
การประชมุสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2562 

วนัที 29 เมษายน 2562



วิธีการออกเสียงลงคะแนน
- นับคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทไีม่เหน็ชอบ หรอืงดออกเสยีงในการลงมติ

ของแต่ละวาระ โปรดยกมอืเพอืใหเ้จา้หน้าทจีดัเกบ็บตัรลงคะแนน

- สาํหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ไีมย่กมอื และไมส่ง่บตัรลงคะแนนในวาระนนัๆ จะถอืว่า
ผูถ้อืหน่วยทรสัตล์งมตเิหน็ชอบ

- ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์สีทิธลิงคะแนนเสยีง หนึงเสียงต่อหนึงหน่วยทรสัต์

- ผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะนําคะแนนเสยีงทไีม่เหน็ชอบ และงดออกเสยีง หกัออกจาก
จํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทเีขา้ร่วมประชุม ณ ขณะนับคะแนนใน
แต่ละวาระ โดยส่วนทเีหลอืจะนับเป็นคะแนนเสยีงทลีงคะแนนเห็นชอบในวาระ
นนัๆ

- กรณีทไีม่มผีู้ใดไม่เหน็ชอบ และงดออกเสยีงในวาระใดๆ ให้ถอืว่าทปีระชุมมมีติ
เหน็ชอบเป็นเอกฉนัท์



- กรณีดงัต่อไปนี จะถอืวา่เป็นบตัรเสยีและไมน่ับเป็นคะแนนเสยีง

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

• บตัรลงคะแนน ทีมิได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือ ไม่มีการลงนามผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ทมีาประชุม

• บตัรลงคะแนนทมีกีารขดีฆ่า หรอื แกไ้ขเครอืงหมายหรอืขอ้ความทกีรอก 
โดยไมม่ลีายมอืชอืกํากบั

• บตัรลงคะแนนทมีกีารออกเสยีงลงคะแนนในวาระนนัมากกวา่ 1 ประเภท

• บตัรลงคะแนนทผีูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่เป็นไปตามทรีะบุไวใ้น
หนังสอืมอบฉนัทะ



- การนบัคะแนนเสยีงของผูท้มีสีทิธอิอกเสยีง ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไมน่บัรวม
คะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์เีป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรอืงทขีอมติ

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- วาระท ี1 ถงึวาระท ี4 เป็นวาระเพอืทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง

- ผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถสอบถามคําถามต่างๆ ก่อนการเรยีกเก็บบตัรลงคะแนน
ของแต่ละวาระ โดยแจ้งชอื นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์ทีมาด้วย
ตนเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนการสอบถาม



วาระที 1
พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปี 2561



-ไมม่-ี

การลงมติ



วาระที 2
พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ของ

กองทรสัต ์DREIT



ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ของกองทรสัต์ DREIT

DTLP DTHH D2CM

รายได้ต่อห้อง (บาท/คืน)

2560 2561
DTLP DTHH D2CM 3 Hotels

EBITDA โรงแรม (ล้านบาท)

2560 2561

ผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์

227.23

ล้านบาท

185.61

ล้านบาท
180.21

ล้านบาท

รายได้รวม รายได้จากการลงทุนสทุธิ การเพิมขึนในสินทรพัย์

สทุธิจากการดาํเนินงาน

ผลการดาํเนินงานของโรงแรมทีกองทรสัตล์งทนุ



แนวทางการดาํเนินงานของกองทรสัต์ DREIT

ดูแลทรัพยสิ์นเดิม

ใหมี้คุณภาพดี 

พร้อมหาประโยชน์ให้แก่

ผูถื้อหน่วย

ลงทุนในทรัพยสิ์น

ใหม่ทีมีศกัยภาพ 

และให้

ผลตอบแทนดี

จ่ายประโยชน์

ตอบแทนอยา่ง

สมาํเสมอ



-ไมม่-ี

การลงมติ



วาระที 3
พิจารณารบัทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน

และงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปี สินสดุ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 
ของกองทรสัต์ DREIT



งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 เปลียนแปลง เพิมขึน (ลดลง) ร้อยละ

สนิทรพัยร์วม 4,344.29 4,382.07 37.78 +0.87

หนีสนิรวม 671.72 653.87 (17.85) (2.66)

สนิทรพัยส์ทุธิ 3,672.57 3,728.20 55.63 +1.51

สนิทรพัยส์ทุธติ่อหน่วย (บาท) 8.97 9.11 0.14 +1.56

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 หน่วย : ลา้นบาท

โรงแรมดสิุตดีทู เชียงใหม่

มลูคา่ 397.3 ลา้นบาท

(ประเมนิวนัท ี6 ก.พ. 61)

โรงแรมดสิุตธานี หวัหิน 

มลูคา่ 909.5 ลา้นบาท

(ประเมนิวนัท ี26 ก.ย. 61)

โรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูกต็ 

มลูคา่ 3,009.2 ลา้นบาท

(ประเมนิวนัท ี27 ก.ย. 61)



งบกาํไรขาดทุน
งบแสดงกาํไรสทุธิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561

รายการ 29 พ.ย. – 31 ธ.ค. 60 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61

รายไดร้วม 19.25 227.23 

ค่าใชจ้า่ยรวม  (2.74) (41.62)

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 16.51 185.61 

รายการขาดทุนจากเงนิลงทุนสุทธิ - (5.40)

การเพมิขนึในสนิทรพัยส์ุทธิ 16.51 180.21 

รายไดค้า่เชา่

99.6%

อนืๆ

0.4%

รายได้รวม

ตน้ทุนทางการเงนิ

45.8%

คา่ใชจ้า่ยอนื

41.3%

คา่ใชจ้า่ยที

ไมใ่ชเ่งนิสด

12.9%

ค่าใช้จ่ายรวม

หน่วย : ลา้นบาท



-ไมม่-ี

การลงมติ



วาระที 4
พิจารณารบัทราบการแต่งตงัผู้สอบบญัชี 

และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2562 
ของกองทรสัต์ DREIT



การแต่งตงัผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2562

ในปี 2562 ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้จิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ี

ภูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกองทรสัต ์DREIT โดยมรีายชอืผูส้อบ

บญัชดีงัต่อไปนี

1. นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท ์ เลขทใีบอนุญาต 4098 หรอื

2. นางสาวชนารตัน์ จนัทรห์วา เลขทใีบอนุญาต 9052 หรอื

3. นางสาววภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก เลขทใีบอนุญาต 4795 

ค่าสอบบญัชปีระจําปี 2562 เท่ากบั 735,000 บาท (เจด็แสนสามหมนืหา้พนับาท)  

ทงันี ค่าสอบบญัชดีงักลา่วเป็นเงนิค่าตอบแทนในการสอบบญัชทีงังบการเงนิรายปี 

และงบการเงนิรายไตรมาส



-ไมม่-ี

การลงมติ



วาระที 5 วาระที 6 และวาระที 7 ทีจะนําเสนอในครงันีเป็นเรืองที
เกียวข้องและเป็นเงือนไขของกนัและกนั โดยเกียวกบัการลงทุนใน

ทรพัยสิ์นทีจะลงทุนเพิมเติมครงัที 1 

ดงันัน  หากเรืองใดเรอืงหนึงไม่ได้รบัการอนุมติัจากทีประชุม ให้ถือ
ว่าวาระทีเกียวข้องและเป็นเงือนไขของกนัและกนัทีได้รบัการอนุมติั
โดยทีประชุมไปก่อนหน้านัน ถกูยกเลิกและจะไม่มีการนําเสนอวาระ

ทีเกียวข้องและเป็นเงือนไขของกนัและกนัอืนดงักล่าว



วาระที 5
พิจารณาอนุมติัการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์

อสงัหาริมทรพัย ์และทรพัยสิ์นอืนทีเกียวข้องของ
โครงการโรงแรมดสิุตธานี มลัดีฟส ์

(“ทรพัยสิ์นทีจะลงทุนเพิมเติมครงัที 1”) 
รวมถึงการดาํเนินการตามเงือนไขทีเกียวข้องกบัการลงทุนใน

ทรพัยสิ์นทีจะลงทุนเพิมเติมครงัที 1
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โครงการโรงแรมดสิุตธานี มลัดีฟส์

ทตีงั : เกาะ Mudhdhoo ในหมู่เกาะ 

Baa Atoll สาธารณรฐัมลัดฟีส์

จาํนวนวลิล่า : 95 หลงั (1 หลงั ใชส้าํหรบัหอ้งพกั

ของผูบ้รหิารโรงแรม)

พนืท ี : ประมาณ 116 ไร่ 2 งาน

  60 ตารางวา

ประเภท : สทิธกิารเชา่, สนิสดุปี 2602

มลูค่าเงินลงทนุ

ในทรพัยสิ์นทีจะ

ลงทนุเพิมเติม

ครงัที 1

: ไม่เกิน 2,385.6 ล้านบาท 

(เทยีบเทา่กบัประมาณ 74.55 ลา้น 

USD ณ อตัราแลกเปลยีนท ี32 บาท

ต่อ USD) ไมร่วมภาษมีลูคา่เพมิ 

ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ย

อนืๆ ทเีกยีวขอ้ง

รายละเอียด

ทรพัยสิ์นทีจะลงทุนเพิมเติมครงัที 1

Dusit Thani Maldives



รายละเอียดทรพัยสิ์นทีจะลงทุนเพิมเติมครงัที 1

125.55 KM

Seaplane
• ใชเ้วลาเดนิทาง 35 นาท ีจากสนามบนิ Velana

• ค่าใชจ้า่ย: 514 USD/คน (ไป-กลบั) 

Domestic flight + Speedboat
• บนิจากสนามบนิ Male มาสูส่นามบนิ

ภายในประเทศดาราวนัด ู(ราคาโดยสาร 

ประมาณ 295 USD/คน) 

• ใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีและนงั Speedboat 

มาท ีDTMD อกีประมาณ 10 นาที



รายละเอียดทรพัยสิ์นทีจะลงทุนเพิมเติมครงัที 1

  UNESCO Biosphere Reserve : Baa Atoll - Maldives



ลกัษณะของรายการ
เข้าลงทุนทางอ้อม ผ่านการเข้าถือหุ้น และให้เงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นแก่บริษัททีจัดตงัใหม่

DMS2

ดาํเนินการจดัตงั

รบัโอน

รบัโอนกจิการโครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์ซงึรวมถงึแต่ไมจ่ํากดัเพยีง

(1) สทิธกิารเชา่และกรรมสทิธใินทรพัยส์นิทจีะลงทุนเพมิเตมิครงัท ี1

(2) สทิธเิรยีกรอ้งและความรบัผดิทงัหลาย รวมถงึทรพัยส์นิหมุนเวยีนและหนีสนิหมุนเวยีน

(3) สญัญากบับุคลภายนอก หนงัสอือนุญาต และใบอนุญาตทเีกยีวขอ้ง

(4) พนกังานซงึเป็นลกูจา้งของ DMS

โรงแรมดสิุตธานี มลัดีฟส์
(สทิธกิารเช่าทดีนิ 40 ปี +

สทิธคิวามเป็นเจา้ของในอาคารสงิปลกูสรา้ง) 

DMCO

DMS3

ใหเ้ชา่ช่วง 21 ปี

[DWW]

จา้งบรหิาร

DREIT

กองทรสัต์และบุคคลที

กองทรสัตแ์ต่งตงั เขา้ซอื

หุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 

(ลงทุนทางออ้ม)

ใหเ้งนิกูย้มืผูถ้อืหุน้

*ทงันี รายละเอียดขนัตอนการยา้ยพนกังานอาจมีการปรับเปลียน โดยบริษทัผูที้จะมาบริหารและว่าจา้งพนกังานอาจเป็น บริษทัทีจดัตงัใหม่ หรือ 

DMS หรือ DMS3 ขึนอยูก่บัความเหมาะสม



ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระ 2 ราย

วนัททีาํการประเมนิ 12 ก.ค. 61 5 ก.ค. 61

มลูคา่ประเมนิตามวธิรีายไดข้องทรพัยส์นิ 74.4 ล้านดอลลารส์หรฐั/1 74.5 ล้านดอลลารส์หรฐั/2

มลูคา่ประเมนิตามวธิรีายไดต้ามโครงสรา้ง

ของกองทรสัต์ DREIT

72.8 ล้านดอลลารส์หรฐั/1 71.0 ล้านดอลลารส์หรฐั/2

มลูคา่ประเมนิของการเขา้ลงทุนทางออ้มโดย

การเขา้ถอืหุน้ผา่นโครงสรา้งบรษิทัลงทุน

ภายใตส้มมตฐิานหลกัของผูป้ระเมนิมลูคา่

ทรพัยส์นิ (Adjusted Appraised Value)

ประมาณ 67.26 ล้านดอลลารส์หรฐั/3 

หมายเหต:ุ /1 ราคาประเมินมลูค่าทรัพย์สนิของ HVS โดย Nexus ตามรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ฉบบัลงวนัที 29 พฤศจิกายน 2561
/2 ราคาประเมินมลูค่าทรัพย์สนิของ Knight Frank ตามรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ ฉบบัลงวนัที 14 พฤศจิกายน 2561 
/3 ผู้จดัการกองทรัสต์และทปีรึกษาทางการเงินปรับปรุงราคาประเมินโดยใช้วิธีมลูคา่ประเมินของการเข้าลงทนุทางอ้อมโดยการเข้าถือหุ้นผา่นโครงสร้างบริษัทลงทนุภายใต้

สมมติฐานหลกัของผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ (Adjusted Appraised Value) โดยใช้สมมติฐานของ Knight Frank ซงึเป็นผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินรายทีให้มลูค่าประเมิน

ตาํสดุ ซงึเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ทจ. 49/2555 เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (รวมถึง

ทไีด้แก้ไขเพิมเติม)

รายการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของทีจะลงทุนเพิมเติม

กองทรสัตจ์ะลงทุนในทรพัยสิ์นทีจะลงทุนเพิมเติมครงัที 1 มูลค่ารวมไม่เกิน 2,385.6 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 

74.55 ล้านดอลลารส์หรฐั คิดเป็นมูลค่าไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าประเมินตามวิธีรายได้ตามโครงสร้างของ

กองทรสัตที์ตาํสุด หรือไม่เกินร้อยละ 10.84 ของ Adjusted Appraised Value



ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์DREIT

ทรพัยสิ์นทีมีอยู่เดิม ทรพัยสิ์นหลงั

การลงทุนเพิมเติม

ครงัที 1

เงินสดสทุธิทีสามารถนํามาจ่ายประโยชน์ตอบ

แทน (พนับาท)

183,141 364,745

ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 97.3% 92.4%

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (พนับาท) 178,253 337,174

ประมาณการประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย

(บาท/หน่วย)

0.4354 0.4354

ประมาณการอตัราผลตอบแทน 1 (ร้อยละ) 7.92 7.92

ประมาณการอตัราผลตอบแทนกรณีไม่มีการ

กู้ยืมเงิน 1 (ร้อยละ)

7.18 7.18

1 อา้งองิจากราคาปิดของหน่วยทรสัต ์DREIT ณ วนัท ี19 มนีาคม 2562 ทรีาคา 5.50 บาท



ข้อดีของการเข้าลงทุนในโครงการดสิุตธานี มลัดีฟส์



1. ทรพัยสิ์นทีจะเข้าลงทุนเป็นทรพัยสิ์นทีมีศกัยภาพ
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1. ทรพัยสิ์นทีจะเข้าลงทุนเป็นทรพัยสิ์นทีมีศกัยภาพ



1. ทรพัยสิ์นทีจะเข้าลงทุนเป็นทรพัยสิ์นทีมีศกัยภาพ



1. ทรพัยสิ์นทีจะเข้าลงทุนเป็นทรพัยสิ์นทีมีศกัยภาพ

บุคคลทมีชีอืเสยีงทเีขา้พกั โรงแรม ดุสติธานี มลัดฟีส ์



2. ช่วยกระจายความเสียงให้กบักองทรสัต ์

* สหภาพยโุรป (28 ประเทศ) ปี 2560           ปี 2561

ก่อนการลงทุนเพมิเติมครังท ี1 ภายหลงัการลงทุนเพมิเติมครังที 1

สดัสว่น EBITDA 

จากทรพัยส์นิ

สดัสว่นรายได้

ตามสญัชาติ

DTLP

49%DTHH

37%

D2CM

14%
DTLP

21%

DTHH

16%
D2CM

6%

DTMD

57%

ไทย

25%

ยุโรป*

21%รสัเซยี

13%

จนี

 10%

อนืๆ

31%

ไทย

16%

ยุโรป*

19%

รสัเซยี

12%
จนี

 20%

อนืๆ 

33%



2. ช่วยกระจายความเสียงให้กบักองทรสัต ์

* FIT ยอ่มาจาก Frequent Individual Traveller ปี 2560           ปี 2561

ก่อนการลงทุนเพมิเติมครังท ี1 ภายหลงัการลงทุนเพมิเติมครังที 1

สดัสว่นรายได้

ตามประเภทการ

เขา้พกั

สดัสว่นรายได้

ตามฤดกูาล

FIT*

75%

Group

25%

FIT*

86%

Group

14%

ครงึปีแรก

68%

ครงึปีหลงั

32%

ครงึปีแรก

60%

ครงึปีหลงั

40%



3. ทาํให้กองทรสัต์มีมูลค่าสินทรพัยร์วมเพิมขึน

โรงแรมดุสติธาน ี

หวัหนิ

โรงแรมดุสติธานี 

ลากูน่า ภูเกต็

โรงแรมดุสติดที ู

เชยีงใหม่

โรงแรมดุสติธานี 

มลัดฟีส์

มลูค่าสินทรพัยร์วมในปัจจบุนั 4,609.0* ล้านบาท
มลูค่าสินทรพัยไ์ม่เกิน

2,385.6 ล้านบาท

* อา้งองิจากมลูค่าสนิทรพัยร์วม ณ วนัท ี28 กุมภาพนัธ ์2562

ภายหลงัการลงทุนเพิมเติมครงัที 1 กองทรสัต์ DREIT จะมีมูลค่าสินทรพัยร์วมไม่เกิน 6,994.6 ล้านบาท

ข้อดีของการมีมูลค่าสินทรพัยร์วมเพิมขึน

1. เพมิสภาพคลอ่งในการซอืขายหน่วยลงทุนจากจาํนวนหน่วยทมีากขนึ

2. เพมิความสามารถในการกูย้มื รวมถงึความสามารถในการจดัอนัดบัความน่าเชอืถอื (Credit Rating)

3. ดงึดดูนกัลงทุนกลุ่มใหม่



ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็วา่ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ควรพจิารณาอนุมตักิารลงทุนในทรพัย์สนิทจีะลงทุน

เพมิเตมิครงัท ี1 รวมถงึการดําเนินการตามเงอืนไขทเีกยีวขอ้ง เนืองจากเป็นทรพัย์สนิทมีศีกัยภาพ 

และตงัอยู่ในทําเลทเีป็นแหล่งท่องเทียว ซึงจะช่วยกระจายความเสยีงของการจดัหาผลประโยชน์ 

รวมถงึเป็นการเพมิความหลากหลายของแหล่งทมีาของรายได ้อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่กองทรสัต ์

DREIT และผูถ้อืหน่วยทรสัตต์่อไป

ในดา้นการจดัหาประโยชน์จากทรพัย์สนิทจีะลงทุนเพมิเตมิครงัท ี1 ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ควร

ให้ DMS3 เช่าโครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส์ เนืองจาก DMS3 จะมถีอืผูหุ้ ้นใหญ่ ได้แก่ DMCO 

ซึงปัจจุบนั DMCO เป็นผู้เช่าหลักของทรพัย์สนิทกีองทรสัต์ลงทุนครงัแรก และมปีระสบการณ์ มี

ชอืเสยีง และความเชยีวชาญในการดาํเนินกจิการโรงแรม

โดยภายหลงัได้รบัความเหน็ชอบจากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์แล้ว บรษิทัฯ จะดําเนินการขอ

ความเหน็ชอบในการเพมิทุนต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ต่อไป



ความเหน็ของทรสัตี



การไดม้าซงึทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตซ์งึมมีลูค่าตงัแต่รอ้ยละ 30 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัตข์นึไปและการทําธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบั
บุคคลทเีกยีวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ซงึมมีลูค่าตงัแต่ 20,000,000 บาทขนึ
ไป หรอืเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ (แลว้แต่มลูค่า
ใดจะสูงกว่า) ดงักล่าว จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัต์ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของ
ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

การลงมติ



รายชือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษซึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี

ชือ
จาํนวนหน่วยทรสัต์

ทีถืออยู่

คิดเป็นสดัส่วน

การถือหน่วยทรสัต ์

(ประมาณร้อยละ)

บรษิทั ดุสติธานี จํากดั (มหาชน) 122,920,000 30.02

นาย วรีพนัธ ์พลูเกษ 800,500 0.20

น.ส. อสมา พลูเกษ 50,000 0.01

รวม 123,770,500 30.23



วาระที 6
พิจารณาอนุมติัการเพิมทุนของกองทรสัต์ DREIT ครงัที 1 

โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หม่จาํนวนประมาณ
ไม่เกิน 365,000,000 หน่วย เพือลงทุนในทรพัยสิ์นทีจะลงทุน
เพิมเติมครงัที 1 และ/หรือ เพือใช้ในการดาํเนินกิจการของ

กองทรสัต ์และ/หรือ เพือชาํระหนีเงินกู้ตามสญัญากู้เดิมของ
กองทรสัต ์และวิธีการกาํหนดราคาหน่วยทรสัตที์ออก

และเสนอขายเพิมเติมในการเพิมทุนครงัที 1



การเพิมทุนของกองทรสัต ์DREIT ครงัที 1

409.4
ลา้นหน่วย

จาํนวนหน่วยทรสัต์

ในปัจจบุนั

ไม่เกิน 365.0
ลา้นหน่วย

จาํนวนหน่วยทรสัต์

ทีออกเสนอขายเพิมเติม

ไม่เกิน 774.4
ลา้นหน่วย

จาํนวนหน่วยทรสัต์

ภายหลงัเสนอขาย



ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต์

ผูถ้อืหน่วยทรสัตค์วรพจิารณาอนุมตักิารเพมิทุนของกองทรสัต ์DREIT เพอืลงทุนในทรพัยส์นิที

จะลงทุนเพมิเตมิครงัท ี1 และ/หรอื เพอืใชใ้นการดาํเนินกจิการของกองทรสัต์ และ/หรอื เพอืชําระหนี

เงนิกู้ตามสญัญากู้เดิมของกองทรสัต์ รวมถึงวธิีการกําหนดราคาหน่วยทรสัต์ทอีอกและเสนอขาย

เพมิเตมิในการเพมิทุนครงัท ี1 ตามทไีดนํ้าเสนอทุกประการ โดยรายละเอยีด และขอ้สงัเกตต่างๆ ได้

ปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนงัสอืเชญิประชุม

 

โดยภายหลงั ไดร้บัความเหน็ชอบจากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์แล้ว บรษิทัฯ จะดําเนินการขอ

ความเหน็ชอบในการเพมิทุนต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ต่อไป



ความเหน็ของทรสัตี



การดําเนินการเพมิทุนครงัท ี1 ของกองทรสัต์ DREIT ดงักล่าวเขา้ข่าย
เป็นการเพิมทุนของกองทรัสต์ทีมิได้ระบุไว้เ ป็นการล่วงหน้าในสัญญา
ก่อตงัทรสัต์ จงึต้องได้รบัการอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ทีมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

การลงมติ



รายชือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษซึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี

ชือ
จาํนวนหน่วยทรสัต์

ทีถืออยู่

คิดเป้นสดัส่วน

การถือหน่วยทรสัต ์

(ประมาณร้อยละ)

บรษิทั ดุสติธานี จํากดั (มหาชน) 122,920,000 30.02

นาย วรีพนัธ ์พลูเกษ 800,500 0.20

น.ส. อสมา พลูเกษ 50,000 0.01

รวม 123,770,500 30.23



วาระที 7
พิจารณาอนุมติัวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรร

หน่วยทรสัต์ทีออกและเสนอขายเพิมเติมในการเพิมทุนครงัที 1 
และการนําหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย



วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตที์ออกและเสนอขาย
เพิมเติมในการเพิมทุนครงัที 1

การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตใ์หมจ่าํนวนประมาณไมเ่กนิ 365,000,000 หน่วย 

ส่วนที 1

จดัสรรหน่วยทรสัต์ทอีอกและเสนอขายไม่ตํากว่ารอ้ยละ 100 ของจาํนวนหน่วยทรสัต์ทจีะมกีารออก

และเสนอขายในครงันีให้กบัผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิทมีรีายชอืปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

(Rights Offering) ณ วนัทกีาํหนดสทิธิ

โดยผู้ถอืหน่วยทรสัต์เดมิอาจแสดงความจํานงทจีะซอืหน่วยทรสัต์ทเีสนอขายเพมิเติมในครงันีตาม

สทิธทิไีดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิไีดร้บัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิไีดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธิ

ไมจ่องซอืหน่วยทรสัตท์เีสนอขายเพมิเตมิในครงันีกไ็ด้

ส่วนที 2

จดัสรรหน่วยทรสัตส์่วนทเีหลอืจากการเสนอขายในส่วนท ี1 ใหแ้ก่ประชาชนทวัไป (Public Offering) 

ตามทเีห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ท ีทธ. 27/2559 เรอืง หลกัเกณฑ ์

เงอืนไข และวธิกีารในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์และประกาศอนืใดทเีกยีวขอ้ง



ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต์

ผูจ้ดัการกองทรสัตพ์จิารณาแลว้เหน็วา่ ผูถ้อืหน่วยทรสัตค์วรพจิารณาอนุมตัวิธิกีารเสนอขายและ

วธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ทอีอกและเสนอขายเพมิเตมิในการเพมิทุนครงัท ี1 และการนําหน่วยทรสัต์

ใหมจ่ดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามทเีสนอทุกประการ 

รวมถึงการมอบอํานาจให้บรษิทัฯ และ/หรอื ทรสัตีมอีํานาจดําเนินการตามทเีสนอข้างต้น โดยเมอื

กองทรสัต์ DREIT ไดร้บัความเหน็ชอบจากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์แล้ว บรษิทัฯ จะ

ดาํเนินการขอความเหน็ชอบในการเพมิทุนต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ต่อไป



ความเหน็ของทรสัตี



การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต์ทอีอกและเสนอขายเพมิเตมิในการ
เพิมทุนครังที 1 และการนําหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ดงักล่าวจะต้องได้รบัการอนุมตัิ
จากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ามตเิสยีงขา้งมากซงึ
คดิเป็นจํานวนเกนิกวา่กงึหนึงของหน่วยทรสัตท์งัหมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์มีา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ทงันี ในวาระนีไม่มผีูถ้อืหน่วยทรสัต์รายใด
ทมีสีว่นไดเ้สยีในเรอืงนี

การลงมติ



รายชือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษซึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที 8

ชือ
จาํนวนหน่วยทรสัต์

ทีถืออยู่

คิดเป้นสดัส่วน

การถือหน่วยทรสัต ์

(ประมาณร้อยละ)

บรษิทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนั

ชวีติ จาํกดั (มหาชน)
16,645,200 4.07

บรษิทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)
1,000,000 0.24

รวม 17,645,200 4.31



วาระที 8
พิจารณาอนุมติัการกู้ยืมเงินจาํนวนประมาณ 2,045,000,000 บาท 
(สองพนัสีสิบห้าล้านบาท) จากบุคคลทีเกียวโยงกนักบัทรสัตีของ
กองทรสัต ์DREIT ซึงเงินกู้อาจเป็นสกลุเงินไทย (บาท) และ/หรือ
สกลุเงินต่างประเทศ เพือลงทุนในทรพัยสิ์นทีจะลงทุนเพิมเติม 

ครงัที 1 และ/หรือ ชาํระหนีเงินกู้ตามสญัญากู้เดิมของกองทรสัต์ 
และ/หรือ ปรบัปรงุหรอืซ่อมแซมทรพัยสิ์นทีกองทรสัตล์งทุนอยู่
ในปัจจบุนั และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรสัต์ใน

การบริหารและการดาํเนินงานของกองทรสัต ์และการให้
หลกัประกนัทีเกียวข้องกบัการกู้ยืมเงิน



เงอืนไขสาํคญัในการกู้ยืมเงิน

ผู้กู้ กองทรสัต์ DREIT

วงเงินกู้ ไมเ่กนิ 2,045,000,000 บาท

อตัราดอกเบยี อตัราดอกเบยีค่าคงท ีหรอือตัราดอกเบยีแบบลอยตวั

โดยจากอตัราอา้งองิปัจจุบนั อตัราดอกเบยีจะไมเ่กนิรอ้ยละ 4.2 ต่อปี

อายสุญัญาเงินกู้ 5 ปี นบัจากวนัทเีบกิเงนิกูก้อ้นแรก

การจ่ายชาํระดอกเบีย ชําระรายไตรมาส

การจ่ายชาํระคืนเงินต้น ชําระครงัเดยีวเมอืสนิสดุอายุสญัญาเงนิกู้

หลกัประกนั อาจมหีรอืไมม่หีลกัประกนัสาํหรบัการกูย้มืเงนิ โดยหากมหีลกัประกนั 

อาจรวมถงึการนําทรพัยส์นิทกีองทรสัต ์DREIT เขา้ลงทุนครงัแรก และ

ทรพัยส์นิทกีองทรสัต ์DREIT จะเขา้ลงทุนเพมิเตมิครงัท ี1 ทงัหมด

หรอืบางส่วน ไปเป็นหลกัประกนัในการกูย้มืเงนิ



ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์พจิารณาแล้วเหน็ว่า ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ควรพจิารณาอนุมตักิารกูย้มืเงนิจาํนวน

ประมาณ 2,045ลา้นบาท (สองพนัสสีบิหา้ล้านบาท) จากบุคคลทเีกยีวโยงกนักบัทรสัตขีองกองทรสัต ์

DREIT ซงึเงนิกูอ้าจเป็นสกุลเงนิไทย (บาท) และ/หรอืสกุลเงนิต่างประเทศ เพอืลงทุนในทรพัยส์นิทจีะ

ลงทุนเพมิเตมิ ครงัท ี1 และ/หรอื ชําระหนีเงนิกู้ตามสญัญากู้เดิมของกองทรสัต์ และ/หรอื ปรบัปรุง

หรือซ่อมแซมทรพัย์สินทีกองทรสัต์ลงทุนอยู่ในปัจจุบนั และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ

กองทรสัต์ในการบรหิารและการดําเนินงานของกองทรสัต์ และการใหห้ลกัประกนัทเีกยีวขอ้งกบัการ

กูย้มืเงนิ เนืองจากจะช่วยใหก้องทรสัต์มโีครงสรา้งการบรหิารเงนิทมีปีระสทิธภิาพมากขนึและมตี้นทุน

ในการลงทุนทตีาํลงเมอืเทยีบกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพยีงอย่างเดยีว ซงึจะสง่ผลใหผ้ลตอบแทน

ของผู้ถือหน่วยทรสัต์ดีขนึ นอกจากนี เงอืนไขในการกู้ย ืมเงนิ ซึงรวมถึงอัตราดอกเบียการชําระ

ดอกเบยี และการให้หลกัประกนัทเีกยีวขอ้งกบัการกู้ยมืเงนิ จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็น

เงอืนไขทางการค้าตามปกต ิ(Arm’s Length Basis) อย่างไรก็ด ีการกู้ยมืเงนิดงักล่าวจะทําให้

กองทรสัตม์ภีาระดอกเบยีและเงนิตน้ทตีอ้งชาํระซงึอาจสง่ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทรสัต์



ความเหน็ของทรสัตี



หากมตทิปีระชุมของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์อีนุมตักิารเขา้ทํารายการในวาระนีไดร้บั
มตไิม่เกนิกว่ากงึหนึงของหน่วยทรสัต์ทงัหมดของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทมีาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืมเีสยีงคดัคา้นเกนิกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยทรสัตท์ี
จําหน่ายไดแ้ล้วทงัหมด กองทรสัตจ์ะไม่สามารถดาํเนินการกู้ยืมเงินตามทีเสนอ
จากบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรสัตี แต่จะยงัคงสามารถดําเนินการกู้ ยืมเงิน
ตามทีเสนอจากบคุคล

การลงมติ
การกู้ยมืเงนิและการให้หลกัประกนัทเีกยีวขอ้งกบัการกู้ยมืเงนิของกองทรสัต ์

DREIT ดังกล่าว เป็นการทําธุรกรรมทีเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรสัต์ DREIT กบัทรสัต ีซงึจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ของกองทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่ามตเิสยีงขา้งมากซงึคดิเป็นจาํนวนเกนิกว่า
กงึหนึงของหน่วยทรสัต์ทงัหมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยมตทิปีระชุมของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ดงักล่าวจะต้องไม่มเีสยีงคดัคา้นเกนิ
กว่า 1 ใน 4 ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์จีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด 



รายชือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษซึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี

ชือ
จาํนวนหน่วยทรสัต์

ทีถืออยู่

คิดเป้นสดัส่วน

การถือหน่วยทรสัต ์

(ประมาณร้อยละ)

บรษิทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนั

ชวีติ จาํกดั (มหาชน)
16,645,200 4.07

บรษิทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน)
1,000,000 0.24

รวม 17,645,200 4.31



วาระที 9
พิจารณาเรอืงอืนๆ (ถ้ามี)


