสดง
ว่ากองทรัสต์ยงั มีผลการ
ดําเนินงานทีดี ใช่หรือไม่

ผลการดํ าเนินงานของกองทรัสต์ในไตรมาส 2 ปี 2560 หากไม่นํารายการ
ขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึนจากการวัดค่าเงินลงทุนมารวมคํานวณ กองทรัสต์
จะมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ จํานวน 106.06 ล้ านบาท และมีอตั ราการเช่า
เฉลี ย ณ สิ นไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ทีประมาณร้ อยละ 80.53 หรื อเพิมขึน
ร้ อยละ 1.14 เมือเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560
ซึงแสดงให้ เห็นว่าการดําเนินงานของกองทรัสต์ก่อนการวัดค่าเงินลงทุนมีผล
กําไรจากการลงทุน

คําถาม (Questions)
7.

ข้ อดีของการลดทุนคืออะไร

คําตอบ (Answers)
ข้ อ ดีต่อ กองทรั ส ต์
 การลดทุนจะทําให้ กองทรัสต์สามารถล้ างผลขาดทุนสะสมทีเกิดจาก
การด้ อยค่าจากการวัดค่าเงินลงทุน ซึงเป็ นค่าใช้ จ่ายทียังไม่เกิดขึน
และทําให้ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ในอนาคต
 กองทรัสต์สามารถพิจารณาจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินในรูปแบบ
เงินลดทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ ถึงแม้ ว่าจะไม่สามารถจ่ายเป็ น
เงินปั นผลได้ เนืองจากกองทรัสต์มีผลขาดทุนสะสมทีเกิดจาก
ค่าใช้ จ่ายทางบัญชี
ข้ อ ดีต่ อ ผู้ถ ือ หน่ วยทรั ส ต์
 การจ่ายเงินลดทุนให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์นนั ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับ
เงินสดเต็มจํานวน โดยไม่ถกู หักภาษี ณ ทีจ่าย ร้ อยละ 10 เนืองจาก
เงินลดทุนไม่จดั ว่าเป็ นเงินได้

8.

การลดทุนทําได้ กีวิธี และ
ผลกระทบแต่ละวิธีคืออะไร

การลดทุนมี 2 วิธี ได้ แก่
1) การลดจํานวนหน่วยทรัสต์ ทําให้ จํานวนหน่วยทรัสต์ทีผู้ถือหน่วยแต่
ละรายถืออยู่ ลดลงตามสัดส่วนความเป็ นเจ้ าของ แต่มลู ค่าทีตราไว้
ต่อหน่วยทรัสต์ยงั คงมีมลู ค่าเท่าเดิม
2) การลดมูลค่าทีตราไว้ (Par) ทําให้ มลู ค่าทีตราไว้ ต่อหน่วยทรัสต์ลดลง
แต่จํานวนหน่วยทรัสต์ทีผู้ถือหน่วยแต่ละรายถืออยู่ ยังคงมีจํานวน
เท่าเดิม

9.

ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์จาก การลดทุนทัง 2 วิธี (ทังการลดจํานวนหน่วยทรัสต์และการลดมูลค่าทีตราไว้ )
การลดทุน
จะไม่กระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ในด้ าน Control Dilution เนืองจากสัดส่วน
ความเป็ นเจ้ าของของผู้ถือหน่วยทรัสต์ยงั คงมีเท่าเดิม

10. การลดทุนมีผลกระทบต่อความ
การลดทุนนันเกิดจากรายการขาดทุนทางบัญชีทีเกิดจากการวัดค่าเงิน
เข้ มแข็งของฐานะทางการเงินของ ลงทุนเท่านัน ไม่ได้ เกิดจากรายการขาดทุนทีเกิดจากผลการดําเนินงาน
กองทรัสต์หรื อไม่ อย่างไร
ดังนันรายการขาดทุนดังกล่าวจึงไม่กระทบต่อความเข้ มแข็งของฐานะทาง
การเงิน หรื อความสามารถในการลงทุนของกองทรัสต์แต่อย่างใด
11. การจ่ายผลตอบแทนโดยการจ่าย
เป็ นเงินปั นผลหรื อเงินลดทุนนัน
ในด้ านจํานวนเงินสุทธิทีผู้ถือ
หน่วยทรัสต์จะได้ รับมีความ
แตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร

การจ่ายเป็ นเงินปั นผล ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย ร้ อยละ 10
เพราะถือว่าเป็ นเงินได้
การจ่ายเป็ นเงินลดทุน ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับเงินคืนทุน โดยจะไม่ถกู หัก
ภาษี ณ ทีจ่าย ร้ อยละ 10 เพราะไม่ถือว่าเป็ นเงินได้

คําถาม (Questions)

คําตอบ (Answers)

12. กรณีลดทุนโดยการลดมูลค่าทีตรา การลดทุนโดยการลด Par ของกองทรัสต์นนั ไม่จําเป็ นต้ องหยุดพักการซือ
ไว้ (Par) จําเป็นต้ องมีการหยุดพัก ขายหน่วยทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะกําหนดวันกําหนดสิทธิ (Record Date)
การซือขายหน่วยทรัสต์หรื อไม่
และวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Book Closing Date) เพือ
กําหนดรายชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสิทธิได้ รับเงินเฉลียคืนจากการลดทุน
ชําระแล้ ว
13. ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับเงินใน
ส่วนของการลดทุนโดยวิธีใด

ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์ (TSD) จ่ายเงิน
ลดทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามวิธีการรับเงินทีผู้ถือหน่วยทรัสต์แจ้ งไว้ กบั
นายทะเบียนหลักทรัพย์
โดยวิธีการจ่ายเงินแบ่งเป็น
1) เช็คธนาคาร สังจ่ายในนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ และนําส่งให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ตามทีอยู่ทีผู้ถือหน่วยทรัสต์แจ้ งไว้ กบั นาย
ทะเบียนหลักทรัพย์
2) เงินโอน นําฝากเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามทีแจ้ งไว้ กบั
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (e-Dividend)

