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ส่วนที� 1 
สรปุข้อม ูลสาํคญัของกองทรสัต ์(Fact Sheet) 

สรุปขอ้มลูสาํคญันีBเป็นสว่นหนึ
งของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนงัสอืชีBชวน ซึ
งเป็นเพยีง
ขอ้มลูสรุปเกี
ยวกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเสี
ยงของกองทรสัต ์ดงันั Bน ผูล้งทุนตอ้งศกึษาขอ้มลูในรายละเอยีด
จากหนังสอืชีBชวนฉบบัเตม็ ซึ
งสามารถขอได้จากผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ และผู้จดัการกองทรสัต์ หรอือาจศกึษา
ขอ้มูลได้จากแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชีBชวนที
ผู้จดัการกองทรสัต์ยื
นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที
 website 
ของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ทรสัตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธานี 
Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (DREIT) 

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์และผูจ้ดัการกองทรสัต:์ บรษิทั ดุสติธานี พรอ็พเพอรต์ีBส ์รที จาํกดั 
ทรสัต:ี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาระสาํคญัของกองทรสัต  ์

ชื�อกองทรสัต ์(ไทย) ทรสัตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธานี 
ชื�อกองทรสัต ์(องักฤษ) Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust  
ชื�อยอ่ DREIT 
ประเภท กองทรสัตไ์ม่กาํหนดอายแุละไมร่บัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์
ทุนจดทะเบียนชาํระแล ้ว 3,656,023,880.00 บาท 
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ บรษิทั ดุสติธานี พรอ็พเพอรต์ีBส ์รที จาํกดั 
ทรสัตี  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
ที�ปรกึษาทางการเงิน ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

1.1 ข้อมูลเกี�ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นคร ั 8งนี8  

ผ ูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ บรษิทั ดุสติธานี พรอ็พเพอรต์ีBส ์รที จาํกดั 
ประเภทหลกัทรพัย ์
ที�เสนอขาย 

ใบทรสัตท์ี
แสดงสทิธขิองผูถ้อืในฐานะผูร้บัประโยชน์ในทรสัต ์(หน่วยทรสัต)์ 

จาํนวนหน่วยทรสัตท์ี�ออก
และเสนอขาย 

302,100,000 หน่วย 

มูลค่าที�ตราไว้ต ่อหน่วย 8.85521 บาท  
ราคาเสนอขายหน่วยทรสัต ์ ราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์สงูสุด (Maximum Offering Price) เท่ากบั 5.90 

บาทต่อหน่วย ซึ
งจะประกาศราคาเสนอขายสุดทา้ย (Final Price) ใหท้ราบ

                                                           

1  มูลค่าที
ตราไว้ของหน่วยทรสัต์ ณ วนัที
ออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ครั Bงแรกคือ 8.9302 บาทต่อหน่วย ทั BงนีBเมื
อวนัที
 26 กรกฎาคม 2562 
คณะกรรมการบรษิทัของผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้มีตใิหล้ดทนุชาํระแลว้ของกองทรสัตค์รั Bงที
 1 จาํนวน 0.0750 บาทต่อหน่วย มลูค่าที
ตราไวต่้อหน่วย
ของหน่วยทรสัตจ์งึเทา่กบั 8.8552 บาทต่อหน่วยภายหลงัการลดทนุชาํระแลว้ดงักล่าว 
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ภายในวนัที
 12 กนัยายน 2562 ผ่านการแจ้งข่าวของบรษิัทฯ บนเวบ็ไซด์
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ 
(www.dtcreit.com) 

ลกัษณะการเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์

เสนอขายต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิตามสทิธทิี
ไดร้บัจดัสรรตามสดัสว่นการถือ
หน่วยทรสัต์ (Rights Offering) และเสนอขายต่อประชาชนทั 
วไป (Public 
Offering) 

จาํนวนหน่วยจองซื8อข ั 8นต ํ�า สําหรบัส่วนที
เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั 
วไป (Public Offering) เป็น
จาํนวนขั Bนตํ
า 1,000 หน่วย และเพิ
มเป็นทวคีณูของ 100 หน่วย 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย
และผ ูร้บัประกนัการจดั
จาํหน่าย 

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

สดัส่วนการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์บื8องต้น  

ประเภทนักลงทุน จาํนวนหน่วยทรสัตท์ี�เสนอขาย (หน่วย) 

ส่วนที� 1 เสนอขายต่อผ ูถ้ือ
หน่วยทรสัตเ์ดิมตามสิทธิที�
ได ้รบัจดัสรรตามสดัส่วนการ
ถือหน่วยทรสัต ์(Rights 
Offering)  

ไม่เกนิ 302,100,000 (1) 

ส่วนที� 2 เสนอขายต่อ
ประชาชนทั �วไป (Public 
Offering) 

หน่วยทรสัต์ส่วนที
เหลอืจากการเสนอขายในสว่นที
 f  

(1)  เสนอขายต่อนกัลงทุน
สถาบนั 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและผูร้บัประกนัการจาํหน่ายหน่วยทรสัตข์อสงวนสทิธทิี
จะ
เปลี
ยนแปลงจํานวนหน่วยทรสัต์ที
จดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนในแต่ละประเภท ภายใต้
ดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยอาจพจิารณาเพิ
มหรอืลดสดัส่วนการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ (Claw Back/Claw Forward) แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาจากปัจจยั
ต่างๆ เช่น ปรมิาณความตอ้งการซืBอหน่วยทรสัตข์องผูม้อีุปการคุณของกลุ่มบรษิทั
เจ้าของทรัพย์สิน นักลงทุนสถาบัน บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จ ัดการการจัด
จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย เป็นตน้ ทั BงนีB เพื
อใหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัต์
ครั BงนีBประสบความสําเร็จ ทั BงนีB  ตราบเท่าที
ไม่ข ัดต่อกฎหมาย และ พ.ร.บ. 
หลกัทรพัยท์ี
เกี
ยวขอ้ง 

(2)  เสนอขายต่อบุคคลตาม
ดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการ
จดัจาํหน่าย 

  

 

หมายเหตุ :  (1) จํานวนหน่วยข้างต้น มีอัตราส่วนในการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ที
ข ั Bนตํ
 า 1 
หน่วยทรสัตเ์ดมิ ต่อ 0.7379 หน่วยทรสัตท์ี
ออกและเสนอขายเพิ
มเตมิ 
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1.2  วตัถปุระสงคข์องการระดมทนุในคร ั 8งนี8  

เพื
อนําเงนิที
ได้จากการจดัจําหน่ายหน่วยทรสัต์ไปลงทุนในทรพัย์สนิที
กองทรสัต์ DREIT จะเขา้
ลงทุนเพิ
มเติมครั Bงที
 1 และ/หรอื เพื
อใช้ในการดําเนินกจิการของกองทรสัต์ DREIT ซึ
งรวมถึงสําหรบัเป็น
ค่าใชจ้่ายส่วนทุนและค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ DREIT และ/หรอื เพื
อชําระหนีB
เงินกู้ตามสญัญากู้เดิมของกองทรสัต์ DREIT ซึ
งแหล่งเงินทุนสําหรบัการลงทุนในทรพัย์สนิที
กองทรสัต์ 
DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 นอกเหนือจากเงนิที
ไดร้บัจากการเพิ
มทุนของกองทรสัต์ DREIT โดย
การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ดงักล่าว จะประกอบไปดว้ยเงนิที
ไดร้บัจากการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ
ด้วยเช่นกนั โดยภายหลงัหกัค่าใช้จ่ายต่างๆ ที
เกี
ยวข้อง กองทรสัต์ DREIT จะเข้าลงทุนในทรพัย์สนิที

กองทรสัต์ DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเติมครั Bงที
 1 ในจํานวนไม่เกนิ 2,385,600,000 บาท หรอืเทยีบเท่ากบั
ประมาณ 74,550,000 ดอลลารส์หรฐั โดยอา้งองิจากอตัราแลกเปลี
ยนที
 32.00 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั1 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ
ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้ง) และนําเงนิส่วนที
เหลอืไปใช้
ในการดําเนินกิจการของกองทรสัต์ DREIT ซึ
งรวมถึงสําหรบัเป็นค่าใช้จ่ายส่วนทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ DREIT และ/หรือ ชําระหนีBเงินกู้ตามสญัญากู้เดิมของกองทรสัต์ 
DREIT 

1.3 การก ู้ยืมเงิน 

ในการลงทุนในทรพัยส์นิที
กองทรสัต์ DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 จะใชแ้หล่งเงนิทุนสว่น
หนึ
งจากการกูย้มืเงนิ โดยกองทรสัต์ DREIT จะกูย้มืเงนิรวมทั BงสิBนจํานวนไม่เกนิ 2,045,000,000 บาท ซึ
ง
อาจเป็นบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบัทรสัตขีองกองทรสัต ์DREIT และเงนิกูอ้าจเป็นสกุลเงนิไทย (บาท) และ/หรอื 
สกุลเงนิต่างประเทศ และอาจรวมถงึการใหห้ลกัประกนัที
เกี
ยวขอ้งกบัการกูย้มืเงนิ 

ทั BงนีB การกู้ยืมเงินดงักล่าวของกองทรสัต์ DREIT นั Bน นอกจากจะเป็นไปเพื
อเป็นส่วนหนึ
งของ
แหล่งเงนิทุนที
ใชใ้นการลงทุนในทรพัย์สนิที
กองทรสัต์ DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเติมครั Bงที
 1 ดงัที
ได้กล่าว
ขา้งต้น กองทรสัต์อาจใช้เงนิกู้ยมืดงักล่าวในการชําระหนีBเงนิกู้ตามสญัญากู้เดมิของกองทรสัต์ และ/หรือ 
ปรบัปรุงหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิที
กองทรสัต์ DREIT เข้าลงทุนครั Bงแรก และ/หรือ ทรพัย์สนิที
กองทรสัต์ 
DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 และ/หรอื ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรสัตใ์นการบรหิารและการ
ดาํเนินงานของกองทรสัต ์

ข้อกําหนดและเงื
อนไขของการกู้ยืมเงินของกองทรสัต์ DREIT ดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามที

กําหนดในสญัญาเงนิกู ้และเอกสารทางการเงนิที
เกี
ยวขอ้ง ระหว่างกองทรสัต์ DREIT โดยทรสัตกีบัผูใ้หกู้้ 
หรอืระหว่างคู่สญัญาที
เกี
ยวขอ้ง โดยมรีายละเอยีดหลกัเบืBองตน้ดงัต่อไปนีB   

                                                           

1  เพื
อลดความเสี
ยงของธุรกรรมจากอตัราแลกเปลี
ยน ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และคู่สญัญาที
เกี
ยวขอ้ง ตกลงใหร้าคาค่าทรพัยส์นิที
กองทรสัต์ DREIT 
จะเขา้ลงทนุเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 ชาํระเป็นสกุลเงนิบาท ที
อตัราแลกเปลี
ยน 32.00 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 
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ผูก้ ู้ กองทรสัต ์DREIT 
ผูใ้ห้สินเชื�อ ธนาคารพาณิชย ์และ/หรอื สถาบนัการเงนิซึ
งอาจเป็นบุคคลที
เกี
ยวโยงกบั 

ทรสัต ี
วงเงินก ู้ ไม่เกนิ 2,045 ลา้นบาท 
วตัถปุระสงคก์ารก ู้ยืม เพื
อลงทุนในทรพัย์สนิที
กองทรัสต์ DREIT จะเข้าลงทุนเพิ
มเติมครั Bงที
 1 

ดงัที
ไดก้ล่าวขา้งตน้ และ/หรอื ชาํระหนีBเงนิกูต้ามสญัญากูเ้ดมิของกองทรสัต์ 
และ/หรือ ปรบัปรุงหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิที
กองทรสัต์ DREIT เข้าลงทุน
ครั Bงแรกและทรัพย์สินที
กองทรสัต์ DREIT จะเข้าลงทุนเพิ
มเติมครั Bงที
 1 
และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรสัต์ในการบริหารและการ
ดาํเนินงานของกองทรสัต ์

อตัราดอกเบี8ย อตัราดอกเบีBยคงที
 หรอือตัราดอกเบีBยแบบลอยตวั  
โดยจากอตัราอา้งองิปัจจบุนั อตัราดอกเบีBยจะไม่เกนิรอ้ยละ 4.2 ต่อปี 

ระยะเวลาการก ู้ยมื 5 ปี นบัจากวนัที
เบกิเงนิกูก้อ้นแรก 
การชาํระคืนเงินต้น ชาํระครั Bงเดยีวเมื
อสิBนสดุอายุสญัญาเงนิกู ้
การชาํระดอกเบี8ย ชาํระรายไตรมาส 
หลกัประกนั อาจมหีรอืไม่มหีลกัประกนัสาํหรบัการกูย้มืเงนิ โดยหากมหีลกัประกนั อาจ

รวมถงึการนําทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT เขา้ลงทุนครั Bงแรก และทรพัยส์นิ
ที
กองทรสัต์ DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 ทั Bงหมดหรอืบางส่วน ไป
เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืเงนิ 

 

1.4 ข้อมูลที�สาํคญัเกี�ยวกบัทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัต ์

1.4.1 ทรพัยส์ินที�กองทรสัต ์DREIT เข้าลงทุนคร ั 8งแรก 

ทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT เขา้ลงทุนครั Bงแรก ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT รบั
โอนมาจากกองทุนรวม DTCPF ในการแปลงสภาพกองทุนรวม DTCPF เป็นกองทรสัต์ DREIT 
เมื
อวนัที
 8 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

(1)  โครงการโรงแรมดุสติธานี ลากนู่า ภูเกต็ 
(2)  โครงการโรงแรมดุสติธานี หวัหนิ 
(3)  โครงการโรงแรมดุสติดที ูเชยีงใหม ่

โดยมรีายละเอยีดที
สาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปนีB  



ทรสัต์เพื
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ส่วนที
 1 หน้า 1 - 5  

1.4.1.1 ข้อม ูลเกี�ยวกบัการลงทุนในทรพัยส์ินที�กองทรสัต ์DREIT เข้าลงทุนคร ั 8งแรก  

(1)  โครงการโรงแรมดสุิตธานี ลากนู่า ภเูกต็ 

(1.1) ข้อม ูลทั �วไป 

โครงการโรงแรมดุสติธานี ลากูน่า ภูเกต็ เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดบั 5 ดาว ตั Bงอยู่ใจ
กลางของลากูน่า ภูเกต็ ซึ
งเป็นแหล่งรวมรสีอรท์ชั Bนนําของเอเชยีบนชายฝั 
งทะเลอนัดามนั มเีนืBอ
ที
ประมาณ 33 ไร่ 2 งาน 61.4 ตารางวา เป็นโรงแรมประเภทรีสอร์ทที
ได้รบัการออกแบบที
มี
ลกัษณะเฉพาะ มรีูปแบบการตกแต่งและการบรกิารซึ
งคํานึงถงึเอกลกัษณ์ของความเป็นไทยใน
ทุกๆ รายละเอยีด มพีืBนที
กวา้งขวาง และสะดวกสบาย มพีืBนที
ตดิชายหาดบางเทาเป็นแนวยาว 
ขนาบขา้งดว้ยทะเลสาบขนาดใหญ่ และหอ้งพกัส่วนใหญ่สามารถมองเหน็ทะเลได ้จงึทําใหเ้ป็นที

รูจ้กัและไดร้บัการยอมรบัจากนกัท่องเที
ยวทั Bงชาวไทยและชาวต่างประเทศ โครงการโรงแรมดุสติ
ธานี ลากูน่า ภูเกต็ ประกอบดว้ย หอ้งพกั จํานวนรวม 226 หอ้ง1 รวมถงึสิ
งอํานวยความสะดวก
ครบครนั อาท ิห้องอาหาร รวม 5 ห้อง บาร์ ศูนย์ออกกําลงักาย (Fitness Center) สปา (Spa) 
สระว่ายนํBา สนามเทนนิส ห้องจดัเลีBยง ห้องประชุมสมัมนา บรกิารซกัรดี ตลอดจนศูนย์บรกิาร
ขอ้มลูธุรกจิ อนิเตอรเ์น็ต 24 ชั 
วโมง และรา้นคา้ เป็นตน้ 

(1.2) ลกัษณะการลงทุนและรายละเอียดทรพัยส์ิน 

ลงทุนโดยซืBอเป็นกรรมสทิธิ pในทรพัย์สนิโครงการโรงแรมดุสติธานี ลากูน่า ภูเกต็ ซึ
ง
ประกอบไปดว้ย 

(ก)  ที
ดนิจาํนวน 6 แปลง รวมเนืBอที
ประมาณ 33 ไร่ 2 งาน 61.4 ตารางวา 
(ข)    สิ
งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค พร้อมสิ
งอํานวยความสะดวก ซึ
ง

รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง อาคารโรงแรมสูง 3 ชั Bน พืBนที
ใช้สอยในส่วนของ
อาคารโรงแรมทั BงสิBนประมาณ 16,605 ตารางเมตร มหี้องสําหรบัให้เช่า 226 
ห้อง2 และอาคารอื
นๆ จํานวน 15 หลัง ระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม 
ประกอบดว้ย ลฟิทโ์ดยสารจํานวน 2 ชุด ระบบผลติกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน และ
ระบบป้องกนัอคัคีภัยและสปริงเกอร์ในอาคารพร้อมงานระบบและอุปกรณ์
ต่างๆ 

(ค) เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ที
ใช้ในการประกอบ
กจิการโครงการโรงแรมดุสติธานี ลากนู่า ภูเกต็  

                                                           

1  ปัจจบุนัใชส้าํหรบัเป็นหอ้งพกัของผูบ้รหิารโรงแรมจาํนวน 1 หอ้ง 
2  ปัจจบุนัใชส้าํหรบัเป็นหอ้งพกัของผูบ้รหิารโรงแรมจาํนวน 1 หอ้ง 
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ส่วนที
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(1.3) ผลการดาํเนินงานของทรพัยส์ินในรอบปีบญัชีที�ผา่นมา 

(ล ้านบาท) 
2558 2559 2560 2561 2561 2562 

12 เดือน 6 เดือนแรก 
รายไดค้่าหอ้งพกั 274.4 265.9 258.6 276.0 180.8 168.6 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายอาหารและเครื
องดื
ม  166.1 161.5 127.4 141.7 84.3 79.6 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื
นๆ(1) 11.8 10.9 12.8 11.0 7.0 4.6 
รายไดร้วม  452.3 438.3 398.8 428.7 272.1 252.8 
กาํไรขั Bนตน้ 263.5 252.2 224.9 247.7 176.9 148.7 
กําไรก่อนค่าเสื
อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 
ดอกเบีBยและภาษเีงนิได ้

115.6 106.5 96.1 113.2 
 

105.8 76.6 

อตัราการเขา้พกัเฉลี
ย (รอ้ยละ)(2) 67.33 73.15 63.17 68.96 79.52 79.18 
อตัราเฉลี
ยค่าหอ้งพกั (บาท/หอ้ง) 4,963 4,414 4,985 4,874 5,584 5,227 

หมายเหตุ :  (1)  รายได้จากการดําเนินงานอื
นๆ ประกอบด้วย ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการซักอบรีด ค่าบริการ 
 ดา้นกจิกรรม รา้นขายของที
ระลกึ ค่าบรกิารรถรบั-ส่ง ค่าเชา่และอื
นๆ 

 (2) คํานวณจากห้องพักจํานวน 225 ห้อง โดยไม่รวมห้องพักจํานวน 1 ห้อง ซึ
งปัจจุบันใช้เป็นห้องพักของ
 ผูบ้รหิารโรงแรม 

 (2)  โครงการโรงแรมดสุิตธานี หวัหิน 

(2.1) ข้อม ูลทั �วไป 

โครงการโรงแรมดุสติธานี หวัหนิ เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดบั 5 ดาว ซึ
งตั Bงอยู่บรเิวณ
เขตเชื
อมต่อของอาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุร ีและอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์บนเนืBอที

ประมาณ 63 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา เป็นโรงแรมประเภทรีสอร์ทที
ได้รับการออกแบบที
มี
ลกัษณะเฉพาะโดยผสมผสานความเป็นไทยกบัยุโรป มพีืBนที
กว้างขวาง ติดชายหาดที
สวยงาม
และสะดวกสบาย แตกต่างจากโรงแรมแห่งอื
นในพืBนที
ใกลเ้คยีงกนั ประกอบดว้ย หอ้งพกั จาํนวน
รวม 296 หอ้ง รวมถงึสิ
งอํานวยความสะดวกครบครนั อาท ิหอ้งจดัเลีBยง หอ้งประชุมและสมัมนา 
หอประชุมขนาดใหญ่ที
สุดในภาคใต้ตอนบน นอกจากนีB ยงัมีสนามเทนนิส สระว่ายนํBา ศูนย์
บริหารร่างกาย “DFiT” สปา “เทวารณัย์ สปา” Dusit Shop ร้านบูติกที
รวบรวมผลิตภณัฑ์และ
สนิค้านานาชนิด รวมทั Bงรา้นค้าย่อยขายสนิคา้พืBนเมอืงและของที
ระลกึ ร้านขายเบเกอรี
 “Dusit 
Gourmet” บรกิารรถรบัสง่ (Limousine) บรกิารจดัทวัรน์อกสถานที
 บรกิารรบัแลกเปลี
ยนเงนิตรา
ต่างประเทศ บรกิารรบัเลีBยงเดก็ บรกิารเสรมิสวย บรกิารซกัอบรดี รบัสง่ไปรษณีย ์เป็นตน้ 

 
(2.2) ลกัษณะการลงทุนและรายละเอียดทรพัยส์ิน 

ลงทุนโดยเป็นสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ (ระยะเวลาคงเหลือในสิทธิการเช่า
ประมาณ 21 ปี สิBนสดุปี 2583) และกรรมสทิธิ pในสงัหารมิทรพัย ์ซึ
งประกอบไปดว้ย 

(ก) สิทธิการเช่าที
ดิน จํานวน 5 แปลง รวมเนืBอที
ประมาณ 63 ไร่ 1 งาน 60  
ตารางวา (เช่าจาก DTPP ในฐานะเจา้ของกรรมสทิธิ p)  

(ข)    สทิธกิารเช่าสิ
งปลูกสรา้ง และงานระบบสาธารณูปโภค พรอ้มสิ
งอํานวยความ
สะดวก (เช่าจาก DTPP ในฐานะเจ้าของกรรมสทิธิ p) ซึ
งรวมถึงแต่ไม่จํากดั
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เพียง อาคารโรงแรมสูง 7 ชั Bน จํานวน 1 หลงั พืBนที
ใช้สอยทั BงสิBนประมาณ 
29,601 ตารางเมตร มหีอ้งสาํหรบัใหเ้ช่าพกั 296 หอ้ง และอาคารอื
นๆ จาํนวน 
9 หลงั พรอ้มทั Bงระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม ประกอบดว้ย ลฟิทโ์ดยสาร
จํานวน 4 ตวั ระบบผลติกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบผลตินํBาเพื
อใช้ในกจิการ
ของโรงแรม และระบบป้องกนัอคัคภียัและสปรงิเกอรใ์นอาคารพรอ้มงานระบบ
และอุปกรณ์ต่างๆ 

(ค) กรรมสทิธิ pในเฟอรนิ์เจอร ์ทรพัยส์นิตดิตรงึตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ที
ใชใ้นการ
ประกอบกจิการโครงการโรงแรมดุสติธานี หวัหนิ 

(2.3) ผลการดาํเนินงานของทรพัยส์ินในรอบปีบญัชีที�ผา่นมา 

(ล ้านบาท) 
2558 2559 2560 2561 2561 2562 

12 เดือน 6 เดือนแรก 
รายไดค้่าหอ้งพกั 269.6 253.0 219.7 220.6 109.6 108.6 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายอาหารและเครื
องดื
ม  158.1 143.0 142.4 152.6 75.2 64.9 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื
น ๆ(1) 22.5 23.4 19.2 17.5 9.0 9.5 
รายไดร้วม 450.2 419.4 381.3 390.7 193.8 183.0 
กาํไรขั Bนตน้ 274.9 252.1 218.7 229.1 113.5 106.1 
กําไรก่อนค่าเสื
อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 
ดอกเบีBยและภาษเีงนิได ้

119.8 99.2 71.1 85.0 39.1 40.7 

อตัราการเขา้พกัเฉลี
ย (รอ้ยละ)  67.63 65.42 64.47 67.71 66.99 61.89 
อตัราเฉลี
ยค่าหอ้งพกั (บาท/หอ้ง) 3,690 3,567 3,155 3,015 3,053 3,277 

หมายเหตุ :  (1)  รายได้จากการดําเนินงานอื
นๆ ประกอบด้วย ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการซักอบรีด ค่าบริการ 
 ดา้นกจิกรรม รา้นขายของที
ระลกึ ค่าบรกิารรถรบั-ส่ง ค่าเชา่และอื
นๆ 

(3)  โครงการโรงแรมดสุิตดีทู เชียงใหม ่

(3.1) ข้อม ูลทั �วไป 

โครงการโรงแรมดุสติดที ูเชยีงใหม่ เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว ตั Bงอยู่บรเิวณไนทบ์ารซ์าร ์
ซึ
งเป็นย่านการคา้และแหล่งชอ้ปปิBงที
สาํคญัแห่งหนึ
งของจงัหวดัเชยีงใหม่ มเีนืBอที
ประมาณ  2 ไร่ 
2 งาน 65 ตารางวา การเดนิทางสะดวกสบาย มรีะบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคที
ครบ
ครนั และเป็นโรงแรมที
ไดร้บัการออกแบบใหม้คีวามทนัสมยัแห่งหนึ
งในจงัหวดัเชยีงใหม่ มกีาร
ตกแต่งและบริการที
โดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในรูปแบบไทยร่วมสมัย 
(Contemporary Thai Design) ทั BงนีB โรงแรมมกีลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นคนรุ่นใหมท่ี
ตอ้งการ
ประสบการณ์ที
แปลกใหม่ ทนัสมยั ประกอบด้วยหอ้งพกัในส่วนของโรงแรมแบบ Deluxe Suite 
และ D’Suite จาํนวนรวม 130 หอ้ง รวมถงึสิ
งอาํนวยความสะดวกครบครนั อาท ิหอ้งอาหาร บาร ์
ห้องจดัเลีBยง สระว่ายนํBา ห้องออกกําลงักาย “DFiT” และ สปา “เทวารณัย์ สปา” ทําให้สามารถ
รองรบัความตอ้งการของนกัท่องเที
ยวไดห้ลายประเภท 
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 (3.2) ลกัษณะการลงทุนและรายละเอียดทรพัยส์ิน 

ลงทุนโดยซืBอเป็นกรรมสิทธิ pในทรัพย์สินโครงการโรงแรมดุสิตดีทู  เชียงใหม่   
ซึ
งประกอบไปดว้ย 

(ก) ที
ดนิจาํนวน 7 แปลง รวมเนืBอที
ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา 
(ข) สิ
งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค พร้อมสิ
งอํานวยความสะดวก ซึ
ง

รวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีง อาคารสงู 11 ชั Bน (รวมชั Bนใตด้นิ) จาํนวน 1 หลงั พืBนที

ใช้สอยทั BงสิBนประมาณ 11,697 ตารางเมตร มีห้องสําหรบัให้เช่าพกัจํานวน 
130 ห้อง และอาคารอื
นๆ จํานวน 4 หลงั ระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม 
ประกอบดว้ย ลฟิทจ์ํานวน 3 ตวั เป็นลฟิทโ์ดยสารจํานวน 2 ตวั และลฟิทข์น
ของจํานวน 1 ตวั ระบบผลติกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน และระบบป้องกนัอคัคีภัย
และสปรงิเกอรใ์นอาคารต่างๆ 

(ค) เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ที
ใช้ในการประกอบ
กจิการโครงการโรงแรมดุสติดที ูเชยีงใหม่ 

(3.3) ผลการดาํเนินงานของทรพัยส์ินในรอบปีบญัชีที�ผา่นมา 

(ล ้านบาท) 
2558 2559 2560 2561 2561 2562 

12 เดือน 6 เดือนแรก 
รายไดค้่าหอ้งพกั  111.9 112.8 105.6 100.3 47.8 43.7 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายอาหารและเครื
องดื
ม  29.6 28.9 25.3 23.2 10.6 9.9 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื
นๆ(1) 6.6 7.2 5.8 5.8 2.6 2.8 
รายไดร้วม 148.1 148.9 136.7 129.3 61.0 56.4 
กาํไรขั Bนตน้  86.6 90.1 82.5 78.7 35.9 33.2 
กําไรก่อนค่าเสื
อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 
ดอกเบีBยและภาษเีงนิได ้

35.2 38.0 33.4 32.0 12.8 10.1 

อตัราการเขา้พกัเฉลี
ย (รอ้ยละ) 84.12 81.54 78.58 80.77 75.31 74.61 
อตัราเฉลี
ยค่าหอ้งพกั (บาท/หอ้ง) 2,803 2,908 2,832 2,617 2,695 2,488 

หมายเหตุ :  (1) รายได้จากการดําเนินงานอื
นๆ ประกอบด้วย ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการซักอบรีด ค่าบริการด้าน
 กจิกรรม รา้นขายของที
ระลกึ ค่าบรกิารรถรบั-ส่ง ค่าเชา่และอื
นๆ 

1.4.1.2 สรปุราคาที�เข้าลงทุนในทรพัยส์ินที�กองทรสัต ์DREIT เข้าลงทุนคร ั 8งแรก 

สําหรับทรัพย์สินที
กองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุนครั Bงแรก ในวันที
 8 ธันวาคม 2560 
กองทรสัต์ DREIT ได้รบัโอนทรพัย์สนิหลกัจากกองทุนรวม DTCPF ที
เกี
ยวเนื
องกบัโครงการ
โรงแรม 3 แห่ง ซึ
ง ณ วนัที
รบัโอน มรีายละเอยีดทรพัยส์นิ ดงัต่อไปนีB 

(1) ลงทุนในกรรมสทิธิ pในที
ดนิและสิ
งปลูกสร้าง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ทรพัย์สนิติดตรงึตรา 
และอุปกรณ์ต่างๆ ที
ใชใ้นการประกอบกจิการโครงการโรงแรมดุสติธานี ลากูน่า ภูเกต็ 
โดยมมีลูค่าลงทุนรวมเป็นจาํนวนเงนิ ประมาณ 2,869 ลา้นบาท 

(2) ลงทุนในสทิธกิารเช่าทรพัย์สนิ ประกอบด้วย ที
ดนิพร้อมสิ
งปลูกสร้าง และงานระบบ
สาธารณูปโภคที
เกี
ยวขอ้งกบักจิการโครงการโรงแรมดุสติธานี หวัหนิ ระยะเวลาตาม
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สญัญาเช่า 30 ปี เริ
มตั Bงแต่วนัที
 24 ธนัวาคม 2553 ถงึวนัที
 23 ธนัวาคม 2583 (ปัจจุบนั 
คงเหลอืประมาณ 21 ปี) และรวมถงึกรรมสทิธิ pในเฟอรนิ์เจอร ์ทรพัยส์นิตดิตรงึตรา และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที
ใชใ้นการประกอบกจิการ โดยมมีลูค่าลงทุนรวมเป็นจาํนวนเงนิประมาณ 
891 ลา้นบาท 

(3) ลงทุนในกรรมสทิธิ pในที
ดนิและสิ
งปลูกสร้าง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ทรพัย์สนิติดตรงึตรา 
และอุปกรณ์ต่างๆ ที
ใชใ้นการประกอบกจิการโครงการโรงแรมดุสติดที ูเชยีงใหม่ โดยมี
มลูค่าลงทุนรวมเป็นจาํนวนเงนิประมาณ 401 ลา้นบาท 

1.4.1.3 สรปุม ูลคา่ประเมินของทรพัยส์ินที�กองทรสัต ์DREIT เข้าลงทุนคร ั 8งแรก 

ทรพัยสิ์นที�กองทรสัต ์DREIT 
 เข้าลงทุนคร ั 8งแรก 

ผูป้ระเมินมลูค่า
ทรพัยสิ์น 

มลูค่าประเมิน
ตามวิธีรายได้
ของทรพัยสิ์น 

(ล ้านบาท) 

มลูค่าประเมินตาม
วิธีรายได้ตาม

โครงสร้าง 
ของกองทรสัต ์ 

DREIT 
(ล ้านบาท) 

วนัที�ทาํการ
ประเมิน 

โครงการโรงแรมดุสติธานี ลากนู่า ภเูกต็ 
บรษิทั กรุงสยาม

ประเมนิค่าทรพัยส์นิ 
จาํกดั 

3,370.41 3,009.21 27 กนัยายน 
2561 

โครงการโรงแรมดุสติธานี หวัหนิ 
บรษิทั กรุงสยาม

ประเมนิค่าทรพัยส์นิ 
จาํกดั 

1,060.12 909.52 26 กนัยายน 
2561 

โครงการโรงแรมดุสติดที ูเชยีงใหม ่
บรษิทั กรุงสยาม

ประเมนิค่าทรพัยส์นิ 
จาํกดั 

431.43 406.93 
7 มกราคม  

2562 

1.4.1.4 ลกัษณะการจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์ินที�กองทรสัต ์DREIT เข้าลงทุนคร ั 8งแรก 

ปัจจุบนั กองทรสัต์ DREIT ได้นําทรพัย์สนิที
กองทรสัต์ DREIT เขา้ลงทุนครั Bงแรกออก
จดัหาประโยชน์ โดยการนําออกใหเ้ช่า หรอืใหเ้ช่าช่วง (แลว้แต่กรณี) แก่ผูป้ระกอบกจิการโรงแรม 
ได้แก่ DMCO ซึ
งเป็นบริษัทย่อยของ DTC เพื
อนําไปจัดหาประโยชน์และชําระค่าเช่าให้แก่
กองทรัสต์ DREIT และ DMCO ได้ว่าจ้าง DTC ให้เป็นผู้บริหารโรงแรมสําหรับทรัพย์สินที

กองทรสัต ์DREIT เขา้ลงทุนครั Bงแรกดงักล่าว 

                                                           

1  ราคาประเมินมูลค่าทรพัย์สินของบริษัท กรุงสยามประเมนิค่าทรพัย์สิน จํากัด ตามรายงานการประเมนิมูลค่าทรพัย์สิน ฉบับลงวันที
 21 
พฤศจกิายน 2561 

2 ราคาประเมินมูลค่าทรพัย์สินของบรษิัท กรุงสยามประเมินค่าทรพัย์สิน จํากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน ฉบับลงวันที
 21 
พฤศจกิายน 2561 

3  ราคาประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของบรษิทั กรงุสยามประเมนิค่าทรพัยส์นิ จาํกดั ตามรายงานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ ฉบบัลงวนัที
 31 มกราคม 
2562 
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แผนภาพแสดงโครงสรา้งการลงทุนและการจดัหาผลประโยชน์ 
จากทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT เขา้ลงทุนครั Bงแรก 

 

หมายเหตุ : บรษิทั ดสุติ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (“DMCO”) 
บรษิทั ดสุติธานี จาํกดั (มหาชน) (“DTC”) 

  ในการนําทรพัย์สนิที
กองทรสัต์ DREIT เข้าลงทุนครั Bงแรกออกให้เช่าหรือให้เช่าช่วงแก่ DMCO 
กองทรสัต ์DREIT ไดร้บัโอนสทิธแิละหน้าที
ตามสญัญาเช่า/ เช่าช่วงจากกองทุนรวม DTCPF โดยสญัญาเช่า
ฉบบัปัจจุบนัจะสิBนสดุในปี 2562 หลงัจากนั Bน กองทรสัต ์DREIT สามารถใชส้ทิธใิห ้DMCO ต่ออายุสญัญาได้
อกี 4 คราว คราวละ 3 ปี (สิBนสดุปี 2574) โดยขอ้กาํหนดและเงื
อนไขต่างๆ จะเหมอืนกบัสญัญาเช่า/ เช่าช่วง
เดมิที
 DMCO เคยทาํไวก้บักองทุนรวม DTCPF ทุกประการ ยกเวน้ขอ้ตกลงเกี
ยวกบัค่าเช่า ซึ
งจะมลีกัษณะ
ดงันีB 

1. ค ่าเช่ารวม 
ค่าเช่ารวม  เท่ากบั ค่าเช่าคงที
สดุทา้ย บวกดว้ย ค่าเช่าแปรผนั 

ซึ
งจะเท่ากบั EBITDA หกัดว้ย สว่นแบ่งของผูเ้ช่า(i) หรอื บวกดว้ย สว่นชดเชยจากผูเ้ช่า(ii) 

โดยที
 
EBITDA หมายถึง กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักค่าเสื
อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชีของ

ทรัพย์สินที
กองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุนครั Bงแรก ตามสูตรการคํานวณที
อยู่ในข้อ 5.  
ทา้ยนีB 

(i) หมายถงึ กรณีที
 EBITDA มากกว่าหรอืเท่ากบั ค่าเช่าคงที
เริ
มตน้ 
(ii) หมายถงึ กรณีที
 EBITDA น้อยกว่า ค่าเช่าคงที
เริ
มตน้ 

 

2. ค ่าเช่าคงที�รายปี (Fixed Rental)  
ค่าเช่าคงที
รายปี หมายถงึ ค่าเช่าคงที
เริ
มต้นในแต่ละปี หรอื ค่าเช่าคงที
สุดทา้ยในแต่ละปี (แลว้แต่
กรณี) โดยที
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2.1 ค่าเช่าคงที
เริ
มตน้ 
(ก)  กรณีที
เป็นปีที
ต่อสญัญาเช่า 

 จะเท่ากบั 205 ล้านบาทต่อปี หรอื 2 ใน 3 ของค่าเฉลี
ยของค่าเช่ารวมย้อนหลงั  
3 ปีก่อนหน้า แลว้แต่จาํนวนใดจะมากกว่า  

(ข)  กรณีในระหว่าง 3 ปี ที
ไม่ใช่เป็นปีที
ต่อสญัญา  
จะเท่ากบั 205 ล้านบาทต่อปี หรอืค่าเช่าคงที
สุดท้ายสําหรบัปีที
ผ่านมา แล้วแต่
จาํนวนใดจะมากกว่า 

2.2 ค่าเช่าคงที
สุดทา้ย เท่ากบั ค่าเช่าคงที
เริ
มตน้หรอือตัราส่วน 2 ใน 3 ของค่าเช่ารวมในปีนั Bน
แลว้แต่จาํนวนใดจะมากกว่ากนั 

 ทั BงนีB ไม่ว่ากรณีใดๆ ค่าเช่าคงที
รายปีจะไม่ตํ
ากว่า 205 ลา้นบาทต่อปี 

ผูเ้ช่า/ เช่าช่วงตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดอืนตามสดัส่วนของค่าเช่าคงที
เริ
มตน้แต่ละปีใหก้บักองทรสัต์ 
DREIT ดงันีB 

เด ือน 
สดัส่วนของค่าเช่าคงที�เริ�มต้นแต่ละปี 

(ร ้อยละ) 
มกราคม 12.50 

กุมภาพนัธ ์ 12.50 
มนีาคม 10.00 
เมษายน 10.00 

พฤษภาคม 5.00 
มถุินายน 5.00 
กรกฎาคม 5.00 
สงิหาคม 5.00 
กนัยายน 5.00 
ตุลาคม 7.50 

พฤศจกิายน 10.00 
ธนัวาคม 12.50 

 
 ทั BงนีB ในรอบปีใดๆ หากค่าเช่าคงที
เริ
มตน้ทั Bงหมดที
 DMCO ชาํระใหแ้ก่กองทรสัต ์DREIT 

น้อยกว่าค่าเช่าคงที
สดุทา้ยตามผลลพัธท์ี
ไดจ้ากการคํานวณตามสตูรคาํนวณในขา้งต้น โดยใชข้อ้มลู
ทางการเงนิของ DMCO ที
ปรากฎอยู่ใน งบการเงนิประจําปีที
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีอง DMCO 
ซึ
งเป็นผูส้อบบญัชทีี
อยู่ในบญัชรีายชื
อที
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยที
 DMCO ตก
ลงที
จะชําระค่าเช่าคงที
สุดท้ายส่วนที
ขาดให้แก่กองทรสัต์ DREIT ภายในงวดถัดไปหลงัจากการ
คาํนวณค่าเช่าดงักล่าวได ้ 

3. ค ่าเช่าแปรผนั (Variable Rental) 
ค่าเช่าแปรผนั เท่ากบั EBITDA หกัดว้ย ค่าเช่าคงที
สดุทา้ย หกัดว้ย สว่นแบ่งของผูเ้ช่า(i) หรอื บวก
ดว้ย สว่นชดเชยจากผูเ้ช่า(ii) ซึ
งจะมกีารคาํนวณในไตรมาสนั Bนหรอืในปีนั Bน (แลว้แต่กรณี) 
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โดยที
 
EBITDA หมายถึง กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัค่าเสื
อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบญัชี ของ

ทรัพย์สินที
กองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุนครั Bงแรก ตามสูตรการคํานวณที
อยู่ในข้อ 5.  
ทา้ยนีB 

(i) หมายถงึ กรณีที
 EBITDA มากกว่าหรอืเท่ากบั ค่าเช่าคงที
เริ
มตน้ 
(ii) หมายถงึ กรณีที
 EBITDA น้อยกว่า ค่าเช่าคงที
เริ
มตน้ 

การคํานวณค่าเช่าแปรผนัในแต่ละไตรมาส จะคํานวณโดยใช้ยอดสะสมของ EBITDA 
ตั Bงแต่ตน้ปี และยอดค่าเช่าคงที
ข ั Bนตน้สะสมตั Bงแต่ตน้ปีเป็นฐานในการคาํนวณ 

ทั BงนีB ในรอบไตรมาสใดๆ หากค่าเช่าแปรผันที
 DMCO ชําระให้แก่กองทรสัต์ DREIT 
แตกต่างจากค่าเช่าแปรผนัตามผลลพัธท์ี
ไดจ้ากการคาํนวณตามสตูรคํานวณในขา้งต้น โดยใชข้อ้มลู
ทางการเงนิของ DMCO ที
ปรากฎอยู่ในงบภายใน หรอื งบการเงนิประจําปีที
ตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชขีอง DMCO ซึ
งเป็นผูส้อบบญัชทีี
อยู่ในบญัชรีายชื
อที
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 
(แล้วแต่กรณี) DMCO ตกลงที
จะชําระค่าเช่าแปรผันส่วนที
ขาดให้แก่กองทรัสต์ DREIT หรือ 
กองทรสัต์ DREIT ตกลงหกักลบค่าเช่าแปรผนัส่วนที
เกนิ กบัค่าเช่าที
กองทรสัต ์DREIT มสีทิธไิดร้บั 
ภายในงวดถดัไปหลงัจากการคาํนวณค่าเช่าดงักล่าวได ้

4. ส่วนแบ่งของผ ูเ้ช่า หรอื ส่วนชดเชยจากผูเ้ช่า 
4.1  สว่นแบ่งของผูเ้ช่า ใหห้มายถงึเฉพาะในกรณีที
 EBITDA มากกว่าค่าเช่าคงที
เริ
มตน้  
 โดยที
ส่วนแบ่งของผูเ้ช่าในไตรมาสนั Bนหรอืในปีนั Bน (แล้วแต่กรณี) เท่ากบัจํานวนที
ตํ
ากว่า

ระหว่าง 
EBITDA – ค่าเช่าคงที
เริ
มตน้ หรอื  
(EBITDA – 205,000,000) x (1 – ก)  

 ก = ในอตัรารอ้ยละ 85 ตั Bงแต่วนัที
 1 มกราคม 2560 ถงึวนัที
 31 ธนัวาคม 2565 
และในอตัรารอ้ยละ 80 หรอืตั Bงแต่วนัที
 1 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป 

4.2  สว่นชดเชยจากผูเ้ช่า ใหห้มายถงึเฉพาะในกรณีที
 EBITDA น้อยกว่าค่าเช่าคงที
เริ
มตน้  
โดยที
สว่นชดเชยจากผูเ้ช่า = ค่าเช่าคงที
เริ
มตน้ – EBITDA 

ทั BงนีB ในการคาํนวณ สว่นแบ่งของผูเ้ช่า หรอื สว่นชดเชยจากผูเ้ช่า รายไตรมาส จะคาํนวณโดยใช ้ค่า
เช่าคงที
เริ
มต้น หรอื จํานวนเงนิ 205,000,000 บาท คูณดว้ยอตัราส่วนของผลรวมของ “สดัส่วนของค่าเช่า
คงที
เริ
มตน้แต่ละปี” ของไตรมาสนั Bน ตามที
ระบุในตารางขอ้ 2. ขา้งตน้  
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5.        ก ําไรจากการด ําเนินงานก่อนหักค่าเสื�อมราคา และค่าใช้จ่ายต ัดบญัชี ของทรพัย ์สินที�
กองทรสัต ์DREIT ลงทุนเข้าคร ั 8งแรก (EBITDA) 

กาํไรจากการ
ดาํเนินงานก่อนหกั
ค่าเสื
อมราคา และ
ค่าใชจ่้ายตดับญัชี
ของทรพัยส์นิที

กองทรสัต์ DREIT 
เขา้ลงทุนครั Bงแรก 
(EBITDA) 

EBITDA  = (ก – ข – ค – ง) 
ก   =  รายไดร้วมจากการประกอบกจิการโรงแรม (รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีง รายไดค้่า

หอ้งพกั รายไดค้่าอาหารและเครื
องดื
ม และรายไดจ้ากการดําเนินงานอื
นๆ) ใน
ไตรมาสนั Bนหรอืในปีนั Bน (แลว้แต่กรณ)ี 

ข   =  ต้นทุนรวมจากการประกอบกจิการโรงแรม (รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีง ต้นทุนค่า
ห้องพกั ต้นทุนค่าอาหารและเครื
องดื
มและต้นทุนจาการดําเนินงานอื
นๆ) ใน 
ไตรมาสนั Bนหรอืในปีนั Bน (แลว้แต่กรณ)ี 

ค   =  ค่าใชจ่้ายรวมในการขายและบรหิารจากการประกอบกจิการโรงแรม ในไตรมาส
นั Bนหรอืในปีนั Bน (แลว้แต่กรณ)ี 

ง   =  ค่าใชจ่้ายรวมการดําเนินงานอื
นจากการประกอบกจิการโรงแรม (รวมถงึแต่ไม่
จํากัดเพียง ภาษีโรงเรือน ค่าธรรมเนียมการบริหารโรงแรม ค่าธรรมเนียม
ป ร ะ กัน ภัย ธุ ร กิ จ ห ยุ ด ช ะ งัก  ( Business Interruption Insurance)  แ ล ะ
ค่าธรรมเนียมประกันภัยเพื
อประโยชน์บุคคลภายนอก (Public Liabilities 
Insurance) เป็นตน้) ในไตรมาสนั Bนหรอืในปีนั Bน (แลว้แต่กรณ)ี 

1.4.2 ทรพัยส์ินที�กองทรสัต ์DREIT จะเข้าลงทุนเพิ�มเติมคร ั 8งที� 1 

1.4.2.1 ข้อม ูลเกี�ยวกบัการลงทุนในทรพัยส์ินที�กองทรสัต ์DREIT จะเข้าลงทุนเพิ�มเติมคร ั 8งที� 1 

(1) ข้อม ูลทั �วไป 

โครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดบั 5 ดาว ตั Bงอยู่บนเกาะ 
Mudhdhoo ในหมู่เกาะ Baa Atoll สาธารณรฐัมลัดฟีส ์บนพืBนที
เช่าประมาณ 116 ไร่ 2 งาน 60 
ตารางวา ซึ
งเป็นโรงแรมประเภทรีสอร์ท โดยมีอาคารบ้านพกัตากอากาศ (Villa) ที
ได้รบัการ
ออกแบบที
มลีกัษณะเฉพาะโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมมลัดฟีสก์บัการตกแต่งที
มคีวามเป็นไทย
ผนวกกบัทวิทศัน์อนังดงามของมลัดฟีส ์โดยสามารถเดนิทางได้ 2 วธิ ีคอื โดยเครื
องบนิทะเล 
(Seaplane) จากสนามบินบนเกาะของเมืองหลวง Male ถึงเกาะ Mudhdhoo ซึ
งเป็นที
ตั Bงของ
โรงแรม โดยใช้ระยะเวลาเดนิทางประมาณ 35 นาท ีและโดยเครื
องบนิโดยสารภายในประเทศ 
จากสนามบนิบนเกาะของเมอืงหลวง Male ถงึเกาะ Dharavandhoo และเดนิทางต่อดว้ยเรอืเรว็ 
(Speed Boat) ไปยงัเกาะ Mudhdhoo ซึ
งเป็นที
ตั Bงของโรงแรม รวมระยะเวลาเดนิทางประมาณ 
35 นาท ีทั BงนีB โครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์ประกอบดว้ยอาคารบา้นพกัตากอากาศจาํนวน 
95 หลงั1 ทั Bงแบบที
มสีระว่ายนํBาสว่นตวัและแบบที
ไมม่สีระว่ายนํBาสว่นตวั รวมถงึมสีิ
งอาํนวยความ
สะดวกและกจิกรรมต่างๆ ที
น่าสนใจ เช่น การดาํนํBาดปูะการงันํBาตืBน สระว่ายนํBาขนาดใหญ่แบบไร้
ขอบ สปา “เทวารัณย์ สปา” ฟิตเนสเซ็นเตอร์พร้อมเทรนเนอร์ส่วนตัว ศาลาโยคะ บริการ
รถจกัรยาน คลบัสําหรบัเดก็และสนามเดก็เล่นกลางแจ้งขนาดใหญ่ ห้องอาหารไทยเบญจรงค์ 
หอ้งอาหาร Sea Grill หอ้งอาหาร The Market หอ้งอาหาร Sand Bar บรกิารทางการแพทย ์24 
ชั 
วโมง บรกิารแลกเปลี
ยนเงนิตรา บรกิารซกัรดี เป็นตน้ 

 

                                                           

1   ปัจจบุนัใชส้าํหรบัเป็นหอ้งพกัของผูบ้รหิารโรงแรมจาํนวน 1 หลงั 



ทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธาน ี
Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (DREIT) เอกสารแนบ 2 

ส่วนที
 1 หน้า 1 - 14  

(2) ลกัษณะการลงทุนและรายละเอียดทรพัยส์ิน 

สาํหรบัการลงทุนเพิ
มเตมิในครั BงนีB กองทรสัต์จะลงทุนในทรพัยส์นิที
กองทรสัต์ DREIT 
จะเขา้ลงทุนเพิ
มเติมครั Bงที
 1 โดยการลงทุนโดยทางอ้อมผ่าน (1) การซืBอหุ้นใน DMS2 (บรษิัท
จดัตั Bงใหม่ภายใตก้ฎหมายสาธารณรฐัมลัดฟีส)์ (โดยกองทรสัต ์DREIT อาจถอืหุน้ในบรษิทัลงทุน
โดยตรงหรอืผ่านบรษิทัไทยที
จะจดัตั BงขึBนใหม่ ทั BงนีB ในกรณีที
เป็นการลงทุนผ่านบรษิทัไทยที
จะ
จดัตั BงขึBนใหม่ กองทรสัต์ DREIT และบุคคลที
 DREIT แต่งตั Bงจะเขา้ถือหุ้นในบรษิัทดงักล่าวไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 100) จาก DTPP และ MBK ซึ
งจะเป็นผูจ้ดัตั Bงและเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ในเบืBองตน้รอ้ย
ละ 1001 ใน DMS2 และ (2) การให้เงนิกู้ยมืผูถ้ือหุน้แก่ DMS2 ซึ
ง DMS2 จะเป็นผู้รบัโอนสทิธิ
การเช่าและกรรมสทิธิ pในทรพัยส์นิที
กองทรสัต์ DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 จาก DMS 
โดยจะมมีูลค่ารวมไม่เกนิ 2,385,600,000 บาท หรอืเทยีบเท่ากบัประมาณ 74,550,000 ดอลลาร์
สหรฐั อ้างองิจากอตัราแลกเปลี
ยนที
 32.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั2  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ
ม 
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้ง) โดยแหล่งเงนิทุนของกองทรสัตท์ี
จะใชใ้น
การลงทุนในทรพัยส์นิที
กองทรสัต์ DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 ดงักล่าว จะมาจากการ
เพิ
มทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ
มเตมิ และการกูย้มืเงนิ 

ทั BงนีB โครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีสท์ี
กองทรสัต ์DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 
1 มรีายละเอยีดซึ
งสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนีB  

(ก) ที
ดนิ 

สทิธิการเช่าในที
ดินซึ
งเป็นที
ตั Bงโครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดีฟส์ ตั Bงอยู่ที

เกาะ Mudhdhoo ใน Baa Atoll สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ
งปัจจุบันเป็นที
ดินที
 
DMS (บรษิทัจดัตั Bงภายใตก้ฎหมายสาธารณรฐัมลัดฟีส)์ ไดร้บัสทิธกิารเช่าจาก
รฐับาลของสาธารณรฐัมลัดฟีส ์เป็นระยะเวลาประมาณ 48 ปี โดยในปัจจุบนั มี
ระยะเวลาการเช่าคงเหลอืประมาณ 40 ปี 5 เดอืน (คาดว่า ณ วนัที
กองทรสัต์
เขา้ลงทุน จะมรีะยะเวลาการเช่าคงเหลอืประมาณ 40 ปี) พืBนที
ตามสญัญาเช่า
ประมาณ 116 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา 

(ข) อาคารและสิ
งปลกูสรา้ง 

กรรมสทิธิ pในอาคาร และสิ
งปลูกสรา้งใดๆ ซึ
งไดป้ลูกสรา้งในที
ดนิซึ
งเป็นที
ตั Bง
โครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์ซึ
งปัจจุบนัเป็นอาคารและสิ
งปลูกสร้างที
 
DMS มกีรรมสทิธิ p รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีง อาคารบา้นพกัตากอากาศ (Villa) 
ระดบัหรูหรารูปแบบต่างๆ จํานวน 953 หลงั พรอ้มทั BงพืBนที
ส่วนอํานวยความ
สะดวก สว่นตอ้นรบั รา้นอาหาร และสระว่ายนํBา 

                                                           

1  เนื
องจากตามกฎหมายของสาธารณรฐัมลัดฟีสซ์ึ
งกําหนดใหบ้รษิทัจาํกดัจะต้องมผีูถ้อืหุน้อย่างน้อย 2 คนขึBนไป กองทรสัตจ์ะกําหนดใหก้รรมการ
ของผูจ้ดัการกองทรสัตซ์ึ
งไดร้บัแต่งตั Bงใหเ้ป็นกรรมการของ DMS2 ถอืหุน้จาํนวน 1 หุน้ใน DMS2 

2  เพื
อลดความเสี
ยงของธุรกรรมจากอตัราแลกเปลี
ยน ผูจ้ดัการกองทรสัต์ DTPP และ MBK ตกลงใหร้าคาค่าทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT จะเขา้
ลงทนุเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 ชาํระเป็นสกุลเงนิบาทที
อตัราแลกเปลี
ยน 32.00 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 

3  ปัจจบุนัใชเ้ป็นหอ้งพกัของผูบ้รหิารโรงแรม จาํนวน 1 หลงั 



ทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธาน ี
Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (DREIT) เอกสารแนบ 2 

ส่วนที
 1 หน้า 1 - 15  

ทั BงนีB ใหร้วมถงึระบบต่างๆ และสิ
งตดิตั Bงตรงึตรา สิ
งอํานวยความสะดวกต่างๆ 
และส่วนควบของอาคารดงักล่าว และอสงัหารมิทรพัยอ์ื
นใดซึ
งเป็นกรรมสทิธิ p
ของ DMS และได้ใช้ในการดําเนินกจิการโครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์
อยู่ในปัจจุบนั 

(ค) กรรมสทิธิ pในสงัหารมิทรพัย์ที
ใชใ้นการประกอบกจิการโครงการโรงแรมดุสติ
ธานี มลัดฟีส ์

(3) ผลการดาํเนินงานในอดีตของทรพัยส์ิน 

ที
มา: DMS ขอ้มลู ณ วนัที
 26 กรกฎาคม 2562 
หมายเหตุ :  (1) รายได้จากการดําเนินงานอื
นๆ ประกอบด้วย ค่าบรกิารโทรศพัท ์ค่าบรกิารซกัอบรดี ค่าบรกิารด้านกจิกรรม 

 รา้นขายของที
ระลกึ ค่าบรกิารรถรบั-ส่ง ค่าเชา่และอื
น ๆ 
(2) ภายหลงั DMS2 รบัโอนสทิธกิารเชา่และกรรมสทิธิ pในทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT จะเขา้ลงทนุเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 

จาก DMS DMS2 จะเป็นผูร้บัภาระค่าเช่าจ่ายที
ดนิซึ
งเป็นที
ตั Bงของทรพัย์สนิที
กองทรสัต์ DREIT จะเขา้ลงทุน
เพิ
มเตมิครั Bงที
 1 ใหแ้ก่รฐับาลของสาธารณรฐัมลัดฟีส ์จาํนวนประมาณ 1 ลา้นดอลลารส์หรฐัต่อปี 

(3) ปรบัปรุงด้วยภาระค่าเช่าจ่ายที
ดนิซึ
งเป็นที
ตั Bงของทรพัย์สนิที
กองทรสัต์ DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 
เพื
อใหส้ามารถแสดงผลการดําเนินงานในอดตีของทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT จะเขา้ลงทนุเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 ที

จะใชใ้นการคํานวณค่าเชา่รบัที
 DMS3 จะจา่ยใหแ้ก่ DMS2  

(4) อตัราการเขา้พกัเฉลี
ยคดิจากอาคารบา้นพกัตากอากาศ (Villa) จาํนวน 94 หลงั 

ทั BงนีB ผูจ้ดัการกองทรสัต์และที
ปรกึษาทางการเงนิเหน็ว่าการลงทุนในทรพัยส์นิที
กองทรสัต์ DREIT 
จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 เป็นไปเพื
อประโยชน์ที
ดทีี
สดุของกองทรสัต ์เนื
องจากเหตุผลดงัต่อไปนีB 

• ทําให้รายได้ค่าเช่าของกองทรสัต์มคีวามมั 
นคงเพิ
มขึBนผ่านการกระจายความเสี
ยงของการ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ และช่วยลดการพึ
งพาแหล่งรายได้ของกองทรสัต์ 
DREIT กบัทรพัยส์นิใดทรพัยส์นิหนึ
ง (Asset Diversification) 

(ล ้านดอลลารส์หรฐั) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 

12 เดือน 6 เดือนแรก 

รายไดค้่าหอ้งพกั 14.1 13.3 13.7 15.2 8.0 8.0 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายอาหารและเครื
องดื
ม 5.3 5.7 6.7 7.9 3.9 4.1 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื
นๆ(1) 2.1 2.0 2.1 2.9 1.5 1.6 
รายไดร้วม 21.5 21.0 22.5 26.0 13.4 13.7 
กาํไรขั Bนตน้ 15.6 15.1 15.4 18.2 9.5 9.8 
กําไรก่อนค่าเสื
อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 
ดอกเบีBยและภาษเีงนิได ้

8.0 6.9 7.1 8.8 4.8 5.2 

ค่าเช่าจ่ายที
ดินซึ
งเป็นที
ตั Bงของทรัพย์สินที

กองทรัสต์ DREIT จะเข้าลงทุนเพิ
มเติมครั Bง 
ที
 1(2) 

1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 

กําไรก่อนค่าเสื
อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 
ดอกเบีBยและภาษเีงนิไดท้ี
ปรบัปรุงดว้ยภาระค่า
เช่าจ่ายแลว้(3) 

9.0 7.9 8.1 9.8 5.3 5.7 

อตัราการเขา้พกัเฉลี
ย(4) (รอ้ยละ) 63.47 67.82 76.80 84.43 85.26 83.02 
ค่าหอ้งพกัเฉลี
ย (ดอลลารส์หรฐั/หอ้ง) 648.61 569.48 519.66 526.36 554.24 568.04 
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ทรพัยส์นิ 
สดัสว่น EBITDA ของทรพัยส์นิ (รอ้ยละ) 
ก่อนการลงทุน
เพิ
มเตมิครั Bงที
 1  

หลงัการลงทุนเพิ
มเตมิ
ครั Bงที
 1  

โครงการโรงแรมดุสติธานี ลากนู่า ภูเกต็ 49.18 20.86 
โครงการโรงแรมดุสติธานี หวัหนิ 36.92 15.66 
โครงการโรงแรมดุสติดที ูเชยีงใหม่ 13.90 5.90 
โครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์ - 57.58 

ที
มา: อ้างองิจากผลประกอบการปี 2561 ซึ
งไดร้บัจากบรษิทั ดุสติธานี จํากดั (มหาชน) โดย EBITDA ของ
โครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส์ไดป้รบัปรุงดว้ยค่าเช่าที
ดนิรายปีจํานวน 1 ลา้นดอลลาร์สหรฐัที
นําส่งแก่
รฐับาลสาธารณรฐัมลัดฟีสแ์ลว้  

• เป็นการขยายฐานลูกค้าให้มคีวามหลากหลายมากยิ
งขึBน โดยเฉพาะสดัส่วนลูกค้าประเภท
บุคคล (Frequent Individual Transient)  คาดว่าจะปรับตัวสูงขึBนจากร้อยละ 75 ของ
ผูใ้ชบ้รกิารก่อนการลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 เป็นระดบัรอ้ยละ 86 ภายหลงัการลงทุนเพิ
มเติม
ครั Bงที
 1 และทําใหร้ายไดค่้าเช่าของกองทรสัต์ทั BงปีมเีสถยีรภาพมากขึBนเนื
องจากเป็นการลด
ความผนัผวนจากฤดูกาลท่องเที
ยวจากสดัส่วนครึ
งปีแรกของปีต่อครึ
งปีหลงัของปีที
 ร้อยละ 
68.48 ต่อ รอ้ยละ 31.52 เป็น รอ้ยละ 60.18 ต่อ รอ้ยละ 39.82 ภายหลงัการเขา้ลงทุน อกีทั Bง
ยงัเป็นการลดการพึ
งพงิฐานลกูคา้ชาวไทย 

กลุ่มลกูคา้โดยแบ่ง
ตามสญัชาต ิ

ก่อนการลงทุน
เพิ
มเตมิครั Bงที
 1 

(รอ้ยละของ 
รายไดห้อ้งพกั) 

กลุ่มลกูคา้โดยแบ่ง
ตามสญัชาต ิ

หลงัการลงทุน
เพิ
มเตมิครั Bงที
 1 

(รอ้ยละของ 
รายไดห้อ้งพกั) 

ไทย 25.29 จนี 19.55 
สหภาพยุโรป 21.22 สหภาพยโุรป 19.54 
รสัเซยี 12.44 ไทย 16.16 
จนี 10.18 รสัเซยี 11.58 
อื
นๆ 30.87 อื
นๆ 33.17 

ที
มา: อา้งองิจากผลประกอบการปี 2561 ซึ
งไดร้บัจากบรษิทั ดุสติธานี จาํกดั (มหาชน) 

• เป็นการขยายการลงทุนใหก้องทรสัต ์เตบิโตในทรพัยส์นิที
มคุีณภาพสงู และเป็นทรพัยส์นิที
มี
ศกัยภาพ และไม่ทําใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution Per Unit หรอื DPU) 
ของผูถ้อืหน่วยทรสัตล์ดลง เมื
อเทยีบกบักรณีที
ไม่มกีารลงทุนในทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT 
จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1  

• การเพิ
มทุนครั BงนีBจะทําใหก้องทรสัต์มมีูลค่าสนิทรพัยร์วมเพิ
มขึBน โดยคาดว่ากองทรสัต์จะมี
มูลค่าสนิทรพัยร์วมไม่เกนิ 6,985.6 ลา้นบาท1 ซึ
งคาดว่าจะส่งผลดต่ีอสภาพคล่องในการซืBอ
ขายหน่วยทรสัต์จากจํานวนหน่วยที
มากขึBน เพิ
มความสนใจใหแ้ก่นักลงทุนกลุ่มใหม่ อกีทั Bง 

                                                           

1     อา้งองิจากมลูค่าสนิทรพัยท์ี
กองทรสัต ์DREIT เขา้ลงทนุครั Bงแรก มลูค่า 4,600 ลา้นบาท ณ วนัที
 28 กุมภาพนัธ ์2562 และราคาเขา้ลงทนุใน
ทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT จะเขา้ลงทนุเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 ในจาํนวนไมเ่กนิ 2,385.6 ลา้นบาท 
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ยงัเป็นการเพิ
มความสามารถในการกู้ยืมเงิน รวมถึงความสามารถในการจดัอนัดบัความ
น่าเชื
อถือ (Credit Rating) ของกองทรัสต์ ซึ
งอาจเป็นผลดีต่ออัตราผลตอบแทนของ
หน่วยทรสัตใ์นอนาคต  

1.4.2.2 สรปุราคาที�เข้าลงทุนเปรียบเทียบกบัมูลค ่าประเมินของทรพัยท์ี�กองทรสัต ์DREIT จะเข้า
ลงทุนเพิ�มเติมคร ั 8งที� 1 

ก่อนการลงทุนในทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 ผูจ้ดัการกองทรสัต์
ไดจ้ดัใหม้บีรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ จํานวน 2 ราย ไดแ้ก่ บรษิทั ไนทแ์ฟรงค ์ชารเ์ตอร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั (“Knight Frank”) และบรษิทั แบงคอ็ก ฮอสพทิอลลติีB คอนซลัติBง เซอรว์สิเซส จํากดั (“HVS”) (โดย
บรษิัท เน็กซสั พรอพเพอตีB คอนซลัแทนท ์จํากดั ("Nexus")) (รวมเรยีกว่า “ผู้ประเมินมูลค่าทรพัยส์ิน”) 
ซึ
งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิที
มีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื
อประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 

ทั BงนีB  เนื
 องจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที
จะลงทุนเพิ
มเติมครั Bงที
 1 เป็นการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์ทางอ้อมผ่านการซืBอหุน้ในบรษิทัลงทุน (โดยกองทรสัต์ DREIT อาจถือหุ้นในบรษิทัลงทุน
โดยตรงหรอืผ่านบรษิทัไทยที
จะจดัตั BงขึBนใหม่ ทั BงนีB ในกรณีที
เป็นการลงทุนผ่านบรษิทัไทยที
จะจดัตั BงขึBนใหม่ 
กองทรสัต์ DREIT และบุคคลที
 DREIT แต่งตั Bงจะเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 100) และ
การใหเ้งนิกูย้มืผูถ้อืหุน้แก่ DMS2 ดงันั Bน ราคาประเมนิจากผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิโดยตรงอาจไม่สามารถ
สะท้อนมูลค่าที
กองทรสัต์ DREIT จะได้รบัจากการเขา้ลงทุนดงักล่าวได้ทั Bงหมด ผู้จดัการกองทรสัต์ และที

ปรกึษาทางการเงนิ จงึไดม้กีารปรบัปรุงราคาประเมนิของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิใหเ้ป็นมลูค่าประเมนิของ
การเขา้ลงทุนทางออ้มโดยการเขา้ซืBอหุ้นในบรษิทัลงทุนผ่านบรษิทัไทยที
จะจดัตั BงขึBนใหม่ภายใต้สมมติฐาน
หลักของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ซึ
งเป็นกรณีที
จะทําให้ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินตํ
ากว่ากรณีที

กองทรสัต ์DREIT ซืBอหุน้ในบรษิทัลงทุนโดยตรง) (Adjusted Appraised Value) ไวเ้พิ
มเตมิภายใตส้มมตฐิาน
หลกัของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ โดยพจิารณาจากกระแสเงนิสดสุทธจิากทรพัยส์นิที
จะลงทุนเพิ
มครั Bงที
 1 
โดยคํานึงถงึประมาณการดา้นภาระภาษเีบืBองตน้ ค่าใชจ้่าย และค่าธรรมเนียมที
เกี
ยวขอ้ง และคดิเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัดว้ยอตัราคดิลดของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

โดยการปรบัปรุงราคาประเมนิของผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิให้เป็นมูลค่าประเมนิของการเขา้
ลงทุนทางออ้มโดยการเขา้ซืBอหุน้ในบรษิทัลงทุนผ่านบรษิทัไทยที
จะจดัตั BงขึBนใหมภ่ายใตส้มมตฐิานหลกัของผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Adjusted Appraised Value) ดังกล่าว จะพิจารณาจากกระแสเงินสดสุทธิจาก
ทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 โดยคาํนึงถงึประมาณการดา้นภาระภาษีเบืBองต้น 
ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมที
เกี
ยวข้อง และคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนัด้วยอตัราคิดลดของผู้ประเมินมูลค่า
ทรพัย์สนิ มูลค่าการประเมนิตามวธิรีายได้ของทรพัย์สนิ มูลค่าประเมนิตามวธิรีายได้ตามโครงสร้างของ
กองทรสัต ์DREIT และมลูค่าประเมนิของการเขา้ลงทุนทางออ้มโดยการเขา้ซืBอหุน้ในบรษิทัลงทุนผ่านบรษิทั
ไทยที
จะจดัตั BงขึBนใหม่ภายใต้สมมติฐานหลกัของผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ (Adjusted Appraised Value) 
สามารถสรุปไดด้งันีB 

 



ทรสัต์เพื
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มูลค่าเงินลงทุนใน
ทรพัยสิ์นที�กองทรสัต ์
DREIT จะเข้าลงทุน

เพิ�มเติมคร ั 8งที� 1 
(ล ้านดอลลารส์หรฐั) 

ผ ู้ประเมิน
ม ูลค่า

ทรพัยสิ์น 

ม ูลค่าประเมินตาม
วิธีรายได้ของ

ทรพัยสิ์น 
(ล้านดอลลาร ์

สหรฐั) 

ม ูลค่าประเมิน
ตามวิธีรายได้
ตามโครงสร้าง 
ของกองทรสัต ์

DREIT 
(ล้านดอลลาร ์

สหรฐั) 

วนัที�ทาํการ
ประเมิน 

ม ูลค่าประเมินของการเข้า
ลงทุนทางอ้อมโดยการเข้า
ซื8อหุ้นในบริษทัลงทุนผา่น
บริษทัไทยที�จะจดัต ั 8งขึ8น

ใหม่ภายใต้สมมติฐานหลกั
ของ 

ผ ู้ประเมินม ูลค่าทรพัยสิ์น 
(Adjusted Appraised 

Value) 

ไมเ่กนิ 74.551 
Knight Frank 74.52 71.02 12 ก.ค. 613  

HVS  
โดย Nexus 

74.44 72.84 5 ก.ค. 613 ประมาณ 67.265 

ทั BงนีB การประมาณการกระแสเงนิสด อยู่บนสมมติฐานต่างๆ ที
ผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ หรือ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์และที
ปรกึษาทางการเงนิ จดัทําขึBนบนปัจจยัสภาพแวดลอ้มการดําเนินธุรกจิและสภาวะ
เศรษฐกจิ ณ วนัที
ทาํการประเมนิ โดยผลประกอบการที
จะเกดิขึBนจรงิอาจแตกต่างจากสมมตฐิานดงักล่าวได ้
และการเปลี
ยนแปลงใดๆ ที
เกดิขึBนในอนาคต อนัจะมผีลกระทบต่อสมมตฐิานดงักล่าวอย่างมนีัยสาํคญั อาจ
สง่ผลใหผ้ลประกอบการในอนาคตของทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 ไม่เป็นไป
ตามที
คาดการณ์ หรอืทําใหต้วัแปรต่างๆ ที
ใชใ้นการประเมนิมลูค่าเปลี
ยนแปลงไป ซึ
งจะส่งผลใหค้วามเหน็
ของผูจ้ดัการกองทรสัต์และที
ปรกึษาทางการเงนิต่อมูลค่าเงนิลงทุนในทรพัย์สนิที
กองทรสัต์ DREIT จะเขา้
ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 เปลี
ยนแปลงไปดว้ยเช่นกนั  

โดยมูลค่าเงนิลงทุนในทรพัยส์นิที
กองทรสัต์ DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 ผ่านการลงทุน
โดยทางออ้มของกองทรสัต์ DREIT จะมมีูลค่ารวมไม่เกนิ 2,385,600,000 บาท หรอืเทยีบเท่ากบัประมาณ 
74,550,000 ดอลลาร์สหรฐั โดยอ้างองิจากอตัราแลกเปลี
ยนที
 32.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรฐั6 (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ
ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้ง) ซึ
งเป็นมูลค่าที
สงูกว่าราคาประเมนิ
ตํ
าสดุของทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 ที
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 
ประมาณรอ้ยละ 5.00 และเป็นมูลค่าที
สงูกว่าราคาประเมนิมูลค่าของการเขา้ลงทุนทางออ้มโดยการเขา้ซืBอ
หุ้นในบริษัทลงทุนผ่านบริษัทไทยที
จะจดัตั BงขึBนใหม่ภายใต้สมมติฐานหลกัของผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ 
(Adjusted Appraised Value) รายที
ใหม้ลูค่าประเมนิตํ
าสดุประมาณรอ้ยละ 10.84 

                                                           

1 เพื
อลดความเสี
ยงของธุรกรรมจากอตัราแลกเปลี
ยน ผูจ้ดัการกองทรสัต์ DTPP และ MBK ตกลงใหร้าคาค่าทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT จะเขา้
ลงทนุเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 ชาํระเป็นสกุลเงนิบาทที
อตัราแลกเปลี
ยน 32.00 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 

2 ราคาประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของ Knight Frank ตามรายงานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ ฉบบัลงวนัที
 14 พฤศจกิายน 2561  
3  ผูป้ระเมนิอสิระใชส้มมตฐิานระยะเวลาการประมาณการที
ประมาณ 41 ปี อย่างไรกด็กีองทรสัต ์DREIT คาดว่าภายหลงัการเขา้ลงทนุเพิ
มเตมิครั Bง

ที
 1 สําเรจ็ ระยะเวลาในการถอืครองสทิธกิารเชา่คงเหลอืประมาณ 40 ปี ดงันั Bนราคาประเมนิทรพัยส์นิตามตารางขา้งตน้จงึมกีารเปลี
ยนแปลง  
4  ราคาประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของ HVS โดย Nexus ตามรายงานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ ฉบบัลงวนัที
 29 พฤศจกิายน 2561 
5  ผูจ้ดัการกองทรสัต์และที
ปรกึษาทางการเงนิปรบัปรุงราคาประเมนิโดยใชว้ธิมีลูค่าประเมนิของการเขา้ลงทุนทางออ้มโดยการเขา้ซืBอหุน้ในบรษิทั

ลงทุนผ่านบรษิทัไทยที
จะจดัตั BงขึBนใหม่ภายใต้สมมตฐิานหลกัของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ (Adjusted Appraised Value) โดยใชส้มมตฐิานของ 
Knight Frank ซึ
งเป็นผูป้ระเมนิค่าทรพัยส์นิรายที
ใหม้ลูค่าประเมนิตํ
าสุด ซึ
งเป็นไปตามประกาศที
 ทจ. 49/2555 

6
  เพื
อลดความเสี
ยงของธรุกรรมจากอตัราแลกเปลี
ยน ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และคูส่ญัญาที
เกี
ยวขอ้ง ตกลงใหร้าคาค่าทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT จะ

เขา้ลงทนุเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 ชาํระเป็นสกลุเงนิบาท ที
อตัราแลกเปลี
ยน 32.00 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั 
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ผู้จดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็เกี
ยวกบัความสมเหตุสมผลของมูลค่าสงูสุดของมูลค่าเงนิลงทุนใน
ทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 ว่ามคีวามเหมาะสมเนื
องจาก  

(1) ประมาณอตัราเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที
จะไดร้บัตามประมาณการงบ
กําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีดรายไดสุ้ทธติามสมมตฐิาน สาํหรบัช่วงเวลาประมาณ
การตั Bงแต่วนัที
 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบัร้อยละ1 8.07 ซึ
งไม่อาจ
รบัรองผลได ้โดยเมื
อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัต์เพื
อการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย2์ พบว่ากองทรสัต ์DREIT มอีตัราเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยทรสัต์3 จูงใจนักลงทุน และใกล้เคยีงกบัทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ใน
ธุรกจิโรงแรมอื
นในตลาด 

ตารางแสดงอตัราเงินจ่ายให้แก่ผ ูถ้ือหน่วย3 ,4 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละทรสัต ์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย3์ อตัราเงินจ่ายให้แก่ผ ู้ถือ

หน่วย 

(ร ้อยละ)4 

อตัราเงินจ่ายประโยชน์

ตอบแทนแก่ผ ู้ถือหน่วย

(ร ้อยละ)4 

ทรสัตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์บบต่ออายุไดเ้พื
อธุรกจิ
โรงแรมและสทิธกิารเช่าสตราทจีกิ ฮอสพทิอลลติีB (SHREIT) 

7.74 5.83 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์รงแรมและรสีอรท์ในเครอื
เซน็ทารา(CTARAF) 

7.06 5.78 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยล์กัซช์วัรี
 (LUXF) 6.89 6.89 

ทรสัตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธานี 
(DREIT) (หลงัการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิที
จะลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1)2 

8.07 8.07 

ทรสัตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์แกรนด ์โฮสพทีาลติีB 
(GAHREIT) 

6.52 6.52 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ไทยแลนด ์โฮสพทีาลติีB (TLHPF) 6.32 6.32 

ทรสัตเ์พื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยโ์รงแรมศรพีนัวา
(SRIPANWA) 

6.21 6.21 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า ควอลติีB เฮา้ส ์โฮเทล 
แอนด ์เรซเิดนซ ์(QHHR)  

6.06 6.06 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
(LHPF) 

5.73 5.73 

                                                           

1  คํานวณจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีดรายได้สุทธติามสมมติฐาน สําหรบัช่วงเวลาประมาณการตั Bงแต่วนัที
 1 
มกราคม 2563 ถงึวนัที
 31 ธนัวาคม 2563 สอบทานโดยบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั โดยผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละที
ปรกึษาทางการ
เงนิได้ปรบัปรุงสมมตฐิานว่ามกีารออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ
มเติมจํานวน 302,100,000 หน่วย ที
ราคาเสนอขายหน่วยละ 5.90 บาทต่อ
หน่วย และปรบัปรุงจํานวนเงนิกู้ยมืและดอกเบีBยจ่ายที
เกดิจากการปรบัโครงสรา้งเงนิทุนดงักล่าว ทั BงนีBราคาเสนอขายต่อหน่วยสุดทา้ยอาจตํ
ากว่า
หรอืเท่ากบัราคาตามสมมติฐานขา้งต้น โดยจะขึBนอยู่กบัการทําการสํารวจความต้องการซืBอหลกัทรพัย์ของนักลงทุนสถาบนั (Book building) 
อย่างไรก็ตามประมาณอตัราเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยสุดท้ายซึ
งไม่อาจรบัรองผลได้ จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.07 และเงนิจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยจะไมน้่อยกว่ากรณีที
ไมม่กีารลงทนุในทรพัยส์นิเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 

2  พจิารณาเปรยีบเทยีบเฉพาะกองทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื
อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทธรุกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท์
ที
มมีลูค่าตลาด ณ วนัที
 � กรกฎาคม ���� มากกว่า f,��� ลา้นบาท 

3 อตัราเงนิจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยคํานวณจากจํานวนผลรวมของเงนิที
จ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยต่อหน่วยจากผลการดําเนินงานของปี ���f หารดว้ยราคา
ปิด ณ วนัที
 � กรกฎาคม 2562 
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กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละทรสัต ์เพื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย3์ อตัราเงินจ่ายให้แก่ผ ู้ถือ

หน่วย 

(ร ้อยละ)4 

อตัราเงินจ่ายประโยชน์

ตอบแทนแก่ผ ู้ถือหน่วย

(ร ้อยละ)4 

ทรสัตเ์พื
อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์แอล เอช  
โฮเทล (LHHOTEL) 

5.50 5.50 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลด ์(GOLDPF)  5.23 5.23 

ค่าเฉลี
ยของอุตสาหกรรม 6.48 6.19 
ที�มา: ขอ้มลูจาก SETSMART 

อนึ
ง ในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิครั BงนีB มกีารใชแ้หล่งเงนิทุนจากการกูย้มืเงนิจํานวนไม่เกนิ 800 ลา้นบาท 
สาํหรบัเป็นแหล่งเงนิทุนในการซืBอทรพัยส์นิในครั BงนีB ซึ
งถงึแมว้่าการกูย้มืดงักล่าวจะทําใหเ้กดิความเสี
ยงที

เกี
ยวเนื
องเพิ
มเตมิจากการกูย้มืของกองทรสัต์ แต่การกู้ยมืดงักล่าวจะช่วยเพิ
มประมาณการอตัราเงนิจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนเมื
อเทยีบกบักรณีที
ไม่มกีารกู้ยมืเงนิ เนื
องจากต้นทุนของการกู้ยมืเงนิ (อตัราดอกเบีBย
เงนิกู)้ ตํ
ากว่าอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์รายละเอยีดปรากฎตามตารางดา้นล่าง 

 ประมาณการเงินจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนต่อ

หน่วย 
(บาทต่อหน่วย) 

ประมาณการอตัราเงิน
จ่ายประโยชน์ตอบแทน 

(Dividend Yield)  
(รอ้ยละ) 

กรณีมเีงนิกูย้มืจํานวนไม่เกนิ 800 ลา้นบาท 
สําหรับเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ
งเพื
อเข้า
ลงทุนในทรพัยส์นิที
จะลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 

0.47641 8.071 
 

กรณีไม่มีการกู้ยืมเงินสําหรับเข้าลงทุนใน
ทรพัยส์นิที
จะลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 

0.40292 
 

6.831 
 

 

(2) เป็นมูลค่าที
ใกลเ้คยีงกบัมลูค่าประเมนิตามวธิรีายไดข้องทรพัยส์นิที
จดัทําโดยผูป้ระเมนิมลูค่า
ทรพัย์สนิ ซึ
งเป็นมูลค่าที
คาดว่ากองทรสัต์จะสามารถขายให้แก่นักลงทุนทั 
วไปรายอื
นๆ ได้ 
เนื
องจากเป็นทรพัยส์นิที
มศีกัยภาพ ตั Bงอยู่ในทาํเลที
เป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเที
ยว 
(Tourist Destination) ของนกัท่องเที
ยวทั 
วโลก   

                                                           

1  คํานวณจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีดรายได้สุทธติามสมมติฐาน สําหรบัช่วงเวลาประมาณการตั Bงแต่วนัที
 1 
มกราคม 2563 ถงึวนัที
 31 ธนัวาคม 2563 สอบทานโดยบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์และที
ปรกึษาทางการ
เงนิได้ปรบัปรุงสมมตฐิานว่ามกีารออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ
มเติมจํานวน 302,100,000 หน่วย ที
ราคาเสนอขายหน่วยละ 5.90 บาทต่อ
หน่วย และปรบัปรุงจํานวนเงนิกูย้มืและดอกเบีBยจ่ายที
เกดิจากการปรบัโครงสรา้งเงนิทุนดงักล่าว ทั BงนีBราคาเสนอขายต่อหน่วยสุดทา้ยอาจตํ
ากว่า
หรอืเท่ากบัราคาตามสมมติฐานขา้งต้น โดยจะขึBนอยู่กบัการทําการสํารวจความต้องการซืBอหลกัทรพัย์ของนักลงทุนสถาบนั (Book building) 
อย่างไรก็ตามประมาณอตัราเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยสุดท้ายซึ
งไม่อาจรบัรองผลได้ จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.07 และเงนิจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยจะไมน้่อยกว่ากรณีที
ไมม่กีารลงทนุในทรพัยส์นิเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 

2  สําหรบักรณีที
ไม่มกีารกู้ยมืเงนิสําหรบัการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิที
จะลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 โดยปรบัปรุงสมมติฐานว่ามกีารออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัต์เพิ
มเติมจํานวน 427,390,000 หน่วย ที
ราคาเสนอขายหน่วยละ 5.90 บาทต่อหน่วย และปรบัปรุงดอกเบีBยจ่ายที
เกิดจากการปรบั
โครงสรา้งเงนิทนุดงักล่าว 
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(3) มผีลการดําเนินงานในอดตีเตบิโตอย่างต่อเนื
องนับตั Bงแต่เริ
มดําเนินกจิการ โดยในปี 2556 ซึ
ง
เป็นปีแรกที
โครงการโรงแรมดุสติธานีมลัดีฟส์ดําเนินการเต็มปี มีรายได้ 21.2 ล้านเหรียญ
สหรฐั ขณะที
รายไดข้องโรงแรมในปี 2561 ไดม้กีารปรบัตวัสงูขึBนเป็น 26.0 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี
ยต่อปีที
ร้อยละ 4 ซึ
งสูงกว่าอ้ตราการเติบโตที
ผู้ประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิใชเ้ป็นสมมตฐิานในการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

1.4.2.3 ลกัษณะการจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์ินที�กองทรสัต ์DREIT จะเข้าลงทุนเพิ�มเติมคร ั 8งที� 1 

กองทรสัต์ DREIT มีนโยบายจดัหาประโยชน์จากทรพัย์สินที
กองทรัสต์ DREIT จะเข้าลงทุน
เพิ
มเตมิครั Bงที
 1  โดยการจดัให ้DMS2 ในฐานะบรษิทัลงทุนของกองทรสัต ์นําทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT 
จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 ออกใหเ้ช่าช่วงและใหเ้ช่าแก่ผูป้ระกอบกจิการโรงแรม ซึ
งไดแ้ก่ DMS3 ซึ
งเป็น
บรษิทัย่อยของ DMCO เพื
อนําไปจดัหาประโยชน์และชาํระค่าเช่าใหแ้ก่ DMS2 โดย DMS3 จะว่าจา้งบรษิทั
ในกลุ่มดุสติธานีซึ
ง DTC ถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวทางตรง และ/หรอืทางออ้มรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของจาํนวนหุน้ที
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Bงหมด ใหเ้ป็นผูบ้รหิารโรงแรม 

แผนภาพแสดงโครงสรา้งการลงทุนและการจดัหาผลประโยชน์ 
จากทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1  

 
หมายเหตุ :  บรษิทั ดสุติ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (“DMCO”) 

บรษิทั ดสุติ มลัดฟีส ์อนิเวสเมน้ท ์จาํกดั (“DMS2”) 
บรษิทั ดสุติ มลัดฟีส ์แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (“DMS3”) 
บรษิทัในกลุ่มดุสติธานีซึ
ง DTC ถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวทางตรง และ/หรอืทางออ้มรวมกนัไมน้่อยกว่ารอ้ยละ �� ของ
จาํนวนหุน้ที
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Bงหมด (“กลุม่ดุสติธานี”)  

DMS2 จะนําทรพัยส์นิที
กองทรสัต์ DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 ออกใหเ้ช่าช่วงและเช่า
แก่ DMS3 โดยมีระยะเวลาของสญัญาเท่าประมาณ 21 ปี นับจากวันที
กองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุนใน
ทรพัย์สนิที
กองทรสัต์ DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเติมครั Bง 1 โดยขอ้กําหนดและเงื
อนไขต่างๆ จะเป็นไปตาม
รายละเอียดในส่วนที
 2 ข้อ 3.2.3 (1.2) สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเพื
อการจดัหาผลประโยชน์ของ
กองทรสัต ์ 
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โดยรายละเอยีดของค่าเช่าจะมลีกัษณะดงันีB  

1. ค ่าเช่ารวม 
ค่าเช่ารวม  เท่ากบั ค่าเช่าคงที
สดุทา้ย บวกดว้ย ค่าเช่าแปรผนั  
 ซึ
งจะเท่ากบั EBITDA หกัดว้ย สว่นแบ่งของผูเ้ช่า(i) หรอื บวกดว้ย สว่นชดเชยจากผูเ้ช่า(ii) 

โดยที
 

EBITDA หมายถึง กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัค่าเสื
อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบญัชี ของ
ทรพัยส์นิที
กองทรสัต์ DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 ตามสตูรการคํานวณที
อยู่ใน
ขอ้ 5. ทา้ยนีB 

(i) หมายถงึ กรณีที
 EBITDA มากกว่าหรอืเท่ากบั ค่าเช่าคงที
เริ
มตน้ 
(ii) หมายถงึ กรณีที
 EBITDA น้อยกว่า ค่าเช่าคงที
เริ
มตน้ 

2. ค ่าเช่าคงที�รายปี (Fixed Rental) 
ค่าเช่าคงที
รายปี หมายถงึ ค่าเช่าคงที
เริ
มต้นในแต่ละปี หรอื ค่าเช่าคงที
สุดทา้ยในแต่ละปี (แลว้แต่
กรณี) โดยที
 

2.1 ค่าเช่าคงที
เริ
มตน้ 
(ก) กรณีปี 2563 หรอืปีที
ครบกาํหนดทุกๆ 3 ปี นบัจากปี 2563  
 จะเท่ากบั 7,000,000 ดอลลารส์หรฐั1 หรอื 2 ใน 3 ของค่าเฉลี
ยของค่าเช่ารวมยอ้นหลงั 

3 ปีก่อนหน้า แลว้แต่จาํนวนใดจะมากกว่า 
(ข) กรณีปีอื
นๆ ที
ไม่ใช่ปีตามขอ้ (ก) ขา้งตน้ 

จะเท่ากบั 7,000,000 ดอลลารส์หรฐั1 หรอืค่าเช่าคงที
สุดทา้ยสาํหรบัปีที
ผ่านมา แลว้แต่
จาํนวนใดจะมากกว่า 

2.2 ค่าเช่าคงที
สุดทา้ย เท่ากบั ค่าเช่าคงที
เริ
มตน้หรอือตัราส่วน 2 ใน 3 ของค่าเช่ารวมในปีนั Bน
แลว้แต่จาํนวนใดจะมากกว่ากนั 

ผู้เช่า/เช่าช่วงตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดอืนตามสดัส่วนของค่าเช่าคงที
เริ
มต้นแต่ละปีให้กบั DMS2 
ดงันีB 

เด ือน 
สดัส่วนของค่าเช่าคงที�เริ�มต้นแต่ละปี 

(ร ้อยละ) 
มกราคม 10.50 

กุมภาพนัธ ์ 14.00 
มนีาคม 13.50 
เมษายน 10.50 

พฤษภาคม 7.00 
มถุินายน 4.00 
กรกฎาคม 4.00 

                                                           

1  รายละเอยีดเป็นไปตามที
ปรากฎในสรปุสาระสาํคญัสญัญาเพื
อการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต ์รา่งสญัญาเชา่ชว่งที
ดนิ และเชา่ทรพัยส์นิ 
(โรงแรมดสุติธานี มลัดฟีส)์  
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เด ือน 
สดัส่วนของค่าเช่าคงที�เริ�มต้นแต่ละปี 

(ร ้อยละ) 
สงิหาคม 8.00 
กนัยายน 9.00 
ตุลาคม 6.50 

พฤศจกิายน 7.00 
ธนัวาคม 6.00 

ทั BงนีB ในรอบปีใดๆ หากค่าเช่าคงที
เริ
มต้นทั Bงหมดที
 DMS3 ชําระใหแ้ก่ DMS2 น้อยกว่าค่าเช่าคงที

สุดท้ายตามผลลพัธ์ที
ได้จากการคํานวณตามสูตรคํานวณในขา้งต้น โดยใช้ขอ้มูลทางการเงนิของ 
DMS3 ที
ปรากฏอยู่ในงบการเงนิประจาํปีที
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีอง DMS3 ซึ
งเป็นผูส้อบบญัชี
ที
มชีื
อเสยีงในระดบัสากล โดยที
 DMS3 ตกลงที
จะชําระค่าเช่าคงที
สุดทา้ยส่วนที
ขาดให้แก่ DMS2 
ภายในงวดถดัไปหลงัจากการคาํนวณค่าเช่าดงักล่าวได ้

3. ค ่าเช่าแปรผนั (Variable Rental) 
ค่าเช่าแปรผนั เท่ากบั EBITDA หกัดว้ย ค่าเช่าคงที
สุดทา้ย หกัดว้ย ส่วนแบ่งของผูเ้ช่า(i) หรอื บวก
ดว้ย สว่นชดเชยจากผูเ้ช่า(ii) ซึ
งจะมกีารคาํนวณในไตรมาสนั Bนหรอืในปีนั Bน (แลว้แต่กรณี) 

โดยที
 

EBITDA หมายถึง กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักค่าเสื
อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชีของ
ทรพัยส์นิที
กองทรสัต์ DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 ตามสตูรการคํานวณที
อยู่ใน
ขอ้ 5. ทา้ยนีB 

(i) หมายถงึ กรณีที
 EBITDA มากกว่าหรอืเท่ากบั ค่าเช่าคงที
เริ
มตน้ 
(ii) หมายถงึ กรณีที
 EBITDA น้อยกว่า ค่าเช่าคงที
เริ
มตน้ 

การคาํนวณค่าเช่าแปรผนัในแต่ละไตรมาส จะคาํนวณโดยใชย้อดสะสมของ EBITDA ตั Bงแต่
ตน้ปี และยอดค่าเช่าคงที
ข ั Bนตน้สะสมตั Bงแต่ตน้ปีเป็นฐานในการคาํนวณ 

ทั BงนีB ในรอบเดอืนใด ๆ หากค่าเช่าแปรผนัที
ผู้เช่าชําระให้แก่ ผู้ให้เช่าแตกต่างจากค่าเช่า
แปรผนัตามผลลพัธท์ี
ไดจ้ากการคํานวณตามสูตรคํานวณในขา้งต้น โดยใชข้อ้มูลทางการเงนิของผู้
เช่าที
ปรากฎอยู่ในงบภายใน หรอื งบการเงนิประจําปีที
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชขีองผู้เช่า ซึ
งเป็น
ผู้สอบบญัชทีี
มชีื
อเสยีงในระดบัสากล ผู้เช่าตกลงที
จะชําระค่าเช่าแปรผนัส่วนที
ขาดให้แก่ผู้ให้เช่า 
หรอื ผู้ให้เช่าตกลงหกักลบค่าเช่าแปรผนัส่วนที
เกนิ กบัค่าเช่าที
ผู้ให้เช่ามสีทิธไิด้รบั ภายในเดอืน
ถดัไปหลงัจากการคาํนวณค่าเช่าดงักล่าวได ้

โดยในรอบไตรมาสบญัชใีดๆ หากผลรวมค่าเช่าแปรผนัทั Bงหมดที
ผูเ้ช่าไดช้าํระใหแ้ก่ผูใ้หเ้ชา่
มจีํานวนมากกว่า ค่าเช่าแปรผนัซึ
งผูใ้หเ้ช่าควรจะไดร้บัเมื
อคํานวณตามสตูรคํานวณขา้งต้น โดยใช้
ข้อมูลทางการเงินของผู้เช่าที
ปรากฏในงบการเงินประจําไตรมาสที
จดัทําโดยผู้เช่า และ/หรือ งบ
การเงนิประจาํไตรมาสที
สอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองผูเ้ช่า และ/หรอื งบการเงนิประจาํปีที
ตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชขีองผูเ้ช่า (แลว้แต่กรณี) ผูใ้หเ้ช่าตกลงชําระคนืเงนิส่วนต่างดงักล่าวใหผู้เ้ช่าภายใน 
60 วนั นบัจากวนัสิBนไตรมาส 
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4. ส่วนแบ่งของผ ูเ้ช่า หรอื ส่วนชดเชยจากผูเ้ช่า 
4.1  สว่นแบ่งของผูเ้ช่า ใหห้มายถงึเฉพาะในกรณีที
 EBITDA มากกว่าค่าเช่าคงที
เริ
มตน้  

โดยที
ส่วนแบ่งของผูเ้ช่าในไตรมาสนั Bนหรอืในปีนั Bน (แลว้แต่กรณี) เท่ากบัจาํนวนที
ตํ
ากว่า
ระหว่าง 
EBITDA – ค่าเช่าคงที
เริ
มตน้ หรอื  
(EBITDA – 7,000,000 ดอลลารส์หรฐั1) x (1 – ก)  
 ก = ในอตัรารอ้ยละ 90 

4.2 สว่นชดเชยจากผูเ้ช่า ใหห้มายถงึเฉพาะในกรณีที
 EBITDA น้อยกว่าค่าเช่าคงที
เริ
มตน้  

โดยที
สว่นชดเชยจากผูเ้ช่า = ค่าเช่าคงที
เริ
มตน้ – EBITDA 
โดย ณ สิBนปี ค่าเช่าคงที
เริ
มตน้จะเท่ากบัค่าเช่าคงที
สดุทา้ย 

ทั BงนีB ในการคาํนวณ สว่นแบ่งของผูเ้ช่า หรอื สว่นชดเชยจากผูเ้ช่า รายไตรมาส จะคาํนวณโดยใช ้ค่า
เช่าคงที
เริ
มต้น หรือ จํานวนเงิน 7,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ1 คูณด้วยอัตราส่วนของผลรวมของ 
“สดัสว่นของค่าเช่าคงที
เริ
มตน้แต่ละปี” ของไตรมาสนั Bน ตามที
ระบุในตารางขอ้ 2.2 ขา้งตน้ 

5. ก ําไรจากการด ําเนินงานก่อนหักค่าเสื�อมราคา และค่าใช้จ่ายต ัดบญัชี ของทรพัย ์สินที�
กองทรสัต ์DREIT จะเข้าลงทุนเพิ�มเติมคร ั 8งที� 1 (EBITDA) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน
ก่อนหกัค่าเสื
อมราคา 
และค่าใชจ่้ายตดับญัช ี
ของทรพัยส์นิที
กองทรสัต์ 
DREIT จะเขา้ลงทุน
เพิ
มเตมิครั Bงที
 1 
(EBITDA) 

EBITDA  = (ก – ข – ค – ง) 
ก  =  รายไดร้วมจากการประกอบกจิการโรงแรม (รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีง รายไดค้่า

หอ้งพกั รายไดค้่าอาหารและเครื
องดื
ม และรายไดจ้ากการดําเนินงานอื
นๆ) ใน
ไตรมาสนั Bนหรอืในปีนั Bน (แลว้แต่กรณ)ี 

ข  =  ต้นทุนรวมจากการประกอบกจิการโรงแรม (รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีง ต้นทุนค่า
ห้องพกั ต้นทุนค่าอาหารและเครื
องดื
ม และต้นทุนจาการดําเนินงานอื
นๆ) ใน
ไตรมาสนั Bนหรอืในปีนั Bน (แลว้แต่กรณ)ี 

ค  =  ค่าใช้จ่ายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบกิจการโรงแรม  
ในไตรมาสนั Bนหรอืในปีนั Bน (แลว้แต่กรณ)ี 

ง  =  ค่าใชจ่้ายรวมการดําเนินงานอื
นจากการประกอบกจิการโรงแรม (รวมถงึแต่ไม่
จํากดัเพียง ภาษีโรงเรือน ค่าธรรมเนียมการบริหารโรงแรม ค่าธรรมเนียม
ป ร ะ กัน ภัย ธุ ร กิ จ ห ยุ ด ช ะ งัก  ( Business Interruption Insurance)  แ ล ะ
ค่าธรรมเนียมประกันภัยเพื
อประโยชน์บุคคลภายนอก (Public Liabilities 
Insurance) เป็นตน้) ในไตรมาสนั Bนหรอืในปีนั Bน (แลว้แต่กรณ)ี 

หมายเหตุ: กรณีปีของสญัญามรีะยะเวลาการเช่าไม่เต็มเดอืน หรอืไม่เต็มปีปฏิทนิ (แล้วแต่กรณี) ให้คู่สญัญาคํานวณค่าเช่าตาม
ขา้งตน้เป็นรายวนัโดยอนุโลม   

                                                           

1  รายละเอยีดเป็นไปตามที
ปรากฎในสรปุสาระสาํคญัสญัญาเพื
อการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต ์รา่งสญัญาเชา่ชว่งที
ดนิ และเชา่ทรพัยส์นิ 
(โรงแรมดสุติธานี มลัดฟีส)์ 
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1.5 ประมาณการงบกาํไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติสาํหรบัปีต ั 8งแต่
วนัที� 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

 
ทรพัยส์นิที
มอียู่เดมิ  ทรพัยส์นิหลงัการลงทุน

เพิ
มเตมิครั Bงที
 1 
รายได้    
  ค่าเช่า 267,840   560,874  
  ดอกเบีBยรบั 107   170  
รายไดอ้ื
น 400   400  
รวมรายได้ 268,347   561,444  
    
ค่าใช้จ่าย    
ค่าธรรมเนียมจดัการ (8,498)  (11,295) 
ค่าธรรมเนียมทรสัต ี (6,610)  (8,785) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (1,485)  (1,765) 
ค่าธรรมเนียมวชิาชพี (1,466)  (3,214) 
ค่าเบีBยประกนั (2,440)  (6,822) 
ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ -   (16,686) 
ค่าใชจ่้ายอื
น (3,638)  (10,992) 
ค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ตดัจาํหน่าย (440)  (19,640) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (48,856)  (110,800) 
รวมค่าใช้จ่าย (73,433)  (189,999) 
รายได้สทุธิ  194,914   371,445  
    
บวก ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์ 440   19,640  
บวก ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงนิ 421   1,261  
หกั  ส่วนต่างระหว่างค่าใชจ่้ายดอกเบีBยของหนีBสนิตามสญัญาเช่ากบัค่า
เช่าที
จ่ายจรงิ -   (6,173)  
หกั สาํรองเงนิจ่ายดอกเบีBยเงนิกูย้มื (12,634)  (21,453) 
เงินสดสทุธิ ที�สามารถนํามาจ่ายให้ผ ูถ้ือหน่วย 183,141   364,720  
    
ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (รอ้ยละ)1 97.3   92.4  
จาํนวนหน่วยทรสัต์ (ลา้นหน่วย) 409.4   774.4  
ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 178,253   337,174  
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย 0.4354   0.4354 

หมายเหตุ : จากประมาณการงบกําไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติสําหรับปีตั'งแต่วนัที ) 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที ) 31 
ธันวาคม 2563 โดย บริษทั เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัช ีจํากดั ผู้สอบบญัชรัีบอนุญาตไม่พบสิ)งที )เป็นเหตุให้เชื )อว่าสมมติฐานในการจดัทํางบกําไร
ขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติไม่สมเหตุสมผล และการจดัทํางบประมาณการตามสถานการณ์สมมติเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกบันโยบายการบญัชแีละมาตรฐานการบญัชทีี )กองทรัสต์ต้องปฎบิติั อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรพจิารณาสมมติฐานเหล่านั'น รวมทั 'ง
ประมาณการกําไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ DREIT ในอนาคต
ด้วยตนเอง ทั 'งนี' โปรดพจิารณารายละเอียดเพิ )มเติมในเอกสารแนบ 3 “ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้สุทธิตาม
สมมติฐาน สําหรับช่วงเวลาประมาณการตั'งแต่วนัที ) 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที ) 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบญัชรัีบอนุญาต” ในหนังสือชี'
ชวน  

                                                           

1 
 หากคํานวนอ้ตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากกําไรสุทธทิี
ปรบัปรุงแล้วตามประกาศที
 สร. 26/2555 จะคิดเป็นประมาณการอตัราการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนจากกําไรสุทธทิี
ปรบัปรุงแล้ว สําหรบัทรพัย์สนิที
มอียู่เดมิและทรพัย์สนิหลงัการลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1  คดิเป็นรอ้ยละ  97.8 
และ รอ้ยละ 98.1 ตามลําดบั 
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ขอ้มูลที
ระบุในเอกสารนีBเป็นขอ้มูลในลกัษณะที
เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-
looking Statement) โดยขอ้มูลดงักล่าวตั Bงอยู่บนขอ้สมมตฐิานหลายประการตามที
ระบุอยู่ในเอกสารแนบ 3 
“ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้สุทธิตามสมมติฐาน สําหรับช่วงเวลา
ประมาณการตั Bงแต่วันที
 1 มกราคม 2563 ถึงวันที
 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต” และอยู่ภายใต้ความเสี
ยงและความไม่แน่นอนบางประการ อนัอาจทําใหผ้ลประกอบการที
เกดิขึBน
จรงิแตกต่างจากที
ระบุไวใ้นเอกสารนีBอย่างมนีัยสําคญั ทั BงนีBผูจ้ดัการกองทรสัต์และที
ปรกึษาทางการเงินไม่
รบัรองหรอืรบัประกนัขอ้มูลในส่วนนีB และไม่รบัรองหรอืรบัประกนัการคาดการณ์ภายใต้สมมตฐิานที
ระบุใน
ประมาณการ รวมตลอดจนไม่รบัรองว่าประมาณการดงักล่าวจะบรรลุผลหรือน่าจะบรรลุผลหรือถูกต้อง 
เนื
องจากขอ้มูลดงักล่าวจดัทําบนสมมตฐิานในช่วงเวลาที
จดัทํารายงานขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์
สมมติเท่านั Bน ผู้ลงทุนควรพิจารณาสมมติฐานเหล่านั Bน รวมทั Bงประมาณการกําไรขาดทุนและการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทรสัต์ในอนาคตด้วย
ตนเอง 

1.6  ตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เร ียกเกบ็จากกองทรสัต ์

 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที
เรยีกเกบ็จากกองทรสัต ์DREIT มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันีB 

ลาํดบั 
ค ่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเกบ็จากกองทรสัต ์DREIT 

เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลงั 

การทาํธรุกรรมในแต่ละคร ั 8ง 

รอบและระยะเวลาที�

เรียกเกบ็ 

1.  ค่าธรรมเนียมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.001 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิ
รวมของกองทรสัต์ DREIT ทั BงนีB ไมต่ํ
ากว่า 

2,000,000 บาทต่อปี  

รายเดอืน 

2.  ค่าธรรมเนียมในการได้มา/จําหน่ายไปซึ
 ง
ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ (Acquisition / Disposal 
Fee) 

กรณไีดม้าซึ
งทรพัยส์นิของบุคคลที
เกี
ยวโยง
กนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 ของมลูค่าทรพัยส์นิที

ไดม้าของกองทรสัต ์

กรณไีดม้าซึ
งทรพัยส์นิของบุคคลที
ไมเ่กี
ยว
โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิที

ไดม้าของกองทรสัต ์

กรณจีาํหน่ายไปซึ
งทรพัยส์นิของกองทรสัต ์
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่าทรพัยส์นิที


จาํหน่ายไปของกองทรสัต ์

 

3.  ค่าธรรมเนียมทรสัต ี ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิ
รวมของกองทรสัต์  DREIT ทั BงนีB ไมต่ํ
ากว่า 

5,000,000 บาทต่อปี 

รายเดอืน 

4.  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามที
นายทะเบยีนหน่วยทรสัต์กาํหนด   รายเดอืน 
5.  ค่าธรรมเนียมที
ปรกึษา กรณีที
มกีารซืBอ ขาย โอน 

หรือเปลี
ยนมอืของอสังหาริมทรพัย์ในแต่ละครั Bง 
หรือกรณีอื
น ๆ เช่น ค่าที
ปรึกษาเฉพาะด้าน  
ค่ า ที
 ป รึ ก ษ า ก ฎ ห ม า ย  ค่ า ท น า ย ค ว า ม  
ค่าที
ปรกึษาผู้คุมงานก่อสร้าง ค่าจ้างวศิวกรคุม

ตามที
จ่ายจรงิ เมื
อเกดิรายการ 
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ลาํดบั 
ค ่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเกบ็จากกองทรสัต ์DREIT 

เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลงั 

การทาํธรุกรรมในแต่ละคร ั 8ง 

รอบและระยะเวลาที�

เรียกเกบ็ 

งานก่อสรา้ง และ/หรอื ประเมนิคุณภาพงาน เป็น
ตน้ 

6.  ค่าธรรมเนียมที
ปรกึษาทางการเงนิ กรณีเสนอขายครั Bงแรก: ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.50 ของจํานวนเงนิที
ระดมทุนได้ หรอื ตาม
มลูค่าหน่วยทรสัต์ที
ออกเพื
อการแปลงสภาพ 
กรณีที
มีการเพิ
มทุน: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.00 ของจาํนวนเงนิที
ระดมทุนได ้
กรณอีื
น ๆ: ตามอตัราที
จ่ายจรงิ  

เมื
อเกดิรายการ 

7.  ค่าธรรมเนียมในการจดัจําหน่าย หน่วยทรสัต์: 
สําหรบัการออกและเสนอขาย หน่วยทรสัต์ครั Bง
แรก และสําหรบัการเสนอขายเพิ
มเตมิเพื
อเพิ
ม
เงนิทุนของ กองทรสัต์ในคราวต่อ ๆ ไป 

คราวละไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของจาํนวนเงนิ 
ที
จดัจาํหน่าย 

เมื
อเกดิรายการ 

8.  ค่าใช้จ่ายอื
น ๆ (รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื
น ๆ 
เป็นไปตามที
ปรากฏในส่วนที
 2 ข้อ 10 อัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที
เรียกเก็บจาก
กองทรสัต์) 

ตามที
ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  
หรอืตามที
จ่ายจรงิ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 8.00 

ของมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิ
 

รายปี และ/หรอืเมื
อเกดิ
รายการ 

หมายเหตุ: 1 สําหรบัปี 2561 และปี 2562 ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะคดิค่าธรรมเนียมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.15  

ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์ทั BงนีB ไมตํ่
ากว่า 2,000,000 บาท ต่อปี 

1.7 เงื�อนไขในการยกเลิกการเพิ�มทุนคร ั 8งที� 1 

 ในกรณีที
มเีหตุการณ์อย่างใดอยา่งหนึ
งดงัต่อไปนีB ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะยกเลกิการระดมทุนเพื
อเพิ
มทุน ตาม

ประกาศที
 ทจ. 49/2555 

1) มลูค่าหน่วยทรสัตท์ี
จองซืBอเมื
อรวมกบัเงนิที
กองทรสัตก์นัไวเ้พื
อลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละมูลค่าเงนิ
กู้ยมืจากบุคคลอื
น (ถ้าม)ี มมีูลค่าไม่เพยีงพอที
จะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามที
ระบุไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนงัสอืชีBชวนการเสนอขายหน่วยทรสัต ์โดยใหย้กเลกิการ
เสนอขายทั Bงจาํนวน 

2) มกีารจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผูก่้อตั Bงทรสัต ์ทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
หรอืผูล้งทุนต่างดา้วและทาํใหก้ารถอืหน่วยทรสัตข์องบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลดงักล่าวเมื
อรวมกบัจาํนวน
หน่วยที
ถอือยู่เดมิ (ถ้าม)ี ไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ี
กําหนดในประกาศฉบบัขา้งตน้ โดยให้
ยกเลกิการเสนอขายเฉพาะสว่นที
เกนิกว่าอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ี
กาํหนดในประกาศฉบบัขา้งตน้ 

3) เมื
อเกดิเหตุสดุวสิยั การเปลี
ยนแปลงอย่างมนียัสาํคญัทางดา้นกฎหมาย การเงนิ เศรษฐกจิ ภาวะตลาด
หลกัทรพัย์ หรือการเมืองทั Bงในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี
ยนแปลงอย่างมนีัยสําคญัที
มี
ผลกระทบต่อทรพัยส์นิที
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
หนึ
ง 

4) เมื
อมเีหตุที
ทําใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานราชการ สั 
งระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
หรอืไม่สามารถสง่มอบหน่วยทรสัตท์ี
เสนอขายได ้
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5) มเีหตุอื
นใดตามเงื
อนไขการบอกเลกิสญัญาที
กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั Bงผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ
จาํหน่าย (Underwriting Agreement) 

1.8 ความเสี�ยงสาํคญัของการลงทนุในหน่วยทรสัต  ์DREIT 

การลงทุนในหน่วยทรสัต์ DREIT มคีวามเสี
ยง ผู้ลงทุนควรพจิารณาปัจจยัความเสี
ยงอย่างรอบคอบ
ก่อนที
จะตดัสนิใจลงทุน ทั BงนีB ในสว่นนีBจะกล่าวถงึความเสี
ยงสาํคญัของการลงทุนในหน่วยทรสัต์ DREIT โดย
สรุปเท่านั Bน เนืBอหาในรายละเอยีดของปัจจยัความเสี
ยงได้ระบุไว้ในส่วนที
 2 ขอ้ 5 ของหนังสอืชีBชวน 

1. ความเสี
ยงเกี
ยวกบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์DREIT 

1.1 ความเสี
ยงโดยทั 
วไปในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

1.2 ความเสี
ยงของการลงทุนของกองทรัสต์เพื
อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที
กระจุกตัวเมื
อ
เปรยีบเทยีบกบักองทรสัตแ์ละกองทุนรวมประเภทอื
น 

1.3 ความเสี
ยงจากการที
กองทรสัต์จะลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซึ
งมูลค่าของสทิธิ
การเช่าอาจลดลงตามระยะเวลาเช่าที
เหลืออยู่ และจะมีผลให้มูลค่าหน่วยทรัสต์ของ
กองทรสัตล์ดลงตามสว่นไปดว้ย 

1.4 ความเสี
ยงที
ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ DREIT อาจต้องเผชิญกบัความเสี
ยงจากการ
แขง่ขนัในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที
ยวที
สงูขึBน 

1.5 ความเสี
ยงเรื
องภยัธรรมชาติและเหตุสุดวสิยัอื
นๆ การก่อการร้าย สงคราม และความไม่
แน่นอนทางการเมอืงอาจมผีลกระทบในทางลบต่อรายไดข้องกองทรสัต ์

1.6 ความเสี
ยงที
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ DREIT อาจอยู่ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑท์าง
กฎหมายเกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อม โดยการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายดงักล่าวอาจ
สง่ผลใหก้องทรสัต ์มค่ีาใชจ้่ายและภาระความรบัผดิหลายดา้น 

1.7 ความเสี
ยงจากกรณีการถูกเวนคนืทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์DREIT 

1.8 ความเสี
ยงที
มูลค่าของอสงัหารมิทรพัยท์ี
กองทรสัต์ลงทุนตามการประเมนิมูลค่าโดยบรษิทั
ประเมินค่าทรัพย์สินไม่ได้เป็นเครื
องแสดงมูลค่าที
แท้จริงของอสงัหาริมทรัพย์ และไม่
สามารถรบัประกนัไดว้่าราคาขายของอสงัหารมิทรพัยน์ั Bนจะเป็นไปตามที
ประเมนิ ไม่ว่าใน
ปัจจุบนัหรอืในอนาคต 

1.9 ความเสี
ยงสําหรบัโครงการโรงแรมดุสติธานี ลากูน่า ภูเกต็ จากการไม่มสีทิธใิชถ้นนส่วน
บุคคล 

1.10 ความเสี
ยงจากการถูกสั 
งใหร้ืBอถอนอาคารสิ
งปลกูสรา้ง 

1.11 ความเสี
ยงจากความบกพร่องของทรพัยส์นิหรอืความรบัผดิเกี
ยวกบัทรพัยส์นิที
อาจไม่พบ
หรอืไม่สามารถตรวจสอบได้จากการตรวจสอบขอ้มูลก่อนการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิหลกั
ของกองทรสัต ์DREIT 

1.12 ความเสี
ยงจากการไดม้าซึ
งทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 และ
การดาํเนินการเพื
อใหไ้ดม้าซึ
งทรพัยส์นิที
กองทรสัต ์DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 
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1.13 ความเสี
ยงที
กองทรสัตอ์าจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัย์และการขาดทางเลอืกอื
นในการใชป้ระโยชน์จากทรพัย์สนิที
กองทรสัต์ 
DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 

1.14 ความเสี
ยงจากการที
ทรพัย์สนิที
กองทรสัต์ DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเติมครั Bงที
 1 ตั Bงอยู่ใน
ต่างประเทศ 

1.15 ความเสี
ยงเรื
องการรบัโอนบุคลากรของกจิการโครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์ในกรณีที

สญัญาเช่าช่วงที
ดนิ และเช่าทรพัยส์นิสิBนอายุ หรอืมกีารเลกิสญัญาก่อนกาํหนด 

2. ความเสี
ยงที
เกี
ยวกบัการดาํเนินงานและโครงสรา้งของกองทรสัต ์

2.1 ความเสี
ยงจากการเปลี
ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีหรือกฎหมายที
เกี
ยวข้อง หรือ
แนวทางการปฏบิตัขิองหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้ง 

2.2 ความเสี
ยงดา้นภาษแีละค่าธรรมเนียม 

2.3 ความเสี
ยงจากการลดลงของมลูค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิหลกัและการลงทุนในสทิธกิารเช่า
อสงัหาริมทรพัย์จะมีผลกระทบในทางลบต่อบญัชกีําไรขาดทุน มูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์

2.4 ความเสี
ยงจากความสามารถในการชาํระค่าเช่าของผูเ้ช่าหลกั และการปฏบิตัติามขอ้ตกลง
ในสญัญาเช่า และ/หรอื เช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั 

2.5 ความเสี
ยงจากการไม่สามารถหาผูเ้ช่าหลกัไดใ้นอนาคต 

2.6 ความเสี
ยงที
เกดิขึBนเมื
อต้องมกีารปรบัปรุงทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ DREIT และความ
เพยีงพอของเงนิสาํรองสาํหรบัการปรบัปรุง 

2.7 ความเสี
ยงเกี
ยวกบัการประกนัภยั 

2.8 ความเสี
ยงจากการที
คู่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

2.9 ความเสี
ยงจากสญัญาเช่าที
ดนิจากรฐับาลสาธารณรฐัมลัดฟีส ์

2.10 ความเสี
ยงเกี
ยวกบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรม  

2.11 ความเสี
ยงที
อาจเกดิขึBนอนัเป็นผลจากการที
กองทรสัตก์ูย้มืเงนิ 

2.12 ความสําเร็จของกองทรสัต์ขึBนอยู่กบัความสามารถของผู้จดัการกองทรสัต์ในการบรหิาร
จดัการกองทรสัต์ และขึBนอยู่กบัความสามารถของผู้เช่าหลกัและผู้บริหารโรงแรมในการ
จดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์DREIT 

2.13 ความเสี
ยงจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต ์และกลุ่มดุสติธานี 

2.14 ความเสี
ยงจากการพึ
งพงิผูบ้รหิารโรงแรม และการใชเ้ครื
องหมายการคา้ หรอืแบรนดข์อง
ผูบ้รหิารโรงแรมสาํหรบัทรพัยส์นิโครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์

2.15 ความเสี
ยงที
กองทรสัตไ์ม่มอีาํนาจควบคุมผูบ้รหิารโรงแรมไดโ้ดยตรง 

2.16 ความเสี
ยงจากอตัราดอกเบีBย และอตัราแลกเปลี
ยนเงนิตรา ซึ
งอาจจะจํากดัผลประโยชน์ที

กองทรสัต์จะไดร้บัจากทรพัยส์นิที
กองทรสัต์ DREIT จะเขา้ลงทุนเพิ
มเตมิครั Bงที
 1 และการ



ทรสัต์เพื
อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดุสติธาน ี
Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (DREIT) เอกสารแนบ 2 

ส่วนที
 1 หน้า 1 - 30  

เข้าทําธุรกรรมดังกล่าวไม่สามารถคุ้มครองความเสี
ยงจากอัตราดอกเบีBย และอัตรา
แลกเปลี
ยนเงนิตราทั Bงหมด 

2.17 ความเสี
ยงเรื
องการจ่ายผลประโยชน์จากการดําเนินงานของทรพัย์สนิที
กองทรสัต์ DREIT 
จะเข้าลงทุนเพิ
มเติมครั Bงที
 1 แก่กองทรสัต์ ขึBนอยู่กบัรูปแบบในการส่งเงนิ ซึ
งอาจมกีาร
เปลี
ยนแปลง และอาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี
ยนแปลงมาตรฐานการควบคุม การ
เคลื
อนย้ายเงนิทุน หลกัเกณฑ์เกี
ยวกบัการส่งเงนิ และการควบคุมการแลกเปลี
ยนเงนิใน
ประเทศที
กองทรสัตล์งทุน 

2.18 ความเสี
ยงจากการที
อสงัหาริมทรัพย์ที
กองทรัสต์ถือครองนั Bนอาจมีค่าใช้จ่ายเกี
ยวกบั
อสงัหารมิทรพัย ์รวมทั Bงค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการต่าง ๆ เพิ
มมากขึBน 

2.19 ความเสี
ยงจากการที
กองทรสัต์ ต้องพึ
งพาบุคลากรที
มคีวามชํานาญและประสบการณ์ ใน
การดาํเนินการจดัหาประโยชน์และบรหิารจดัการการใชป้ระโยชน์อสงัหารมิทรพัย ์

2.20 ความเสี
ยงจากการที
สญัญาจ้างบริหารโรงแรมอาจจะไม่ได้รบัการต่อออกไป เมื
อครบ
กําหนดอายุ หรอืแมจ้ะมกีารต่อสญัญาออกไป ขอ้กําหนดและเงื
อนไขภายใต้สญัญาฉบบัที

จะต่อออกไป อาจไม่ดแีละเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิเหมอืนเดมิ 

3. ความเสี
ยงที
เกี
ยวกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

3.1 ความเสี
ยงโดยทั 
วไปที
เกี
ยวกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต ์

3.2 ความเสี
ยงทางการเมอืงในประเทศไทย 

3.3 ความเสี
ยงที
ราคาของหน่วยทรสัตอ์าจมกีารเปลี
ยนแปลงไดภ้ายหลงัการเสนอขาย 

3.4 ความเสี
ยงที
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ DREIT อาจเกดิรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของทรพัยส์นิทางบญัช ี

3.5 ความเสี
ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซืBอขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง 

3.6 ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์

3.7 ความเสี
ยงจากการใชมู้ลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) ของกองทรสัต์ อาจไม่สอดคลอ้งกบัราคา
ซืBอขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

3.8 ความเสี
ยงกรณีที
มีการเลิกกองทรสัต์เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์ อาจจะน้อยกว่า
จาํนวนเงนิที
ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดล้งทุน 

3.9 ความเสี
ยงที
สมมตฐิานในประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอยีดรายได้
จากการลงทุนสุทธติามสมมตฐิานมคีวามไม่แน่นอน และขึBนอยู่กบัความเสี
ยงและความไม่
แน่นอนทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเงนิ กฎเกณฑ์ที
เกี
ยวขอ้งและการแข่งขนั ซึ
งอาจส่งผล
ใหผ้ลประกอบการที
แทจ้รงิแตกต่างจากที
ประมาณการไวอ้ย่างมนียัสาํคญัและอาจสง่ผลต่อ
มลูค่าที
ไดล้งทุนในกองทรสัต ์

 


