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หนังสือแจ้งการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพ ิ�มเตมิสาํหรับการเพ ิ�มท ุนครั !งท ี� 1 
 

ส่วนท ี� 1 ข้อมลูการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพ ิ�มเติมสาํหรับการเพ ิ�มทุนครั !งท ี� 1 

1. วัน เดอืน ปี และครั !งท ี�ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทท ี�มมีตใิห้จดัสรรหน่วยทรัสต์เพ ิ�มเตมิสาํหรับการ
เพ ิ�มท ุนครั !งท ี� , 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 9/2562 เมื�อวนัที� 22 สงิหาคม 2562 

 
2. รายละเอยีดการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพ ิ�มเตมิสาํหรับการเพ ิ�มทนุครั !งท ี� , 

ประเภทหน่วยทรัสต์ : ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 

ทุนชาํระแล้วเดมิ : 3,656,023,880 บาท 

ทุนชาํระที�จะเพ ิ�ม : ไม่เกิน 1,782,239,000 บาท 

จาํนวนหน่วยทรัสต์ท ี�ออกและ
เสนอขายเพิ�มเตมิ 

: 302,100,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่เกิน 5.90 บาทต่อหนว่ย 

ทุนท ี�ชาํระท ี�จะเพ ิ�มและจัดสรร
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดมิ 

: ไม่เกิน 1,782,239,000 บาท 

จาํนวนหน่วยทรัสต์ท ี�ออกและ
เสนอขายเพิ�มเตมิและจัดสรร
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดมิ 

: ไม่เกิน 302,100,000 หน่วย 

วิธ ีการจัดสรร : สดัสว่นการเสนอขายเป็นดงันี � 

ส่วนท ี�  1 จัดสรรและเสนอขายต่อผู้ ถ ือหน่วยทรัสต์ เด ิมท ี�มี
ร ายชื� อ ปร าก ฏ ใน ส มุด ท ะเ บียน ผู้ ถ ือ ห น่ วยท รัส ต์  (Rights 
Offering)  

เป็นการให้สิทธิในการจองซื �อต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�มีรายชื�อ
ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ในวนัที� 2 
กันยนยน 2562 โดยเสนอขายและจัดสรรตามสัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมแต่ละรายในอัตราส่วน 1 
หน่วยทรัสต์ เดิมต่อ 0.7379 หน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขาย
เพิ�มเติม ทั �งนี � ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามสัดส่วนที�กําหนดไม่
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สามารถกระทําได้ หรือในกรณีมีเศษหน่วยทรัสต์ที�ไม่สามารถ 
จัดสรรให้เป็นจํานวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดลงเป็นจํานวนเต็มหน่วยที�
ใกล้เคียงที�สดุ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจํานงที�จะ
ซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี �ตามสิทธิที�ได้รับจัดสรร 
หรือเกินกว่าสทิธิที�ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสทิธิที�ได้รับการจัดสรร 
หรือสละสิทธิไม่จองซื �อหน่วยทรัสต์ที�เสนอขายเพิ�มเติมในครั �งนี �ก็ได้ 

ทั �งนี � ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที� 1 นี �ให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที�ได้รับจัดสรรแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ�มเติมที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที�แสดงความ
จํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์เกินกว่า สิทธิที� ได้ รับจัดสรรตามที�
เห็นสมควร ก่อน พร้อมกบั หรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ส่วน
ที� 2 หรือไม่ก็ได้ 

ส่วนท ี� 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนท ี�เหลือจากการเสนอขายใน
ส่ ว น ท ี�  1 ใ ห้ แ ก่ ป ร ะช าช น ท ั� ว ไ ป  (Public Offering)  ต าม ที�
เหน็สมควรตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท ี� ทธ. 
HI/HKKL เรื� อง หลัก เกณฑ์ เงื�อน ไข  แ ละ วิธ ีการ ในการ จัด
จาํหน่ายหลกัทรัพย์ และประกาศอื�นใดท ี�เก ี�ยวข้อง 

ทั �งนี � หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากเสนอขายให้แก่ประชาชนทั�วไป 
(Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที�จะจัดสรรหน่วยทรัสต์
เพิ�มเติมที�เหลือให้แก่ผู้ จองซื �อที�มีสิทธิจองซื �อในส่วนที� 1 ที�แสดง
ความจํานงที�จะซื �อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที�ได้รับจัดสรรตามที�
เห็นสมควร พร้อมกบั หรือหลงัจากการจดัสรรสว่นที� 2 แล้วหรือไม่ก็
ได้ 

 
3. วันกาํหนดรายชื�อผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดมิท ี�ม ีส ิทธ ิจองซ ื !อหน่วยทรัสต์ในการเพ ิ�มท ุนครั !งท ี� 1  

วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มสิีทธิในการจองซื �อหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมในการเพิ�มทนุครั �งที� 1 (Record Date) คือ 
วนัที� 2 กนัยายน 2562 
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4. กาํหนดวันจองซ ื !อและรับชาํระเงินค่าหน่วยทรัสต์เพ ิ�มท ุน 

ประเภทนักลงทุน 
ระยะเวลาจอง
ซ ื !อหน่วยทรัสต์ 

สถานท ี�จองซ ื !อ
หน่วยทรัสต์ 

การชาํระเงนิค่าจองซื !อ
หน่วยทรัสต์ 

(1) ก าร เ ส น อ ข าย ต่ อ ผู้ ถ ือ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ เ ดิม ต าม สิท ธิท ี� ไ ด้ รั บ จัด ส ร ร ต าม สัด ส่ ว น ก าร ถือ ห น่ ว ย ท รั ส ต์   
(Rights Offering) (ผู้จองซ ื !อหน่วยทรัสต์ต้องใช้ใบจองซ ื !อ แบบ ก.) 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 
(Rights Offering) 
- ประเภทบคุคลธรรมดา 

และนิติบคุคล 
 

 

วนัที� 13, 16-19 
กนัยายน 2562 

จองซื �อได้ที�ธนาคาร  
ซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั 
(มหาชน) ทกุสาขา 
ทั�วประเทศ  

ตั �งแตเ่วลา 9.00 น. หรือเวลา
เปิดทาํการของแต่ละสาขา
ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที� 
19 กนัยายน 2562 

 
 

- หากทําการจองซื �อ ในวันที�  13,  
16-19 กันยายน 2562 เวลา 9.00 
น. หรือเวลาเปิดทําการของแต่ละ
สาขา ถึงเวลา 16.00 น. และก่อน
เ ว ล า  12. 00 น .  ข อ ง วั น ที�  18 
กันยายน 2562 สามารถชําระเงิน
ค่าจองซื �อโดยชําระเป็น (1) เงินสด  
(2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  

- หากทําการจองซื �อหลงัเวลา 12.00 
น. ของวันที�  18 กันยายน 2562 
หรือเวลา 9.00 น. ถึงเวลา16.00 
น. ของวันที�  19 กันยายน 2562 
ต้องชําระค่าจองซื �อด้วยเงินสด 
เท่านั �น 

- ประเภทนกัลงทนุ
สถาบนัที�มิได้นําส่งใบ 
Bookbuilding 
 

 วนัที� 13, 16-19 
กนัยายน 2562 

จองซื �อได้ที�ปรึกษาทางการ
เงนิและตลาดทนุ ธนาคาร  
ซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั 
(มหาชน) ชั �น 24 เลขที� 44 
ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

ตั �งแตเ่วลา 9.00 น. หรือเวลา
เปิดทาํการของแต่ละสาขา
ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที� 
19 กนัยายน 2562 

 

- หากทําการจองซื �อในวนัที� 13, 16-
19 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. 
ถึงเวลา 16.00 น. และก่อนเวลา 
12.00 น. ของวันที�  18 กันยายน 
2562 สามารถชําระเงินค่าจองซื �อ
โดยชําระเป็น (1) การโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) 
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

- ห า ก ทํ า ก า รจ อ ง ซื �อ หลั ง เ ว ล า  
12.00 น. ของวันที�  18 กันยายน 
2562 หรือเวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที�  19 กันยายน 
2562 ต้องชําระค่าจองซื �อด้วยการ
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ประเภทนักลงทุน 
ระยะเวลาจอง
ซ ื !อหน่วยทรัสต์ 

สถานท ี�จองซ ื !อ
หน่วยทรัสต์ 

การชาํระเงนิค่าจองซื !อ
หน่วยทรัสต์ 

โ อ น เ งิ น ผ่ า น ร ะ บ บ บ า ท เ น ต 
(BAHTNET) เท่านั �น 

- นกัลงทนุสถาบนั 
ที�นาํส่งใบ 
Bookbuilding 

วนัที� 20, 23 
กนัยายน 2562 

จองซื �อได้ที�ปรึกษาทางการ
เงนิและตลาดทนุ ธนาคาร  
ซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั 
(มหาชน) ชั �น 24 เลขที� 44 
ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

ตั �งแตเ่วลา 9.00 น. หรือเวลา
เปิดทาํการของแต่ละสาขา
ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที� 
23 กนัยายน 2562 

 

- หากทําการจองซื �อในวนัที� 20,  23 
กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง
เ ว ลา 16.00 น .  แ ละ ก่ อ น เว ลา 
12.00 น. ของวันที� 20 กันยายน 
2562 สามารถชําระเงินค่าจองซื �อ
โดยชําระเป็น (1) การโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) 
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

- ห า ก ทํ า ก า รจ อ ง ซื �อ หลั ง เ ว ล า  
12.00 น. ของวันที�  20 กันยายน 
2562 หรือเวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที�  23 กันยายน 
2562 ต้องชําระค่าจองซื �อด้วยการ
โ อ น เ งิ น ผ่ า น ร ะ บ บ บ า ท เ น ต 
(BAHTNET) เท่านั �น 

บริษัท ดสุติธานี จํากดั 
(มหาชน) และ 
บคุคลที�เกี�ยวโยงกนั   
(Rights Offering) 

วนัที� 20, 23 
กนัยายน 2562 

จองซื �อได้ที�ปรึกษาทางการ
เงนิและตลาดทนุ ธนาคาร  
ซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั 
(มหาชน) ชั �น 24 เลขที� 44 
ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

ตั �งแตเ่วลา 9.00 น. หรือเวลา
เปิดทําการของแต่ละสาขา
ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที� 
23 กนัยายน 2562 
 

- หากทําการจองซื �อในวันที� 20, 23 
กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง
เว ลา  16.00 น .  และ ก่อนเวลา 
12.00 น. ของวันที� 20 กันยายน 
2562 สามารถชําระเงินค่าจองซื �อ
โดยชําระเป็น (1) การโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) 
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

- ห า ก ทํ า ก า ร จ อ ง ซื �อ หลั ง เ ว ลา  
12.00 น. ของวันที� 20 กันยายน 
2562 หรือเวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที� 23 กันยายน 
2562 ต้องชําระค่าจองซื �อด้วยการ



สิ�งท ี�ส่งมาด้วย 1 
 

ประเภทนักลงทุน 
ระยะเวลาจอง
ซ ื !อหน่วยทรัสต์ 

สถานท ี�จองซ ื !อ
หน่วยทรัสต์ 

การชาํระเงนิค่าจองซื !อ
หน่วยทรัสต์ 

โ อ น เ งิ น ผ่ า น ร ะ บ บ บ า ท เ น ต 
(BAHTNET) เท่านั �น 

(2)  การเสนอขายต่อประชาชนท ั�วไป (Public Offering) (ผู้จองซื !อหน่วยทรัสต์ต้องใช้ใบจองซื !อ แบบ ข.) 
นกัลงทนุสถาบนั วนัที� 20, 23 

กนัยายน 2562 
จองซื �อได้ที�ปรึกษาทางการ
เงนิและตลาดทนุ ธนาคาร  
ซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั 
(มหาชน) ชั �น 24 เลขที� 44 
ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

ตั �งแตเ่วลา 9.00 น. หรือเวลา
เปิดทําการของแต่ละสาขา
ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที� 
23 กนัยายน 2562 
 

- หากทําการจองซื �อในวันที� 20, 23 
กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง
เว ลา  16.00 น .  และ ก่อนเวลา 
12.00 น. ของวันที� 20 กันยายน 
2562 สามารถชําระเงินค่าจองซื �อ
โดยชําระเป็น (1) การโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) 
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

- ห า ก ทํ า ก า รจ อ ง ซื �อ หลั ง เ ว ล า  
12.00 น. ของวันที�  20 กันยายน 
2562 หรือเวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที�  23 กันยายน 
2562 ต้องชําระค่าจองซื �อด้วยการ
โ อ น เ งิ น ผ่ า น ร ะ บ บ บ า ท เ น ต 
(BAHTNET) เท่านั �น 

บคุคลตามดลุยพินจิของ
ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย
และรับประกนัการจําหน่าย
หนว่ยทรัสต์  
(ที�ไม่ใช่นกัลงทนุสถาบนั) 

วนัที� 13, 16-20 
และ 23 กนัยายน 
2562 

จองซื �อได้ที�ธนาคาร  
ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 
(มหาชน) ทกุสาขาทั�ว
ประเทศ 

ตั �งแตเ่วลา 9.00 น. หรือเวลา
เปิดทําการของแต่ละสาขา 
ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที� 
23 กนัยายน 2562  

 - หากทําการจองซื �อ ในวันที�  13,  
16-20 กันยายน 2562 เวลา 9.00 
น. ถงึเวลา 16.00 น. และก่อนเวลา 
12.00 น. ของวันที� 20 กันยายน 
2562 สามารถชําระเงินค่าจองซื �อ
โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

- หากทําการจองซื �อหลงัเวลา 12.00 
น. ของวันที�  20 กันยายน 2562 
หรือเวลา 9.00 น. ถึงเวลา16.00 น. 
ของวันที� 23 กันยายน 2562 ต้อง
ชําระคา่จองซื �อเป็น เงนิสด เท่านั �น 
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5. วัตถุประสงค์การเพ ิ�มท ุน 

เพื�อนําเงินที�ได้จากการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ไปลงทนุในทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะเข้าลงทนุเพิ�มเติมครั �งที� 1 และ/หรือ 
เพื�อใช้ในการดําเนินกิจการของกองทรัสต์ ซึ�งรวมถึงสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนทนุและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สิน
หลกัของกองทรัสต์ และ/หรือ เพื�อชําระหนี �เงนิกู้ตามสญัญากู้ เดมิของกองทรัสต์ DREIT 

รายละเอียดของทรัพย์สนิที�กองทรัสต์จะลงทนุเพิ�มเติมครั �งที� 1 มีดงันี � 

รายละเอยีดของทรัพย์สนิท ี�
กองทรัสต์จะลงทนุเพ ิ�มเติม
ครั !งท ี� 1 

: โครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟ ส์ ต ั !งอยู่ท ี�เกาะ Mudhdhoo 
ในหมู่ เกาะ Baa Atoll ในสาธารณรัฐมัลดฟีส์ 

  

(1) ที�ดนิ 

 สิทธิการเช่าในที�ดินซึ�งเป็นที�ตั �งโครงการโรงแรมดุสิตธานี  
มัลดีฟส์ ตั �งอยู่ที� เกาะ Mudhdhoo ในหมู่ เกาะ Baa Atoll 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ�งปัจจุบันเป็นที�ดินที� DMS Property 
Investment Private Limited (“DMS”) (บริษัทจัดตั �งภายใต้
กฎหมายสาธารณรัฐมลัดีฟส์) ได้รับสิทธิการเช่าจากรัฐบาล
ของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นระยะเวลาประมาณ 48 ปี โดย
ในปัจจุบัน มีระยะเวลาการเช่าคงเหลือประมาณ 40 ปี 5 
เดือน (คาดว่า ณ วันที�กองทรัสต์เข้าลงทุน จะมีระยะเวลา
การเช่าคงเหลือประมาณ 40 ปี) มีพื �นที�ตามสัญญาเช่า
ประมาณ 116  ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา 

(2) อาคารและสิ�งปลกูสร้าง 

กรรมสทิธิqในอาคาร และสิ�งปลกูสร้างใดๆ ซึ�งได้ปลกูสร้างใน
ที�ดินซึ�งเป็นที�ตั �งโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ซึ�งเป็น
อาคารและสิ�งปลูกสร้างที� DMS มีกรรมสิทธิq รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง อาคารบ้านพกัตากอากาศ (Villa) ระดับหรูหรา
รูปแบบต่างๆ จํานวน 951 หลงั พร้อมทั �งพื �นที�ส่วนอํานวย
ความสะดวก สว่นต้อนรับ ร้านอาหาร และสระว่ายนํ �า ทั �งนี � 
ให้รวมถึงระบบต่างๆ และสิ�งติดตั �งตรึงตรา สิ�งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคารดังกล่าว  และ

                                                        
1  ปัจจบุนัใช้เป็นห้องพกัของผู้บริหารโรงแรม จํานวน 1 หลงั 



สิ�งท ี�ส่งมาด้วย 1 
 

อสังหาริมทรัพย์อื�นใดซึ�งเป็นกรรมสิทธิqของ DMS และได้ใช้
ในการดําเนินกิจการโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ อยู่
ในปัจจบุนั 

(3) กรรมสิทธิq ในสังหาริมทรัพย์ที�ใช้ในการประกอบกิจการ
โครงการโรงแรมดสุติธาน ีมลัดีฟส์ 

6. ประโยชน์ท ี�กองทรัสต์จะได้รับจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพ ิ�มทนุ 

ผู้จดัการกองทรัสต์คาดว่ากองทรัสต์จะมีทรัพย์สินเพิ�มขึ �นอนัจะสง่ผลให้มกีารกระจายความเสี�ยงในการลงทนุ นอกจากนี � 
การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วยงัสง่ผลให้กองทรัสต์มีโอกาสในการได้มีสว่นรับผลประโยชน์สว่นเพิ�มในทรัพย์สนิใหม่ที�
ลงทนุ ทั �งนี � การที�กองทรัสต์มีจํานวนหนว่ยทรัสต์เพิ�มมากขึ �นอาจจะทําให้หน่วยทรัสต์มีสภาพคลอ่งมากขึ �นสาํหรับการซื �อ
ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจาํกดั 

1) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที�ปรับปรุง
แล้วของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ t ครั �ง และจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิ �นรอบปีบญัชีหรือรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั �น แล้วแต่กรณี 
กําไรสทุธิที�ปรับปรุงแล้วตามวรรคหนึ�ง ให้หมายถึงกําไรที�ปรับปรุงด้วยรายการดงัต่อไปนี � 

(ก) การหักกําไรที�ยังไม่เกิดขึ �น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทั �งการปรับปรุงด้วยรายการอื�นตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื�อให้
สอดคล้องกบัสถานะเงนิสดของกองทรัสต์ 

(ข) การหกัด้วยรายการเงนิสาํรองเพื�อการชําระหนี �เงนิกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัจากการกู้ ยืมเงนิของกองทรัสต์ตาม
วงเงินที�ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนังสือชี �ชวน หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 
แล้วแต่กรณี 

2) ในกรณีที�กองทรัสต์มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือ
หนว่ยลงทนุจากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

3) ในกรณีที�ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาดงักลา่ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์  

4) ในกรณีที�กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  
5) ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนที�จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบญัชี

หรือรอบปีบัญชีใดมีมูลค่าตํ�ากว่าหรือเท่ากับ x.tx บาท ผู้ จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที�จะไม่จ่ายประโยชน์ 
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ตอบแทนในครั �งนั �นและให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนที�กําหนดไว้ 

6) สําหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามที�ระบไุว้ เว้นแต่
กรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื�น ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั �น  

7) ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสดัสว่นการถือหน่วยของผู้ถือหน่วยทรัสต์
แต่ละราย ทั �งนี � ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ถือ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศที� ทจ. z{/|}}} เฉพาะในสว่นที�เกิน
หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที�ไม่อาจจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ดงักลา่วตกเป็นของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายอื�นตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ 

8) ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราประโยชน์ตอบแทน โดย
การแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีชื�ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลกัทรัพย์ และแจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

9) ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดงักล่าวไปใช้เพื�อการ
อื�นใดนอกจากเพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

8. รายละเอยีดอ ื�นใดท ี�จาํเป็นสาํหรับการประกอบการตัดสินใจลงทนุในหน่วยทรัสต์ 

-ไม่มี- 
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ส่วนท ี� 2 ข้อมูลเบื !องต้นของกองทรัสต์ 

1. ชื�อและสถานท ี�ต ั !งของกองทรัสต์ 

ช ื�อทรัสต์ (ภาษาไทย)  ทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดสิุตธาน ี
ชื�อทรัสต์ (ภาษาองักฤษ) Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (DREIT) 

ที�ต ั !ง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
เลขที� t อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั �นที� �| ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์   0-2686-6100 
โทรสาร   0-2670-0417 
 

2. ประเภทกจิการและลักษณะการประกอบธุรกจิ 

กองทรัสต์ DREIT จะมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั �งสิทธิการเช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพย์ที�มีคุณภาพสงู โดยเฉพาะอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม รวมทั �งการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภท 
อื�นๆ ที�มีความเกี�ยวข้องหรือส่งเสริมประโยชน์กับอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมที�อยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงแรม อาทิ 
ห้องประชมุ ห้องอาหาร ห้องจดัเลี �ยง ศนูย์ออกกําลงักาย (Fitness) สปา (Spa) สระว่ายนํ �า สนามเทนนิส เป็นต้น เพื�อเป็น
ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ โดยการซื �อ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับโอนสทิธิการเช่า และ/หรือสทิธิการเช่า
ช่วงทรัพย์สินหลัก และโดยมุ่งเน้นการจัดหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่า หรือรายได้อื�นใดในทํานองเดียวกัน 
ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี�ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหน่ายทรัพย์สินต่างๆ เพื�อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และ
ผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อยา่งต่อเนื�องในระยะยาว อีกทั �งกองทรัสต์มีจดุมุ่งหมายที�จะ
ลงทนุในทรัพย์สนิอื�น และ/หรือหลกัทรัพย์อื�น และ/หรือการหาดอกผลอื�นโดยวิธีอื�นใด ตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกําหนด 
 

3. ข้อมูลผู้จ ัดการกองทรัสต์ ทรัสต ีและผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก 

3.1 ข้อมลูผู้จดัการกองทรัสต์ 

ชื�อบริษทั  บริษัท ดสุติธานี พร็อพเพอร์ตี �ส์ รีท จํากดั 
ที�ต ั !งของบริษัท  เลขที�  319  อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชั �น 29 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 02-200-9999 ต่อ 3681 – 3684 
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3.2 ข้อมลูทรัสตี 

ชื�อบริษทั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
ท ี�ต ั !งของบริษัท เลขที� t อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั �นที� 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 0-2686-6100 
 

3.3 ข้อมลูผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ (ข้อมลู ณ วนัที� 9 สงิหาคม 2562) 

ลาํดบั ช ื�อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

กองทรัสต์ DREIT 
จาํนวน

หน่วยทรัสต์ 
ท ี�ถอื  

ร้อยละ 

1 บริษัท ดสุติธานี จํากดั (มหาชน) 122,920,000 30.02 
2 สาํนกังานประกนัสงัคม 104,049,100 25.42 
3 บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 21,000,000 5.13 
4 บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 16,231,700 3.96 
5 บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 8,700,000 2.13 
6 กองทนุเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี � พลสั ฟันด์ 3,176,600 0.78 
7 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 2,535,000 0.62 
8 นายณฐักิตติq จิระทพิยบษุย์ 2,100,000 0.51 

 

4. ประวัตกิารเพ ิ�มท ุนและประวตั ิการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลงั 

4.1 ประวตัิการเพิ�มทนุย้อนหลงั 
-ไม่มี- 
 

4.2 ประวตัิการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลงั 

รอบผลประกอบการ 
เงนิประโยชน์ตอบแทน 

(บาท/ต่อหน่วย) 
วันท ี�จ่าย 

|{ พ.ย. �x – �t ธ.ค. �x x.xzx� บาท �t สิงหาคม |}�t 
xt ม.ค. �t – �x ม.ิย. �t x.|�zx บาท �t สิงหาคม |}�t 
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รอบผลประกอบการ 
เงนิประโยชน์ตอบแทน 

(บาท/ต่อหน่วย) 
วันท ี�จ่าย 

xt ก.ค. �t – �t ธ.ค. �t x.t�tz บาท t| มีนาคม |}�| 
xt ม.ค. 62 – �x ม.ิย. 62 0.2516 บาท 23 สงิหาคม 2562 

4.3 ประวตัิการลดทนุย้อนหลงั 

เงนิลดทนุ 
(บาท/ต่อหน่วย) 

วันท ี�จ่าย 

0.0750 บาท 23 สงิหาคม 2562 

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

5.1 บริษัท ดสุติธานี รีท จํากดั 
ชื�อบริษทั บริษัท ดสุติธานี รีท จํากดั 
ท ี�ต ั !งของบริษัท เลขที�  319  อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชั �น 29 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 02-200-9999 ต่อ 3681 – 3684 
ทุนจดทะเบยีน 4,900,000 บาท 
ข้อมูลผู้ถอืห ุ้น รายชื�อผู้ถ ือห ุ้น    สัดส่วนการถอืห ุ้นโดยประมาณ 
 1. ทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
     และสทิธิการเช่าดสุติธาน ี   ร้อยละ 100 
 |. นายชนินทธ์ โทณวณิก ร้อยละ     0 
 3. นางสาวพฒันีพร เธียรประสทิธิq ร้อยละ     0  
ประเภทกจิการ ประกอบธุรกิจการถือหุ้น 
 
   

5.2 บริษัท ดสุติ มลัดีฟส ์อินเวสเม้นท์ จํากดั  
ชื�อบริษทั บริษัท ดสุติ มลัดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จํากดั 
ท ี�ต ั !งของบริษัท H. Orchidmaage (Level 1), Ameer Ahmed Magu, K. Male’ 20095 Maldives 
ทุนจดทะเบยีน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
ข้อมูลผู้ถอืห ุ้น รายชื�อผู้ท ี�จะเข้าเป็นผู้ถอืห ุ้น  สัดส่วนการถอืห ุ้นโดยประมาณ 
 1. บริษัท ดสุติธานี รีท จํากดั    ร้อยละ 100 
 2. นางสาวพฒันีพร เธียรประสทิธิq ร้อยละ     0 
ประเภทกจิการ ประกอบธุรกิจการถือหุ้น 
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ส่วนท ี� 3 ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทยีบย้อนหลัง 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ที�ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จํากดั สาํหรับปีสิ �นสดุ ณ วนัที� �t ธันวาคม |}�x และสาํหรับปีสิ �นสดุ ณ วนัที� �t ธันวาคม |}�t และงบการเงนิสอบทาน
สําหรับงวด � เดือน สิ �นสดุ ณ วนัที� �x มิ.ย. |}�t และสําหรับงวด � เดือน สิ �นสดุ ณ วนัที� �x มิ.ย. |}�| มีรายละเอียด
โดยสรุปดงันี �  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ณ วนัที� 

�t ธ.ค. �x 

(ตรวจสอบ) 

ณ วนัที�  

�t ธ.ค. �t 

(ตรวจสอบ) 

ณ วนัที� 

�x มิ.ย. �t 

(สอบทาน) 

ณ วนัที� 

�x มิ.ย. �| 

(สอบทาน) 

สนิทรัพย์     

เงนิลงทนุแสดงตามมลูค่ายตุธิรรม 4,172.77 4,340.00 4,231.77 4,375.35 

เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรม - - - 161.21 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 164.76 35.49 178.70 48.35 

ค่าใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า 1.14 1.47 2.28 1.11 

สนิทรัพย์อื�น – สทุธิ 5.62 5.11 5.46 4.76 

รวมสนิทรัพย์ 4,344.29 4,382.07 4,418.22 4,590.78 

หนี �สนิ     

เจ้าหนี �อื�น 81.31 51.55 41.14 54.11 

ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย 1.17 3.09 3.44 3.34 

ภาษีเงินได้หกั ณ ที�จ่ายค้างจ่าย 0.35 0.13 0.40 0.04 

เงนิกู้ยืมระยะยาว 588.89 599.10 586.91 774.20 

รวมหนี �สนิ 671.72 653.87 631.89 831.68 

สนิทรัพย์สทุธิ     

ทนุที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 3,656.05 3,656.05 3,656.05 3,656.05 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม 16.52 72.15 130.27 103.04 

สนิทรัพย์สทุธิ 3,672.57 3,728.20 3,786.32 3,759.09 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย (หนว่ย : บาท) 8.9706 9.1065 9.2485 9.1818 

 

 

 


