
แบบ -REIT 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 

สินสดุวนัที  ธนัวาคม  

 

 

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุิตธานี 

Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

(DREIT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

 

สว่นท ี1 การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ สว่นท ี1 

1. ข้อมลูกองทรัสต์ สว่นที 1 หน้า 2 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจดัหาผลประโยชน์ สว่นที 1 หน้า 2 

3. ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจการจดัหาผลประโยชน์

จากอสงัหาริมทรัพย์ทีลงทนุ 

สว่นที 1 หน้า 17 

4. ปัจจยัความเสียง สว่นที 1 หน้า 25 

5. ข้อมลูการทําธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ

บคุคลทีเกียวโยงกนักับผู้จดัการกองทรัสต์ และความเหน็ของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ 

สว่นที 1 หน้า 45 

6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ สว่นที 1 หน้า 49 

7. ข้อมลูหน่วยลงทนุ หลกัทรัพย์ ตราสารทีกองทรัสต์ เป็นผู้ออก สว่นที 1 หน้า 49 

8. ข้อพิพาททางกฎหมาย สว่นที 1 หน้า 51 

9. ข้อมลูสําคญัอนื สว่นที 1 หน้า 51 

สว่นท ี2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ สว่นท ี2 

10. โครงสร้างการจดัการ สว่นที 2 หน้า 2 

สว่นท ี3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน สว่นท ี3 

11. ข้อมลูทางการเงินทีสําคญั สว่นที 3 หน้า 2 

12. การวิเคราะห์และคําอธิบายของผู้จดัการกองทรัสต์ สว่นที 3 หน้า 7 

สว่นท ี4 การรับรองข้อมลูความถูกต้องของข้อมลู สว่นท ี4 

 

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

ส่วนที  การดําเนินกจิการของกองทรัสต์ 

ส่วนที 1 หน้า 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท ี  

การดาํเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

ส่วนที  การดําเนินกจิการของกองทรัสต์ 

ส่วนที 1 หน้า 2 

 

1. ข้อมลูกองทรัสต์ 

1.1 สาระสําคัญของกองทรัสต์ 

ชือกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดสุติธานี (“กองทรัสต์”) 

ชือกองทรัสต์ (องักฤษ) Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust  

ชือย่อ DREIT 

ผู้จดัการกองทรัสต์  บริษัท ดสุิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) 

ทรัสตี  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“ทรัสต”ี) 

อายกุองทรัสต์ ไม่มีกาํหนดอาย ุ

ทนุชําระแล้ว , , , .  บาท 

ประเภทของกองทรัสต์ ประเภทไม่รับซือคืนหน่วยทรัสต์จากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

รายชือผู้ถือหน่วย 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (วันที  ธันวาคม พ.ศ. ) 

รายชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ จาํนวนหน่วย สัดส่วนการถอื

หน่วยทรัสต์ 

บริษัท ดุสติธานี จาํกัด (มหาชน) 122,920,000  30.02% 

สํานักงานประกันสังคม 104,049,100  25.42% 

บริษัท เมืองไทยประกันภยั จาํกัด (มหาชน)  20,602,300  5.03% 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จาํกัด (มหาชน) 16,922,500  4.13% 

บริษัท ทพิยประกันชีวติ จาํกัด (มหาชน)    7,438,800  1.82% 

กองทนุเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี พลัส ฟันด์     3,226,600  0.79% 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จาํกัด (มหาชน)    2,535,000  0.62% 

กองทนุสํารองเลียงชีพ พนักงานองค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ ซึงจดทะเบียนแล้ว 

    2,100,000  0.51% 

นาย นริศ เชยกลิน     1,750,000  0.43% 

นาย สันติ ศันสนียเกียรติ     1,584,100  0.39% 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 

2.1  วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์มีวตัถปุระสงค์ทีจะลงทุนในทรัพย์สินหลกั โดยการซือ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับโอน

สิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลกั หรือการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์โดยทางอ้อม 

โดยจะนําทรัพย์สินหลักไปจดัหาประโยชน์ในรูปของรายได้คา่เชา่หรือรายได้อืนใดในทํานองเดียวกนั ตลอดจนทํา

การปรับปรุง เปลียนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ เพือมุ่งก่อให้เกิดรายได้และ

ผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนืองในระยะยาว อีกทังกองทรัสต์มี
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จุดมุ่งหมายทีจะลงทุนในทรัพย์สินอืน และ/หรือหลักทรัพย์อืน และ/หรือการหาดอกผลอืนโดยวิธีอืนใด ตามที

กฎหมายหลกัทรพัย์ และ/หรือกฎหมายอืนใดทีเกียวข้องกําหนด  

2.2  การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสาํคัญ 

เหตุการณ์สําคัญเกียวกับการดาํเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีบัญชี 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผู้ลงทุน ตามหนังสือเลขที 

กลต. จค. 2047/2560 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2560 เรืองการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุิตธานี โดยทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการ

เช่าดุสิตธานี ได้ถูกจัดตงัขึนเมือวันที 29 พฤศจิกายน 2560 และได้รับโอนสินทรัพย์และหนีสินจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทุนรวม DTCPF) เมือวันที 8 ธันวาคม 2560 ทงันี กองทรัสต์ใน

อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทรัสต์ DREIT) ได้มีการซือขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเมือวนัที 15 ธนัวาคม 2560 

2.3  ข้อมูลทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภเูก็ต 

(1) ข้อมลูทวัไป 

โรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูกต็ เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดบั  ดาว ทีตงัอยูใ่นจงัหวดัภเูก็ต เป็นโรงแรมประเภท

รีสอร์ททีได้รับการออกแบบทีมีลกัษณะเฉพาะ มีรูปแบบการตกแต่งและการบริการซึงคํานึงถึงเอกลกัษณ์ของ

ความเป็นไทยในทุก ๆ รายละเอียด มีพืนทีกว้างขวาง และสะดวกสบาย มีพืนทีติดชายหาดบางเทาเป็นแนว

ยาว ขนาบข้างด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่ และห้องพกัสว่นใหญ่สามารถมองเหน็ทะเลได้ 

(2) ทีตงัของโครงการ 

เลขที  ถนนศรีสุนทร ตําบลเชงิทะเล อาํเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต บนเนือทีประมาณ  ไร่  งาน .  ตารางวา 

(3) ลกัษณะอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

โรงแรมดสิุตธานี ลากูน่า ภูเก็ต มีห้องสําหรับให้เช่าพักจํานวน  ห้อง ประกอบด้วย อาคารโรงแรมสูง  ชนั 

พืนทีใช้สอยทงัสินประมาณ ,  ตารางเมตร และอาคารอืน ๆ จํานวน  หลงั โดยอาคารโรงแรมได้สร้าง

เสร็จและเปิดดําเนินกิจการเมือปี  และมีการดูแล ซอ่มแซม และปรับปรุงอยา่งต่อเนืองจนถงึปัจจุบนั 

ระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม ประกอบด้วย ลิฟท์โดยสารจํานวน  ชดุ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน และ

ระบบปอ้งกนัอคัคีภัยและสปริงเกอร์ในอาคาร 

(4) รายละเอยีดของโครงการ 

กองทรัสต์ลงทนุโดยซือโครงการโรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูก็ต เป็นกรรมสิทธิ ซงึทรัพย์สนิของโครงการโรงแรม

ดสุติธานี ลากนู่า ภเูกต็ ประกอบด้วย 
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- ทีดนิจํานวน  แปลง รวมเนือทีประมาณ  ไร่  งาน .  ตารางวา 

- สงิปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณปูโภค พร้อม สิงอํานวยความสะดวก 

- เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีใช้ในการประกอบกิจการ 

ภาพโรงแรมดสุิตธานี ลากนู่า ภูเกต็ 

 

 

 

 

 

โครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ 

(1) ข้อมลูทวัไป 

โรงแรมดสิุตธานี หวัหินเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดบั  ดาว ในอาํเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบุรี เป็นโรงแรมประเภท

รีสอร์ททีได้รับการออกแบบทีมีลกัษณะเฉพาะโดยผสมผสานความเป็นไทยกับยุโรป มีพืนทีกว้างขวาง ติด

ชายหาดทีสวยงาม และสะดวกสบาย 

(2) ทีตงัของโครงการ 

เลขที  ถนนเพชรเกษม อาํเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบุรี บนเนือทีประมาณ  ไร่  งาน  ตารางวา 

(3) ลกัษณะอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

โรงแรมดสิุตธานี หวัหิน มีห้องสําหรับให้เช่าพกั  ห้อง ประกอบด้วย อาคารโรงแรมสูง  ชนั จํานวน  หลัง 

พืนทีใช้สอยทงัสินประมาณ ,  ตารางเมตร และอาคารอืน ๆ จํานวน  หลงั โดยอาคารโรงแรมได้สร้าง

เสร็จและเปิดดําเนินกิจการเมือปี  และมีการดูแล ซอ่มแซมและปรับปรุงอย่างต่อเนืองจนถงึปัจจบุนั 

ระบบสาธารณปูโภคของโรงแรม ประกอบด้วย ลฟิท์โดยสารจํานวน  ตวั ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าฉกุเฉิน ระบบ

ผลิตนําเพอืใช้ในกิจการของโรงแรม และระบบป้องกนัอคัคีภยัและสปริงเกอร์ในอาคาร 

(4) รายละเอยีดของโครงการ 

กองทรัสต์ลงทุนโดยในสิทธิการเช่าของโครงการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ซงึทรัพย์สินของโครงการโรงแรมดุสิต

ธานี หวัหนิ ประกอบด้วย 
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- ทีดนิจํานวน  แปลง รวมเนือทีประมาณ  ไร่  งาน  ตารางวา 

- สงิปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณปูโภค พร้อม สิงอํานวยความสะดวก 

- เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีใช้ในการประกอบกิจการ 

ภาพโรงแรมดสุิตธานี หวัหิน 

 

 

 

 

 

โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

(1) ข้อมลูทวัไป 

โรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดบั  ดาว โดยมีทําเลทีตงัอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ บริเวณ

ไนท์บาร์ซาร์ ถนนช้างคลาน ซงึถือเป็นย่านการค้าและแหล่งช้อปปิงทีสําคญัแห่งหนึงของจงัหวัดเชียงใหม่ ทังนี 

โรงแรมมีกลุม่ลกูค้าเปา้หมายหลกัคือ คนรุ่นใหมท่ีต้องการประสบการณ์ทีแปลกใหม่ ทนัสมยั 

(2) ทีตงัของโครงการ 

เลขที  ถนนช้างคลาน ตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ บนเนือทีประมาณ  ไร่  งาน  

ตารางวา 

(3) ลกัษณะอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

โรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ มีห้องสําหรับให้เช่าพกัจํานวน  ห้อง ประกอบด้วย อาคารโรงแรมสงู  ชนั (รวม

ชนัใต้ดิน) จํานวน  หลงั พืนทีใช้สอยทงัสินประมาณ ,  ตารางเมตร และอาคารอืน ๆ จํานวน  หลัง 

ทงันี อาคารโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เดิมชือโรงแรมเชียงอินน์ซงึทางกลุ่มดสุิตได้ซือกรรมสิทธิในทีดินและสิง

ปลูกสร้าง และได้ปรับปรุงอาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคทังหมด เพือเปลียนภาพลักษณ์ให้ใหม่และ

ทันสมัย โดยได้เปิดดําเนินการใหม่เมือปลายปี  ภายใต้เครืองหมายการค้า “ดุสิตดีทู” และมีการดูแล 

ซอ่มแซม และปรับปรุงอย่างต่อเนืองจนถงึปัจจบุนั 

ระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม ประกอบด้วย ลิฟท์จํานวน  ตวั เป็นลิฟท์โดยสารจํานวน  ตวั และลิฟท์ขน

ของจํานวน  ตวั ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าฉกุเฉิน และระบบปอ้งกนัอคัคีภยัและสปริงเกอร์ในอาคาร 
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(4) รายละเอยีดของโครงการ 

กองทรัสต์ลงทนุโดยซือโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ เป็นกรรมสทิธิ ซงึทรัพย์สินของโครงการโรงแรมดุสิต

ดีท ูเชียงใหม่ ประกอบด้วย 

- ทีดนิจํานวน 7 แปลง รวมเนือทีประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา 

- สงิปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณปูโภค พร้อม สิงอํานวยความสะดวก 

- เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีใช้ในการประกอบกิจการ 

ภาพโรงแรมดสุิตดีท ูเชยีงใหม่ 
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สรุปข้อมูลสําคัญของสนิทรัพย์ทกีองทรัสต์ลงทุน 

 

สถานทตีงั รูปแบบการลงทุน ทรัพย์สินปัจจบัุน 

พนืทีโดยประมาณ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

มูลค่ายุตธิรรมของ

ทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้

ตามโครงสร้างกองทรัสต์ 

 (Income Approach) 

(ล้านบาท) 

วันทีประเมิน 

มูลค่าสินทรัพย์* 

ร้อยละของ NAV 

โครงการโรงแรมดุสิตธานี 

ลากูน่า ภูเก็ต 

กรรมสทิธิ 33-2-60.3 2,869  ธันวาคม  78.15 

โครงการโรงแรมดุสิตธานี 

หัวหนิ 

สทิธิการเชา่ประมาณ  ปี 

(สนิสดุปี ) 

63-1-60 891  ธันวาคม  24.27 

โครงการโรงแรมดุสิตดีท ู

เชียงใหม่ 

กรรมสทิธิ 2-2-65 401  ธันวาคม  10.92 

*ประเมินโดย บริษัท ทีเอพี แวลเูอชนั จํากดั 
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2.4 การจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

2.4.1  ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 

กองทรัสต์มีนโยบายการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมทีลงทุน โดยการนํากรรมสิทธิทีดิน

พร้อมสงิปลกูสร้าง งานระบบสาธารณปูโภคทีเกียวข้องกบักิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สนิติดตรึงตา และ

อปุกรณ์ตา่งๆ ของโรงแรมดสุติธานี ลากนู่า ภเูกต็ และโรงแรมดสุิตดีท ูเชียงใหม่ และสทิธิการเช่าทีดนิพร้อมสิงปลูก

สร้างของโรงแรมดุสิตธานี หวัหนิ ออกให้เช่า หรือให้เช่าช่วงแก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ได้แก ่บริษทั ดสุติแมนเนจ

เม้นท์ จํากดั เพอืนําไปจดัหาประโยชน์และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กองทรัสต ์และบริษัท ดสุิตแมนเนจเม้น จํากดั ได้

ว่าจ้างบริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการโรงแรม 

โดยรายละเอียดการลงทนุและการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสามารถสรุปได้ตามแผนภาพ ตอ่ไปนี 

 
สัญญาเช่า/เช่าช่วงทีกองทรัสต์ได้ทํากับบริษัท ดุสิตแมนเนจเม้นท์ จํากัด ฉบับปัจจุบันจะสินสุดลงในปี  

จากนนักองงทรัสต์ สามารถใช้สิทธิให้ บริษัท ดสุิตธานีแมนเนจเม้นท์ จํากดั ต่ออายสุญัญาได้อีก  คราว คราวละ 

 ปี (สนิสดุปี ) ซงึกองทรัสต์จะได้รับค่าเชา่ ดงันี 

(1) คา่เช่ารวม 

คา่เช่ารวม  เท่ากบั คา่เช่าคงทีสุดท้าย บวกด้วย คา่เช่าแปรผนั  

 ซงึจะเท่ากบั EBITDA หกัด้วย สว่นแบง่ของผู้ เช่า(i) หรือ บวกด้วย สว่นชดเชยจากผู้ เช่า(ii) 

โดยท ี

EBITDA หมายถงึ กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัค่าเสือมราคา และคา่ใช้จ่ายตดับญัชี ของทรัพย์สินที

กองทรัสต์ลงทนุ ตามสตูรการคํานวณทีอยู่ในข้อ (5) ท้ายนี 

(i) หมายถงึ กรณีที EBITDA มากกว่าหรือเท่ากบั คา่เชา่คงทีเริมต้น 

(ii) หมายถงึ กรณีที EBITDA น้อยกวา่ ค่าเช่าคงทีเริมต้น 

DREIT 
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(2) ค่าเช่าคงทีรายปี (Fixed Rental)  

ค่าเช่าคงทีรายปี หมายถงึ คา่เชา่คงทีเริมต้นในแต่ละปี หรือคา่เชา่คงทีสุดท้ายในแต่ละปี (แล้วแต่กรณี) โดยที 

(2.1) คา่เช่าคงทีเริมต้น 

- กรณีทีเป็นปีทีตอ่สญัญาเชา่  

จะเท่ากบั 205 ล้านบาทตอ่ปี หรือ 2 ใน 3 ของค่าเฉลียของค่าเช่ารวมย้อนหลงั 3 ปีก่อนหน้า แล้วแต่จํานวน

ใดจะมากกว่า 

- กรณีในระหว่าง 3 ปี ทีไม่ใชเ่ป็นปีทีตอ่สญัญา  

จะเท่ากบั 205 ล้านบาทตอ่ปี หรือค่าเชา่คงทีสดุท้ายสําหรับปีทีผ่านมา แล้วแตจํ่านวนใดจะมากกว่า 

(2.2) คา่เช่าคงทีสดุท้าย เท่ากบั คา่เช่าคงทีเริมต้นหรืออตัราสว่น 2 ใน 3 ของค่าเชา่รวมในปีนนัแล้วแต่จาํนวนใด

จะมากกว่ากนั 

ผู้เชา่/เชา่ชว่งตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามสดัสว่นของค่าเช่าคงทีเริมต้นแต่ละปีให้กบักองทรัสต์ ดงันี 

เดือน สัดส่วนของค่าเช่าคงทเีริมต้นแต่ละปี 

(ร้อยละ) 

มกราคม 12.50 

กุมภาพนัธ์ 12.50 

มีนาคม 10.00 

เมษายน 10.00 

พฤษภาคม 5.00 

มิถุนายน 5.00 

กรกฎาคม 5.00 

สงิหาคม 5.00 

กันยายน 5.00 

ตุลาคม 7.50 

พฤศจกิายน 10.00 

ธันวาคม 12.50 

ทงันี ในรอบปีใด ๆ หากคา่เช่าคงทีเริมต้นทงัหมดทีบริษัท ดสุติแมนเนจเม้น จํากดั ชําระให้แกก่องทรสัต์น้อยกว่า

ค่าเช่าคงทีสุดท้ายตามผลลัพธ์ทีได้จากการคํานวณตามสูตรคํานวณในข้างต้น โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของ

บริษัท ดสุิตแมนเนจเม้น จํากดั ทีปรากฎอยู่ในงบการเงินประจําปีทีตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีซงึเป็นผู้สอบบญัชี

ทีอยู่ในบญัชีรายชือทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท ดสุิตแมนเนจเม้น จํากดั 

ตกลงทีจะชําระค่าเช่าคงทีสุดท้ายส่วนทีขาดให้แก่กองทรัสต์ ภายในงวดถัดไปหลังจากการคํานวณค่าเช่า

ดงักลา่วได้  
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(3) ค่าเช่าแปรผนั (Variable Rental) 

ค่าเช่าแปรผนั เท่ากับ EBITDA หกัด้วย ค่าเช่าคงทีสุดท้าย หกัด้วย ส่วนแบ่งของผู้ เช่า(i) หรือ บวกด้วย ส่วน

ชดเชยจากผู้ เช่า(ii) ซงึจะมีการคํานวณในไตรมาสนนัหรือในปีนนั (แล้วแต่กรณี) 

โดยที 

EBITDA หมายถงึ กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตดับญัชี ของทรัพย์สินที

กองทรัสต์ลงทุน ตามสตูรการคํานวณทีอยู่ในข้อ (5) ท้ายนี 

(i) หมายถงึ กรณีที EBITDA มากกว่าหรือเท่ากบั ค่าเชา่คงทีเริมต้น 

(ii) หมายถงึ กรณีที EBITDA น้อยกว่า คา่เชา่คงทีเริมต้น 

ทงันี ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าแปรผนัทีบริษัท ดุสิตแมนเนจเม้น จํากัด ชําระให้แก่กองทรัสต์ 

แตกต่างจากค่าเช่าแปรผนัตามผลลัพธ์ทีได้จากการคํานวณตามสูตรคํานวณในข้างต้น โดยใช้ข้อมูลทาง

การเงินของบริษัท ดสุิตแมนเนจเม้น จํากดั ทีปรากฎอยู่ในงบการเงินประจําปีทีตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีซงึ

เป็นผู้สอบบญัชีทีอยู่ในบญัชีรายชือทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท ดสุิต

แมนเนจเม้น จาํกดั ตกลงทีจะชําระค่าเช่าแปรผนัส่วนทีขาดให้แก่กองทรัสต์ หรือ กองทรัสต์ตกลงหกักลบค่า

เชา่แปรผนัส่วนทีเกิน กบัค่าเชา่ทีกองทรัสต์ มีสิทธิได้รับ ภายในงวดถดัไปหลงัจากการคํานวณค่าเช่าดงักล่าว

ได้ 

(4) สว่นแบง่ของผู้ เช่า หรือ สว่นชดเชยจากผู้เช่า 

(4.1) สว่นแบง่ของผู้ เชา่ ให้หมายถงึเฉพาะในกรณีที EBITDA มากกว่าคา่เชา่คงทีเริมต้น  

โดยทีส่วนแบง่ของผู้เชา่ในไตรมาสนนัหรือในปีนนั (แล้วแต่กรณี) เท่ากบัจํานวนทีตํากว่าระหวา่ง 

EBITDA – คา่เช่าคงทีเริมต้น หรือ  

(EBITDA – 205,000,000) x (1 – ก)  

ก = ในอตัราร้อยละ 85 ตงัแต่วันที 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2565 และในอตัราร้อยละ 80 

หรือตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

(4.2) สว่นชดเชยจากผู้ เช่า ให้หมายถงึเฉพาะในกรณีที EBITDA น้อยกวา่คา่เช่าคงทีเริมต้น  

โดยทีส่วนชดเชยจากผู้ เช่า = คา่เชา่คงทีเริมต้น – EBITDA 

โดย ณ สินปี ค่าเชา่คงทีเริมต้นจะเท่ากบัคา่เช่าคงทีสดุท้าย  

ทงันี ในการคํานวณ สว่นแบ่งของผู้ เช่า หรือ ส่วนชดเชยจากผู้เชา่ รายไตรมาส จะคํานวณโดยใช้ ค่าเชา่คงที

เริมต้น หรือ จํานวนเงิน 205,000,000 บาท ตามอตัราส่วนของผลรวมของ “สดัส่วนของค่าเชา่คงทีเริมต้นแต่

ละปี” ตามทีระบใุนตารางข้อ (2) ข้างต้น 
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(5) กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน 

(EBITDA) 

กําไรจากการดําเนินงาน

กอ่นหกัค่าเสือมราคา และ

ค่าใช้จา่ยตดับญัช ีของ

ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทนุ

(EBITDA) 

EBITDA  = (ข – ค – ง – จ) 

ข   =  รายได้รวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (รายได้ค่าห้องพกั รายได้ค่าอาหาร

และเครืองดืม และรายได้จากการดําเนินงานอืนๆ) ในไตรมาสนันหรือในปีนัน 

(แล้วแตก่รณี) 

ค   =  ต้นทนุรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (ต้นทนุค่าห้องพกั ต้นทุนค่าอาหาร

และเครืองดืม และต้นทุนจาการดําเนินงานอืน ๆ) ในไตรมาสนนัหรือในปีนัน 

(แล้วแตก่รณี) 

ง   =  คา่ใช้จา่ยรวมในการขายและบริหารจากการประกอบกิจการโรงแรม ในไตรมาส

นนัหรือในปีนนั (แล้วแต่กรณี) 

จ   =  ค่าใช้จ่ายรวมการดําเนินงานอืนจากการประกอบกิจการโรงแรม (ภาษีโรงเรือน 

ค่าธรรมเนียมการบริหารโรงแรม ค่าธรรมเนียมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

( Business Interruption Insurance)  แ ละค่ า ธ รรม เนี ยมป ระ กัน ภัย เ พื อ

ประโยชน์บคุคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) เป็นต้น) ในไตรมาส

นนัหรือในปีนนั (แล้วแต่กรณี) 

นอกจากนี บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) ตกลงว่า ภายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัทีกองทรัสต์ได้ลงทุนครัง

แรก กรณีที บริษัท ดสุติธานี จํากดั (มหาชน) มีความประสงค์ทีจะนําโรงแรมหรือรีสอร์ทของตนหรือของบริษัทที ตน

มีอํานาจควบคุม ทีตงัอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ ออกขายหรือให้เช่าแก่กองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์อนืใดหรือทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์อืนใด บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน)  ตกลงให้

สิทธิแก่กองทรัสต์ทีจะเช่า หรือซือทรัพย์สินดงักล่าวก่อนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์อนื (Right of First Refusal) โดย บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) จะต้องบอกกล่าวให้กองทรัสต์

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร (“หนังสือบอกกล่าวข้อเสนอ”) เพือให้กองทรัสต์พิจารณาลงทนุก่อน ซงึหนงัสือบอก

กล่าวข้อเสนอจะต้องระบุถึงรายละเอียดในเบืองต้นของข้อเสนอให้เช่า หรือข้อเสนอในการขายหรือให้เช่า 

ข้อกําหนดและเงือนไขทีเกียวข้อง รวมถึงราคาขาย ค่าเช่า หรือค่าตอบแทนใด ๆ และเงือนไขการชําระราคา 

(“ข้อเสนอ”) และเมือได้รับหนงัสือบอกกล่าวข้อเสนอ กองทรัสต์จะแจ้งความประสงค์ในการลงทนุหรือตอบปฏิเสธ

การลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้บริษัท ดสุิตธานี จํากัด (มหาชน) ทราบภายในระยะเวลา 

120 วนันบัจากวนัทีกองทรัสต์ได้รับหนงัสือบอกกล่าวข้อเสนอ หากกองทรัสต์ตอบปฏิเสธการลงทุนหรือไม่ได้แจ้ง

ความประสงค์ในการลงทุนดงักล่าวให้ บริษัท ดสิุตธานี จํากดั (มหาชน) ทราบภายในระยะเวลา 120 วันนบัจาก

วนัทีกองทรัสต์ ได้รับหนงัสือบอกกล่าวข้อเสนอดงักล่าว บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) สามารถจะนําทรัพย์สิน

นนั ๆ ไปจาํหน่าย จา่ย โอนหรือให้เช่าแก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อืน

ต่อไปได้ แต่ทังนี ข้อกําหนดและเงือนไขทีเสนอให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์อนืใดจะต้องเป็นข้อเสนอในเบืองต้นทีไม่แตกต่างหรือดีกว่าข้อเสนอทีเสนอให้แก่กองทรัสต์ หาก

กองทรัสต์ได้บอกกล่าวแสดงความประสงค์ในการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวแล้ว คูส่ญัญาทงัสองฝ่ายจะร่วมมือกนั

ในการดําเนินการเพือให้ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอืนทีเกียวข้อง รวมถงึการ

ดําเนินการจดทะเบียนการขายหรือการเช่าต่อเจ้าพนกังานทีเกียวข้อง 
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2.4.2  รายละเอียดผู้เชา่ 

ชือผู้เชา่ บริษัท ดสุิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

สถานทีตงั เลขที 946 อาคารพาณิชย์ดสุิตธานี ชนัที 5 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษัท 0105553152720 

โทรศพัท์ 02-200-9999 

โทรสาร 02-636-3545 

ทนุจดทะเบียน 4,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว 4,000,000 บาท 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) 

คณุสมบตัิและประสบการณ์ผู้ เช่า 

บริษัท ดสุิตแมนเนจเม้น จํากดัเคยเป็นผู้เชา่/เช่าช่วงทรัพย์สินของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิต

ธานี ซงึต่อมาได้ถูกแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ โดยบริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ดสุิตแมนเน

จเม้น จํากดั ร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด ทงันี การทีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ เช่า/เช่าช่วง

ทรัพย์สินคือ กลุ่มดุสิตธานี จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของโรงแรมทีอยู่ภายใต้กองทรัสต์ เนืองจากทัง

บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) และ บริษัท ดสิุตแมนเนจเม้นท์ จํากดั มีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สินโรงแรมดงักล่าว

เป็นอย่างดี โดย บริษทั ดสุติธานี จํากดั (มหาชน), บริษทั ดสุติแมนเนจเม้นท์ จํากดั และผู้จดัการกองทรัสต์สามารถ

ทํางานร่วมกนัในการกําหนดแผนการดําเนินงานทีจําเป็นเพือให้การดําเนินธุรกิจของโรงแรมทีอยู่ภายใต้กองทรัสต์ 

ประสบความสําเร็จอยา่งต่อเนืองในระยะยาว 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์เกียวกบัความสามารถของผู้เช่าในการปฏบิตัิตามสญัญาเชา่ 

จากการทีบริษัท ดสุติแมนเนจเม้นท์ จํากดั ซงึเป็นผู้เช่า/เช่าชว่งมาตงัแต่ในช่วงทีทรัพย์สินโรงแรมอยู่ภายใต้กองทุน

รวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดุสิตธานี ซงึทีผ่านมา บริษัท ดุสิตแมนเนจเม้นท์ จํากดัสามารถนําทรัพย์สิน

ออกจดัหาผลประโยชน์ได้อย่างต่อเนือง และเป็นผู้ เช่าทีมีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สินดงักล่าวมากกว่าผู้ เช่ารายอืนๆ 

รวมถึงเมือพิจารณาถึงผลประกอบการของทรัพย์สินหลกัในอดีต ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนยังสามารถสร้างผล

ประกอบการได้มากกว่าค่าเช่าคงที ผู้จดัการกองทรัสต์จึงคาดว่ารายได้ทีบริษัท ดสุิตแมนเนจเม้นท์ จํากดัจะได้รับ 

จะอยูใ่นระดบัทีมากเพียงพอทีจะสามารถชําระค่าเช่าคงที และปฏิบติัตามสญัญาเช่า/เช่าชว่งได้ 

2.4.3  ผลกระทบของการเปลียนตวัผู้เชา่ เมือเกิดเหตุการณ์ทีอาจทําให้กองทรัสต์ต้องเปลียนตวัผู้ เช่า / เช่าช่วง 

กรณีทีผู้เชา่/ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิทีกองทรัสต์ไม่ต่ออายสุญัญา หรือมีการบอกเลิกสญัญาเชา่/เช่าช่วงก่อนครบกําหนด

สญัญา กองทรัสต์อาจต้องใช้เวลาในการหาบุคคลอืน เพือเข้ามาเป็นผู้ เช่า/ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินดงักล่าวแทนผู้ เช่า/ผู้

เช่าช่วงเดิม ซงึบุคคลดังกล่าว อาจไม่มีความสามารถหรือคุณสมบัติไม่เทียบเท่ากับผู้ เช่ารายเดิม ซึงจะส่งผล

กระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ รวมถึงความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ 
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อย่างไรกดี็ เพือลดความเสียงในกรณีนี ภายใต้สญัญาเชา่/เชา่ช่วง กองทรัสต์ได้กําหนดระยะเวลาการเช่า/เช่าชว่ง  

ปี (ยกเว้นสญัญาปัจจุบนัจะมีผลบงัคบัใช้จนถึงสินปี ) โดยเมือหมดอายสุญัญาเชา่/เช่าช่วงฉบบัแรก คูส่ญัญา

แต่ละฝ่ายมีสทิธิในการต่ออายสุญัญาออกไปอกี  คราว คราวละ  ปี 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท ดุสิตแมนเนจเม้นท์ จํากดั ไม่ได้เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินภายใต้กองทรัสต์อีกต่อไป 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกผู้ เช่า/ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่ โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั 

2.4.4  ความสมัพนัธ์เชิงการถือหุ้นหรือความเกียวข้องทางธุรกิจกบัผู้จดักการกองทรัสต์ 

บริษัท ดุสิตแมนเนจเม้นท์ จํากดั ซึงเป็นผู้ เช่า/เช่าช่วง และผู้จดัการกองทรัสต์มีความสมัพันธ์กันจากการที ทงั  

บริษัท มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) ซงึถือหุ้นจํานวนประมาณร้อยละ .  ของจํานวน

หุ้นทีออกทังหมดของทัง  บริษัท ดังนนั บริษัท ดสุิตแมนเนจเม้น จํากดั และผู้จดัการกองทรัสต์ จงึมีผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่รายเดียวกนั 

2.4.5  การกําหนดราคาค่าเช่าและเงือนไขเกียวกบัการเชา่ 

กองทรัสต์จะได้รับค่าเชา่จากการให้เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินทีลงทุนครังแรก ในรูปแบบของค่าเช่าคงทีและค่าเช่าผนั

แปร โดยโครงสร้างคา่เช่าจะสอดคล้องกบัลกัษณะของการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีกําหนดว่า คา่เชา่ส่วน

ทีอ้างอิงกับผลประกอบการของผู้ เช่า (ค่าเช่าแปรผนั) จะไม่เกินกว่าร้อยละ  ของจํานวนเงินค่าเช่าทีกําหนดไว้

แน่นอนล่วงหน้า (ค่าเช่าคงที) ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ทจ. /  

เรืองการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และประกาศอืนใดทีเกียวข้อง

และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม 

2.4.6  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกจิระหว่างกองทรัสต์และผู้บริหารจดัการโรงแรม 

แม้ว่าบริษัท ดสุิตแมนเนจเม้นท์ จํากดั ได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตัิหน้าทีของบริษัท ดสุิตธานี จํากดั 

(มหาชน) ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ อย่างระมัดระวงั แต่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ 

กบั บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) ก็ยงัอาจเกิดขนึได้ เนืองจากบริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) และบริษัทใน

กลุม่ยงัคงทําหน้าทีในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมแห่งอืนๆ ในหลายๆ พืนที 

อย่างไรก็ตาม โอกาสทีจะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์นนัมีไม่มากนกั เนืองจาก โรงแรมของกลุ่มดสุิตธานี ที

ไม่ได้เป็นของกองทรัสต์นัน ไม่ได้อยู่ในพืนทีใกล้เคียงกบัโรงแรมทีกองทรัสต์เข้าลงทุน (ยกเว้นโรงแรมดสุิตปรินเซส 

เชียงใหม่ ซงึอยู่ในจงัหวดัเดียวกบัโรงแรมดสุิตดีท ูเชยีงใหม่) อีกทงัแต่ละโรงแรมมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายแตกต่างกนั

ไป ตามลักษณะการให้บริการ ทําเลทีตงั สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง ซงึล้วนเป็นปัจจัยสําคญัต่อการตดัสินใจ

เข้าพกัของลกูค้า ซงึย่อมเลือกเข้าพกัในโรงแรมทีตรงกบัความต้องการของตนเองเป็นหลกั  

นอกจากนีการว่าจ้าง บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) ให้บริหารโรงแรม ยงัมีโครงสร้างสัญญาทีสร้างแรงจูงใจใน

การสร้างผลกําไรในระดบัทีดีให้แก่กองทรัสต์อย่างต่อเนือง โดยกําหนดให้มีค่าธรรมเนียมบริหารเพือสร้างแรงจูงใจ

ในการเพิมกําไรจากการดําเนินงาน (Gross operating profit) ทงันีเพือเพิมค่าธรรมเนียมบริหารทีจะได้รับ อนัจะ

ชว่ยลดความเสียงจากการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วได้  
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อีกทงั ข้อตกลงกระทําการต่างๆ โดยภาพรวมแล้วเป็นเงือนไขเพือให้กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินทีลงทุนครังแรกได้อย่างดี และไม่ให้ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) แข่งขันกับโรงแรมภายใต้

กองทรัสต์ และเพือเปิดโอกาสให้กองทรัสต์สามารถขยายการลงทนุในอนาคตได้ 

2.4.7  ข้อมลูเกียวการประกนัรายได้และผู้ประกนัรายได้ 

- ไม่มี – 

2.5 การกู้ยืมเงนิ 

นโยบายการกู้ยืมเงนิ 

กองทรัสต์อาจกู้ ยืมเงินโดยการขอสินเชือจากสถาบนัการเงิน หรือออกตราสารหรือหลกัทรัพย์หรือเข้าทําสญัญาทีมี

ลกัษณะเป็นการกู้ยืม รวมถงึก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ เพือนําเงินทีได้มาลงทุนในทรัพย์สินหลกั

ของกองทรัสต์เพิมเติม ปรับปรุงทรัพย์สนิหลกัทีกองทรัสต์ลงทุน หรือเพือวตัถปุระสงค์อนืใดทีเป็นประโยชน์ในทาง

ธุรกิจของกองทรัสต์ โดยอยู่ภายใต้วตัถปุระสงค์การกู้ ยืมเงนิดงัต่อไปนี 

(1) ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิมเตมิ 

(2) ลงทุนในทรัพย์สินอืนใด ตามทีสํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุจะประกาศกําหนดให้เป็นทรัพย์สนิหลกั 

(3) บริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

(4) ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิ

ครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมทีจะใช้หาผลประโยชน์ รวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณ์ของ

อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว 

(5) ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซึงสังหาริมทรัพย์หรืออุปกรณ์ทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์หรืออสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมีความ

พร้อมทีจะใช้หาผลประโยชน์ 

(6) ตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพมิเติมบนทีดนิทีมีอยู่แล้วซงึเป็นของกองทรัสต์ หรือทีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือ

สิทธิครอบครอง เพือประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์  

(7) เป็นเงนิทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์  

(8) ชําระหนีเงนิกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

(9) ปรับโครงสร้างเงินกู้ ยืมเพือนําไปชําระหนีเงินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัฉบบัเดิม (Refinance) 

(10) ปรับโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ 

(11) ป้องกนัความเสียงทางด้านอตัราแลกเปลียนเงินตรา และ/หรือป้องกนัความเสียงทางด้านอตัราดอกเบีย อนั

เนืองมาจากการกู้ ยืมเงินหรือออกตราสารหนี 

(12) เหตจํุาเป็นอนืใดทีผู้จดัการกองทรัสต์เหน็สมควรสําหรับการบริหารจดัการกองทรัสต์ 
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ทงันี ผู้จดัการกองทรัสต์จะกู้ ยืมเงิน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคัญ ทังนี 

ในกรณีทีกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสงัหาริมทรัพย์หรือสงัหาริมทรัพย์ การกู้ยืมเงิน

เพือวัตถุประสงค์ตามทีกําหนดในข้อ (4) (5) หรือ (6) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าทีเหลืออยู่

ตามสญัญาเชา่ด้วย 

มลูคา่การกู้ ยืมเงนิ 

ในกรณีทีกองทรัสต์มกีารกู้ ยืมเงนิ ให้มลูค่าการกู้ยืมไม่เกินอตัราสว่นอยา่งใดอย่างหนึงดงัต่อไปนี เว้นแต่การเกนิ

อตัราส่วนดงักล่าวไม่ได้เกิดจากการกู้ ยืมเงินเพิมเติม 

(1) ร้อยละ 35 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

(2) ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีทีกองทรัสต์มีอนัดับความน่าเชือถืออยู่ในอนัดับที

สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซงึเป็นอนัดบัความน่าเชือถือครังล่าสุดทีได้รับการจดัอนัดบัโดยสถาบนั

การจดัอนัดบัความน่าเชือถือทีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีกอ่นวนักู้ยืมเงิน 

การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเข้าทําสญัญาไม่ว่าในรูปแบบใดทีมีความมุ่ง

หมายหรือเนือหาสาระทีแท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน 

การก่อภาระผกูพนัแกท่รัพย์สนิของกองทรัสต์ 

การก่อภาระผกูพนัแกท่รัสต์สินของกองทรัสต์ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีทีจําเป็นและเกยีวข้องกบัการบริหารจดัการ

ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ดงัต่อไปนี 

(1) การกอ่ภาระผกูพนัซงึเกียวเนืองกบัการทําข้อตกลงหลกัทีกองทรัสต์ สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดในประกาศ

ที ทจ. 49/2555 และกฎหมายอนืใดทีเกียวข้อง เช่น การนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็นหลักประกนัการชําระ

เงนิกู้ ยืมตามสญัญากอ่ตงัทรัสต์ 

(2) การกอ่ภาระผกูพนัทีเป็นเรืองปกตใินทางพาณิชย์หรือเป็นเรืองปกติในการทําธุรกรรมประเภทนนั 

วิธีการกู้ ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนั 

กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ โดยวิธีใดวธีิหนึงหรือหลายวิธี

ร่วมกนัในขณะใดขณะหนงึ ซงึหมายความรวมถงึ การออกตราสารหรือการเข้าทําสญัญาไม่ว่าในรูปแบบใดทีมี

ความหมายหรือเนือหาสาระทีแท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ยืมเงิน ดงันี 

(1) การกู้ยืมเงิน ขอสนิเชือ เบกิเงนิเกินบญัชีจากนิติบุคคล หรือสถาบนัการเงิน ทงัในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ 

ซึงรวมถึงบริษัทประกันภัยซงึจัดตังขึนตามกฎหมายเกียวข้องกับประกันภัย และกองทรัสต์อาจพิจารณาให้

หลกัประกนัในการชําระเงินกู้ ยืมดงักล่าวด้วย นอกจากนี กองทรัสต์อาจทําสัญญาซือขายล่วงหน้า หรือซือขาย

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (Derivative Product) เพือป้องกนัความเสียงของกองทรัสต์จากอตัราแลกเปลียน 

และ/หรืออตัราดอกเบียทีเกิดขึนจากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทังจํานวนหรือบางส่วน เช่น สัญญาแลกเปลียนอัตรา

แลกเปลียน (Cross Currency Swap) หรือสญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย (Interest Rate Swap) เป็นต้น หรือ 

(2) การออกตราสาร การออกตราสารหนี ไม่ว่าระยะสนัและระยะยาว เพือจําหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนทังประเภทบุคคล

และสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกียวข้อง และกองทรัสต์อาจ

พิจารณาให้หลกัประกนัทีเกียวข้องกบัการออกตราสารดงักล่าวด้วย  
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ทงันี ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาถงึความจําเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน เปลียนแปลง หรือก่อภาระ

ผกูพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพือประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพนัตามทีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ฉบบันี และกฎหมายที

เกียวข้อง โดยไม่ต้องขอมติอนมุตัจิากทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่าทีไม่ขดักบักฎหมายและสญัญาก่อตงัทรัสต์

ฉบบันี อย่างไรก็ดี ในกรณีทีกองทรัสต์นําทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนัการชําระเงินกู้ยืม ซงึ

รวมถึงการเพมิวงเงินหลกัประกนัให้แกผู่้ ให้กู้ รายเดมิจากหลกัประกนัทีมอียู่แล้ว ผู้จดัการกองทรสัต์จะดําเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมายอืนทีเกียวข้อง 
 

ทงันี ทรัสตีจะเป็นผู้ลงนามผกูพนักองทรัสต์ในการเข้าทําสญัญาเพือกู้ ยืมเงนิ เปลียนแปลง หรือก่อภาระผกูพนั

เหนือทรพัย์สินของกองทรัสต์ หรืออาจมอบอํานาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์ลงนามผกูพนักองทรัสต์ตามสญัญา

ดงักล่าวแทนได้ ทงันี ในกรณีทีทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อกําหนดสิทธิและเงือนไขใด ๆ ทีเกียวข้องกบัการ

กู้ ยืมเงนิ เปลียนแปลง หรือก่อภาระผูกพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงักล่าว ทรัสตีจะกระทําได้เมือได้ตกลง

ร่วมกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ก่อน และในกรณีทีคูส่ญัญาไม่สามารถหาข้อยตุร่ิวมกนัได้ คูส่ญัญาทงัสองฝ่ายขอ

สงวนสิทธิทีจะจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือหาข้อยติุ โดยให้ผู้จดัการกองทรัสต์ดําเนินการจดัประชมุผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ตามวธีิการขอมติและการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีระบไุว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

ข้อมลูเกียวกบัการกู้ยืมเงิน ณ วนัสนิรอบปีบญัชี 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 กองทรสัต์มียอดสนิเชือคงค้างกบัธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) โดยข้อกําหนดและ

เงือนไขทีสําคญัเป็นดงันี 

ผู้กู้  กองทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดสุิตธานี 

ผู้ให้สินเชอื ธนาคารธนชาต 

วงเงนิกู้  สินเชือเงนิกู้แบบมีกําหนดเวลาจาํนวนรวมไมเ่กนิ 790 ล้านบาท 

วตัถปุระสงค์การกู้ยืม เพือใช้เป็นค่าซือ และ/หรือ รับโอนทรัพย์สินจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่าดุสิตธานี รวมถึงใช้ชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องกับธุรกรรม

ข้างต้น และใช้สําหรับการปรับปรุงโรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูก็ต  

อตัราดอกเบีย ไม่เกนิอตัราอ้างองิ MLR หรืออตัราเทียบเท่า 

ระยะเวลาการกู้ ยืม 12 ปี นบัจากวนัทีเบิกเงนิกู้งวดแรก  

หลกัประกนั มีหลกัประกนั  
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3. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ทีลงทุน 

3.1 ภาพรวมสถานการณ์ท่องเทียวในประเทศไทย 

ภาคการท่องเทียวของประเทศไทยในปี 2560 ทีผ่านมา มีการเติบโตทงัจํานวนนักท่องเทียว และรายได้จากการ

ท่องเทียว โดยในปี 2560 มีนักท่องเทียวชาวต่างชาติมาท่องเทียวในประเทศไทยจํานวนทังสิน 35,381,210 คน 

ขยายตวัร้อยละ 8.77 จากปี 2559 ก่อให้เกิดรายได้สู่ภาคการท่องเทียวคิดเป็นมูลค่า 1.82 ล้านล้านบาท ขยายตวั 

ร้อยละ 11.66 จากปี 2559 ทงันีจากข้อมูลของกระทรวงการท่องเทียวและกีฬาพบว่า ณ เดือนธันวาคม 2560 มี

จํานวนนักท่องเทียวสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ โดยในช่วงดังกล่าวมีนักท่องเทียวจํานวนประมาณ 3,535,594 คน ซีง

เพิมขึนร้อยละ 20.02 เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2559 โดยนักท่องเทียวส่วนใหญ่ได้แก่นกัท่องเทียวชาว

จีนซึงมีจํานวนเท่ากับ 815,492 ล้านคน ทังนี เนืองจากนักท่องเทียวกลุ่มดังกล่าวสามารถปรับตัวจากการจัด

ระเบียบเรืองทัวร์ศูนย์เหรียญในปี 2559 สู่ทัวร์คุณภาพ โดยในเดือนธันวาคม 2560 มีรายได้จากการท่องเทียว

รวมทงัสนิ 0.19 ล้านล้านบาท เพิมขนึร้อยละ 21.03 เมือเทียบชว่งเดียวกนัของปีก่อน 

 

3.  
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สําหรับตลาดนักท่องเทียวชาวไทย มีสญัญาณทีดี และได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐ การท่องเทียวแห่งประเทศ

ไทย (ททท.) มีมติเห็นชอบกบัแนวทางกระตุ้นการท่องเทียวในประเทศ ผ่านมาตรการลดหย่อนภาษี และมาตรการ

ทางการตลาดต่างๆ ส่งผลให้ในปี 2560 มีรายได้จากนักท่องเทียวชาวไทยทีท่องเทียวในประเทศ สูงถงึ 0.93 ล้าน

บาท เพมิขนึร้อยละ 5.42 เมือเทียบกบัปี 2559 

ในปี 2560 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเทียวรวม 2.75 ล้านล้านบาท โดยแบง่เป็นรายได้จากการนกัท่องเทียว

ชาวตา่งชาติและนกัท่องเทียวชาวไทยเท่ากบั 1.82 ล้านล้านบาท และ 0.93 ล้านล้านบาท ตามลําดบั 

จากข้อมูลของกองเศรษฐกิจการทอ่งเทียวและกีฬา คาดการณ์ว่าในปี 2561 จะมีรายได้จากการท่องเทียวรวม

เท่ากบั 3.00 ล้านล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 9 จากปี 2560 โดยแบ่งเป็นรายได้จากนกัท่องเทียวชาวต่างชาติและชาว

ไทยเท่ากบั 2.00 ล้านล้านบาท และ 1 ล้านล้านบาท ตามลําดบั 

3.2 สถานการณ์ท่องเทยีวในจังหวัดเชียงใหม่ 

(1) จํานวนนกัท่องเทียวทีเดนิทางมาจงัหวดัเชียงใหม่ และอตัราการเข้าพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ 

จากข้อมูลสถิติด้านท่องเทียว กระทรวงการท่องเทียวและกีฬาพบว่าใน 11 เดือนแรกของปี 2560 จังหวัด

เชียงใหม่มีจํานวนผู้ เยียมเยือน (Visitor) ทงัสนิ 8.77 ล้านคน เพมิขนึ 0.40 ล้านคน จากชว่งเดียวกนัของปี 2559 

หรือคิดเป็นการเพิมขึนร้อยละ 4.75 ในจํานวนนักท่องเทียวทีเพิมขึนนัน เป็นนักท่องเทียวชาวไทยทีเพิมขึน

จํานวน 0.28 ล้านคน หรือคดิเป็นร้อยละ 4.77 ของจํานวนนกัท่องเทียวชาวไทยใน 11 เดือนแรกของปี 2559 และ

เป็นนักท่องเทียวต่างชาติทีเพิมขึนจํานวน 0.12 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.70 ของจํานวนนักท่องเทียว

ชาวต่างชาตใิน 11 เดือนแรกของปี 2559  

ในด้านของรายได้จากผู้ เยียมเยือน (Visitor) สําหรับ 11 เดือนแรกของปี 2560 นนั จงัหวัดเชียงใหม่มีรายได้จาก

ผู้ เยียมเยือนทงัสิน 83,951 ล้านบาท เพิมขึน 6,185 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.95 จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โดยแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเทียวชาวไทยจํานวน 52,031 ล้านบาท และรายได้จากนักท่องเทียว

ชาวต่างชาตจํิานวน 31,920 ล้านบาท 

ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560 อตัราการเข้าพักเฉลียของโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่เพิมขีนร้อยละ 0.04 จาก

ชว่งเดียวกนัของปีก่อนมาอยู่ทีระดบัร้อยละ 72.37
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อตัราการเข้าพัก จํานวนผู้เยียมเยือนและรายได้จากผู้ เยียมเยือนจงัหวดัเชียงใหม ่

เชียงใหม่ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

อตัราการเข้าพัก                       

ปี 2560    88.52     82.43     76.95    74.83     65.12       64.74     67.14  65.47     61.76    67.83       81.25  

ปี 2559    88.45     82.39     76.91    74.81     65.07       64.70     67.12  65.45     61.71    67.79       81.20  

จาํนวนผู้เยยีมเยือน (ล้านคน)                       

ปี 2560      1.00       0.91       0.88      0.76       0.66         0.62       0.63  0.64       0.55      0.98         1.14  

ปี 2559      0.94       0.88       0.83      0.73       0.62         0.60       0.62  0.61       0.52      0.94         1.07  

จาํนวนผู้เยยีมเยือนคนไทย (ล้านคน)                       

ปี 2560      0.70       0.65       0.58      0.52       0.44         0.43       0.39  0.40       0.34      0.75         0.85  

ปี 2559      0.65       0.64       0.55      0.51       0.41         0.41       0.39  0.38       0.31      0.72         0.79  

จาํนวนผู้เยยีมเยือนชาวต่างชาต ิ(ล้านคน)                       

ปี 2560      0.31       0.26       0.29      0.24       0.22         0.19       0.24  0.24       0.22      0.23         0.30  

ปี 2559      0.28       0.25       0.28      0.23       0.21         0.18       0.24  0.23       0.21      0.22         0.28  

รายได้จากผู้เยยีมเยือน (ล้านบาท)                       

ปี 2560    9,131     8,256     8,017    7,681     6,288       5,880     7,012  6,825     6,028    8,517     10,317  

ปี 2559    8,452     7,959     7,558    6,938     5,850       5,615     6,396  6,277     5,388    8,069       9,265  

รายได้จากผู้เยยีมเยือนคนไทย (ล้านบาท)                       

ปี 2560    6,095     5,713     5,130    4,669     3,822       3,721     3,572  3,515     2,982    5,988       6,824  

ปี 2559    5,665     5,540     4,772    4,364     3,515       3,569     3,331  3,314     2,711    5,711       6,226  

รายได้จากผู้เยยีมเยือนชาวต่างชาต ิ(ล้านบาท)                       

ปี 2560    3,036     2,543     2,888    3,012     2,465       2,159     3,440  3,310     3,046    2,529       3,493  

ปี 2559    2,787     2,419     2,785    2,574     2,334       2,045     3,065  2,964     2,677    2,357       3,040  

ทีมากระทรวงการท่องเทียวและกีฬา 
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(2) อปุทานของโรงแรมในจงัหวัดเชียงใหม่ 

ปี  จํานวนทีพักและห้องพักในจังหวดัเชียงใหม่ยังคงมีการเติบโต ณ สินปี  เชียงใหม่มีจํานวนทีพัก 

 แห่ง และจํานวนห้องพัก 37,785 แห่ง ซงึส่วนใหญ่เป็นทีพักประเภทโรงแรม โดยคิดเป็นสดัส่วน 47.92% 

ของจํานวนทีพัก และ 67.91 % ของจํานวนห้องพักในจังหวัดเชียงใหม่ ทังนีหากมองในมุมของการเติบโต ปี 

 จํานวนทีพกัเติบโต . % และจํานวนห้องพกัเติบโต . % 

จงัหวัดเชียงใหม่  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 ทีพกั   ห้องพกั   ทีพกั   ห้องพกั   ทีพกั   ห้องพกั  

 โรงแรม              398  25,042  404  25,659  410  25,854  

 รีสอร์ท              165  5,062  166  5,077  167           5,107  

 เกสท์เฮ้าส์              185  4,020  186  4,098  186           4,098  

 บังกะโล  3  36  3  36  3                 36  

 เซอร์วสิ อพาร์

ทเมนท์  

21  1,249  21  1,249  21           1,249  

 อพาร์ทเมนท์/

แมนชัน  

19  968  19  968  19              968  

 โฮมสเตย์/เรือนพกั

แรม  

15  172  15  172  15              172  

 อืนๆ  29  375  29  375  29              375  

 รวม              835  37,075  843  37,785  852         38,037  

 อัตราการเตบิโต  7.46% 0.67% 0.96% 1.92% 1.07% 4.32% 

ทีมา : ศนูย์วิจยัด้านตลาดการท่องเทียว การท่องเทียวแหง่ประเทศไทย 

(3) แนวโน้มการท่องเทียวในจงัหวดัเชียงใหม่ในปี 2560 

การท่องเทียวจงัหวดัเชียงใหม่ ยงัคงมีแนวโน้มการเติบโตทีสงูขึน โดยเฉพาะนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ จากการ

เปิดเส้นทางบินใหม่จากต่างประเทศ เช่น สายการบินการ์ตาร์แอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินตรงจากเมืองโดฮา ทําให้

เปิดตลาดนักท่องเทียวชาวตะวันออกกลางและชาวยุโรป และยังมีเทียวบินเพิมเติมจาก ประเทศเกาหลีและ

เวียดนาม เป็นต้น นอกจากนีเชียงใหม่ยงัเป็นจดุหมายปลายทางยอดนิยมของชาวจีนโดยสะท้อนจากการเข้าชม

เว็บไซต์และรีวิวการท่องเทียว สําหรับนกัท่องเทียวชาวไทยคาดว่าจะเดินทางเข้ามาท่องเทียวในจงัหวดัเชียงใหม่

เพมิมากขนึ จากการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและแรงสนบัสนุนด้านการท่องเทียวของภาครัฐตลอดปี  

3.3 สถานการณ์ท่องเทยีวในจังหวัดภูเก็ต 

(1) จํานวนนกัท่องเทียวทีเดนิทางมาจงัหวดัภเูกต็ และอตัราการเข้าพกัในจงัหวดัภเูก็ต 

จากข้อมูลสถิติด้านท่องเทียว กระทรวงการท่องเทียวและกีฬาพบว่าใน 11 เดือนแรกของปี 2560 จงัหวดัภูเก็ตมี

จํานวนผู้ เยียมเยือน (Visitor) ทงัสิน 12.13 ล้านคน เพิมขนึ 0.12 ล้านคน จากช่วงเดียวกนัของปี 2559 หรือคิด

เป็นการเพิมขนึร้อยละ 1.00 ในจํานวนนกัท่องเทียวทีเพิมขนึนนั เป็นนกัท่องเทียวชาวไทยทีเพิมขึนจํานวน 0.11 
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ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.37 ของจํานวนนักท่องเทียวชาวไทยใน 11 เดือนแรกของปี 2559 และเป็น

นักท่องเทียวต่างชาติทีเพิมขึนจํานวน 0.01 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11 ของจํานวนนักท่องเทียว

ชาวต่างชาตใิน 11 เดือนแรกของปี 2559  

ในด้านของรายได้จากผู้ เยียมเยือน (Visitor) สําหรับ 11 เดือนแรกของปี 2560 นนั จงัหวัดภูเก็ตมีรายได้จากผู้

เยียมเยือนทงัสนิ 360,974 ล้านบาท เพิมขึน 41,047 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.83 จากชว่งเดียวกนัของปี

ก่อน โดยแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเทียวชาวไทยจํานวน 42,314 ล้านบาท และรายได้จากนักท่องเทียว

ชาวต่างชาตจํิานวน 318,660 ล้านบาท 

ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560 อตัราการเข้าพกัเฉลียของโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ตเพิมขีนร้อยละ 0.01 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อนมาอยูที่ระดบัร้อยละ 74.61 

(2) อปุทานของโรงแรมในจงัหวัดภเูก็ต 

ช่วงปี  –  จังหวัดภูเก็ตมีการเติบโตของทีพักค่อนข้างสูง โดยในปี  มีการเติบโตของทีพักถึง 

14.23% และการเติบโตของห้องพักจํานวน . % โดยเฉพาะทีพักประเภทเกสท์เฮ้าสทีมีจํานวนเพิมขึน

ประมาณ % ทงัจากจํานวนทีพกัและจํานวนห้องพกั อย่างไรก็ดี ประเภททีพกัทีมีจํานวนมากในภูเก็ตยังคง

เป็นทีพกัประเภทโรงแรม ซงึมีจํานวนทีพกัและจํานวนห้องพกั  ทีพกัและ 49,054 ห้องตามลําดบั 

จงัหวัดภูเก็ต  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 ทีพกั   ห้องพกั   ทีพกั   ห้องพกั   ทีพกั   ห้องพกั  

 โรงแรม   701   41,893   789   49,054   772   48,612  

 รีสอร์ท   468   30,103   521   35,060   513   34,832  

 เกสท์เฮ้าส์   354   6,390   428   7,686   420   7,585  

 บังกะโล   91   1,761   104   2,157   102   2,073  

 เซอร์วสิ อพาร์

ทเมนท์  

 12   369   13   400   13   400  

 อพาร์ทเมนท์/

แมนชัน  

 88   1,949   97   2,490   94   2,428  

 โฮมสเตย์/เรือนพกั

แรม  

 5   25   5   26   5   26  

 อืนๆ   3   35   10   153   10   153  

 รวม   1,722   82,525   1,967   97,026   1,929   96,109  

 อัตราการเตบิโต  N/A N/A 14.23% 17.57% -1.93% 0.95% 

ทีมา : ศนูย์วิจยัด้านตลาดการท่องเทียว การท่องเทียวแหง่ประเทศไทย 
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อตัราการเข้าพัก จํานวนผู้เยียมเยือนและรายได้จากผู้ เยียมเยือนจงัหวดัภูเก็ต 

ภูเกต็ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

อตัราการเข้าพัก                       

ปี 2560        82.66         83.75         81.97         83.68         66.35         77.86         66.74         67.32         65.46         67.92         77.05  

ปี 2559        82.69         83.77         81.97         83.67         66.36         77.84         66.71         67.30         65.43         67.89         76.99  

จาํนวนผู้เยยีมเยือน (ล้านคน)                       

ปี 2560          1.44           1.36           1.39           1.17           0.86           1.16           0.82           0.83           0.85           1.14           1.11  

ปี 2559          1.50           1.41           1.43           1.15           0.87           1.13           0.79           0.81           0.81           1.08           1.03  

จาํนวนผู้เยยีมเยือนคนไทย (ล้านคน)                       

ปี 2560          0.30           0.47           0.44           0.34           0.09           0.29           0.22           0.33           0.26           0.33           0.33  

ปี 2559          0.30           0.48           0.43           0.31           0.08           0.28           0.22           0.31           0.25           0.32           0.31  

จาํนวนผู้เยยีมเยือนชาวต่างชาต ิ(ล้านคน)                       

ปี 2560          1.14           0.89           0.95           0.83           0.78           0.87           0.60           0.51           0.59           0.81           0.78  

ปี 2559          1.20           0.93           1.00           0.84           0.79           0.85           0.57           0.50           0.56           0.76           0.72  

รายได้จากผู้เยยีมเยือน (ล้านบาท)                       

ปี 2560      46,819       38,808       46,063       33,398       28,746       32,195       19,556       18,393       20,618       38,858       37,521  

ปี 2559      44,880       38,151       39,860       27,279       23,416       29,378       17,153       16,477       17,191       34,065       32,075  

รายได้จากผู้เยยีมเยือนคนไทย (ล้านบาท)                       

ปี 2560        4,099         6,307         5,896         3,751            984         3,207         2,880         4,241         3,491         3,710         3,748  

ปี 2559        3,844         6,186         5,591         3,166            866         2,911         2,612         3,769         3,005         3,463         3,347  

รายได้จากผู้เยยีมเยือนชาวต่างชาต ิ(ล้านบาท)                       

ปี 2560      42,720       32,501       40,166       29,647       27,762       28,988       16,676       14,152       17,127       35,148       33,773  

ปี 2559      41,038       31,964       34,269       24,113       22,550       26,466       14,540       12,707       14,186       30,604       28,729  

ทีมากระทรวงการท่องเทียวและกีฬา 
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(3) แนวโน้มการท่องเทียวในจงัหวดัภูเก็ตในปี 2560 

จงัหวัดภูเก็ตยงัคงมีแนวโน้มเติบโตดี ทงัจากนกัท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติ จากการเพิมขนึของจํานวน

เทียวบินทีมาลงทีสนามบินภูเก็ต เช่น จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย ตะวนัออกกลางและเอเชียตะวนัออก นอกจากนี

นกัท่องเทียวบางส่วนได้หนัมาท่องเทียวทีจังหวดัภูเก็ตแทนเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย จากความไม่มันใจ

เกียวกบัเหตุการณ์ภูเขาไฟอากุงระเบิดเมือวนัที 22-30 พฤศจิกายน 2560 เนืองจากภูเก็ตและบาหลีมีลักษณะ

การท่องเทียวและราคาทีใกล้เคียงกนั ด้านอปุทานของโรงแรมทางกระทรวงการท่องเทียวและกีฬาคาดการณ์ว่า

จะมีจาํนวนทีพกัเพมิขนึประมาณ 800 ห้องในปี 2561 

3.4 สถานการณ์ท่องเทยีวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(1) จํานวนนกัท่องเทียวทีเดนิทางมาจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และอตัราการเข้าพกัในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

จากข้อมูลสถิติด้านท่องเทียว กระทรวงการท่องเทียวและกีฬาพบว่าใน 11 เดือนแรกของปี 2560 จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์มีจํานวนผู้ เยียมเยือน (Visitor) ทงัสนิ 4.56 ล้านคน เพิมขนึ 0.18 ล้านคน จากชว่งเดียวกนัของปี 

2559 หรือคดิเป็นการเพิมขนึร้อยละ 4.20 ในจํานวนนกัท่องเทียวทีเพมิขนึนนั เป็นนกัท่องเทียวชาวไทยทีเพิมขึน

จํานวน 0.15 ล้านคน หรือคดิเป็นร้อยละ 4.36 ของจํานวนนกัท่องเทียวชาวไทยใน 11 เดือนแรกของปี 2559 และ

เป็นนักท่องเทียวต่างชาติทีเพิมขึนจํานวน 0.03 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.52 ของจํานวนนักท่องเทียว

ชาวต่างชาตใิน 11 เดือนแรกของปี 2559  

ในด้านของรายได้จากผู้ เยียมเยือน (Visitor) สําหรับ 11 เดือนแรกของปี 2560 นนั จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์มี

รายได้จากผู้ เยียมเยือนทังสิน 27,970 ล้านบาท เพิมขึน 2,100 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.12 จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเทียวชาวไทยจํานวน 18,179 ล้านบาท และรายได้จาก

นกัท่องเทียวชาวต่างชาตจํิานวน 9,791 ล้านบาท 

ในชว่ง 11 เดือนแรกของปี 2560 อตัราการเข้าพกัเฉลียของโรงแรมในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เพิมขีนร้อยละ 0.02 

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนมาอยู่ทีระดบัร้อยละ 68.58
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อตัราการเข้าพัก จํานวนผู้เยียมเยือนและรายได้จากผู้ เยียมเยือนจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ประจวบฯ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

อตัราการเข้าพัก                       

ปี 2560    78.70     75.93     79.52    73.52     66.93       60.65     59.86      66.27     56.70    68.02       68.31  

ปี 2559    78.68     75.91     79.51    73.50     66.91       60.63     59.84      66.25     56.69    68.01       68.30  

จาํนวนผู้เยยีมเยือน (ล้านคน)                       

ปี 2560      0.41       0.38       0.39      0.37       0.33         0.32       0.40        0.46       0.40      0.54         0.55  

ปี 2559      0.40       0.37       0.39      0.36       0.33         0.31       0.39        0.44       0.36      0.51         0.51  

จาํนวนผู้เยยีมเยือนคนไทย (ล้านคน)                       

ปี 2560      0.30       0.30       0.32      0.31       0.28         0.26       0.32        0.38       0.33      0.43         0.43  

ปี 2559      0.30       0.28       0.32      0.30       0.28         0.25       0.31        0.37       0.30      0.40         0.41  

จาํนวนผู้เยยีมเยือนชาวต่างชาต ิ(ล้านคน)                       

ปี 2560      0.10       0.09       0.07      0.06       0.05         0.05       0.08        0.08       0.07      0.12         0.11  

ปี 2559      0.10       0.09       0.07      0.06       0.05         0.05       0.08        0.08       0.07      0.11         0.11  

รายได้จากผู้เยยีมเยือน (ล้านบาท)                       

ปี 2560    2,604     2,444     2,438    2,297     1,976       1,934     2,379      2,546     2,308    3,569       3,475  

ปี 2559    2,512     2,313     2,352    2,124     1,874       1,799     2,180      2,392     1,980    3,185       3,159  

รายได้จากผู้เยยีมเยือนคนไทย (ล้านบาท)                       

ปี 2560    1,641     1,594     1,741    1,464     1,335       1,250     1,349      1,585     1,375    2,431       2,414  

ปี 2559    1,596     1,509     1,695    1,383     1,288       1,174     1,256      1,480     1,200    2,172       2,184  

รายได้จากผู้เยยีมเยือนชาวต่างชาต ิ(ล้านบาท)                       

ปี 2560       963        851        696       833        641          685     1,030         962        933    1,138       1,061  

ปี 2559       916        804        657       740        586          626        924         912        780    1,013          975  

ทีมากระทรวงการท่องเทียวและกีฬา 
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(2) อปุทานของโรงแรมในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ปี  จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์มีทีพักจํานวน  แห่ง และมีห้องพักจํานวน ,  แห่ง โดยเติบโตจากปี 

2559 1.92% และ . % ตามลําดบั ทงันีหากแบ่งเป็นแระเภทของทีพกั พบว่าทีพกัประเภทโรงแรมมีจํานวน

ทีพกัและห้องพักสูงสุด ได้แก่  แห่ง และ ,  ห้อง ขณะทีทีพักประเภทรีสอร์ทและเกสต์เฮ้าส์มีจํานวน

รองลงมาเป็นลําดบัที  และ  

จงัหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 ทีพกั   ห้องพกั   ทีพกั   ห้องพัก   ทพีกั   ห้องพกั  

 โรงแรม   193   9,101   200   9,615   199   9,618  

 รีสอร์ท   191   4,928   194   5,038   193   4,982  

 เกสท์เฮ้าส์   91   1,044   91   1,044   91   1,044  

 บังกะโล   75   1,100   75   1,100   75   1,100  

 เซอร์วสิ อพาร์

ทเมนท์  

 3   110   3   110   3   110  

 อพาร์ทเมนท์/

แมนชัน  

 4   109   5   234   5   234  

 โฮมสเตย์/เรือนพกั

แรม  

 4   19   4   19   4   19  

 อืนๆ   12   249   12   249   12   249  

 รวม   573   16,660   584   17,409   582   17,356  

 อัตราการเติบโต  3.62% 5.26% 1.92% 4.50% -0.34% 0.30% 

ทีมา : ศนูย์วิจยัด้านตลาดการท่องเทียว การท่องเทียวแห่งประเทศไทย 

(3) แนวโน้มการท่องเทียวในจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ในปี 2560 

การท่องเทียวจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ยังคงมีแนวโน้มเติบโต โดยในปี 2561 หากประเทศไทยมีการเปิดด่าน

สิงขร ทีเชือมต่อกับประเทศพม่าอย่างถาวร จะทําให้มีนักท่องเทียวจากทังประเทศพม่าและนักท่องเทียว

ชาวต่างชาติทีข้ามแดนผ่านทางด่านสิงขรเดินทางเข้ามายังประเทศไทยอีกจํานวนมาก อย่างไรก็ดี ด่านสิงขร

ยงัคงต้องรอการลงนามจากประเทศพม่าในการแบง่เขตเส้นดินแดน ซงึคาดว่าจะสามารถตกลงกนัได้ในเร็วๆ 

นี ขณะทีประเทศพม่าเองตอนนีได้เตรียมสร้างถนนเข้าสู่จงัหวดัมะริดและตะนาวศรี เพือการคมนาคมทีสะดวก

ยงิขนึ ด้านสภาวะการแข่งขันของผู้ประกอบการโรงแรมยงัคงมีแนวโน้มสูง และคาดว่าจะมีโรงแรมเปิดใหม่อีก

จํานวนมาก เชน่ โรงแรมปาร์คนายเลิศ หวัหนิ เป็นต้น 

4. ปัจจยัความเสียง 

ข้อความดงัต่อไปนีแสดงถงึปัจจยัความเสียงทีมีนยัสําคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต์ หรือมูลค่า

หน่วยทรัสต์ และนอกจากปัจจัยความเสียงทีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันีแล้ว ยงัอาจมีปัจจยัความ
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เสียงอนื ๆ ซงึผู้ ก่อตงัทรัสต์ไม่อาจทราบได้ในขณะนีหรือเป็นความเสียงทีผู้ก่อตงัทรัสต์ได้พิจารณาในขณะนีว่าไม่

เป็นสาระสําคญั แตค่วามเสียงดงักลา่วอาจเป็นปัจจยัความเสียงทีมีนยัสําคัญต่อไปในอนาคต ความเสียงทงัหลาย

ทีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันีและความเสียงทีอาจมีขึนในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญั

ตอ่ธุรกจิ ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงนิของกองทรัสต์ และมลูค่าหน่วยทรัสต์ 

ข้อความในลกัษณะทีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ทีปรากฏต่อไปนี เช่น การใช้

ถ้อยคําว่า “เชือว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ” “ประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน 

โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกียวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ แผนการปรับปรุง

อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ การเปลียนแปลงของกฎหมายทีเกียวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ 

นโยบายของรัฐ เป็นต้น เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของผู้ก่อตงัทรัสต์ ทีปรึกษา

ทางการเงิน หรือบุคคลใด ๆ มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้เป็นการรับรองผลการ

ประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าว อีกทังมิได้เป็นการรับประกนั และ/หรือ รับรองว่าผลการดําเนินงาน

จริงทีจะเกิดขนึในอนาคตจะเป็นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทุน นอกจากนี ผลการดําเนินงานทีเกิดขนึจริงกบั

การคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั ทงันี ผู้กอ่ตงัทรัสต์ และทีปรึกษาทางการเงิน ได้

พิจารณาและเห็นว่าการคาดการณ์ในอนาคตได้ตังอยู่บนสมมติฐานหรืออ้างอิงข้อมูลทีสมเหตุผลภายใต้

สภาวะการณ์และข้อมูลทีมีในปัจจบุนั 

ข้อมลูในสว่นนีทีอ้างถงึหรือเกียวข้องกบัรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือเศรษฐกิจเป็นข้อมลูทีรวบรวมมาจากข้อมูลที

มีการเปิดเผยหรือจากสิงพิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือจากแหล่งข้อมูลอืน ๆ โดยกองทรัสต์ได้พิจารณา

และเห็นว่าเป็นข้อมูลทีสมเหตผุล ทงันี กองทรัสต์มิได้ทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดงักล่าว

แต่ประการใด เนืองจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็น

ผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวังทีจะได้รับผลตอบแทนในระยะสัน นอกจากนัน ราคาของ

หน่วยทรัสต์ปัจจุบนักบัมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอนาคตอาจลดตําลงหรือสูงขึน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทุนใน

การลงทุน ดงันนั ผู้ ทีประสงค์จะซือหน่วยทรัสต์จึงควรศกึษาข้อมูลเกียวกบัการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

กอ่นตดัสินใจลงทนุ  

4.1 ความเสียงเกียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

(1) ความเสียงจากภยัธรรมชาต ิอบุตัภิยั และการกอ่วินาศกรรม 

การเกิดภยัธรรมชาต ิอบุตัภิยั การกอ่วนิาศกรรม และเหตสุดุวสิยัอนื ๆ แม้จะมีโอกาสเกิดขนึไม่บ่อยครังนกั แต่

หากเกิดขึนในบริเวณทีตงัอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของ

กองทรัสต์แล้ว จะยงัความสญูเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าและผู้มาใช้บริการในโครงการอย่างประเมิน

คา่ไม่ได้  แม้ว่ากองทรัสต์จะได้ทําประกนัภยัทีครอบคลมุความเสียหายทีเกิดจากภยัธรรมชาต ิอบุติัภยั การก่อ

วินาศกรรม และเหตสุุดวิสยัอืน ๆ ไว้สําหรับอสงัหาริมทรพัย์ของกองทรสัต์ ทงันี เป็นไปตามเงอืนไขทีกําหนดใน

กรมธรรม์ประกนัภยัตามมาตรฐานทวัไปสําหรับธุรกิจโรงแรม แต่การก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ขึนใหม่หรือการ

ซอ่มแซมส่วนทีได้รับความเสียหายหนัก อาจมีภาระค่าใช้จ่ายสูงและใช้ระยะเวลาในการดําเนินการนาน ซึง

อาจทําให้กองทรัสต์สูญเสียรายได้อย่างมีนัยสําคญัตลอดช่วงระยะเวลาดงักล่าว และมีผลกระทบต่อผลการ

ดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ 
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(2) ความเสียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึงอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ที

กองทรัสต์ลงทนุ/จะเข้าลงทนุ 

อสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน/จะเข้าลงทุนมีความเสียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและ

อตุสาหกรรมท่องเทียว ทังในระดบัประเทศและระดบัโลก นอกจากนี ผลประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ที

กองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงจากปัจจัยมหภาคอืน ๆ อันอาจจะส่งผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมท่องเทียว เช่น การวางผังเมือง การได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด 

ตลอดจนกรณีการเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็นต้น ซงึอาจทําให้กองทรัสต์สญูเสียรายได้อย่างมีนยัสําคญั

ในชว่งระยะเวลาดงักล่าว และมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

(3) ความเสียงจากการแข่งขนัทีสงูขนึ 

สภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ การเพิมขึนของจํานวนผู้ประกอบการในตลาด การเพิมขนึหรือลดลงของ

จํานวนนกัท่องเทียว การทีมีจาํนวนผู้ประกอบการในตลาดเพิมขนึจะส่งผลให้อปุทานของตลาดเพิมขนึ ทําให้มี

การแข่งขันสูงขนึ ซงึอาจทําให้รายได้ของกองทรัสต์ลดลง และมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและสถานะ

ทางการเงินของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม โรงแรมทีกองทรัสต์ลงทุนในปัจจุบนั ใช้เครืองหมายการค้าของโรงแรมดุสิตธานี ซงึมีชือเสียง

และมีประวตัิการดําเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน อีกทัง โรงแรมแต่ละโรงแรมตงัอยู่ในทําเลทีดี โดยโรงแรม

ดสุิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต และโรงแรมดสุิตธานี หวัหิน ตังอยู่ติดทะเล ในขณะทีโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตงัอยู่

บนถนนช้างคลาน ซงึอยู่ใจกลางเมืองและไม่ไกลจากแหล่งท่องเทียวสําคญัหลายแห่งของจงัหวัดเชียงใหม่ 

โรงแรมทงั  แหง่จงึน่าจะสามารถดงึดดูลกูค้าทงัชาวไทยและตา่งชาติได้ในระยะยาว   

(4) ความเสียงทีเกิดจากผลกระทบต่อรายได้ของโรงแรมทีลดลงเมอืต้องมีการปรับปรุงโรงแรมครังใหญ่ 

โรงแรมแต่ละแห่งจะต้องบํารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงแรมให้ดใูหม่ ทนัสมยั และสอดคล้องกบัความ

พอใจของลกูค้าอยู่เสมอ เพือดงึดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการในโรงแรมอย่างต่อเนือง โดยปกตกิารปรับปรุง หรือ 

การซ่อมแซมบํารุงรักษาประจําปีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของโรงแรมมากนัก ยกเว้นใน

กรณีทีเป็นการปรับปรุงครังใหญ่ซงึเป็นการปรับปรุงเพือเปลียนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในโรงแรม

หรือเป็นการเปลียนงานระบบสําคญัของโรงแรม ซงึจะดําเนินการตามระยะเวลาทีผู้บริหารโรงแรมหรือผู้ เช่า/

เช่าช่วงทรัพย์สินเห็นว่าเหมาะสมและกองทรัสต์เห็นชอบ ทงันี โดยปกติโรงแรมจะไม่มีการหยุดดําเนินการใน

ระหว่างชว่งการปรับปรุงนนั ๆ การปรับปรุงจะดําเนินการเป็นส่วน ๆ เฉพาะพืนทีทีต้องการปรับปรุงเท่านนั และ

มักจะจดัให้ดําเนินการในช่วงนอกฤดูกาลท่องเทียว (low season) ดงันันผลกระทบต่อรายได้ของโรงแรมจะ

เกดิขนึเฉพาะพืนทีและชว่งเวลาทีมีการปรับปรุงดงักล่าว 

(5) ความเสียงเรืองเงินเกบ็สํารองเพือการปรับปรุงโรงแรมครังใหญ่อาจไม่เพียงพอ 

เพือให้โรงแรมมีความทันสมัยและสามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการในโรงแรมอย่างต่อเนือง ผู้จัดการ

กองทรัสต์จะทยอยเก็บสํารองค่าปรับปรุงภาพลกัษณ์จากผลการดําเนินงานของกองทรัสต์เป็นระยะ ๆ เพือให้

กองทรัสต์มีเงินเก็บสํารองทีเพียงพอและเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม เงินทีเก็บสํารองอาจไม่เพียงพอสําหรับ
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การปรับปรุงภาพลกัษณ์เพือรักษาศกัยภาพในการแข่งขนั ซึงจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินงานของ

โรงแรม และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทงันี ในช่วงปี 

 ภายใต้การดําเนินการของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุิตธานี ได้มีการกู้ เงินเพิมเติม

จากสถาบนัการเงินเพือใช้ในการปรับปรุงครังใหญ่สําหรับโครงการโรงแรมดสุิตธานี ลากนู่า ภูเก็ตเนืองจากมี

เงนิสํารองไม่เพียงพอ  

อย่างไรก็ดี ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาจดัหาแหล่งเงินทุนทีเหมาะสม 

เช่น การกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน  หรือการเพิมทุน  เพือนํามาปรับปรุงภาพลกัษณ์ของโรงแรม ซงึคาดว่าจะ

ชว่ยลดผลกระทบทีอาจจะเกดิขนึแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ 

(6) ความเสียงจากการลดลงของนกัท่องเทียวทีมาเข้าพัก และการท่องเทียวในประเทศไทย 

ปริมาณลกูค้าจํานวนมากทีมาใช้ห้องพกั เป็นนกัธุรกิจ นกัท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดังนนั การ

ดําเนินกิจการของผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินจึงขึนอยู่กบัปัจจยัการลงทนุ การประกอบกิจการในประเทศไทย และ

อตุสาหกรรมการท่องเทียวของประเทศไทย ทงันีในกรณีทีภาวะการลงทุน หรือการประกอบกิจการในประเทศ

ไทยชะลอตัวลงไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ก็ตามอาจทําให้จํานวนนักท่องเทียวและนักธุรกิจทีเดินทางเข้ามาหรือ

เดินทางภายในภูมิภาคหรือภายในประเทศมีจํานวนลดลง การดําเนินกิจการโรงแรมของผู้ เช่า/เช่าช่วง

ทรัพย์สินอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ์ทีลดความน่าสนใจของประเทศไทยในฐานะสถานที

ประกอบธุรกิจ สถานทีประกอบกิจการ สถานทีท่องเทียวแห่งหนึงของนักท่องเทียวชาวต่างประเทศ เช่น การ

เปลียนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  การแข็งค่าของค่าเงนิบาท มมุมองทีเป็นทาง

ลบของชาวต่างประเทศเกียวกับประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การ

ประท้วง หรือการปิดล้อม หรือการแพร่ระบาดของโรคระบาด รวมถึงผลกระทบจากความเสียงเกียวกับ

สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยด้วย ดงันนั หากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว สภาวะเศรษฐกิจและการ

ท่องเทียวในประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบรุนแรง ซงึจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของ

ผู้เชา่ชว่งซงึย่อมจะสง่ผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงานกองทรัสต์ ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ความเสียงดงักล่าวอาจลดลงไปได้ระดบัหนึง โดยการกระจายกลุ่มลูกค้าผู้มาใช้บริการภายใน

โรงแรม โดยไม่จํากัดลูกค้าเพียงภูมิภาคใดภูมิภาคหนึง หรือสัญชาติใดสัญชาติหนึง ทําให้สามารถลด

ผลกระทบต่อการลดลงของรายได้โรงแรม ในแต่ละฤดกูาลท่องเทียว อนัเนืองจากการลดลงของของลกูค้าจาก

ภมิูภาคหรือกลุม่ลกูค้ากลุม่ใดกลุม่หนึง โดยยงัมีลกูค้าจากกลุม่อืนมาทดแทนได้ 

(7) ความเสียงจากกรณีการถกูเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทนุ  

กองทรัสต์ อาจมีความเสียงในกรณีทีมีการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ ลงทุนโดยหน่วยงานของรัฐ อนั

ทําให้กองทรัสต์ ไม่อาจใช้ทรัพย์สินดงักล่าวเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ ซงึจะส่งผลกระทบอย่าง

มนียัสําคญัตอ่ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์อาจได้รับเงินชดเชยในกรณีทีถูกเวนคืน ซงึเงินชดเชยดงักล่าวอาจไม่เพียงพอต่อมูลค่า

เงนิลงทนุทีสญูเสียไป นอกจากนี สําหรับการลงทุนของกองทรัสต์ในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์จะ

เข้าทําสญัญาเช่าซงึจะมีการกําหนดให้กองทรัสต์มีสิทธิพิจารณาว่าทรัพย์สินทีเช่าซงึถูกเวนคืนนนัสามารถใช้
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เพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกจิต่อไปได้หรือไม่ ในกรณีทีกองทรัสต์เห็นว่าทรัพย์สินทีเช่าไม่อาจใช้ประโยชน์

ต่อไปได้นนั ก็ให้สญัญาเช่าเป็นอนัยตุิและยกเลิกต่อกนัโดยทันทีในวนัทีทรัพย์สินทีเช่าถูกเวนคืน โดยผู้ให้เช่า

ต้องชําระคืนค่าเช่าล่วงหน้าคงเหลือตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ หรือในกรณีทีทรัพย์สินทีเชา่

ถกูเวนคืนบางส่วนและหากกองทรัสต์เหน็ว่าทรัพย์สินทีเช่าซงึถูกเวนคืนบางส่วนยงัสามารถใช้เพือประโยชน์ใน

การดําเนินธุรกจิต่อไปได้ ให้ถอืว่าสญัญาเช่ายงัมีผลใช้บงัคบัต่อไป โดยผู้ให้เช่าตกลงจะเป็นผู้ดําเนินการจดัให้

มีการซอ่มแซมภายใต้แบบแปลน แผนงาน และงบประมาณทีคู่สญัญาจะได้ตกลงร่วมกนัและจะต้องทําการ

ซอ่มแซมให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่เกิดความเสียหายดงักล่าว โดยใช้เงินทีได้รับมาจากการเวนคืนในการ

ซอ่มแซม และในกรณีทีเงินทีได้รับมาจากการเวนคืนไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินการซอ่มแซม ผู้ ให้เช่าตกลง

จะรับผดิชอบสําหรับจํานวนเงนิทียงัขาดอยู ่อนงึ กอ่นการดําเนินการยกเลิกสญัญาหรือการยงัคงให้สญัญายงั

มีผลต่อเนืองดังกล่าวข้างต้นนนั กองทรัสต์สงวนสิทธิทีจะเสนอการดําเนินการดงักล่าวเพือให้ทีประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิก่อน ทงันี ตามข้อกําหนดและเงือนไขของสญัญาเชา่ 

(8) ความเสียงสําหรับโครงการโรงแรมดสุติธานี ลากนู่า ภเูกต็ จากการไม่มีสิทธิใช้ถนนสว่นบคุคล 

เนืองจากถนนทีใช้เป็นเส้นทางหลกัมุ่งสู่โครงการโรงแรมดสุิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต ซึงมีระยะทางประมาณ 1.25

กิโลเมตร มีถนนส่วนบุคคลคนัอยู่ตรงกลางระหว่างทางสาธารณประโยชน์เป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร 

แม้ว่าจากข้อเท็จจริงจะมีประชาชนทัวไปร่วมใช้ประโยชน์ ในถนนส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างต่อเนืองและ

เปิดเผยมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ก็ตาม แต่ไม่มีเอกสารหลกัฐานทางราชการใด ๆ ทีระบวุ่าถนนดงักล่าว

เป็นถนนสาธารณประโยชน์ ดงันนัจงึมคีวามเสียงทีเจ้าของทีดินในบริเวณดงักล่าวจะปิดกนัการใช้ประโยชน์ใน

ส่วนของถนนส่วนบุคคลดงักล่าวได้ กองทรัสต์จงึมีความเสียงทีจะไม่สามารถใช้เส้นทางดงักล่าวเป็นทางหลกั

เข้าสู่โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต ซงึอาจส่งผลให้จํานวนผู้ เข้ามาใช้บริการโครงการโรงแรมดุสิต

ธานี ลากนู่า ภเูก็ต ลดลง หรืออาจส่งผลให้โครงการโรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูก็ต ต้องมีการปรับราคาห้องพัก

ลง ซงึจะกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทรัสต์   

อย่างไรก็ดี ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่าหากมีประชาชนทัวไปร่วมใช้ประโยชน์ในถนนส่วนบุคคลดงักล่าวอย่าง

ต่อเนืองและเปิดเผย การทีเจ้าของทีดินจะปิดกันการใช้ประโยชน์ในส่วนของถนนส่วนบุคคลดังกล่าวอาจ

กระทําได้ยากหรือใช้ระยะเวลามาก เนืองจากจะกระทบสิทธิของบุคคลอืนเป็นจํานวนมาก นอกจากนี 

โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ยงัมีทางเข้าออกอืนอีกหนึงเส้นทาง ซงึเป็นถนนสาธารณประโยชน์

ขนาดกว้าง 4 – 5 เมตร และสามารถใช้เป็นทางเข้าออกสู่โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้เช่นกนั 

แต่มีขนาดเลก็กว่าจงึอาจไม่ได้รับความสะดวกเท่ากบัการใช้ทางเข้าออกปัจจบุนัซงึจะต้องผ่านถนนส่วนบุคคล

ดงักล่าว 

(9) ความเสียงจากการถกูสงัให้รือถอนอาคารสงิปลกูสร้าง 

เนืองจากสิงปลกูสร้างบางส่วนของโครงการโรงแรมดสุิตธานี หัวหิน ได้แก่ อาคารครัวไทย (บางส่วน) วงเวียน

นําพุ(บางส่วน) และทางเดินนอกอาคาร อาจตงัอยู่บนห้วยบางเรือหักซึงเป็นลํารางสาธารณะ โดยทีสภาพ

ปัจจุบนัไม่มีลกัษณะทางกายภาพของลํารางสาธารณะ หากสิงปลูกสร้างทังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญของ

โครงการโรงแรมดสิุตธานี หวัหิน ถกูหน่วยงานราชการทีเกียวข้องสงัให้รือถอน ปรับปรุง เปลียนแปลง ซงึอาจ
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ทําให้เจ้าของอาคารสิงปลูกสร้างดงักล่าวจะต้องทําการรือถอน ปรับปรุง เปลียนแปลง สิงปลกูสร้างดงักล่าว 

อนัอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ จากการมีคา่ใช้จ่ายในการรือถอนอาคารดงักล่าวและ

ความสามารถในการสร้างรายได้จากโรงแรมดสุิตธานี หวัหนิ ทีอาจลดลง 

อย่างไรก็ตาม สิงปลกูสร้างดงักล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนทีสําคญัของโครงการโรงแรมดสุิตธานี หวัหิน สําหรับ

การจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์อย่างมีนัยสําคัญแต่อย่างใด อีกทังเพือเป็นการลดความเสียงจากการที

บางส่วนของสิงก่อสร้างดังกล่าวข้างต้นอาจตังอยู่บนลํารางสาธารณะ กองทรัสต์จึงได้จัดให้มีมาตรการ

เยียวยาไว้แล้ว โดยได้กําหนดเงือนไขในสญัญาเช่าทีดนิและอาคารของโครงการโรงแรมดุสิตธานี หวัหนิ ทีระบุ

ให้เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์จะต้องจัดหาทรัพย์สินใหม่ เพือให้กองทรัสต์ลงทุนแทนทีทรัพย์สินเดิมทีถกูรือถอน

ดังกล่าวโดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เอง แต่หากไม่สามารถจัดหาทรัพย์สินใหม่ได้ 

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตกลงทีจะคืนค่าเช่าตามสดัส่วนระยะเวลาการเช่าทีคงเหลือและค่าขาดประโยชน์ตาม

รายละเอยีดทีกําหนดในสญัญาเชา่ทีดินและอาคารดงักล่าว ทงันี การรือถอน แก้ไข ดดัแปลงทรัพย์สินดงักล่าว 

เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ ดําเนินการด้วยค่าใช้จา่ยของตนเอง  

อนงึ ผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสิงปลกูสร้างดงักล่าวไม่ใชท่รัพย์สนิส่วนทีสําคญัของ

กองทรัสต์ ซงึจะใช้สําหรับการจดัหาประโยชน์ อีกทัง ไม่ใช่ส่วนทีสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์อย่างมีนยัสําคญั

แต่อยา่งใด 

(10) กองทรัสต์ต้องพงึพาบุคลากรทีมีความชํานาญและประสบการณ์ ในการดําเนินการจดัหาประโยชน์และบริหาร

จดัการการใช้ประโยชน์อสงัหาริมทรัพย์ 

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารโรงแรม ซงึจะทําหน้าที

ในการบริหารจัดการโรงแรม เป็นส่วนสําคัญในการดําเนินการจัดหาประโยชน์และบริหารจัดการการใช้

ประโยชน์จากโรงแรม การสญูเสียบุคลากรดงักล่าวไปจะเป็นการสญูเสียผู้มีประสบการณ์ ความรู้ สายสมัพนัธ์

ทางธุรกิจและความชํานาญในการบริหารจัดการโรงแรม ในกรณีทีบริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) สญูเสีย

บุคลากรดังกล่าวไป และไม่สามารถชักจูง จ้าง และพัฒนาบุคลากรใหม่ทีมีความรู้ ความเชียวชาญ 

ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบตัิทีเกียวกับการจัดหาประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จาก

โรงแรมมาทดแทน อาจทําให้กองทรัสต์ มีความสามารถในการทํากําไรลดลงซึงจะมีผลกระทบต่อ

ความสามารถของกองทรัสต์ในการจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม ความเสียงในประเด็นนีสามารถบริหารจดัการได้ เนืองจากบริษัท ดสิุตธานี จํากดั (มหาชน) มี

นโยบายและมาตรการในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ เชน่ การกําหนดเงินเดือนและสวสัดิการทีเหมาะสม การ

ฝึกอบรมและพฒันาบุคคลากรเพือเพิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน และการจดักิจกรรมเพือสาน

ความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) กบัพนักงาน เป็นต้น เพือให้มีบุคลากรจํานวนเพียงพอ 

มีขีดความสามารถเหมาะสมกบังานทีรับผิดชอบและมีความสุขในการทํางานพร้อมทีจะทุ่มเทและสร้างสรรค์

ผลงานทีดีอยา่งสมําเสมอ  
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(11) ความเสียงจากการทีสญัญาจ้างบริหารโรงแรมอาจจะไม่ได้รับการต่อออกไป เมือครบกําหนดอาย ุหรือแม้จะมี

การต่อสญัญาออกไป ข้อกําหนดและเงือนไขภายใต้สญัญาฉบบัทีจะต่อออกไป อาจไม่ดีและเป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินธุรกิจเหมือนเดมิ 

ผลการดําเนินงานของโรงแรมอาจได้รับผลกระทบหากสญัญาจ้างบริหารโรงแรมทีจะจัดทําระหว่างผู้ เช่า/เช่า

ชว่งทรัพย์สนิและผู้บริหารโรงแรมปัจจบุนัไมไ่ด้รับการต่ออายสุญัญาออกไป เมือครบกําหนด หรือมีการยกเลิก

สญัญาก่อนครบกําหนด ทําให้ผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินต้องสรรหาและแต่งตังผู้บริหารโรงแรมรายใหม่มาแทน 

ทําให้ขาดความต่อเนืองในการบริหารจดัการโรงแรม และถงึแม้สญัญาจ้างบริหารโรงแรมระหว่างผู้เช่า/เช่าช่วง

ทรัพย์สินและผู้บริหารโรงแรมปัจจุบนัจะมีการต่อออกไป ก็ยงัมีความเสียงว่าข้อกําหนดและเงือนไขภายใต้

สญัญาฉบบัทีจะตอ่ออกไปจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของทรัพย์สินเทียบเท่ากบัข้อกําหนดและเงือนไข

ภายใต้สญัญาฉบบัเดิมหรือไม่ ซงึปัจจยัเหล่านีจะเป็นปัจจัยส่วนหนึงทีมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและ

ความสามารถในการจา่ยประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี เนืองจากระยะเวลาตามสญัญาจ้างบริหารโรงแรมปัจจุบนัยงัคงเหลืออีกอยู่ประมาณ 8  ปี (สินสุด

ปี 2568) และการต่อสญัญาอีก 5 ปีโดยอตัโนมตัิ และหากผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินสามารถปฏิบตัิตามเงือนไข

ในการจ่ายค่าเช่าแก่กองทรัสต์ทีระบุในสญัญาเช่าช่วงรวมถึงสญัญาจ้างบริหารโรงแรมได้อย่างต่อเนืองจน

ครบอายุสญัญาจ้างบริหารโรงแรม ผู้จดัการกองทรัสต์คาดว่ามีความเป็นไปได้ว่าการต่อสญัญาจ้างบริหาร

โรงแรมเมือครบกําหนดอายุสญัญาและระยะเวลาสญัญาทีต่อออกไป (ณ สินปี 2568 และสินปี 2573) จะ

สามารถดําเนินการได้อย่างราบรืน ภายใต้เงือนไขและข้อกําหนดทีเป็นประโยชน์ต่อคู่สัญญาทุกฝ่าย ทงันี ใน

กรณีทีสญัญาจ้างบริหารโรงแรมไม่ได้รับการต่อออกไป หรือถกูยกเลิกก่อนครบกําหนด ผู้เชา่/เชา่ชว่งทรัพย์สิน

มีหน้าทีสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารโรงแรมรายใหม่ทีมีความเหมาะสม มาทดแทนผู้บริหารโรงแรมรายเดิม

เพอืให้สามารถปฏิบตัติามสญัญาเช่าช่วงได้อย่างต่อเนือง 

(12) โรงแรมทีกองทรัสต์ ลงทุน อาจอยู่ภายใต้บงัคบัของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกียวกบัสิงแวดล้อม โดยการ

ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายดงักล่าวอาจส่งผลให้กองทรัสต์มีค่าใช้จา่ยและภาระความรับผิดหลายด้าน 

โรงแรมทีกองทรัสต์ลงทุน อาจอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อม ได้แก่ 

กฎหมายด้านสุขอนามัย กฎหมายเกียวกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางนํา การทิงของเสีย 

การควบคมุมลภาวะทางเสียง ซงึภายใต้กฎหมายเหล่านี เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์หรือผู้ทีควบคมุการดําเนินการ

และการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์อาจมีความรับผิด ซงึรวมถึงโทษปรับหรือโทษจําคุก หากฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว นอกจากนี กองทรัสต์ อาจต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์

ทางกฎหมายดังกล่าวเหล่านี หากมีการปนเปือนหรือเกิดมลภาวะต่าง  ๆ หรือหากไม่สามารถแก้ไขมลภาวะ

ต่าง  ๆ ทีเกิดขึน อาจส่งผลให้กองทรัสต์มีความรับผิด หรืออาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยัสําคญัในการนํา

อสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนออกให้เช่าและให้ใช้พืนที ซงึจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของกองทรัสต์ 

นอกจากนี อสงัหาริมทรัพย์ทีเป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้องด้านสิงแวดล้อมใน

ช่วงเวลาหนึง อาจไม่สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทีเกียวข้องด้าน
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สิงแวดล้อมในอีกช่วงเวลาหนึง หากข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทีเกียวข้องด้านสิงแวดล้อม

เหล่านันมีการแก้ไขเพิมเติม ดงันนั จึงมีความเสียงในกรณีทีมีการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดทางกฎหมายหรือ

หลกัเกณฑ์ทีเกียวข้องด้านสิงแวดล้อม การดําเนินการเพือให้อสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับ

ข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้องด้านสิงแวดล้อมตามทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม อาจเพิมภาระ

ด้านค่าใช้จา่ยและส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ได้ 

อย่างไรก็ตาม ทีผ่านมาบริษัท ดสิุตธานี จํากดั (มหาชน) ได้มีการดําเนินการมาตรการป้องกนัผลกระทบทาง

สิงแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ระบบจดัการนําทิง ระบบกําจัดกากและของเสีย เป็นต้น ตลอดจนมีการติดตามและ

ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงแรมให้เป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทีเกียวกับสิงแวดล้อมอย่าง

ตอ่เนือง 

(13) อสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ถือครองนันอาจมีค่าใช้จ่ายเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทังค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการตา่ง ๆ เพิมมากขนึ 

ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบทางลบ 

หากคา่ใช้จ่ายเกียวกบัอสังหาริมทรพัย์และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่าง ๆ เพิมขนึ โดยรายได้ไม่เพิมขนึตาม

หรือเพิมขนึในอตัราทีน้อยกว่า อนัจะกระทบกบัรายได้ค่าเช่ารวมทีกองทรัสต์จะได้รับ ตามโครงสร้างรายได้ค่า

เชา่ทีกําหนดในสญัญาเช่า/เชา่ชว่ง (แล้วแต่กรณี) 

ปัจจยัทีอาจสง่ผลให้ค่าใช้จ่ายเกียวกบัอสงัหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพิมสงูขนึได้แก ่

– การเพมิขึนของค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 

– การเพมิขึนของภาษีทีเกียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ รวมทงัค่าธรรมเนียมอืน ๆ ตามกฎหมาย 

– การเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั รวมทังนโยบายของรัฐบาลซึงจะเพิมค่าใช้จ่ายในการ

ปฏิบตัติามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายทีเปลียนแปลงนนั 

– การเพิมขึนของค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภค 

– การเพมิขึนของค่าบริการสําหรับผู้ รับจ้างชว่ง (ถ้ามี) 

– การเพมิขึนของอตัราเงนิเฟ้อ 

– การเพมิขึนของเบียประกนัภยั  

– ความเสียหายหรือความชํารุดบกพร่องของอสงัหาริมทรัพย์ซงึต้องมีการแก้ไข โดยต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการ และคา่ใช้จา่ยในการดําเนินการในส่วนนีไม่สามารถคาดหมายได้ และ 

– การเพิมขนึของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืนทีเกียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์และการจดัหาประโยชน์ของ

กองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้มีการควบคมุและตรวจสอบค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ให้อยู่

ระดบัทีเหมาะสมอย่างสมําเสมอ 
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(14) กําไรจากการดําเนินงานทีได้จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือมูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อาจแตกต่าง

จากทคีาดไว้อนัเนืองจากได้รับผลกระทบทางลบจากหลายปัจจยัทีเกียวข้อง 

กําไรจากการดําเนินงานทีได้จากอสังหาริมทรัพย์หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อาจได้รับ

ผลกระทบทางลบจากหลายปัจจยั ได้แก ่

– ผลการดําเนินงานของโรงแรม โดยมีปัจจยัทีเกียวข้อง เช่น อตัราค่าห้องพกั อตัราการเข้าพกั รายได้อืน ๆ 

นอกเหนือจากรายได้ค่าห้องพกั การควบคมุคา่ใช้จ่าย เป็นต้น 

– สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมอืงทังภายในประเทศและทวัโลก รวมทงัสภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 

– ความสามารถของผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัให้มีหรือรักษาไว้ซงึการประกนัภยัทีเพียงพอ 

– การเปลียนแปลงด้านกฎหมายและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ทีควบคุมอสงัหาริมทรัพย์ การใช้ การจดัเขตพืนที 

ภาษีและค่าธรรมเนียมทีต้องชําระให้แก่รัฐบาล การเปลียนแปลงดงักล่าวอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์เพิมสงูขึน หรือมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทีไม่สามารถคาดหมายได้ ทังนี 

เพอืให้สามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบทีเปลียนแปลงไปนนั สทิธิต่าง ๆ ทีเกียวข้องกบัอสังหาริมทรัพย์อาจมี

ข้อจํากดัอนัเป็นผลมาจากการเปลียนแปลงแก้ไขกฎหมายทีเกียวข้องกบัมาตรฐานอาคาร หรือการวางผงั

เมือง หรือการใช้บงัคบักฎหมายใหม่ทีเกียวข้องกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

– ภยัพิบตัิธรรมชาติ เหตสุดุวิสยั การโจมตีของผู้ก่อการร้าย การจลาจล และเหตกุารณ์อืนใดทีอยู่นอกเหนือ

ความควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ และ 

– ความสามารถของผู้ เชา่/เช่าช่วงทรัพย์สนิในการชําระค่าเชา่ให้แก่กองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ เช่า/เช่าช่วงจะต้องจดัทําและส่งมอบงบประมาณประจําปีให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นประจํา

ทุกปี โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะทําการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินและ

ผู้บริหารโรงแรมให้เป็นไปตามงบประมาณประจําปี หากเกิดเหตุการณ์ทีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตาม

งบประมาณทีวางไว้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะหารือและวางแผนร่วมกบัผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินและผู้บริหารโรงแรม

เพอืจดัทําแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ 

4.2 ความเสียงทีเกียวกับการดาํเนินงานและโครงสร้างของกองทรัสต์ 

(1) ความเสียงจากความบกพร่องของทรัพย์สินทีอาจไม่พบหรือไม่สามารถตรวจสอบได้จากการตรวจสอบข้อมูล

ก่อนการเข้าลงทนุ 

กอ่นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ทําการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์นัน 

ๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารทีเกียวข้อง (Due Diligence) ได้แก่ ศกึษารายละเอียดจากรายงานการประเมิน

มูลค่าทรัพย์สิน รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยทีปรึกษากฎหมาย และรายงาน

การตรวจสอบอาคารและอปุกรณ์ประกอบของอาคาร เป็นต้น อย่างไรก็ตามการดําเนินการดงักล่าวมิได้เป็น

การประกนัว่า อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่อง ทีอาจจะต้องมีคา่ใช้จ่ายใน

การปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ

ทรัพย์สนิโดยทีปรึกษากฎหมาย  และรายงานการตรวจสอบอาคารและอปุกรณ์ประกอบของอาคาร ทีผู้จดัการ

กองทรัสต์ใช้เป็นพืนฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง 
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เนืองจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรัพย์อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ 

เนืองจากข้อจํากดัในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคทีใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจัยอืน ๆ ทีเป็นข้อจํากัดใน

การตรวจสอบของทงับริษัทประเมินราคาและวิศวกร ซงึความเสียหายหรือความบกพร่องดงักล่าวของทรัพย์สิน 

อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อการจัดหารายได้จากทรัพย์สินและ/หรือมีค่าใช้จ่ายในการ

ซอ่มแซมและปรับปรุงทรัพย์สินเพิมขึน ซงึจะส่งผลตอ่การดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้ผู้ตรวจสอบอาคาร ซงึเป็นวิศวกรผู้ ได้รับอนุญาต เข้ามาตรวจสอบ

อาคารและอปุกรณ์ประกอบอาคารซงึเป็นทรัพย์สินทีกองทรัสตจ์ะเข้าลงทุนเป็นประจําทุกปี หากมีข้อบกพร่อง

ใดๆ จะต้องมีการแก้ไขให้เรียบร้อย ดงันนั โอกาสทีเกิดเหตกุารณ์ทรัพย์สนิเสียหายอย่างรุนแรงน่าจะมีไม่มาก 

(2) การเปลียนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายทีเกียวข้อง 

ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานบัญชีฉบบัใหม่ หรือ

การปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซงึเป็นปัจจยัทีไม่สามารถควบคมุหรือคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ไขกฎหมาย 

ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ คําสงั ของหน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตกุารณ์ทีไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกนั ดงันนั จงึไม่สามารถที

จะประเมนิผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักลา่วได้ และไม่สามารถรับประกนัได้ว่าการเปลียนแปลงดงักล่าว

จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทรัสต ์

อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์จะติดตามกฎระเบียบหรือประกาศเกียวกบัมาตรฐานบญัชีทีจะมีผลบงัคบัใช้

หรือมีการปรับปรุงในอนาคตอยู่เสมอ และศึกษาผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อกองทรัสต์ ตลอดจนการเตรียม

ความพร้อมเพือให้สามารถดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆทีเกียวข้อง และลดผลกระทบ

ในทางลบต่อกองทรัสต์ทีอาจเกิดขนึเมือมีการบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐาน

ทางบญัชี  

(3) ความเสียงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม 

ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา่ หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ (ในกรณีทีกองทรัสต์ลงทุน

ในอสงัหาริมทรัพย์) และการดําเนินงานเพือจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิในอนาคตนนั อาจมภีาระภาษีและ

ค่าธรรมเนียมทีเกิดจากการซือหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิในสิทธิการเช่าหรืออสังหาริมทรัพย์ และการ

ดําเนินงานเพือจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ซงึกองทรัสต์อาจต้องรับภาระทงัหมดหรือบางส่วน และอตัรา

คา่ธรรมเนียมและอตัราภาษีทีกองทรัสต์จะต้องชาํระดงักล่าว อาจแตกต่างจากอตัราทีเป็นอยู่ในปัจจบุนั 

นอกจากนี ในอนาคตภาระภาษีของกองทรัสต์ และ/หรือ ภาระภาษีของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีเกียวข้องกับการ

ลงทุน และ/หรือการซือขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือการดําเนินงานเพือจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ

กองทรัสต์และการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์ อาจเปลียนแปลงไปจากทีเป็นอยู่ในปัจจุบนั หากมี

การเปลียนแปลงกฎหมายและระเบียบด้านภาษีอากรหรือด้านอืน ๆ ทีเกียวข้อง ซงึอาจทําให้ผลการดําเนินงาน

ของกองทรัสต์ได้รับผลกระทบจากภาระภาษี และ/หรือ เบยีปรับเงินเพิมทีอาจจะมีขนึ  
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(4) ความเสียงในการลงทนุในสทิธิการเช่าทีดินและสิงปลกูสร้างของโครงการโรงแรมดสุิตธานี หวัหนิ ซงึมูลค่าอาจ

ลดลงตามระยะเวลาการเชา่ทีเหลืออยู ่

กองทรัสต์มีการลงทุนในสิทธิการเช่าทีดินและสิงปลูกสร้างของโครงการโรงแรมดสิุตธานี หวัหิน ซงึมูลค่าของ

สิทธิการเช่าดงักล่าวของกองทรัสต์อาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ อนัเนืองมาจากการประเมินค่า

สิทธิการเช่า การเปลียนแปลงในอตัราการเข้าพัก และ/หรือ อตัราค่าห้องพกั หรือเนืองจากสาเหตุอืนใดทีอยู่

นอกเหนือการควบคมุของกองทรัสต์ ถงึแม้การเปลียนแปลงในมลูค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ

มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และผลการดําเนินงานของกองทรัสต์อย่างไรก็ตาม อสงัหาริมทรัพย์ที

กองทรัสต์ลงทุนในปัจจุบัน นอกจากจะประกอบด้วยสิทธิการเช่าของโรงแรม 1 แห่งแล้ว ยงัมีการลงทุนใน

กรรมสิทธิของโรงแรมอีก 2 แห่ง โดยสิทธิการเช่าโรงแรม  แห่งมีมูลค่าตามงบการเงนิปี  คิดเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 21.39 ของมลูคา่สินทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทนุ ดงันนัผลกระทบต่อกองทรัสต์อนัเนืองจากมลูค่าการลงทุน

ในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ทีลดลงจะไมรุ่นแรงนกั  

(5) ความเสียงของการลงทนุของกองทรัสต์เพือลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทีกระจกุตวัเมือเปรียบเทียบกบักองทรัสต์

และกองทนุรวมประเภทอนื 

การทีทรัสต์เพือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ตํากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า

หน่วยทรัสต์ทีขออนุญาตเสนอขายรวมทังจํานวนเงินกู้ ยืม (ถ้ามี)  ทําให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ ใน

อสงัหาริมทรัพย์ ในขณะทีกองทรัสต์ และ/หรือ กองทุนรวมประเภทอืนอาจมีนโยบายการกระจายการลงทุนใน

ตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ หรือกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลายๆ ประเภท ดงันนั หากเกิดภาวะที

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่ดีหรือถดถอย เช่น จํานวนนกัท่องเทียวต่างชาติทีเดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทย

ลดลง หรือเกดิโรคระบาด เป็นต้น อาจทําให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลการดําเนินงานและ

ฐานะทางการเงินของกองทรัสต์มากกว่ากองทุนรวมประเภทอืนทีมีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลาย

ประเภทมากกว่า 

อย่างไรกต็าม กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินประเภทโรงแรมทีอยู่ในทําเลทีตงัหลายแหง่ ได้แก ่จงัหวดัเพชรบุรี  

จงัหวดัภเูกต็ และจงัหวดัเชียงใหม่ การลงทนุของกองทรัสต์จงึมีการกระจายความเสียงการลงทนุในระดบัหนึง 

(6) ความเสียงจากความสามารถในการชําระค่าเชา่ของผู้ เชา่/เชา่ช่วงทรัพย์สิน 

คา่เช่าทีกองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินตามสญัญาเช่าและสญัญาเชา่ช่วงจะเป็นทีมาของรายได้

หลกัเพียงแหล่งเดียวของกองทรัสต์  ดงันนักองทรัสต์อาจมีความเสียงจากฐานะการเงินและความสามารถใน

การชําระค่าเช่าของผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สนิซงึอาจเป็นผลกระทบจากหลายปัจจยั อาทิเช่น ภาวะการแข่งขนัของ

โรงแรมทีสูงขึน หรือความสามารถในการทํารายได้ของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ให้เช่า/เช่าช่วงแก่ผู้ เช่า/เช่าช่วง

ลดลง หากผู้ เช่า/เชา่ช่วงทรัพย์สินดงักล่าวมีปัญหาทางการเงินซงึส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่า

เช่าและค่าเช่าช่วง ไม่ชําระค่าเช่าและค่าเช่าช่วง หรือ ขอเลิกสัญญาเช่าและเช่าช่วงก่อนกําหนด และหาก



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

ส่วนที  การดําเนินกจิการของกองทรัสต์ 

ส่วนที 1 หน้า 36 

 

กองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงรายใหม่มาทดแทนผู้ เช่าเช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าวได้ อาจ

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ได้  

อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ติดตามและตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้ เชา่/เช่าช่วงทรัพย์สนิอยู่เสมอ 

ถ้าหากพบว่าอาจมีความเสียง ผู้จดัการกองทรัสต์จะหารือกบัผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สิน เพือหาแนวทางแก้ไข หรือ

หากจําเป็นอาจเตรียมการเพือหาผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่ไว้ลว่งหน้า  

(7) ความเสียงทีกองทรัสต์อาจมีรายได้คา่เช่าลดลงภายหลังครบอายุสญัญาเช่า หรือมีการยกเลิกสญัญาก่อนครบ

กําหนดอายสุญัญา อนัเนืองจากผู้ เช่า/ผู้ เชา่ช่วงทรัพย์สินอาจไม่ต่ออายุสญัญาเช่า หรือมีการยกเลิกสญัญาก่อน

กําหนด หรือจดัหาผู้ เช่า และ/หรือ ผู้เชา่ชว่งรายใหม่ไม่ได้ 

หากไม่มีการต่ออายสุญัญาเช่า และ/หรือ สญัญาเชา่ชว่งเมือครบกําหนดอายสุญัญาแล้ว หรือไม่สามารถจดัหา

ผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) หรือมีการยกเลิกสัญญาเช่า/เช่าช่วงก่อนครบกําหนดอายุ

สญัญา กองทรัสต์อาจมีความเสียงทีจะไม่สามารถหาผู้เชา่ และ/หรือ ผู้เชา่ชว่งรายใหม่ทีตกลงเงือนไขการเช่าที

ดีเทียบเคียงกบัสญัญาเชา่ และ/หรือ สญัญาเชา่ชว่งในปัจจบุนัได้ อนัทําให้กองทรัสต์จะได้รับรายได้ค่าเช่าหรือ

คา่เช่าช่วงจากผู้ เช่า และ/หรือ ผู้เชา่ช่วงรายใหม่ลดลง ดงันนั ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จงึอาจได้รับผลกระทบเนืองจาก

ผลตอบแทนทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับอาจลดลง  

อย่างไรกต็าม หากมีการยกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนดอายุสญัญา โดยเกิดจากความผิดของผู้ เช่า และ/หรือ ผู้

เช่าช่วงทรัพย์สิน กองทรัสต์มีสิทธิได้รับการชดเชยโดยการฟ้องร้องให้ผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงปฏิบัติตาม

สัญญา และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจากผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงได้ เว้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากเหตุ

สดุวิสยัซงึระบุไว้ในสญัญาเช่า และ/หรือ สญัญาเชา่ชว่ง   

(8) ความเสียงจากสญัญา 

(8.1) ความเสียงจากการผิดสญัญาเชา่ 

เนืองจากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์บางส่วนของกองทรัสต์เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าเช่าอสงัหาริมทรัพย์

ระยะยาว และได้นําอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินเพือการจัดหา

ผลประโยชน์  ซงึแม้วา่การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ดงักล่าวจะได้มีการจดทะเบียนรับโอนสทิธิการเช่า

เป็นระยะเวลาประมาณ 23 ปี (สินสดุปี 2583) ต่อเจ้าพนกังานทีดินทีเกียวข้องก็ตาม แต่กองทรัสต์ยงัมีความ

เสียงทีอาจเกิดขึนจากการผิดสญัญาเช่า ในกรณีทีผู้ให้เช่าทรัพย์สินซงึได้แก่ ดสุิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ ปฏิบติัผิด

ข้อกําหนดและเงือนไขของสัญญาเช่าทีได้มีการจดทะเบียนรับโอนสิทธิการเช่าดังกล่าว ทําให้สัญญาเช่า

ระหวา่งกองทรัสต์ และดสุติ ไทยพร็อพเพอร์ตีส์สนิสดุลง ซงึเหตุการณ์ดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทรัสต์ ทํา

ให้กองทรัสต์ไม่มีสทิธิในการนําอสงัหาริมทรัพย์ทีเช่าออกให้เช่าช่วงอนัมีผลให้สญูเสียรายได้ค่าเช่าช่วงจากการ

นําอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สิน ซึงจะส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่าย

ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
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เพือเป็นการป้องกนัความเสียงดงักล่าวทีอาจเกิดขึน และเพือให้กองทรัสต์มีโอกาสได้รับการชดเชยจากความ

เสียหายทีอาจเกิดขึน กองทรัสต์จึงจัดให้มีการดําเนินการเพือเป็นการลดความเสียงดังกล่าว โดยกําหนด

เงือนไขในการเช่าทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างกบัดสุิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิทีดินทีเช่าและ

อาคารทีเช่าว่า ในกรณีทีผู้ ให้เช่าทรัพย์สินปฏิบัติผิดสญัญาในสาระสําคัญจนทําให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าได้ จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าทีดินพร้อมสิงปลกูสร้าง ผู้ให้

เช่าทรัพย์สินจะต้องชําระคืนเงินหรือผลประโยชน์อืนใดทีผู้ ให้เช่าทรัพย์สินได้รับให้แก่กองทรัสต์ รวมถงึค่าขาด

ประโยชน์จากการทีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึงทรัพย์สินทีเช่าได้ตามระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่

ตามทีกําหนดไว้ในสญัญาเช่า นอกจากนี กองทรัสต์ได้รับโอนสิทธิรับจํานองทีดินและสิงปลกูสร้างของโรงแรม

ดสุติธานี หวัหิน ซงึกองทรัสต์สามารถบงัคบัจํานองได้ หากเกดิกรณีข้างต้น 

(8.2) การยกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาเช่าชว่ง 

ค่าเช่าและค่าเช่าช่วงทีกองทรัสต์ได้รับจากผู้ เช่าและผู้ เช่าช่วงตามสญัญาเช่าและสญัญาเช่าช่วงจะเป็นทีมา

ของรายได้หลักของกองทรัสต์  หากผู้ เช่าและผู้ เช่าช่วงในทรัพย์สินบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดตามที

กําหนดไว้ในสัญญาอันเป็นการผิดสัญญา หรือกรณีทีเกิดเหตุผิดสัญญากองทรัสต์ทีอาจจะต้องบอกเลิก

สญัญา และอาจใช้เวลาหาบคุคลอืนเพือเข้ามาเป็นคู่สญัญารายใหม่ของสญัญาเชา่และสญัญาเช่าช่วงเพือเช่า

และเชา่ชว่งทรัพย์สินทีเช่าต่อไป ซงึบุคคลดงักล่าวอาจไม่มีคณุสมบติัหรือความสามารถทีเหมือนกบัผู้ เช่าและผู้

เช่าช่วงเดิม ดงันนั ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จึงอาจได้รับผลกระทบเนืองจากผลตอบแทนทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับอาจ

ลดลง 

อย่างไรกต็าม หากมีการยกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนดอายุสญัญา โดยเกิดจากความผดิของผู้ เช่า และ/หรือ ผู้

เช่าช่วงทรัพย์สิน กองทรัสต์มีสิทธิได้รับการชดเชยโดยการฟ้องร้องให้ผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงปฏิบัติตาม

สัญญา และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจากผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงได้ เว้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากเหตุ

สดุวิสยัซงึระบุไว้ในสญัญาเช่า และ/หรือ สญัญาเชา่ชว่ง 

(8.3) กระบวนการและระยะเวลาในการบงัคบัหลกัประกนั 

ในการบงัคบัหลกัประกนัอาจจะต้องใช้ระยะเวลาตามสมควร ขนึอยูก่บัประเภทของหลกัประกนัและจํานวนคดี

ทีค้างพจิารณาอยูใ่นศาล ตามรายละเอยีดดงัระบุไว้ข้างล่างนี  

ในส่วนของการบงัคบัจํานองนัน กองทรัสต์จะต้องดําเนินการฟ้องร้องต่อศาล  เพือเรียกร้องค่าเสียหายและ

ขอให้ศาลบังคับจํานอง โดยการนําทรัพย์สินทีจํานองออกขายทอดตลาด เพือนําเงินทีได้มาชดเชยความ

เสียหายของกองทรัสต์ ซงึในกรณีปกต ิขนัตอนทางกฎหมายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีและการบงัคบัจํานองอาจ

ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร เนืองจากในการพิจารณาคดี ศาลจะพจิารณาคดีตามลําดบัทีมีการยืนต่อศาล

ไว้ และเมือศาลตดัสินคดีแล้ว จะต้องนําทรัพย์สินทีจํานองออกขายทอดตลาดซงึจะมีขนัตอนและระยะเวลาที

ต้องดําเนินการอีกส่วนหนึง ในกรณีดงักล่าว กองทรัสต์อาจไม่ได้รับเงินจากการขายทอดตลาดในทนัที ซงึอาจมี

ผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ นอกจากนี หากขณะทีมีการบังคับจํานองและขายทอดตลาด
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ทรัพย์สินทีจํานองอาจมีมูลค่าลดลง เงินทีได้รับจากการขายทอดตลาดอาจไม่เพียงพอกับค่าเสียหายที

กองทรัสต์สมควรจะได้รับ 

(9) ความเสียงเกียวกบัการประกนัภยั 

สําหรับทรัพย์สินซงึเป็นกรรมสิทธิของกองทรัสต์นนั กองทรัสต์ได้จดัให้มีการประกนัอคัคีภยัและวนิาศภยัต่าง ๆ 

โดยมีวงเงินประกนัไม่ตํากว่าราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์การเปลียนใหม่สําหรับสิงทีเสียหาย 

(Replacement Cost Evaluation) ตามทีระบุในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีจดัทําขนึฉบบัล่าสดุ และ

การประกนัภยัการก่อการร้าย (Political Violence Insurance) ทีจําเป็นและสมควร เพือคุ้มครองความเสียหาย

ทีอาจเกดิขึนแกท่รัพย์สินของกองทรัสต์ โดยกรมธรรม์ดงักล่าวจะกําหนดให้กองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

สําหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สินซงึกองทรัสต์ลงทุนนนั ภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาเช่าระหว่างผู้ ให้เช่าทรัพย์สิน

และกองทรัสต์ ผู้ให้เช่าทรัพย์สินตกลงทีจะจดัให้มีการประกนัอคัคีภยัและวินาศภยัตา่ง ๆ โดยมีวงเงนิประกนัไม่

ตํากว่าราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์การเปลียนใหม่สําหรับสิงทีเสียหาย (Replacement Cost 

Evaluation) ตามทีระบุในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีเช่าทีจัดทําขึนฉบบัล่าสุด และการประกันภัย

การก่อการร้าย(Political Violence Insurance) ทีจําเป็นและสมควร เพือคุ้มครองความเสียหายทีอาจเกิดขึน

แก่ทรัพย์สินทีเช่าโดยกรมธรรม์ดังกล่าว กําหนดให้กองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์หรือเป็นผู้ เอาประกันภัย

ร่วมกบัผู้ให้เชา่ทรัพย์สินตามสว่นได้ส่วนเสียทีมีอยู่  

นอกจากนี ในส่วนการนําทรัพย์สินหรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่า หรือเช่าช่วง 

(แล้วแต่กรณี) นัน กองทรัสต์จะดําเนินการให้ผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงจัดให้มีการทําประกันภัยความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) เพือคุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต และความ

เสียหายทีอาจเกิดขนึต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซงึมีสาเหตจุากความประมาทเลินเล่อหรือความบกพร่อง

ของทรัพย์สินทีเช่าซงึกฎหมายได้กําหนดให้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายภายใต้วงเงินประกนั ข้อกําหนดและ

เงือนไขทีกองทรัสต์ให้ความเห็นชอบ รวมถงึจะดําเนินการให้ผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงจดัให้มีการทําประกนัภยัธุรกิจ

หยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) เพือคุ้มครองความเสียหายตอ่เนืองจากความเสียหายทีเกิดกบั

ทรัพย์สินทีเช่า โดยมีวงเงินประกนัไม่ตํากว่ารายได้ทีคาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินทีเช่าเป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 3 ปี หักออกด้วยค่าใช้จ่ายผันแปร ระหว่างทีธุรกิจหยุดชะงัก ตามทีกองทรัสต์คาดว่าจะได้รับในช่วง

ระยะเวลาทีคาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างหรือซอ่มแซมทรัพย์สนิให้คืนสู่สภาพเดมิ 

อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ทีมิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภัย หรือความเสียหายนัน

เกินกว่าวงเงินทีครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกนัภัย หรือผู้ ให้เช่าทรัพย์สินหรือกองทรัสต์ไม่สามารถเรียกค่า

สินไหมทดแทนได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์  ซึงในกรณีดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของ

กองทรัสต์ และอาจทําให้รายได้ในอนาคตไม่เป็นไปตามประมาณการทีคาดไว้ 

ทงันี โอกาสทีความเสียหายจะมากกว่าวงเงินประกนัทีทําไว้น่าจะมีไม่มาก หรือหากความเสียหายเกินกว่า

วงเงินประกนัทีทําไว้ ก็ไม่น่าจะเป็นมูลค่ามาก เนืองจาก ผู้ให้เชา่ทรัพย์สินตกลงทีจะจดัให้มีการประกนัอคัคีภยั
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และวินาศภัยต่าง ๆ โดยมีวงเงินประกนัไม่ตํากว่าราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์การเปลียนใหม่

สําหรับสิงทีเสียหาย (Replacement Cost Evaluation) และผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงจะจัดให้มีการทําประกันภัย

ธุรกิจหยดุชะงัก (Business Interruption Insurance) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ซงึน่าจะเพียงพอสําหรับ

การสร้างทรัพย์สินขนึใหม ่ในกรณีทรัพย์สินเสียหายทังหมด 

(10) ความเสียงเกียวกบัใบอนญุาตประกอบกิจการโรงแรม 

ในกรณีที ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงแรมถกูยกเลิกหรือไม่มีการต่ออายโุดยผู้ เชา่/เช่าช่วงทรัพย์สนิ จะทําให้

ผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถดําเนินกิจการโรงแรมต่อไปได้ และอาจเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบติัตาม

ข้อกําหนดและหน้าทีภายใต้สญัญาเช่าและสญัญาเช่าช่วงได้ อนัเป็นเหตุให้เลิกสญัญาเช่า และ/หรือ สญัญา

เช่าช่วงได้ จนกว่ากองทรัสต์จะดําเนินการหาคู่สญัญารายใหม่แทนผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สิน และสามารถเจรจา

ตกลงกับคู่สัญญารายใหม่ได้สําเร็จ โดยทีกองทรัสต์จะยังมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมาย

เนืองจากการผิดสญัญาได้ด้วย  

หากกองทรัสต์ไม่สามารถหาคู่สญัญารายใหม่เพือมาบริหารทรัพย์สินทีลงทุนทีได้รับอนญุาตได้ภายในเวลาอนั

ควร หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกับคู่สญัญารายใหม่ โดยมีข้อกําหนดทีเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ กระแส

รายได้ของกองทรัสต์อาจหยุดชะงักหรือลดลง ซึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผล

ประกอบการของกองทรัสต์  

อย่างไรก็ตาม ในอดีตทีผ่านมา กลุ่มดุสิตธานี ซึงรวมถึงบริษัท ดุสิตแมนเนจเม้นท์ จํากัดได้มีการต่ออายุ

ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงแรมตามข้อกําหนดตามกฎหมายมาโดยตลอด 

(11) ความเสียงจากการทีคูส่ญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญา 

ในการลงทุนและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์นัน กองทรัสต์จะรับโอนสญัญาเช่า และ/หรือ สญัญา

ต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนและการบริหารของกองทรัสต์เพือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของ

กองทรัสต์ และผกูพนัให้คู่สญัญาปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญา  

อย่างไรก็ตาม ถงึแม้จะมีข้อกําหนดในสญัญา คู่สญัญาอาจปฏิบตัิผิดสญัญาหรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อนัเป็น

เหตแุห่งการเลิกหรือผิดสญัญาได้ ในกรณีเช่นว่านี แม้กองทรัสต์จะมีสิทธิทีจะบอกเลกิสญัญา เรียกค่าเสียหาย 

รวมตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์ และ/หรือ ค่าเช่าทีชําระไปแล้วก็ตาม (แล้วแต่กรณี) แต่เหตุการณ์ที

คู่สญัญาผิดสญัญาดังกล่าว ทําให้กองทรัสต์อาจไม่ได้รับผลประโยชน์หรือบังคับการให้เป็นไปตามสัญญา

ตามทีกําหนดไว้ดังกล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของกองทรัสต์ตามข้อกําหนด หรือ 

คู่สัญญาไม่ชําระค่าเสียหายตามทีกองทรัสต์เรียกร้อง ดังนัน กองทรัสต์จึงอาจต้องนําเรืองดังกล่าวเข้าสู่

กระบวนการยตุิธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาล  ซงึการดําเนินการดงักลา่ว กองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถงึ

ระยะเวลาในการดําเนินการ และจํานวนเงินทีกองทรัสต์จะได้รับชดเชย เยียวยา ต่อความเสียหายต่าง ๆ 

นอกจากนี ผลแห่งคดีขึนอยู่กับคําพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีคําพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี 
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กองทรัสต์อาจประสบความยุ่งยากในการบงัคบัให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จงึมีความ

เสียงทีจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาทีคาดการณ์ไว้ 

(12) ความเสียงทีอาจเกดิขึนจากการกู้ ยืมเงิน 

ในกรณีทีกองทรัสต์ได้ดําเนินการให้มีการกู้ ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ กองทรัสต์อาจมีความเสียง

เกิดขนึจากการกู้ ยืมเงินดงักล่าวได้ เนืองจากการเปลียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอตัราดอกเบียทีปรับ

สูงขนึ ซงึอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ทําให้กองทรัสต์มีสภาพคล่องไม่เพียงพอ รวมถึง

กองทรัสต์อาจมีความเสียงทีจะมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบียลดลง และอาจส่งผลกระทบ

ต่อความสามารถของในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทังนี กองทรัสต์จะใช้ความพยายามในการ

ดําเนินการใด ๆ เพือบริหารความเสียงดงักล่าว เช่น การป้องกันความเสียงจาการผนัผวนของอตัราดอกเบีย 

หรือ การขอขยายระยะเวลาการชําระหนี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการใด ๆ ดงักล่าว กองทรัสต์จะ

ดําเนินการโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั 

(13) ความเสียงจากการทีผลประกอบการของกองทรัสต์ ส่วนหนึง ขนึอยู่กบัความสามารถของผู้จัดการกองทรัสต์

ในการจดัการและจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิทีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะเป็นผู้ กําหนดนโยบายการดําเนินงาน การจดัหาประโยชน์และกลยุทธ์การบริหารจดัการ

กองทรัสต์ให้เป็นไปตามทีระบุไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ รวมถงึสญัญาอนื ๆ ทีเกียวข้อง ซงึการปฏิบตัิหน้าทีของ

ผู้จดัการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคมุดูแลของทรัสตีและเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายที

เกียวข้อง 

ความสามารถของผู้ จัดการกองทรัสต์ในการดําเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ให้ประสบ

ความสําเร็จขึนอยู่กับปัจจัยทีไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนที

เหมาะสมและสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การลงทุนของกองทรัสต์ รวมทังการได้รับเงือนไขทางการเงินทีดี ดงันนั 

ผู้จัดการกองทรัสต์จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการดําเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทรัสต์ใน

ความเป็นจริงจะเป็นไปตามแผนทีวางไว้ หรือสามารถทําได้ภายในระยะเวลาและค่าใช้จ่ายทีเหมาะสม ทงันี 

หากผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ให้ประสบผลสําเร็จ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ

มูลค่าของทรัพย์สินหลกั ซงึจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนให้กบัผู้ถือหน่วยทรัสต์  

อย่างไรก็ตาม กรรมการและผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การ

บริหารอสงัหาริมทรัพย์และการบริหารงานทีเกียวข้องกบักองทรัสต์ทีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มาพอสมควร 

รวมทงัมีคณุสมบตัิตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ดงันนัผู้จัดการกองทรัสต์จึงน่าจะสามารถบริหารจัดการ

กองทรัสต์ได้เป็นอย่างดี 
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(14) ความเสียงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์และกลุม่ดสิุตธานี 

แม้ว่าผู้จัดการกองทรัสต์จะได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าทีของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด 

(มหาชน) ในฐานะผู้บริหารโรงแรมในการบริหารจัดการโรงแรมทีกองทรัสต์เข้าลงทุนอย่างระมัดระวัง ความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ และบริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) ยงัอาจเกิดขึนได้จากการที

กลุ่มดสุิตธานี ประกอบธุรกิจโรงแรมในหลายพืนที เป็นธุรกิจหลกั ในขณะเดียวกนั ดสุิตธานียงัมีหน้าทีในการ

บริหารจดัการโรงแรมทีกองทรัสต์ลงทุนด้วย ซงึอาจทําให้โรงแรมทีกองทรัสต์ลงทนุ มีผลการดําเนินงานไม่ดีเท่า

โรงแรมอืนทีดสุิตธานี บริหาร และ/หรือ เป็นเจ้าของโดยตรง เชน่ อตัราการเข้าพกัลดลง หรือค่าห้องพักเฉลียต่อ

คืนลดลง ไม่สามารถขนึอตัราค่าห้องพักได้ หรือรายได้จากส่วนงานอืน ๆ ในโรงแรมลดลง ซงึจะส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

อย่างไรกต็าม โอกาสทีจะเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์นนัมีไม่มากนกั เนืองจาก โรงแรมของกลุม่ดสุิตธานี

ทีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนนนั ไม่ได้อยู่ในพืนทีใกล้เคียงกบัโรงแรมทีกองทรัสต์ลงทุน หรือมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย

แตกต่างกัน ตามลกัษณะการให้บริการ ทําเลทีตงั สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง ซงึล้วนเป็นปัจจัยสําคัญต่อ

การตดัสินใจเข้าพกัของลูกค้า ซงึยอ่มเลือกเข้าพกัในโรงแรมทีตรงกบัความต้องการของตนเองเป็นหลกั 

นอกจากนี ผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินได้ทําการว่าจ้างบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ให้บริหารโรงแรมจาก

กองทรัสต์ ซึง ผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สิน เช่า และ/หรือ เช่าช่วง (แล้วแต่กรณี) ได้จดัทําสญัญาทีสร้างแรงจูงใจ

ให้แก่ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  ในการสร้างรายได้และผลกําไรในระดับทีดีให้แก่กองทรัสต์ อย่าง

ต่อเนือง โดยกําหนดให้มีค่าธรรมเนียมเพือสร้างแรงจูงใจในการบริหารให้แก่ผู้บริหารโรงแรม อนัจะช่วยลด

ความเสียงจากการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวได้ เนืองจากบริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) ใน

ฐานะผู้บริหารโรงแรมของกองทรัสต์จะมีแรงจูงใจในการบริหารจัดการโรงแรม เพือเพิมรายได้ค่าเช่าและ

ค่าบริการ โดยมีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกียวกบัการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินให้อยู่ในระดับที

เหมาะสม ทงันีเพือเพิมจํานวนคา่ธรรมเนียมบริหารทีจะได้รับจากผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สิน 

4.3 ความเสียงทีเกียวกับการลงทนุในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

(1) ความเสียงโดยทวัไป 

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัวไป ทังในระดับประเทศและระดับโลก ซึงรวมถึง อตัราเงินเฟ้อ อตัรา

ดอกเบีย อตัราแลกเปลียนเงินตรา ราคาเครืองอปุโภคและบริโภค ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการ

เงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอืน ซึงมีอิทธิพลต่อผลการ

ดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทุนของกองทรัสต์ รวมทังภาวะตกตําทางเศรษฐกิจโดยทัวไป

ตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการ

ดําเนินงานของกองทรัสต์ ราคาซอืขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึงอาจมีราคาสงูหรือตํา

กว่าราคาทีได้เสนอขาย  
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นอกจากนี ราคาของหน่วยทรัสต์ทีซือขายในตลาดหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลาย

ประการซงึเป็นปัจจยัทีกองทรัสต์ ไม่สามารถควบคมุได้ อาทิ ความเคลือนไหวหรือความเปลียนแปลงของตลาด

หุ้นในตา่งประเทศ อตัราดอกเบียภายในประเทศและต่างประเทศ  อตัราแลกเปลียนเงนิ นโยบายหรือมาตรการ

ทงัทางตรงหรือทางอ้อมทีมีผลต่อนําเข้าหรือส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเทียว เงินตราต่างประเทศ สภาวะ

ทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจยัความเสียงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทัวไป 

ความผนัผวนของตลาดเครืองอปุโภคและบริโภค ระเบียบข้อบงัคบั ภาษีอากร และนโยบายอืนใดของรัฐบาล 

เป็นต้น ซึงไม่มีหลักประกันได้ว่าความเปลียนแปลงของปัจจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมี

นยัสําคญัต่อราคาของหน่วยทรัสต์ ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริหารจดัการโครงการของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์จะติดตามภาวะและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ อย่างสมําเสมอ เพือให้สามารถ

บริหารจดัการกองทรัสต์ได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

(2) ความเสียงทางการเมือง 

แม้ว่าในปัจจุบนัสภาวะทางการเมืองเริมเข้าสู่สถานการณ์ทีดีขนึ แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรือความ

ขดัแย้งทางการเมืองเกิดขนึ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถงึตลาดหุ้นในประเทศ

ไทย อกีทงั อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ ทงันี จงึไม่สามารถรับรองได้

ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลียนแปลงของนโยบายทาง

การเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ 

และการเติบโตของกองทรัสต์ 

(3) ราคาของหน่วยทรัสต์อาจมีการเปลียนแปลงในภายหลงั 

ภายหลงัจากการลงทุนหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์ ไม่มีหลกัประกนัว่าสภาวะการซือขายหน่วยทรัสต์ใน

ตลาดหลกัทรัพย์จะมีเสถียรภาพ  ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์อาจมีการลดลงหรือเปลียนแปลง และอาจไม่

สอดคล้องกบัมูลค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ซงึราคาซือขายของหน่วยทรัสต์นนัขึนอยู่กบัหลายปัจจัย อาทิ

เชน่ ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ ความผนัผวนของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ และปริมาณการซือขาย

ของหน่วยทรัสต์ ฯลฯ  ดงันัน ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถทีจะขายหน่วยทรัสต์ได้ในราคาทีลงทุน หรือในราคาตาม

มลูคา่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์อาจมิได้เป็นมูลค่าทีแท้จริงซึงกองทรัสต์จะได้รับหากมีการจําหน่าย

ทรัพย์สินออกไปทงัหมด หรือมีการเลกิกองทรัสต์ 

มลูคา่ทรพัย์สินสทุธิของกองทรัสต์ ได้คํานวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สนิทีลงทุนเป็น

ข้อมูลพืนฐาน รวมทงัรายการระหว่างงวด ซงึมูลค่าดงักล่าวอาจมิได้เป็นมูลค่าทีแท้จริงซงึกองทรัสต์จะได้รับ

หากมีการจําหน่ายทรัพย์สินออกไปทังหมด หรือมีการเลิกกองทรัสต์ ซงึอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ

ประโยชน์ทีผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับหากมีการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรือมียกเลิกกองทรัสต์ 
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อย่างไรก็ตาม หากมีการขายทรัพย์สินหลกัทีกองทรัสต์ลงทุนหรือมีการยกเลิกกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะ

ดําเนินตามขนัตอนให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้อง ซงึรวมถึงการจัดให้มีการประเมินราคา

ทรัพย์สนิโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และ/หรือจดัให้มีการประมลูราคาทรัพย์สนิโดยผู้เสนอซอื ทงันีเพือประโยชน์

สงูสดุของกองทรัสต์ 

(5) ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องในการซือขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง 

เนืองจากกองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ประเภททีไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ ซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สภาพ

คล่องในการซือขายหน่วยทรัสต์จะอยู่บนพืนฐานของปริมาณความต้องการของผู้ ซือ-ผู้ ขาย (bid-offer) ซงึ

ปริมาณความต้องการของผู้ซือ-ผู้ขาย (bid-offer) ขนึอยู่กบัปัจจยัหลายประการทีกองทรัสต์ไม่สามารถควบคุม

ได้ เช่น ปริมาณความต้องการของตลาด ดังนัน จึงมีความเสียงทีหน่วยทรัสต์นีจะขาดสภาพคล่องในการซือ

ขายในตลาดรอง ซงึอาจส่งผลให้นกัลงทุนไม่สามารถซอืหรือขายหน่วยทรัสต์ได้ในราคาทีต้องการ 

(6) ความสามารถในการจา่ยประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์จะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ ซงึขึนอยู่กับ

ปัจจยัหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้บริหารโรงแรม 

ต้นทุนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ การแข่งขนั การเปลียนแปลงกฎหมาย

และข้อบงัคบัทีเกียวข้องกบัทรัพย์สนิ ภยัธรรมชาต ิสภาวะทางการเมือง 

ปัจจยัดงักล่าวอาจลงผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง และรายได้ของกองทรัสต์ ดงันัน จงึมีความ

เสียงทีนกัลงทุนจะไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามทีได้ประมาณการเอาไว้ในปีทีเกิดเหตกุารณ์ หรือกองทรัสต์ 

จะไม่สามารถทีจะรักษาระดบัการจา่ยประโยชน์ตอบแทนหรือเพิมการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในปีต่อ ๆ ไป 

(7) ความเสียงจากการทีตลาดด้านการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศ

ไทยเป็นตลาดคอ่นข้างใหม่ 

การประเมินผลการดําเนินงานของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 

(Benchmark) ทังในและต่างประเทศอาจทําได้ยาก เพราะทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็น

ผลิตภัณฑ์การลงทุนทีค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย ปัจจุบันจึงยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานทีสามารถนํามาใช้

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ได้ นอกจากนี ยงัไม่เป็นทีแน่ชัดว่า

ตลาดการลงทุนในทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของประเทศไทยจะพฒันาจนกลายเป็นตลาดทีได้รับ

ความนิยมในการลงทุนอย่างกว้างขวาง จึงอาจเป็นเหตุให้การซือขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ขาด

สภาพคลอ่ง ซงึอาจส่งผลให้นกัลงทนุไม่สามารถซอืหรือขายหน่วยทรัสต์ได้ในปริมาณและราคาทีเหมาะสม 

(8) กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ทีเพิงเริมก่อตงั  จึงยงัไม่มีผลการดําเนินงานในอดีตทีนักลงทุนสามารถอ้างอิงในการ

พิจารณากอ่นตดัสนิใจลงทุน 

เนืองจากกองทรัสต์เพิงเริมก่อตงัเมือวนัที  พฤศจิกายน  จงึยงัไม่มีผลการดําเนินงานในอดีต นกัลงทุน

มีเพียงข้อมูลผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุิตธานี (กองทุนรวม 
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DTCPF) ทีกองทรัสต์ได้รับโอนทรัพย์สินมา เพือใช้ประกอบการตดัสินใจ ซงึอาจไม่สามารถเทียบเคียงและเป็น

การยากสําหรับนักลงทุนทีจะประเมินผลการดําเนินงานในอนาคต และไม่สามารถรับประกนัได้ว่ารายได้ที

กองทรัสต์จะได้รับ หรือค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขนึจากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนจะสอดคล้องกบัข้อมูลรายได้และ

คา่ใช้จ่ายในอดีต 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายบางส่วนของกองทรัสต์ อาจมีความคล้ายคลึงกบักองทุนรวม 

DTCPF อยู่บ้าง เนืองจากกองทรัสต์ได้รับโอนทรัพย์สินและภาระจากกองทุนรวม DTCPF  ผู้ลงทุนจึงอาจ

พิจารณาผลการดําเนินงานจากการจัดหาประโยชน์ของทรัพย์สินทีผ่านมาของกองทุนรวม DTCPF  รวมถึง

ข้อมูลเกียวกบังบการเงินของกองทรัสต์ สําหรับช่วงการดําเนินงานตงัแต่วันที 8 ธันวาคม 2560 ถึงวันที 31 

ธนัวาคม 2560 ซงึสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

(9) ในกรณีทีมีการเลิกกองทรัสต์ เงนิคืนทนุจากการเลิกกองทรัสต์อาจจะน้อยกว่าจํานวนเงนิทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้

ลงทุน 

ในกรณีทีมีการเลิกกองทรัสต์ ผู้ก่อตงัทรัสต์ไม่สามารถรับประกนัได้ว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงินลงทุนของ

ตนคืนไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ทงันีขึนอยู่กบัสาเหต ุวิธีการเลิกกองทรัสต์ หลกัเกณฑ์การจําหน่ายทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์ และระยะเวลาคงเหลือของสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

(10) มูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนตามการประเมินมูลค่าโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินไม่ได้เป็น

เครืองแสดงมูลค่าทีแท้จริงของอสงัหาริมทรัพย์ และไม่สามารถรับประกนัได้ว่าราคาขายของอสงัหาริมทรัพย์นนั

จะเป็นไปตามทีประเมิน ไม่ว่าในปัจจุบนัหรือในอนาคต 

โดยทัวไป การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยบางประการทีเป็น

นามธรรมทีเกียวกบัทรัพย์สินนนั เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการ

แข่งขนัและสภาพของทรัพย์สิน ซงึอาจมีเหตุการณ์ทีทําให้ปัจจยัดงักล่าวเปลียนแปลงได้ในอนาคต เนืองจาก

เหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ทงัหมดทีเป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึนตามทีคาดการณ์ไว้ หรืออาจ

เกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีมิได้คาดการณ์ไว้ ดังนัน ผู้จัดการกองทรัสต์จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อ

สมมติฐานทีวางไว้จะเกิดขนึตามทีคาดการณ์ ดงันนั ราคาทีกองทรัสต์จะขายทรัพย์สินหลกัทีลงทุนในอนาคต 

จึงอาจตํากว่ามูลค่าที กําหนดโดยบริษัทประเมินราคาหรือตํากว่าราคาทีกองทรัสต์ได้เข้าลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวซึงจะทําให้กองทรัสต์มีผลขาดทุนจากการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อันจะมี

ผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
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5. ข้อมูลการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบุคคลทเีกียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ และความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

นิติบุคคล/บริษัททอีาจ

มีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้านราคาและเงอืนไข 

บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพ

เพอร์ตส์ี จาํกัด (DTPP) 

กองท รัส ต์ รับ โอน สิท ธิแล ะ หน้ า ที

ภายใต้สัญญาเช่าโครงการโรงแรม

ดุสิตธานี หัวหิน ระหว่างกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิต

ธานี และบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์

ตีส์ จํากดั 

โครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เป็นส่วนหนึงของ

ทรัพย์สินหลักทีจะนํามาให้เช่าช่วงแก่ บริษัท ดุสิต 

แมนเนจเม้นท์ จํากดั เพือใช้จดัหาประโยชน์ จากค่า

เชา่จากการให้เช่าทรัพย์สนิดงักลา่ว 

 

- การได้รับโอนสิทธิและหน้าทีภายใต้สัญญาเช่าโครงการ

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เป็นขันตอนหนึงของกระบวนการ

แปลงสภาพ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดสุติธานี ซงึเป็นไปตามสญัญาก่อสิทธิ และสญัญาโอนสิทธิ

และหน้ า ที  ที เ ป็ นสัญญา และ ข้ อตก ล งป ก ติสํ า ห รับ

กระบวนการแปลงสภาพ  

- ทังนี กองทรัสต์ จะไม่ได้มีการชําระราคาเพิมเติมให้แก่ 

บริษทั ดสุิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ จํากดั แตอ่ย่างใด  

บริษัท ดุสิต แมนเนจ

เม้นท์ จาํกัด (DMCO) 

บริษัท ดสุิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั เป็น

ผู้ เช่า / เช่าช่วง (แล้วแต่กรณี) ของ

ทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง

แรก 

 

 

- การนําทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ออกให้เช่าแก่ 

บ ริษัท  ดุสิ ต แมน เนจเ ม้น ท์  จํากัด  มีความ

สมเหตสุมผลเนืองจาก บริษทั ดสิุต แมนเนจเม้นท์ 

จํากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด 

(มหาชน)  ซึงมีป ระสบ การณ์ในการบ ริหาร

ทรัพย์สินประเภทโรงแรม เป็นผู้ เชียวชาญและมี

ความเข้าใจในตวัทรัพย์สนิหลกัเป็นอย่างดี  

- กองทรัสต์จะได้ประโยชน์จากการได้รับค่าเช่าจาก

การให้เชา่ทรัพย์สินทีลงทนุครังแรก 

- เ ป็นไปตามประกาศการออกและเสนอขาย

ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ข อ ง ท รั ส ต์ เ พื อ ก า ร ล ง ทุ น ใ น

- ค่าเช่าทีกองทรัสต์จะได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินทีลงทุน 

อยู่ ในรูปแบบของค่าเช่าคงที และค่าเช่าแปรผัน ทังนี  

โครงสร้างค่าเช่ารวมและค่าเช่าคงทีทีกองทรัสต์จะได้รับจะ

ไม่น้อยกว่าค่าเช่ารวมและค่าเช่าคงทีทีกําหนดในสญัญาเช่า

ระหว่างผู้ เช่าและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ

เช่าดุสิตธานี (ก่อนการแปลงสภาพ) ทังยังสอดคล้องกับ

ลกัษณะของการจดัหาผลประโยชน์ของทรัสต์เพือการลงทุน

ในอสงัหาริมทรัพย์จากทรัพย์สินประเภทโรงแรมทีกําหนดว่า 

ส่วนทีอ้างอิงกับผลประกอบการของผู้ เช่า (ค่าเช่าแปรผัน) 

จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนเงินค่าเช่าทีกําหนดไว้

แน่นอนล่วงหน้า (ค่าเช่าคงที) ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน
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นิติบุคคล/บริษัททอีาจ

มีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้านราคาและเงอืนไข 

อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  ที กํ า ห น ด ใ ห้ ก า ร จั ด ห า

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักประเภทโรงแรม 

โดยการให้เช่าเหมาให้แก่ ผู้ เช่าและกองทรัสต์จะ

รับประโยชน์ในรูปแบบค่าเช่า  

 

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที ทจ. 49/2555 เรือง

การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุน

ในอสงัหาริมทรัพย์ และประกาศอนืใดทีเกียวข้องและทีได้มี

การแก้ไขเพมิเติม 

บริษัท ดุสิตธานี พร๊อพ

เ พ อ ตี ส์  รี ท  จํ า กั ด 

(“DTPR” หรือ “ผู้จัดการ

กองทรัสต์”) 

กองทรัสต์ได้แต่งตงั บริษัท ดุสิตธานี 

พร๊อพเพอตีส์ รีท จํากัด เป็นผู้ จัดการ

กองทรัสต์  

- กรรมการและผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์เป็น

ผู้ ทีมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการลงทุนและ

จดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และมีความรู้

ความเข้าใจในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เป็น

อย่างดี  

- ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ดสุิต

ธานี จํากดั (มหาชน) โดยบริษัท ดุสิตธานี จํากดั 

(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นจด

ทะเบียนทังหมดของผู้ จัดการกองทรัสต์ โดย 

บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) มีประสบการณ์

และความเชียวชาญในการพัฒนาและบริหาร

โรงแรม มานานกว่า 40 ปี รวมถึงมีความคุ้นเคย

กบัทรัพย์สินหลกั เป็นอย่างดี ซงึจะช่วยสนบัสนุน

การทําหน้าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ ได้เป็นอย่าง

ดี 

- ผู้ จัดการกองทรัสต์จะเ รียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ จัดการ

กองทรัสต์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ตอ่ปีของทรัพย์สินรวม

ของกองทรัสต์ ทังนี ไม่ตํากว่า 2,000,000 บาทต่อปี โดย

สําหรับปี  2561 และปี 2562 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะคิด

ค่าธรรมเนียมของผู้จดัการกองทรัสต์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 

0.15 ตอ่ปีของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ แตจ่ะไม่ตํา

กว่า 2,000,000 บาทต่อปี  

- โดยคา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์นนัเป็นไปตามธุรกิจโดย

ปกติ ซงึค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์เทียบเคียงได้กับ

ค่าธรรมเนียมของผู้จัดการกองทรัสต์อืน และเทียบเคียงได้

กับค่าธรรมเนียมของผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และสทิธิการเช่าดสิุตธานี (ก่อนการแปลงสภาพ) 

- ผู้ จัดการกองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการได้มา/

จํ า ห น่ า ย ไ ป ซึ ง ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์  

(Acquisition/Disposal Fee) 
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นิติบุคคล/บริษัททอีาจ

มีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้านราคาและเงอืนไข 

- กรณีได้มาซึงทรัพย์สินของบุคคลทีเกียวโยงกันกับ

ผู้ จัดการกองทรัสต์ : ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่า

ทรัพย์สินทีได้มาของกองทรัสต์ 

- กรณีได้มาซึงทรัพย์สินของบุคคลทีไม่เกียวโยงกันกับ

ผู้ จัดการกองทรัสต์ : ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่า

ทรัพย์สินทีได้มาของกองทรัสต์ 

- กรณีจําหน่ายไปซงึทรัพย์สนิของกองทรัสต์ : ไม่เกนิร้อย

ละ 0.50 ของมลูค่าทรัพย์สนิทีจําหน่ายไปของกองทรัสต์ 

- โดยค่าธรรมเนียมในการได้มาซึงทรัพย์สินของกองทรัสต์นนั

เป็นไปตามธุรกิจโดยปกติ ซึงค่าธรรมเนียมดังกล่าว

เทียบเ คียงได้กับค่าธรรมเนียมดังกล่าวของผู้ จัดการ

กองทรัสต์อืน การกําหนดค่าธรรมเนียมดงักล่าวยังจะเป็น

การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ในการจัดหา

ทรัพย์สินเพมิเติม เพือสร้างรายได้และผลตอบแทนเพิมเติม

ให้แก่กองทรัสต์ ทงันี ค่าธรรมเนียมในการได้มาซงึทรัพย์สิน

ของบุคคลทีเกียวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์จะมีค่าน้อย

กว่าค่าธรรมเนียมการได้มาซงึทรัพย์สินของบุคคลทีไม่เกียว

โยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์นนั เป็นเรืองทีเหมาะสม  

- สําหรับค่าธรรมเนียมในการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของ

กองทรัสต์นันเป็นไปตามธุรกิจโดยปกติ ซึงค่าธรรมเนียม
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นิติบุคคล/บริษัททอีาจ

มีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้านราคาและเงอืนไข 

ดงักล่าวเทียบเคียงได้กบัค่าธรรมเนียมดงักล่าวของผู้จดัการ

กองทรัสต์อนื 

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด 

(มหาชน) (“DTC”) 

กองท รัส ต์ รับ โอน สิท ธิแล ะ หน้ า ที

ภ า ย ใ ต้ สัญ ญ า ต ก ลง ก ร ะ ทํ า กา ร 

ระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และ บริษัท 

ดสุติธานี จํากดั (มหาชน)  ซงึข้อตกลง

กระทําการมีเงือนไขทีสําคญัดงัต่อไปนี 

- การปฏิบติัตามสญัญาเช่าและ/หรือ 

เช่าชว่ง (แล้วแตก่รณี)  

- การดํารงสดัส่วนการถือหุ้นใน บริษัท 

ดสุติ แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

- การดํารงสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน

ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ

สทิธิการเชา่ดสุิตธานี 

- การประกอบธุรกจิแขง่ขนั 

- สิทธิในการปฏิเสธก่อนสําหรับการ

ลงทุน (Right of First Refusal)  

- ข้อตกลงกระทําการต่าง ๆ โดยรวมเป็นเงือนไข

เพือให้กองทรัสต์สามารถจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินทีลงทุนครังแรกได้อย่างดี และเพือลด

โอกาสทีจะเกดิความขดัแย้งทางประโยชน์ระหว่าง 

บริษัท ดสุิตธานี จํากัด (มหาชน)  และ กองทรัสต์ 

และให้สิทธิแก่กองทรัสต์ ในการขยายการลงทุน

ในทรัพย์สินของกลุ่มดุสิตธานีตามเงือนไขทีระบุ

ภายใต้สญัญาตกลงกระทําการ 

- ข้อตกลงกระทําการต่าง ๆ เป็นข้อตกลงทีมุ่งเน้นการลด

โอกาสในการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพือให้

ความเชือมนัในทรัพย์สินทีลงทุนครังแรกของกองทรัสต์ แก่

นักลงทุน ทังนี ข้อตกลงกระทําการดังกล่าวเป็นข้อตกลง

ปกต ิ
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6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

ตารางแสดงคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากองทรัสต์ สําหรับระยะเวลาตงัแต ่29 พฤศจกิายน 2560 – 

31 ธันวาคม 2560 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บ 

จากกองทรัสต์ 

จาํนวนเงนิ 

หน่วย : บาท 

ร้อยละของมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิ* 

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 437,566 0.012 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 441,066 0.012 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 128,245 0.003 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 133,500 0.004 

ค่าใช้จ่ายอนืๆ 181,383 0.005 

ต้นทุนทางการเงนิ 1,413,334 0.038 

หมายเหตุ : * มลูคา่สินทรัพยส์ุทธิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 

7. ข้อมลูหน่วยลงทนุ หลักทรัพย์ ตราสารทีกองทรัสต์ เป็นผู้ออก 

7.1. หน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารทีกองทรัสต์ เป็นผู้ออก 

กองทรัสต์มีทุนจดทะเบียน ณ วันที  ธันวาคม  เท่ากับ , , , .  บาท เรียกชําระแล้ว 

, , , .  บาท มจีาํนวนหน่วยทรัสต์ทงัสนิ , ,  หน่วย มลูคา่หน่วยละ .  บาท 

7.2.  ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ณ วนัที  ธนัวาคม  กองทรัสต์ มีผู้ถือหน่วยทรัสต์สงูสดุ 10 รายแรกตามสมดุทะเบียนดงันี 

รายชอืผู้ถือหน่วยทรัสต์ จาํนวนหน่วย สัดส่วนการถือ

หน่วยทรัสต์ 

(ประมาณร้อย

ละ) 

บริษัท ดุสติธานี จาํกัด (มหาชน) 122,920,000  30.02% 

สาํนักงานประกันสังคม 104,049,100  25.42% 

บริษัท เมืองไทยประกันภยั จาํกัด (มหาชน)  20,602,300  5.03% 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จาํกัด (มหาชน) 16,922,500  4.13% 

บริษัท ทพิยประกันชีวติ จาํกัด (มหาชน)    7,438,800  1.82% 

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี พลัส ฟันด์     3,226,600  0.79% 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จาํกัด (มหาชน)    2,535,000  0.62% 

กองทุนสํารองเลียงชพี พนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ซึงจดทะเบียนแล้ว 

    2,100,000  0.51% 

นาย นริศ เชยกลนิ     1,750,000  0.43% 

นาย สันติ ศันสนียเกียรติ     1,584,100  0.39% 
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7.3. การจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต์ (Total payout) 

7.3.1 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที

ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัช ีโดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง และจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแตว่นัสินรอบปี

บญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนนั แล้วแต่กรณี 

กําไรสทุธิทีปรับปรุงแล้วตามข้อนี ให้หมายถงึกําไรทีปรับปรุงด้วยรายการดงัต่อไปนี 

(1) การหักกําไรทียังไม่เกิดขึน (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทังการปรับปรุงด้วยรายการอืนตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. เพือให้

สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 

(2) การหกัด้วยรายการเงินสํารองเพือการชําระหนีเงนิกู้ยืมหรือภาระผกูพนัจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ตาม

วงเงินทีได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีชวน หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

แล้วแต่กรณี 

7.3.2 ในกรณีทีกองทรัสต์มกีําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้ผู้

ถือหน่วยลงทนุจากกําไรสะสมดงักล่าวด้วยก็ได้ 

7.3.3 ในกรณีทีผู้จดัการกองทรัสต์ไมส่ามารถจา่ยประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาดงักลา่ว ผู้จดัการกองทรัสต์

จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ 

7.3.4 ในกรณีทีกองทรัสต์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่จา่ยประโยชน์ตอบแทนแกผู่้ ถือ

หน่วยทรัสต์ 

7.3.5 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบญัชี

หรือรอบปีบญัชีใดมีมลูค่าตํากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผู้จดัการกองทรัสต์สงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบ

แทนในครังนนัและให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกนัในงวดถดัไปตามวิธีการจา่ยประโยชน์ตอบแทนที

กําหนดไว้ 

7.3.6  ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสดัสว่นการถือหน่วยของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์แต่ละราย ทงันี ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แกผู่้ ถือ

หน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศที ทจ. 49/2555 

เฉพาะในสว่นทีเกนิหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วและให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนทีไมอ่าจจา่ยให้แก่ผู้

ถือหน่วยทรัสต์ดงักล่าวตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอนืตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ 

7.3.7 ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศการจา่ยประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราประโยชน์ตอบแทน 

โดยการแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศ

ของตลาดหลกัทรัพย์ และแจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

7.3.8  ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงนิฝากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือเป็นเช็ค

ขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามชือและทีอยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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8. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

-ไม่มี - 

9. ข้อมลูสําคัญอืน 

ไม่มีข้อมลูอนืทีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 
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ส่วนท ี  

การจัดการและการกํากับดแูลกจิการ 
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1. โครงสร้างการจัดการ 

10.1. ผู้จัดการกองทรัสต์ 

10.1.1 ข้อมลูทวัไป 

ชือผู้จดัการกองทรสัต์ บริษทั ดสุิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั (“ผู้จดัการกองทรัสต์” 

หรือ “บริษัทฯ”) 

ทตีงัสํานกังานใหญ ่ เลขที 946 อาคารพาณิชย์ดสุิตธานี ชนั 4 ถนนพระราม 4 แขวง 

สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

เลขทะเบียนบริษัท 0105560138818 

โทรศพัท์ 02-200-9999 ต่อ  - 3682 

ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว 10,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 100,000 หุ้น 

มลูคา่ทีตราไว้ 100 บาท 

ลกัษณะและขอบเขตการดําเนิน

ธุรกิจ 

ทําหน้าทีเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ 

รายชือกรรมการ  1. นายชนินทธ์  โทณวณิก                  

2. นางสาวณฐัรินทร์ ตาลทอง 

3. นายสานตอ่ มทุธสกลุ 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม น า ย ช นิ น ท ธ์  โ ท ณ ว ณิ ก  ล ง ล า ย มื อ ชื อ ร่ ว ม กั บ 

นายสานตอ่ มทุธสกลุ และประทบัตราสําคญัของบริษทั 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม และสินสดุในวนัที 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

10.1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ถือหุ้นสงูสดุ  รายแรก 

รายชือ จาํนวนหุ้นทถืีอ (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) 99,997 99.997 

2. นายชนินทธ์ โทณวณิก 1 0.001 

3. นางศุภจี สธุรรมพนัธุ์ 1 0.001 

4. นายเอกกมล ประสพผลสจุริต 1 0.001 

รวม 100,000 100.00 
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10.1.3 กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทีโดยพฤติการณ์มีอทิธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการ หรือการดําเนินงาน

ของผู้จดัการกองทรัสต์อย่างมนียัสําคญั 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั ได้แก่ บริษัท ดสิุตธานี 

จํากดั (มหาชน) ซงึถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ .  ของจํานวนทุนทีชําระแล้วทงัหมด โดยบริษัท ดุสิตธานี จํากดั 

(มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการท่องเทียวและสันทนาการ โดยมี

รายละเอียดธุรกิจทีสําคญั ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม การรับจ้างบริหารโรงแรม และการให้สิทธิในการดําเนินการ

ภายใต้เครืองหมายการค้า “ดสุิตธานี” (Licensing) รวมถงึธุรกิจการศกึษา และธรุกิจอนืๆ ทีเกียวข้อง ดงันี 

บริษัท ลักษณะการดาํเนินธุรกิจ 

ธุรกจิโรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม 

บริษัท ดุสิตธานี จาํกัด 

(มหาชน) 

 

- เป็นเจ้าของเครืองหมายการค้าสําหรับโรงแรม ได้แก่ “ดสุิตธานี” “ดสุิตเดวาราณา” 

“ดสุติดีท”ู “ดสุติปรินเซส” และ “ดสุิตเรสซเิด้นซ์”  

- เป็นเจ้าของโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ ดสุิตธานี กรุงเทพฯ และดสุิตธานี พทัยา  

- รับจ้างบริหารโรงแรมในประเทศ 

- -เป็นเจ้าของและประกอบธรุกิจให้เช่าพืนทีอาคารสํานักงานชือ อาคารพาณิชย์ดสุิตธานี 

Philippine Hoteliers, Inc.  - เป็นเจ้าของโรงแรมในประเทศฟิลปิปินส์ คือ ดสุิตธานี มะนิลา  

บริษัท ดุสิต  

ไทยพร็อพเพอร์ตส์ี จาํกัด 

(มหาชน) 

- เป็นเจ้าของเครืองหมายการค้า “รอยลัปรินเซส”  

- เป็นเจ้าของโรงแรมดสุิตปรินเซส เชยีงใหม่ ดสุติปรินเซส ศรีนครินทร์ และดสุิตปรินเซส 

โคราช  

- เป็นเจ้าของกรรมสทิธิทีดนิและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หวัหนิ  

Dusit Overseas Co., Ltd.  - รับจ้างบริหารโรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ในตา่งประเทศ 

บริษัท ดุสติ  

แมนเนจเม้นท์ จาํกัด 

- เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจทีจดัตงัขนึเพือประกอบกิจการโรงแรมดสุิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต 

ดสุิตดีทู เชียงใหม่ และ ดสุิตธานี หวัหนิ เพือรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดสุิตธานี  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และ  

สิทธิการเช่าดุสิตธานี  

- เป็นเจ้าของโรงแรม 2 แห่งได้แก ่ดสุิตธานี ลากนู่า ภเูก็ต และดุสติดีท ูเชียงใหม่  

- เป็นเจ้าของสทิธิการเช่าทีโรงแรม ดสุิตธานี หวัหนิ  

DMS Property Investment 

Private Limited  

- เป็นเจ้าของโรงแรมดสุิตธานี มลัดีฟส์  

Dusit USA Management 

Inc.  

- รับจ้างบริหารโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา 

Dusit Fudu Hotel 

Management (Shanghai) 

Co., Ltd.  

- รับจ้างบริหารโรงแรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน  
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บริษัท ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

ธุรกจิโรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม (ต่อ)  

Dusit Saudi LLC  - กจิการร่วมทุนระหว่าง Dusit Overseas Company Limited และ Dyar Hotels and 

Resรับจ้างบริหารโรงแรมในประเทศซาอดุิอาระเบีย เขตตะวนัออกกลาง และเขต

แอฟริกาเหนือ   

บริษัท ดุสติ เวิล์ดวายด์ 

จาํกัด  

- ให้บริการด้านการตลาดทังโรงแรมในประเทศและต่างประเทศสําหรับวิสาหกิจในเครือ  

บริษัท ดุสติ คัลเลอร์ส 

จาํกัด 

- ให้บริการด้านการจดัการเเละปรึกษาทางเทคนิคทีเกียวข้องกบัโรงเเรม เซอร์วิสอพาร์ท

เม้นท์ อสงัหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร สปา เเละอนืๆทีเกียวข้องในรูปเเบบการเช่า เเฟรน

ไชส์ เเละ/หรือเป็นเจ้าของบางส่วนในญีปุ่ น 

บริษัท ดุสติ ไชน่า 

แคปปิตอล จาํกัด 

- ถือหุ้นใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.  

ธุรกจิการศกึษา 

วทิยาลยัดุสิตธานี  - สถานศกึษาประเภทวทิยาลยัด้านการบริหารและการจดัการโรงแรม  

บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ 

ดุสิต จาํกัด 

- โรงเรียนสอนด้านศิลปะการประกอบอาหารสไตล์ฝรังเศส  

Philippine Hoteliers 

International Center for 

Hospitality Education, Inc.  

- ประกอบธรุกิจด้านการศกึษาในประเทศฟิลปิปินส์ 

 

ธุรกจิอนืทีเกียวข้อง 

บริษัท เทวารัณย์ 

สปา จาํกัด 

- ประกอบธรุกิจบริการด้านสขุภาพ (Spa)  

บริษัท วมิานสุริยา จาํกัด 

 

- ประกอบธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์–โรงแรม อาคารทีพกัอาศยั และโครงสร้างอาคาร

ศนูย์การค้า 

บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์

ต ีจาํกัด 

- ประกอบธรุกิจโครงการพฒันาศนูย์การค้า 

บริษัท พระราม 4 เดเวลอป

เม้นท์ จาํกัด 

- ประกอบธรุกิจโครงการอาคารสํานกังาน  

 

บริษัท ศาลาแดง พร็อพ

เพอร์ตี แมนเนจ

เม้นท์ จาํกัด 

- ประกอบธรุกิจให้เชา่อาคารสํานกังาน  

บริษัท ดุสติธานี  

พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จาํกัด 

- บริหารจดัการกองทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ปัจจบุนัเป็นผู้จดัการ

กองทรัสต์ของกองทรสัต์ DREIT 
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10.1.4 กรรมการบริษทั และผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ซึง

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จดัการ และฝ่ายงานต่าง ๆ อีก 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ

เเละนกัลงทุนสมัพันธ์ ฝ่ายบริหารทรพัย์สินเเละสนบัสนนุการปฏิบติัการ และฝ่ายกํากบั ตรวจสอบ บริหารเเละ

จดัการความเสียง ตามโครงสร้างดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ชือ ตําแหน่ง ประวัตกิารศกึษา การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 

นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธาน

กรรมการ 

 ปริญญาโท Master of 

Business Administration, 

Boston University, USA 

 Director Certification 

Program (72/2006) 

 Director Certification 

Program (10/2004) สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

 ประธานกรรมการ บริษัท ดสุิตธานี 

พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั 

 รองประธานกรรมการ บมจ. ดุสิต

ธานี เเละ ประธานกรรมการบริหาร 

 กรรมการบริษัท ดุสติ แมนเนจ

เม้นท์ จํากดั 

 กรรมการบริษัท ดุสติ ไทยพร็อพ

เพอร์ตี จํากดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ Philippines 

Hoteliers International Center 

นางสาวณัฐรินทร์ ตาล

ทอง 

กรรมการ / 

กรรมการอสิระ 

 ปริญญาโท Master of 

Science in Finance, 

University of Colorado, 

USA 

 กรรมการเเละกรรมการอสิระ 

บริษัท ดสุิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท 

จํากดั 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจเเละนกั

ลงทนุสมัพนัธ์ 
ฝ่ายบริหารทรัพย์สินเเละ

สนบัสนนุการปฏิบติัการ 

 ฝ่ายกํากบั ตรวจสอบ บริหาร

เเละจดัการความเสียง 
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ชือ ตําแหน่ง ประวัตกิารศกึษา การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน 

  กรรมการอสิระเเละประธาน

กรรมการตรวจสอบ บมจ. มาลี

กรุ๊ป 

นายสานต่อ มุทธสกุล กรรมการ

ผู้จดัการ 

 ปริญญาโท Master of Arts in 

Economics                     

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ดสุิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท 

จํากดั 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ 

(1) ปฏิบตัิหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการของ

บริษัทฯ และมติทีประชุมของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซือสตัย์ สุจริต ระมัดระวงั และรักษาผลประโยชน์ 

และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(2) กําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบายและกฎระเบียบ ภายใต้การกํากบัดูแลกจิการทีดี  

(3) รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

(4) ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และมีความเท่า

เทียมกนั 

(5) พิจารณาเสนอวาระการประชมุ กรณีทีเห็นว่ามีเรืองทีสําคญัทีคณะกรรมการควรพิจารณา และยงัมิได้มีการ

บรรจไุว้ในวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

(6) พิจารณาคดัเลือก แต่งตงักรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการเดิมทีพ้นจากตําแหน่ง รวมทงัคดัเลือก เสนอแต่งตงั

กรรมการเพมิเติมตอ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(7) พิจารณาและอนุมตัิเรืองทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานทีสําคญัของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทฯ การจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามทีกฎหมายกําหนด แผนการตรวจสอบประจําปีของบริษัท

ฯ การคดัเลือก เสนอแต่งตงั และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ เป็นต้น 

(8) ให้ความรู้เกียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที

เกียวข้อง ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ 

(9) กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อยปีละ 4 (สี) ครัง ซงึในการประชมุคณะกรรมการบริษัท

แต่ละครัง จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุในจํานวนเกนิกงึหนงึของจํานวนกรรมการทงัหมด จงึจะครบเป็นองค์

ประชมุ โดยมตขิองทีประชมุคณะกรรมการให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการทีมาประชมุ  ทงันี กรรมการผู้มี

ส่วนได้เสียในเรืองนนั ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

(10) จดัให้มีตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการเพือนําเสนอวาระในการประชุมตามทีแต่ละฝ่ายงานนําเสนอ จดัทํา

และจดัเก็บรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และเอกสารทีเกียวข้องกบัการประชมุดงักล่าว 

(11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยในกรณีทีกรรมการผู้จัดการดํารงตําแหน่งกรรมการ 

กรรมการทีดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการท่านนนัจะไม่เข้าร่วมพจิารณา และไม่มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 
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หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อกองทรัสต์  

(1) พิจารณาอนุมัตินโยบายทีสําคัญในการจัดการกองทรัสต์ ได้แก่ นโยบายในการจัดการกองทรัสต์ การจัด

โครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ การจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

เพือให้ฝ่ายงานทีเกียวข้องนําไปปฏิบตัิ 

(2) พิจารณาอนุมัติการลงทุนหรือได้มาซึงอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในครังแรกและการ

ลงทุนเพมิเติม เพือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดงักล่าว รวมทัง

กํากบัดแูลเพือให้เป็นไปตาม นโยบายของบริษัทฯ สญัญาก่อตงัทรัสต์ สญัญาแต่งตังผู้ จดัการกองทรัสต์ แบบ

แสดงรายการข้อมลู หนงัสือชีชวน ระเบียบ และกฎหมายทีเกยีวข้อง รวมทงั พิจารณาอนมุตัิเกียวกบัการเพิมทุน

ของกองทรัสต์ รวมถงึการขออนญุาตต่าง ๆ ทีเกียวข้อง 

(3) พจิารณาอนมุตัเิกียวกบัการจําหน่ายไปซงึทรัพย์สนิหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์เพือให้เป็นไปตาม นโยบาย

ของบริษัทฯ สัญญาก่อตงัทรัสต์ สัญญาแต่งตังผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีชวน 

ระเบียบ และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(4) พิจารณาอนุมตัินโยบายการบริหารและจดัการความเสียงทีเกียวข้องกบัการดูแลจดัการกองทรัสต์ เพือให้ฝ่าย

งานทีเกียวข้องนําไปปฏิบตั ิ

(5) พจิารณาอนมุตัินโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิและกระบวนการต่าง ๆ ในการจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที

เกียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิงระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ซึงรวมถึงมาตรการหรือแนวทางดําเนินการเพือรักษาประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์หรือผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์โดยรวมเมือเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ขึน  

(6) พจิารณาอนุมตัิการเข้าทํารายการระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ และกองทรัสต์กบับคุคลทีเกียวโยง

กันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ รวมทังรายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี และบุคคลทีเกียวโยงกับทรัสตี ตาม

หลกัเกณฑ์และกฎข้อบงัคบัทีเกียวข้อง โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสียในเรืองนนั ๆ จะไมมี่สทิธิออกเสียง 

(7) พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการกับบุคคลทีเกียวข้อง ตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับทีเกียวข้อง โดย

กรรมการผู้ มีสว่นได้เสียในเรืองนนั ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

(8) พจิารณาคดัเลือกกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ เพือบริหารจดัการกองทรัสต์  

(9) พจิารณาอนมุตักิารแต่งตงั และประเมินผลการปฏิบตัติามสญัญาของผู้เช่าทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 

(10) พิจารณาอนุมัติระบบงานทีจะมอบหมายให้ผู้ ให้บริการภายนอก (Outsource) เป็นผู้ รับดําเนินการ ตาม

กฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง รวมถงึพจิารณาคดัเลือกผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ดงักล่าว 

(11) พจิารณาอนมุตักิารว่าจ้างทีปรึกษาทีเกียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

(12) ติดตาม ดูแลจดัการให้มีการกํากบัดูแลการปฏิบติังานของผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมาย ให้เป็นไป

ตามนโยบายของบริษัทฯ สญัญาก่อตงัทรัสต์ สญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนงัสือ
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ชีชวน ระเบียบ และกฎหมายทีเกียวข้อง รวมทงัการรายงานเรืองทีสําคญัต่อคณะกรรมการในทุก ๆ ไตรมาส หรือ

เมือมีเหตุอนัควรต้องรายงาน และประเมินผลงานของกรรมการผู้จดัการ 

(13) พจิารณาอนมุตังิบประมาณประจําปี  

(14) พจิารณาอนมุตัริายจา่ยพิเศษ และ/หรือ งบประมาณการลงทนุทีอยู่นอกงบประมาณประจําปี 

(15) กํากบัดแูลให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ตามแผนการและหลกัเกณฑ์ทีกําหนด  

(16) พจิารณาอนมุตัผิลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แกผู่้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(17) พิจารณาอนุมัติการจดัประชุมสามัญประจําปีของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือเมือเห็นสมควรให้มีการประชุมเพือ

ประโยชน์ในการจดัการกองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ซงึถือหน่วยทรัสต์รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สบิ) ของ

จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด เข้าชือกันทําหนังสือขอให้เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยระบุ

เหตผุลในการขอเรียกประชมุไว้อย่างชดัเจนในหนงัสือนนั 

(18) พิจารณาอนุมตัิแนวทางในการดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทและข้อร้องเรียนทีสําคญัเกียวกบัการดําเนินงานของ

กองทรัสต์ตามทีเห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม เพือให้ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทเกียวกับการ

ดําเนินงานของกองทรัสต์จากบุคคลภายนอกหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดําเนินการอืนใดเพือให้เป็นไปตามข้อ

กฎหมาย ข้อบงัคบั มติทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ สญัญาก่อตงัทรัสต์ สัญญาแต่งตงัผู้ จดัการกองทรัสต์ แบบ

แสดงรายการข้อมลู และหนงัสือชีชวน 

(19) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึงหรือหลายคนหรือบุคคลอืนใดปฏิบตัิการอย่างหนึง

อย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทงันี การมอบอํานาจดงักล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจ

ช่วงทีทําให้กรรมการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมตัิรายการทีตนเองหรือบุคคลทีอาจมีความ

ขดัแย้ง มีสว่นได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอนืใดขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

(20) พจิารณาอนมุตัวิิธีการดําเนินการทางกฎหมายสําหรับข้อพิพาททีเกิดขึน 

บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการอสิระ 

บริษัทฯ กําหนดให้มีกรรมการอสิระเป็นส่วนหนึงของคณะกรรมการบริษัทฯ ซงึเป็นผู้ ทีมีความรู้ความเชียวชาญ

ทีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ในการทําหน้าทีติดตามดแูลตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารและฝ่ายงานของบริษัท

ฯ เพือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการทีดี พิจารณาให้ความเห็นสนบัสนุนต่อนโยบายทีเป็นประโยชน์

ต่อกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือคัดค้านเมือเห็นว่าบริษัทฯ อาจตัดสินใจทีส่งผลกระทบกับ

กองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในทางลบ โดยกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคมุของ

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทังไม่มีส่วนเกียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการตัดสินใจในการดําเนินงานของ

บริษัทฯ และมีบทบาทหน้าที ดงันี 

(1) พจิารณาให้ความเห็นหรือให้ข้อสงัเกตเกียวกบัรายการกบับุคคลทีเกียวข้องของกองทรัสต์ หรือรายการทีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทงัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทีมีนยัสําคัญ เพือประโยชน์ของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ 
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(2) ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นในเรืองทีสําคญั เชน่ โครงสร้างเงนิทนุ นโยบายของบริษัทฯ นโยบายการควบคุม

การปฏิบติังาน เป็นต้น 

(3) ให้ความเห็นเกียวกบันโยบายในการบริหารและจดัการความเสียงทีเกิดขนึและหลกัเกณฑ์วิธีการควบคุมหรือ

ลดความเสียง 

(4) พิจารณา กํากบัดูแล และให้คําแนะนําแก่บริษัทฯ ในการจดัทํางบการเงินของบริษัทฯ และกองทรัสต์ ให้มี

ความถกูต้องครบถ้วน  

(5) เสนอแนะเรืองทีสําคญัทีควรพิจารณาในทีประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ 

(6) แต่งตัง ดูแลติดตามการดําเนินงาน ตรวจสอบ ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นเกียวกับแผนการดําเนินงาน 

ประเมินผลงาน และให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นเกียวกบัผลการประเมินผลงาน ของผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) 

รวมถงึนําเสนอและให้ความเห็นเกียวกบัรายงานการตรวจสอบภายในต่อทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

(7) พจิารณาให้มีการตรวจสอบภายในเมือเห็นสมควร 

คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระ 

กรรมการอสิระของบริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัอิย่างน้อย ดงันี 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึง) ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทงันี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ทีเกียวข้องของ

กรรมการอสิระรายนนั ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ของผู้มีอาํนาจควบคมุของบริษทัฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี 

(3) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่

เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยัของผู้ ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 (สอง) ปี 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นทีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซงึมี

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯ 

สงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา

ทางการเงิน ซงึได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 (สอง) ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
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ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอาํนาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของ

ผู้ให้บริการทางวิชาชพีนนัด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี  

(7) ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง

เป็นผู้ ทีเกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันทีมีนัยกบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาที

รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึง) ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทอืน ซงึ

ประกอบกจิการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่เป็นบุคคลทีตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบงัคับของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 

บุคคลทีมีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยลกัษณะต้องห้ามของบุคลากรใน

ธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม ข้อ 12(4) ของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที สช. 29/2555 เรือง หลกัเกณฑ์ เงือนไข 

และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จดัการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน และทีจะมีแก้ไขเพมิเติมหรือ

ตามกฎเกณฑ์อนื ๆ ทีสํานกังาน ก.ล.ต. อาจเปลียนแปลงในอนาคต 

(10) ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าด้วยกระทําความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ

เงินทุนธุรกิจหลกัทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการ

ประกนัวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายทีเกียวกบัธุรกิจการเงิน

ในทํานองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมาย

นนั ทงันี ในความผิดเกียวกบัการกระทําอนัไม่เป็นธรรมทีเกียวกบัการซือขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานทีมี

ลกัษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทจุริต 

(11) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอสิระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ทงันี ใน

ส่วนนี คําว่า “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั” “บริษัทร่วม” “ผู้ ทีเกียวข้อง” “ผู้บริหาร” “ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้ มีอํานาจควบคมุ” “บุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของ

คําดงักล่าวทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการขออนุญาตและการอนญุาตให้เสนอ

ขายหุ้นทีออกใหม ่
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ผู้บริหารและบุคคลากรผู้ รับผดิชอบหลกัของหน่วยงานต่างๆ 

ลาํดับ ชอื ตาํแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทเีกยีวข้องกบัการลงทุนหรือการบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ 
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นายสานตอ่  มทุธสกลุ/1 กรรมการผู้ จัดการ  

 

รักษาการผู้อํานวยการฝ่าย 

กํากับตรวจสอบ บริหาร และ

จดัการความเสยีง 

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และ

การบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บริษัท ดุสติธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จาํกดั 

ตําแหน่ง   กรรมการผูจ้ดัการ (ส.ค.2560-ปัจจุบนั)   

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่ง Vice President (มี.ค. 2558-เม.ย.2560)   

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนไทยพาณิชย์ จาํกดั 

ตําแหน่ง Vice President (มี.ค.2556 – ก.พ. 2558) 
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นางสาวจิตติสา  เจริญพานิช/1 ผู้ อํานวยการ- ฝ่ายพัฒนา

ธุรกิจและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการผงัเมอืง สาขานวตักรรมการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วิศวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บริษัท ดุสติธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จาํกดั 

ตําแหน่ง   ผูอํ้านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจและนกัลงทนุสมัพนัธ์ (ส.ค.2560-ปัจจุบนั)   

บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จาํกดั 

ตําแหน่ง   ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจและนกัลงทนุสมัพนัธ์ (ก.ค. 2558-ส.ค.2560)   

บริษัท เซน็ทรัลพัฒนา จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่ง  ผูช้่วยผูจ้ดัการแผนกกลยทุธ์การแข่งขนั ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

(มิ.ย. 2557-มิ.ย. 2558) 

 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการลงทุนพัฒนาโครงการ

และทํา Financial Model 

บริษัท บูทคิ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จาํกัด 

ตําแหน่ง  นกัวิเคราะห์อาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ (มิ.ย. 2556-พ.ค. 2557) 

บริษัท แมกโนเลยี ควอลิต ีดีเวลอ็ปเม้นต์ จาํกดั 

ตําแหน่ง  เจ้าหน้าทีพฒันาโครงการอาวุโสฝ่ายพฒันาธุรกิจและบริหารโครงการ 

(ก.พ. 2555-พ.ค. 2556) 
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ลาํดับ ชอื ตาํแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทเีกยีวข้องกบัการลงทุนหรือการบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปพฒัน์กรณ์ /1 

จิตศกัดานนท์ 

ผู้ อํ าน ว ยการ ฝ่ายบ ริ ห าร

ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ ส นั บ ส นุ น

ปฏิบตัิการ 

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์บริหาร (การเงิน) 

มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น มิชิแกน  

ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

ปริญญาตรี คณะอกัษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บริษัท ดุสติธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จาํกดั 

ตําแหน่ง   ผูอํ้านวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและสนบัสนุนปฏิบติัการ (ส.ค.2560-

ปัจจบุนั)   

บริษัท ดุสติธานี จํากัด (มหาชน)  

ตําแหน่ง   ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน (ก.พ. 2549-ส.ค.2560)   

บริษัท มิตซบูิช ิเทรดดงิ จาํกดั  

ตําแหน่ง   หวัหนา้ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ (พ.ค.2543 – ธ.ค.2545)   

/1 บุคลากรทีมีคณุสมบตัริะบไุว้ใน ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สช. 29/2555 เรืองหลกัเกณฑ์ เงอืนไข และวธีิการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการ

กองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบติังาน
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หน้าทีความรับผดิชอบของแต่ละสายงาน 

(1) ฝ่ายพฒันาธุรกิจและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

- จดัทําโครงสร้างเงินทุนและการจดัหาเงินทนุ  

- พิจารณาและดําเนินการคดัเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ทีจะเข้าลงทุนครังแรก และ

การลงทนุเพิมเติม ซงึรวมถงึการลงทนุในทรัพย์สนิอืนทีเกียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ทีจะเข้าลงทนุครังแรก และ

การลงทุนเพิมเติม (ถ้ามี) ทีมีคุณสมบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพือ

พิจารณาก่อนเข้าลงทุน โดยจะทําบนัทึกและจัดเก็บข้อมูลรวมทังเอกสารหลกัฐานเกียวกับการคดัเลือก การ

ตรวจสอบ และการตดัสินใจทีจะลงทุนหรือไม่ลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึงให้แก่กองทรัสต์ไว้ด้วย และ

นําเสนอรายงาน Due Diligence ตอ่กรรมการผู้จดัการและคณะกรรมการบริษัทฯ  

- จดัทําแผนและนําเสนอโครงสร้างและแหล่งเงินทุนทีเหมาะสม รวมถงึการก่อภาระหนีของกองทรัสต์เพือใช้ใน

การลงทนุในทรัพย์สนิหลกั เพือเสนอต่อกรรมการผู้จดัการและคณะกรรมการบริษัทฯ 

- พจิารณาจําหน่ายทรัพย์สินหลกัทีมีอยู่ โดยพิจารณาตามนโยบายการลงทนุของบริษัทฯ 

- จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินหลกัทีจะเข้าลงทุนหรือจําหน่ายไป รวมถึงจดัให้มีการประเมินและสอบทาน

มลูคา่ทรพัย์สนิหลกัของกองทรัสต์ตามระยะเวลาทีกําหนด 

- จัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกปี หรือกรณีมีการทําธุรกรรมทีมีนัยสําคัญ หรือมีขนาดรายการตามเกณฑ์ที

กฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกําหนด 

- จดัทําการยืนคําขออนุญาต ยืนแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) และรายงานผลการเสนอขาย รวมทงัจดัทํา

และเปิดเผยข้อมลูตามกฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกาํหนด เพือเสนอให้กรรมการผู้จดัการ และ/

หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติั 

- ตอบข้อซกัถามและรับแจ้งปัญหาเรืองร้องเรียนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพือหาแนวทางในการแก้ไข 

(2) ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและสนบัสนนุการปฏบิตัิการ 

- พจิารณาลงทุนในทรัพย์สินอนืนอกเหนือจากทรัพย์สินหลกั  

- จดัให้มีการสรรหา คดัเลือกเมือมีการเปลียนแปลงผู้ เช่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ รวมทงัควบคมุตรวจสอบ 

ติดตามผลการดําเนินงานของผู้ เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทีผู้ เช่า

ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ว่าจ้างให้บริหารทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสัญญาที

เกียวข้อง และประเมนิผู้เชา่ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ประจําปี 

- ดแูลบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสญัญาทีเกียวข้องและควบคุมดูแลคุณภาพของ

ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ ทีมีผลต่อความสามารถในการจดัหาผลประโยชน์เพิมขนึ โดยจดัให้มีการปรับปรุง 

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้จดัหาประโยชน์ได้อย่างต่อเนืองใน

ระยะยาว 

- ดแูลการจดัทําประกนัภยัเพือคุ้มครองความเสียหายทีอาจเกิดขึนกบัอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ การจดัทํา

ประกันภัยสําหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจได้รับความเสียหายจากอสงัหาริมทรัพย์หรือจากการ

ดําเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ รวมทงั ประกนัภัยอืนทีเกียวข้องกบักองทรัสต์เพิมเติมตามทีบริษัทฯ เหน็สมควร 

เชน่ ประกนัภยัธุรกจิหยดุชะงกั (Business Interruption) 
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- คํานวณ และจดัทํารายงานมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ (“NAV”) มูลค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ งบ

การเงินของกองทรัสต์ทุกสินเดือน ทกุไตรมาสและทุกสินปี โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทัวไป

สําหรับการทําธุรกรรมในแต่ละลักษณะ และจัดให้มีงบการเงินของกองทรัสต์ซึงผ่านการสอบทานและ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

- จดัทําทะเบียนทรัพย์สินและควบคมุดูแลทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

- จัดการเรืองรายรับ รายจ่ายของกองทรัสต์ รวมทังการจัดเก็บค่าเช่าให้มีประสิทธิภาพ จัดทํางบประมาณ

ประจําปีของกองทรัสต์ และติดตามผลการดําเนินงานจริงของทรัพย์สิน จดัทําแผนรายจ่ายพิเศษ และ/หรือ 

งบประมาณการลงทุนทีอยู่นอกงบประมาณประจําปี (รายจ่ายนอกงบประมาณ) ตรวจสอบผลประกอบการ

ของกองทรัสต์เพือจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แกผู่้ถือหน่วยทรัสต์ 

- ตอบข้อซกัถามและรับแจ้งปัญหาเรืองร้องเรียนของผู้ เข้าพกั/ผู้ รับบริการ เพือหาแนวทางในการแก้ไข 

(3) ฝ่ายกํากบั ตรวจสอบ บริหารและจดัการความเสียง 

- ให้ความรู้ คําแนะนําและคําปรึกษาเกียวกับการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง รวมถึงคําแนะนําต่าง ๆ แก่

ฝ่ายงานเพือให้เข้าใจและสามารถปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีกําหนด 

- ควบคุมดแูล รวมทงัติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการบริหารจดัการความเสียงทีเกียวข้องกบัการบริหาร

จดัการกองทรัสต์ตามมาตรการป้องกันความเสียงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารและจดัการ

ความเสียงของบริษัทฯ สญัญากอ่ตงัทรัสต์ กฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง 

- ตรวจสอบการมีส่วนได้เสียของบุคลากรของบริษัทฯ และการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในการทําธุรกรรมกับ

บคุคลทีเกียวข้อง หรือบคุคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

- จดัทําแนวทางดําเนินการเพือป้องกนัการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน ทดสอบการเข้าถงึข้อมูลในแต่ละฝ่าย

งาน (ระบบ Chinese Wall) เพือป้องกันการใช้ข้อมูลทีมีคนเข้าถึงได้ เพือเสนอต่อกรรมการผู้ จัดการและ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

- จดัทําแนวทางในการจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเกียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิงระหว่างกองทรัสต์กับ

ผู้ จัดการกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ เพือเสนอต่อกรรมการผู้ จัดการและ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

- จดัทําแผนการตรวจสอบการปฏิบตัิงานประจําปีของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และตรวจสอบ กํากบั

ดแูล ติดตาม และจดัทํารายงานผลการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของแต่ละฝ่ายงานเพือให้การปฏิบตัิงานของ

บุคลากรและฝ่ายงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ สัญญาก่อตงัทรัสต์ สญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์ 

แบบแสดงรายการข้อมูล หนงัสือชีชวน ระเบียบ และกฎหมายทีเกียวข้อง เพือเสนอต่อกรรมการผู้จดัการและ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

- ดําเนินการให้มีการตรวจสอบภายใน ทงัในระดบัทรัพย์สิน และในระดบักองทรัสต์ เป็นรายปีหรือเมือกรรมการ

อสิระเหน็สมควร เพือตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ รวมทงัประเมินความเสียงที

อาจส่งผลกระทบต่อกองทรัสต์ 

- ประสานงานกบัฝ่ายงานทีเกียวข้องเพือดําเนินการจดัการกบัข้อพิพาท 
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10.1.5 หน้าทีและความรับผิดชอบในการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนทีเป็นการ

ดําเนินงานทางธุรกิจ ซงึรวมถึงการลงทุน การกู้ยืมเงิน เปลียนแปลงและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ การเข้าทําสญัญา และการดําเนินกิจการต่าง ๆ เพือกองทรัสต์ รวมทงัการจดัทําและเปิดเผยข้อมูล

ของกองทรัสต์ และการนําส่งข้อมลูให้แก่ทรัสตี ซงึรวมถงึข้อมลูตามทีกําหนดในมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ง

พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงือนไขเท่าทีสัญญาแต่งตังผู้ จัดการ

กองทรัสต์ได้ระบุไว้ 

10.1.6 การแบ่งฝ่ายงานและหน้าทีความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายงานในผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีคณะกรรมการจํานวน 1 (หนึง) ชุด ซงึประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 

(สาม) ท่าน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 (หนึงในสาม) ของจํานวนกรรมการทังหมดของบริษัทฯ ดํารง

ตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ นอกจากนี 

กรรมการ และบุคคลผู้ มีอํานาจในการจัดการต้องมีลักษณะเป็นไปตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที สช. 

29/2555 เรือง หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการ

ปฏิบตังิาน และทีจะมีการแก้ไขเพมิเติมหรือตามกฎเกณฑ์อืน ๆ ทีสํานกังาน ก.ล.ต อาจเปลียนแปลงในอนาคต  

ในการลงลายมือชือในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องมีกรรมการ 2 (สอง) ท่าน (โดยไม่ใช่กรรมการอิสระ) ลง

นามร่วมกนัและประทับตราของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยคณะกรรมการ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึงหรือ

หลายคนหรือบุคคลอนืใดปฏิบตัิการอย่างหนงึอยา่งใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทงันี การมอบอาํนาจดงักล่าวจะ

ไม่รวมถงึการมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจชว่งทีทําให้กรรมการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถ

อนมุตัริายการทีตนเองหรือบุคคลทีอาจมคีวามขดัแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดขัดแย้ง

กบัผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

10.1.7 แนวทางในการป้องกนัการลว่งรู้และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ ทีเกียวข้องกบัการบริหารจัดการกองทรัสต์ มีหน้าทีรายงานให้ฝ่าย

กํากบัตรวจสอบ บริหาร และจดัการความเสียงทราบถงึการถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ทีตนเองและบุคคลที

เกียวข้องถืออยู่ โดยแจ้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกสินไตรมาส ทังนี ห้ามคณะกรรมการ ผู้ บริหาร 

พนักงาน และผู้ ทีเกียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ และบุคคลทีเกียวข้องของบุคคลนนัทีได้รับทราบ 

หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในทียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทําการซือขายหุ้น หรือชกัชวนให้บุคคลอืนซือ 

หรือขาย หรือเสนอซือ หรือเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะ

ทียงัครอบครองข้อมูลทียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู ่ในการนี ฝ่ายกํากบัตรวจสอบ บริหาร และจดัการความ

เสียง อาจดําเนินการสุ่มตรวจประวัติการซือขายหลกัทรัพย์ของบุคคลดงักล่าว และผู้ ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทาง

วินยัตามนโยบายของบริษัทจดัการกองทรัสต์ 
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10.1.8 กระบวนการและปัจจยัทีใช้พิจารณาตดัสินใจลงทนุ รวมทังการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

ในการตดัสินใจลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ใด ๆ ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี 

1. ทรัพย์สินหลกัทีกองทรัสต์จะลงทุนอาจจะตงัอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ได้ หากผู้จดัการกองทรัสต์

ได้ดําเนินการศึกษา รวมถงึประเมินปัจจยัต่าง ๆ ทีเกียวข้อง และเห็นว่าการลงทุนดังกลา่วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้

ถือหน่วยทรัสต์ 

2. เป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพือได้มาซงึกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองทงันี ในกรณีทีเป็นการได้มาซงึสิทธิ

ครอบครองต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึงดงัต่อไปนี 

(ก)   เป็นการได้มาซงึอสงัหาริมทรัพย์ทีมีการออกหนงัสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) 

(ข)   เป็นการได้มาซงึสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงในอสังหาริมทรัพย์ทีมีการออกตราสารแสดง

กรรมสทิธิหรือสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.  

อนึง ในกรณีทีกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ทีมีลกัษณะเป็นการเช่าช่วง ผู้จดัการกองทรัสต์

จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกนัความเสียงหรือการเยียวยาความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการผิดสญัญาเช่า 

หรือการไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิในสญัญาเช่า 

3. อสังหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่ผู้ จัดการกองทรัสต์

และทรัสตีได้พจิารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยูภ่ายใต้บงัคบัแห่งทรัพยสทิธิหรือการมีข้อ

พพิาทนนัไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวอยา่งมีนยัสําคญั และเงือนไขการได้มาซงึ

อสงัหาริมทรัพย์นนัยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

4. นอกจากนี กองทรัสต์ยงัอาจทําการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์โดยทางอ้อม โดยเป็นการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ผ่านการถือหุ้นในบริษัททีจัดตงัขนึโดยมีวัตถุประสงค์เพือดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับ

กองทรัสต์ โดยการลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที

เกียวข้อง และสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

5. การทําสญัญาเพือให้ได้มาซงึอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใด ๆ ทีอาจมีผลให้กองทรัสต์ไม่

สามารถจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ในราคายตุิธรรม (ในขณะทีมีการจาํหน่าย) เช่น ข้อตกลงทีให้สิทธิแก่คู่สญัญา

ในการซืออสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอืน โดยมีการกําหนดราคาไว้แน่นอนล่วงหน้า เป็นต้น 

หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์มีหน้าทีมากกว่าหน้าทีปกติทีผู้เชา่พึงมเีมือสญัญาเชา่สนิสดุลง 

6. อสงัหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องพร้อมจะนําไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของ

มลูคา่หน่วยทรัสต์ทีขออนุญาตเสนอขายเพิมเติมรวมกบัจํานวนเงนิกู้ ยืม (ถ้าม)ี  

ทงันี กองทรัสต์อาจลงทนุในโครงการทีก่อสร้างยงัไม่แล้วเสร็จได้ โดยมลูค่าของเงนิลงทุนทีจะทําให้ได้มาและใช้

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จต้องไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ (ภายหลงั

จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพยีงพอเพือการพฒันาดงักล่าว โดย

ไม่กระทบความอยู่รอดของกองทรัสต์ด้วย 
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7. ผ่านการประเมินมลูค่าตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 

(ก)   เป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพือวัตถุประสงค์

สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนก่อนวนัยืนคําขอ โดยผู้ประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินอย่างน้อยสองราย และ 

(ข)   ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม (ก) ต้องเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 

ก.ล.ต. ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เกียวกบัการให้ความ

เหน็ชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลกั กรณีอสงัหาริมทรัพย์ทีลงทนุอยู่ในต่างประเทศ 

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอาจเป็นบุคคลทีอยู่ในบญัชีรายชือของบุคคลซงึทางการหรือหน่วยงานกํากับ

ดูแลของประเทศอันเป็นทีตังของอสังหาริมทรัพย์กําหนดให้สามารถทําหน้าทีประเมินมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์นัน ๆ ได้ ทังนี ในกรณีทีไม่ปรากฏบัญชีรายชือดังกล่าว ผู้ ทีทําหน้าทีประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินต้องเข้าลกัษณะใดลกัษณะหนงึดงัต่อไปนี 

-  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซงึมีผลงานเป็นทียอมรับอย่างแพร่หลายใน

ประเทศอนัเป็นทีตงัของอสงัหาริมทรัพย์นนั 

-  เป็นบคุคลทีมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานและระบบงานในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินทีเป็นสากล 

-  เป็นผู้ประเมินมูลคา่ทรัพย์สนิทีมีเครือข่ายกว้างขวางในระดบัสากล (international firm) 

ทังนี หลกัเกณฑ์ในข้อนีไมนํ่ามาใช้ก ับกรณีทีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ทีรับโอนมาจากกองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์ทีแปลงสภาพ และอสงัหาริมทรัพย์นันได้ผ่านการประเมินมลูค ่าโดยชอบตาม

หลกัเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศที ทจ. 34/2559 แล้วด้วย 

นอกจากนีวิธีการได้มาซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์เพิมเติมของกองทรัสต์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนีด้วย 

1. ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการดงัต่อไปนี กอ่นการได้มาซงึทรพัย์สินหลักแต่ละครัง  

(ก)   ตรวจสอบหรือสอบทาน (การทํา Due Diligence) ข้อมูลและสญัญาต่าง ๆ ทีเกียวข้องกบัทรัพย์สินหลกั

และอุปกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมูลด้านการเงินและกฎหมาย สภาพของอสังหาริมทรัพย์ทีจะลงทุนและ

ความสามารถของคู่สัญญาในการเข้าทํานิติกรรม เป็นต้น เพือประกอบการตัดสินใจลงทุนและการ

เปิดเผยข้อมูลทีถกูต้อง โดยในกรณีทีเจ้าของ ผู้ให้เช่า หรือผู้ โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลที

เกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีทีปรึกษาทางการเงนิให้ความเหน็เกียวกับ

การวเิคราะห์ข้อมลูดงักล่าวด้วย 

(ข)   ประเมินมลูค่าทรัพย์สินหลกัอย่างน้อยตามข้อกําหนดดงันี 

(1) ผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.ตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกียวกับการให้ความเห็นชอบบริษัท

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก กรณีอสังหาริมทรัพย์ทีลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผู้ประเมิน

มูลค่าทรัพย์สินอาจเป็นบุคคลทีอยู่ในบญัชีรายชือของบุคคลซงึทางการหรือหน่วยงานกํากับดูแลของ

ประเทศอนัเป็นทีตงัของอสงัหาริมทรัพย์กําหนดให้สามารถทําหน้าทีประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์นนั ๆ 
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ได้ ทงันี ในกรณีทีไม่ปรากฏบญัชีรายชือดังกล่าว ผู้ ทีทําหน้าทีประเมินมูลค่าทรัพย์สนิต้องเข้าลกัษณะใด

ลกัษณะหนึงดงัต่อไปนี 

-  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซงึมีผลงานเป็นทียอมรับอย่างแพร่หลายใน

ประเทศอนัเป็นทีตงัของอสงัหาริมทรัพย์นนั 

-  เป็นบคุคลทีมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานและระบบงานในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินทีเป็นสากล 

-  เป็นผู้ประเมินมูลคา่ทรัพย์สนิทีมีเครือข่ายกว้างขวางในระดบัสากล (international firm) 

(2) การประเมินมลูคา่ต้องไม่กระทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิรายเดียวกนัติดต่อกนัเกนิสองครัง 

(3) ต้องประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพือวตัถปุระสงค์สาธารณะ

ในการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุโดยให้ประเมินลว่งหน้าได้เป็นเวลาไม่เกินหนึงปี 

(ค)   ในกรณีทีกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะทีเป็นการเช่าช่วง จะจัดให้มี

มาตรการป้องกนัความเสียงหรือการเยียวยาความเสียหายทีอาจเกิดขนึจากการผิดสัญญาเช่า หรือการ

ไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิในสญัญาเชา่  

2. การได้มาซงึทรัพย์สนิหลกัเพิมเตมิ จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดงัต่อไปนีด้วย 

(ก)   ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมทีเข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี 

(1) เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(2) เป็นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสดุของกองทรัสต์ 

(3) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาทีเป็นธรรม 

(4) คา่ใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยูใ่นอตัราทีเป็นธรรมและเหมาะสม 

(5) ผู้ทีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสนิใจเข้าทําธุรกรรมนัน 

(ข)   ในด้านระบบในการอนมุติั ต้องผ่านการดําเนินการดงัต่อไปนี 

(1) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามสัญญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง

แล้ว  

(2) ในกรณีทีเป็นการได้มาซึงทรัพย์สินหลักทีมีมูลค่าตังแต่ร้อยละสิบขึนไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสต์ต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

(3) ในกรณีทีเป็นการได้มาซงึทรัพย์สินหลักทีมีมูลค่าตงัแต่ร้อยละสามสิบขึนไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสต์ ต้องได้รับมติของทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวน

เสียงทงัหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินหลักข้างต้น จะคํานวณตามมูลค่าการได้มาซงึทรัพย์สินทังหมดของแต่ละ

โครงการทีทําให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซงึรวมถงึทรัพย์สินทีเกียวเนืองกบัโครงการนนัด้วย 

(ค)   กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องกําหนดหน้าทีของ

ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีดงัต่อไปนี 
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(1) หน้าทีของผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัให้มีเอกสารขอความเหน็ชอบหรือหนงัสือเชญิประชมุ แล้วแต่กรณี 

ซงึแสดงความเห็นของตนเกียวกบัลกัษณะธุรกรรมการได้มาซงึทรัพย์สินหลกัเพิมเติม พร้อมทังเหตุผล

และข้อมลูประกอบทีชดัเจน 

(2) หน้าทีของทรัสตีในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือให้ความเห็นเกียวกบัลักษณะของธุรกรรมใน

ประเด็นว่าเป็นไปสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้องหรือไม่ 

10.1.9 ระบบในการติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีวัตถุประสงค์หลักทีจะบริหารทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เพือประโยชน์สูงสุดของ

กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม โดยผู้จัดการกองทรัสต์ มีแนวทางและระบบในการติดตามและดูแล

ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดงัตอ่ไปนี 

(1) กองทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์มีนโยบายทีจะดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั โดยการนํา

อสงัหาริมทรัพย์หลกั และสงัหาริมทรัพย์ทีเกียวข้อง ให้เช่า และ/หรือ เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าทรัพย์สินหลกั เพือนําไป

จดัหาผลประโยชน์และจา่ยค่าตอบแทนให้กบักองทรัสต์ 

(2) ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี จะติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปี โดยการเปรียบเทียบผล

การดําเนินงานและรายได้คา่ใช้จา่ยกบังบประมาณประจําปี  

(3) ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ เช่าทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์จะร่วมกนัในการสร้างความเจริญเตบิโตทางธรุกิจและ

พฒันาความสมัพนัธ์ทีดีกบัลูกค้า พร้อมทงับริหารจดัการให้อตัราการเข้าพกัและอตัราค่าห้องพกัอยู่ในระดบัที

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทรัสต์  

(4) ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้ เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์จะทํางานกันอย่างใกล้ชิด เพือเพิมศักยภาพของ

ทรัพย์สินหลัก ซึงการดําเนินการดังกล่าวจะรวมถึงการดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สินหลักและการปรับปรุง

ภาพลกัษณ์ของทรัพย์สินหลกั 

(5) ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มกีารประกนัภยัสําหรับทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ดงัตอ่ไปนี 

-  การประกนัภยัทรัพย์สินสําหรับความเสียงทุกประเภท (All Risks Insurance) โดยทําเป็นการประกนัทรัพย์สิน

อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพือคุ้มครองถึงความเสียงภัยอนัอาจจะเกิดแก่ทรัพย์สิน โดยวงเงินเอาประกนัภัย

พจิารณาตามการประกนัมลูค่าของใหม่ (Replacement Cost) ไม่รวมต้นทนุคา่ทีดิน  

-  การประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) ทีเพียงพอและเหมาะสม 

-  การประกนัภยักรณีธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) 

(6) การทําธุรกรรมกบับคุคลทีเกียวโยงกนั จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงัต่อไปนี 

-  ในการทําธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์

และกฎหมายทีเกียวข้อง และเป็นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสดุของกองทรัสต์  

-  ธุรกรรมกบับคุคลทีเกียวโยงกนัจะต้องเป็นธุรกรรมทีมีความสมเหตสุมผลและเป็นธรรม 

-  บคุคลทีมีส่วนได้เสียกบัการทําธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการตดัสินใจเข้า

ทําธรุกรรม 

-  การคิดค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการเข้าทําธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวโยงกันต้องใช้ราคาและอตัราทีเป็นธรรมและมี

ความสมเหตสุมผล 
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10.1.10 คา่ธรรมเนียมทีได้รับจากการทําหน้าทีเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกินร้อยละ .00 (สอง) ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสต์ ทงันี คา่ตอบแทนดงักล่าวไม่ตํากว่า ,000,000 (สองล้าน) บาทตอ่ปี 

คา่ธรรมเนียมในการได้มา / จําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของกองทรัสต์ (Acquisition / Disposal Fee) 

ผู้จดัการกองทรัสต์ จะได้รับค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทีทรัพย์สินทีได้มาหรือจําหน่ายไปของ

กองทรัสต์ 

10.2. ข้อมูลทรัสตี 

10.2.1 ข้อมลูทวัไป  

ชือทรัสตี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“ทรัสต”ี) 

ทีตงัสํานกังานใหญ่ เลขที 1 อาคารเอม็ไพร์ ทาวเวอร์ ชนัที 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษัท  0107545000373 

โทรศพัท์  0-2686-6100 

โทรสาร 0-2670-0430 

Website http://www.ktam.co.th/ 

ทนุจดทะเบียน 200,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว 200,000,000 บาท 

10.2.2 หน้าทีและความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี 

หน้าทีทีสําคญัของทรัสตีตามทีได้ระบไุว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ได้แก ่

(1) ปฏิบัติหน้าทีด้วยความระมัดระวัง ซือสัตย์สุจริต เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และ

เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์ และกฎหมายทีเกียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพนัทีได้ให้ไว้เพมิเติมในเอกสารทีเปิดเผย

แกผู่้ลงทนุ (ถ้ามี) และต้องไม่มีข้อจํากดัความรับผิดของทรัสตีในกรณีทีไม่ปฏิบติัหน้าทีดงักล่าว 

(2) ติดตามดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ รับมอบหมายรายอืน ปฏิบัติหน้าทีให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง 

ทรัสต์ฉบบันี และสญัญาอนืทีเกียวข้อง 

(3) เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยทุกครัง และให้ความเห็นเกียวกับเรืองทีขอให้ทีประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ลงมตวิ่า เป็นกรณีทีเป็นไปตามสญัญากอ่ตงัทรสัต์และกฎหมายทีเกียวข้องหรือไม ่

(4) เข้าจดัการกองทรัสต์ตามความจําเป็นเพือป้องกัน ยบัยงั หรือจํากดัมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ

ประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหน้าทีทีระบุไว้ในสัญญา
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ก่อตงัทรัสต์ฉบบันีและพ.ร.บ. ทรัสต์ ในการจดัให้มีผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ ในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์ไม่

สามารถปฏิบตัหิน้าทีได้ 

(5) หน้าที และความรับผิดชอบอืนตามทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ที กร. 14/2555 และกฎหมายอนืทีเกียวข้อง 

(6) ทงันี ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถดรูายละเอียดเกียวกับของเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของทรัสตีใน

สญัญาก่อตงัทรัสต์ 

10.2.3 คา่ธรรมเนียมทีได้รับจากการทําหน้าทีเป็นทรัสตี 

ทรัสตีฯ จะได้รับค่าตอบแทนในอตัราไม่เกินร้อยละ 2 (สอง) ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ทงันี 

คา่ตอบแทนดงักล่าวไม่ตํากว่า , ,  (หกล้าน) บาทตอ่ปี 
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ส่วนท ี  

ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

สว่นที  ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

ส่วนที 3 หน้า 2 

 

1. ข้อมลูทางการเงนิทสีําคญั 

11.1 ความเหน็ผู้สอบบัญชี 

(1) ชือผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของกองทรัสต์ 

สําหรับงบการเงินของกองทรัสต์ ในรอบปีสินสดุวนัที  ธันวาคม  

วรรณาพร จงพีรเดชานนท์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4098 

บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

(2) สรุปรายงานการสอบบญัชีของปี  

ผู้สอบบัญชีให้ความเหน็สาํหรับงบการเงนิในรอบปีสินสุดวันท ี  ธันวาคม  ดังนี 

รายงานของผู้สอบบญัชีได้แสดงความเหน็อย่างไม่มีเงือนไขวา่ งบการเงนิของกองทรัสต์ ณ วนัที 31 ธันวาคม 

2560 ผลการดําเนินงาน การเปลียนแปลงสินทรัพย์สทุธิ กระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินทีสําคญั สําหรับ

ระยะเวลาตงัแตว่นัที 29 พฤศจกิายน 2560 (วนัจดัตงั) ถงึวนัที 31 ธันวาคม 2560 โดยถกูต้องตามทีควรใน

สาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

สว่นที  ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

ส่วนที 3 หน้า 3 

 

11.2 งบการเงนิ 

งบดลุ 

สําหรับปีสินสดุวนัที  ธันวาคม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 ธนัวาคม

2560

(บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลคา่ยุติธรรม (ราคาทุน 4,172 ลา้นบาท ณ วนัที 4,172,773,789 

 31 ธนัวาคม 2560)

เงินฝากธนาคาร 164,761,776 

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้ 1,139,695 

สินทรัพย์อืน 5,616,565 

รวมสินทรัพย์ 4,344,291,825 

หนีสิน

เจา้หนีอืน 81,308,593 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 1,177,466 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจา่ยคา้งจา่ย 349,696 

เงินก ูย้ืมระยะยาว 588,889,209 

รวมหนสิีน 671,724,965 

สินทรัพย์สุทธิ 3,672,566,860 

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนทีไดร้ับจากผูถ้ือหนว่ยลงทุน 3,656,050,621 

กาํไรสะสม 16,516,239 

สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 8.9706 บาทต่อหน่วย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560)

 คํานวณจากหน่วยลงทุนทจีําหน่ายแล้วทังหมด จํานวน 409,400,000 หน่วย) 3,672,566,860 
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งบกําไรขาดทนุ 
สําหรับปีสินสดุวนัที  ธันวาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํหรับระยะเวลาตงัแต่

วนัท ี20 ธนัวาคม 2560

(วนัจดัตงั) ถึง

วนัท ี31 ธนัวาคม 2560

(บาท)

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้า่เชา่ 19,012,097

ดอกเบียรับ 18,269

รายไดอื้น 220,968

รวมรายได้ 19,251,333

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 437,566

คา่ธรรมเนียมทรัสตี 441,066

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 128,245

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 133,500

คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชีตดัจา่ย 53,668

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 22,277

คา่เบยีประกนั 105,438

ดอกเบียจา่ย 1,413,334

รวมค่าใช้จ่าย 2,735,094

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 16,516,239 

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนนิงาน 16,516,239 
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งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปีสินสดุวนัที  ธันวาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํหรับระยะเวลาตงัแต่

วนัที 20 ธนัวาคม 2560

(วนัจดัตงั) ถึง

วนัที 31 ธนัวาคม 2560

(บาท)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิมขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งวด 16,516,239 

รายการปรับปรุง

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้ลดลง 105,438                         

การซอืเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (11,773,799)                  

เงินสดจา่ยเพือรับโอนสินทรัพย์สุทธิจากกองทุน (440,000,000)

เงินสดรับโอนจากกองทุน 31,590,000 

สินทรัพย์อืนเพิมขนึ (1,589,540)

เจา้หนอืีนลดลง (7,341,933)                     

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทจีา่ยคา้งจา่ยเพิมขนึ 349,696                         

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยลดลง (11,983,534)                  

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนนิงาน (424,127,433)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินก ูย้ืมระยะยาว 588,889,209 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ 588,889,209 

เงนิฝากธนาคารเพิมขึนสุทธิ 164,761,776 

เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้งวด -                                  

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัสินงวด 164,761,776 
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11.3 อัตราส่วนทางการเงนิ 

ณ วนัที  ธนัวาคม  

รายการ พ.ศ.  

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายแล้วทังหมด ณ ปลายงวด 

(หน่วย) 

409,400,000 

สินทรัพย์สุทธต่ิอหน่วย (บาท/หน่วย) 8.9706 

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานสําหรับงวดต่อ

หน่วย 

(กาํไรสุทธิต่อหน่วย) (บาท/หน่วย) 

0.0404 

อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อสินทรัพย์รวม (%) 

(Interest bearing debt to total asset ratio) 

13.56 

อัตราส่วนหนีสินรวมต่อสินทรัพย์รวม (%) 

(Total liabilities to total assets) 

15.46 

อัตราส่วนหนีสินรวมต่อสินทรัพย์สุทธ ิ(เท่า) 

(Total liabilities to net assets value ratio) 

18.29 

อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบีย (เท่า) 

(Interest coverage ratio) 

12.69 
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11.4 งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน 

 
 

2. การวเิคราะห์และคําอธบิายของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ระยะเวลาการดาํเนินงานของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์ได้จดัตงัในวนัที 29 พฤศจกิายน 2560 อย่างไรก็ดี เนืองจากกระบวนการแปลงสภาพโดยการออกและเสนอ

ขายหน่วยทรัสต์เพือแลกกบัทรัพย์สินและภาระหนีสินของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุิตธานี แล้ว

เสร็จในวันที 8 ธันวาคม 2560 ทําให้ในปี 2560 กองทรัสต์ได้รับผลการดําเนินงานทังรายได้และค่าใช้จ่ายจาก

ทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทนุเป็นระยะเวลาทงัสนิจํานวน 24 วนั 

ความสามารถในการทาํกําไรของกองทรัสต์ 

ในปี 2560 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสทุธิจํานวน 16.52 ล้านบาท โดยเป็นรายได้รวมจํานวน 19.25 ล้านบาท 

และค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 2.74 ล้านบาท 

รายได้หลักของกองทรัสต์ได้แก่รายได้ค่าเช่าทีได้รับจากการนําทรัพย์สินทีลงทุนครังแรกจัดหาประโยชน์ โดยในปี 

2560 กองทรัสต์มีค่าเชา่รับจาํนวนทงัสิน 19.01 ล้านบาท  

ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์จํานวน 2.74 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมทรัสตี และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน จํานวน 1.01 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 36.81 ของค่าใช้จ่ายรวม) ดอกเบียจ่าย จํานวน 

1.41 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 51.67 ของค่าใช้จ่ายรวม) และค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 0.31ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 

11.51 ของคา่ใช้จ่ายรวม) 

ร้อยละของ

ราคาทุน ราคายตุธิรรม มูล ค่ายตุธิรรม

ประเภทเงนิลงทุน

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (หมายเหตุ 6)

1. โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากนูา่ ภูเกต็

ทีตงั ตาํบลเชิงทะเล อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็

กรรมสิทธิในทดีิน  อาคาร และอุปกรณ์ 2,879,281,645  2,879,281,645 69.00

2. โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่

ทีตงั ตาํบลชา้งคลาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่

กรรมสิทธิในทดีิน อาคาร และอุปกรณ์ 401,135,293 401,135,293       9.61                

3. โครงการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน

ทีตงั ถนนเพชรเกษม อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี

สิทธิการเชา่ทีดิน และอาคาร สิงปลูกสร้าง 

กรรมสิทธิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา อุปกรณ์ และสว่นปรับปรุง 892,356,851 892,356,851       21.39              

รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 4,172,773,789 4,172,773,789 100 

31 ธันวาคม 2560

(บาท)
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ฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 กองทรัสต์มีมลูคา่ทรัพย์สินรวมเท่ากบั 4,344.29 ล้านบาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงิน

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ คิsดเป็นจํานวน 4,172.77 บาท (คิดเป็นร้อยละ 96.05 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวม) และเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด รวมจํานวน 164.76 บาท (คดิเป็นร้อยละ 3.79 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวม) 

หนีสิน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์มีหนีสินรวมเท่ากับ 671.72 ล้านบาท โดยรายการสําคญัได้แก่ เงินกู้ยืมระยะ

ยาวจํานวน 588.89 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 87.67 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม) เจ้าหนีการค้าจํานวน 81.31 ล้านบาท 

(คิดเป็นร้อยละ 12.10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม) โดยเจ้าหนีการค้าส่วนใหญ่เป็นหนีสินทีรับมาจากการแปลงสภาพ

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดสุิตธานี 

ทังนี วัตถุประสงค์หลักของเงินกู้ ยืมระยะยาวดังกล่าวได้แก่ (1) เพือเป็นส่วนหนึงของค่าตอบแทนในการแลกกับ

ทรัพย์สินและหนีสินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (2) เพือใช้สําหรับเป็นเงินทุนสําหรับ

งานปรับปรุงโรงแรมดสุติธานีลากนู่าภเูก็ต  

สินทรัพย์สุทธิ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สทุธิจํานวน 3,672.57 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนและทุน

ทีได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์จํานวน 3,656.05 ล้านบาท และกําไรสะสมจาํนวน 16.52 ล้านบาท 

สินทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 8.9706 บาทตอ่หน่วย 
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งบการเงินสาํหรับระยะเวลาตงัแต่วนัที 29 พฤศจิกายน 2560 (วนัจดัตงั)  

ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2560 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผู้ถือหน่วยลงทุนของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทรัสต)์ ซึง

ประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน-ณ-วนัที-31-ธันวาคม-2560 งบกําไรขาดทุน-งบแสดงการ

เปลียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด-และขอ้มูลทางการเงินทีสาํคญั-สาํหรับระยะเวลาตงัแต่วนัที  พฤศจิกายน 

 (วนัจดัตงั) ถึงวนัที  ธนัวาคม -รวมถึงหมายเหตซึุงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญัและเรืองอืน ๆ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงินของกองทรัสต์ ณ วนัที  31 ธันวาคม 2560 ผลการดาํเนินงาน  

การเปลียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินทีสาํคญั สาํหรับระยะเวลาตงัแต่วนัที  พฤศจิกายน 

 (วนัจดัตงั) ถึงวนัที  ธนัวาคม  โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทรัสตต์าม

ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนทีเกียวขอ้งกับการตรวจสอบ    

งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่า

หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

 



 

 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 
 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนัยสําคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม

และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากสาํหรับเรืองเหล่านี 
 

การวดัมูลคา่เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 

อา้งถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้1 , 4 และ 6 ของงบการเงิน 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมและมีนัยสําคญัในงบ

การเงินของกองทรัสต์ มูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนใน อสั งห าริมท รัพย์และสิทธิการเช่ า

กาํหนดโดยวิธีรายไดจ้ากการคิดลดประมาณการ

กระแส เงิน ส ด ใน อ น าค ตซึ งขึ น อยู่กับ การ

คาดการณ์ผลประกอบการของโรงแรมแตล่ะแห่ง 

โดยกองทรัสตไ์ดใ้ชมู้ลค่ายตุิธรรมจากผูป้ระเมิน

ราคาอิสระภายนอกให้ เป็นผู ้ประเมินมูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว 

  

เนืองจากการใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการกาํหนด

ข้อสมมติทีสําคัญเป็นผลให้เกิดความเสียงต่อ

มูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ

การเช่า เรืองดังกล่าวจึงเป็นเรืองทีข้าพเจ้าให้

ความสาํคญัในการตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจ้ารวมถึงการทาํความเขา้ใจและประเมิน

วิธีการทีกองทรัสตใ์ช้ในการกาํหนดและประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย ์
  

ข้าพเจ้าให้ผู ้เชียวชาญภายนอกของเคพี เอ็ม จีช่วยพิจารณ าความ

สมเหตุสมผลของวิธีการวดัมูลค่าและขอ้สมมติทีใช้ในการประเมิน

มู ล ค่ ายุ ติธ รรม  ณ  วัน รับ โอน เงิน ลง ทุ น จากก องทุ น รวม  โด ย

เปรียบเทียบสถานการณ์และวิธีการประเมินมูลค่าของสินทรัพยท์ีมี

ความคลา้ยคลึงกนักบัผลงานของผูป้ระเมินอิสระของกองทรัสต์ทีใช้

ใน การบัน ทึ กบัญ ชี  ข้าพ เจ้า พิ จารณ าข้อส ม ม ติสําคัญ โดยการ

เปรียบเทียบขอ้สมมติในรายงานของผูป้ระเมินกบัขอ้มูลทีเกิดขึนจริง

ทดสอบการคาํนวณ  และสุ่มทดสอบเอกสารประกอบรายการเงิน

ลงทุนทีเพิมขนึในระหวา่งงวด  
 

นอกจากนีขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ข้อมูลอืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูส้อบบัญชีทีอยู่ในรายงานนัน ซึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจัดเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลังวนัทีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีนี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชือมนัต่อขอ้มูลอืน  

 

 
 



 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านขอ้มูลอืนตามทีระบุขา้งตน้เมือจดัทาํแลว้ 

และพิจารณาว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน.และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้สามารถจดัทาํงบการเงินที

ปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจดัทาํงบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทรัสตใ์นการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผย

เรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้

แตผู่บ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิก หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองตอ่ไปได ้
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือให้ไดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ

บญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัทีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมือ

คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก

การทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และ

ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่

พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด

เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 

การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทรสัต ์

 

 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร 



 

 

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานตอ่เนืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยสาํคญัต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้

สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผู ้สอบบัญชีของขา้พเจ้าโดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ

ขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทรัสตต์อ้งหยดุการ

ดาํเนินงานต่อเนือง  

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบทีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่ 
 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูบ้ริหารในเรืองต่างๆ ทีสาํคญั ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้

ประเด็นทีมีนยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บ

ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจ้าไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูบ้ริหารว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้

สือสารกบัผูบ้ริหารเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณา

วา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พอืป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเรืองทีสือสารกบัผูบ้ริหาร ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั

และกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร

สือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว 

 
 

 

(วรรณาพร จงพีรเดชานนท)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4098 
 

บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

19 กมุภาพนัธ ์2561 

 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

งบดุล

31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุ

(บาท)

สินทรัพย์ #NAME?

เงินลงทุนตามมูลค่ายตุิธรรม (ราคาทุน 4,172 ลา้นบาท ณ วนัที 

 31 ธนัวาคม 2560) 6 4,172,773,799 

เงินฝากธนาคาร 5, 7 164,761,776 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,139,695 

สินทรัพยอื์น 5,616,555 

รวมสินทรัพย์ 4,344,291,825 

หนีสิน

เจา้หนีอืน 81,308,594 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 1,177,466 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 349,696 

เงินกูย้มืระยะยาว 8 588,889,209 

รวมหนีสิน 671,724,965 

สินทรัพย์สุทธิ 3,672,566,860 

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 9 3,656,050,621 

กาํไรสะสม 9 16,516,239 

สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 8.9706 บาทต่อหน่วย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

 คํานวณจากหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด จํานวน 409,400,000 หน่วย) 3,672,566,860 

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

5



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน 

ร้อยละของ

ราคาทุน ราคายุติธรรม มูลค่ายตุิธรรม

ประเภทเงนิลงทุน

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (หมายเหตุ 6)

1. โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต

ทีตงั ตาํบลเชิงทะเล อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต

กรรมสิทธิในทีดิน  อาคาร และอปุกรณ์ 2,879,281,645 2,879,281,645 69.00

2. โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่

ทีตงั ตาํบลชา้งคลาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่

กรรมสิทธิในทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 401,135,293 401,135,293     9.61             

3. โครงการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน

ทีตงั ถนนเพชรเกษม อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี

สิทธิการเช่าทีดิน และอาคาร สิงปลูกสร้าง 

กรรมสิทธิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา อุปกรณ์ และส่วนปรับปรุง 892,356,851 892,356,851     21.39           

รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 4,172,773,789 4,172,773,789 100 

31 ธันวาคม 2560

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ร้อยละของ

ราคาทุน ราคายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

เงนิลงทุนในหุ้นสามัญ

หุน้สามญั

บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 10 10                  -   

รวมเงนิลงทุนในหุ้นสามัญ 10 10                  -   

รวมเงนิลงทุน 4,172,773,799 4,172,773,799 100 

(บาท)

31 ธันวาคม 2560

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

งบกําไรขาดทุน

สําหรับระยะเวลาตงัแต่

วนัที 29 พฤศจิกายน 2560 

(วนัจดัตงั) ถึง

หมายเหตุ วนัที 31 ธนัวาคม 2560

(บาท)

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่า 5 19,012,097

ดอกเบียรับ 18,269

รายไดอื้น 220,967

รวมรายได้ 19,251,333

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 11 437,566

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 5, 11 441,066

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 11 128,245

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 133,500

ค่าใชจ่้ายอืน 181,383

ตน้ทุนการเงิน 1,413,334

รวมค่าใช้จ่าย 2,735,094

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 16,516,239 

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 16,516,239 

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับระยะเวลาตงัแต่

วนัที 29 พฤศจิกายน 2560 

(วนัจดัตงั) ถึง

หมายเหตุ วนัที 31 ธนัวาคม 2560

(บาท)

การเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 16,516,239                     

การเพมิขึนสุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 16,516,239 

การเพมิขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์

   หน่วยทรัสตที์ออกจาํหน่ายระหวา่งงวด

   จาํนวน 409,400,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 8.9302 บาท 4 3,656,050,621 

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด 3,672,566,860 

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด                                     -   

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 3,672,566,860 

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

งบกระแสเงินสด

สาํหรับระยะเวลาตงัแต่

วนัที 29 พฤศจิกายน 2560 

(วนัจดัตงั) ถึง

หมายเหตุ วนัที 31 ธันวาคม 2560

(บาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 16,516,239 

รายการปรับปรุง

ดอกเบียจ่าย 1,413,334 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ลดลง 105,438                            

การซือเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (11,773,799)

เงินสดจ่ายเพอืรับโอนสินทรัพยสุ์ทธิจากกองทุน 4 (440,000,000)

เงินสดรับโอนจากกองทุน 4 31,590,000 

สินทรัพยอ์นืเพมิขึน (1,589,540)                       

เจา้หนีอืนลดลง (7,341,933)                       

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่ายเพมิขึน 349,696                            

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (11,983,534)                     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดําเนินงาน (422,714,099)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบีย (1,413,334)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 8 588,889,209 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 587,475,875 

เงินฝากธนาคารเพมิขึนสุทธิ 164,761,776 

เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้งวด                                       -   

เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายงวด 164,761,776 

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

10



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

ข้อมูลทางการเงินทีสําคญั

สาํหรับระยะเวลาตงัแต่

วนัที 29 พฤศจิกายน 2560 

(วนัจดัตงั) ถึง

วนัที 31 ธนัวาคม 2560

(บาท)

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด                                    -   

รับโอนสินทรัพยสุ์ทธิจากกองทุน                            8.9302 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ                            0.0404 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด                            8.9706 

อัตราส่วนของการเพิมขึนของสินทรัพย์สุทธิทีเกิดจากการดําเนินงาน

   ต่อจํานวนถัวเฉลียของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด (ร้อยละ)

อัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญและข้อมูลประกอบเพิมเติมทีสําคัญ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (บาท)                3,672,566,860 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ)                              0.001 

อตัราส่วนรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ)                              0.005 

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขายเงินลงทุนระหว่างงวด

    ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหว่างงวด (ร้อยละ)*                              0.003 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหว่างงวด (บาท)                3,672,566,860 

ข้อมูลเพมิเติม

* มูลค่าการซือขายเงินลงทุนระหว่างงวด ไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตวัสญัญาใชเ้งินและการซือขายเงินลงทุน

โดยมีสญัญาขายคืนหรือซือคืนและคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัตามระยะเวลาทีมีอยูใ่นระหว่างงวด

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับระยะเวลาตังแต่วันที 29 พฤศจกิายน 2560 (วันจดัตัง) ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 

 

12 

หมายเหต ุ  สารบญั 

   

1  ขอ้มูลทวัไป 

2   เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3  นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

4   การรับโอนสินทรัพย ์หนีสิน และภาระผกูพนัจากกองทุนรวม 

5  บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

6  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 

7  เงินฝากธนาคาร 

8  เงินกูร้ะยะยาว 

9  ส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุน 

10  การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

11  ค่าใชจ้่าย 

12  เครืองมือทางการเงิน 

   



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 

 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากผูบ้ริหารของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์มือวนัที 19 กมุภาพนัธ ์2561 

 

1 ข้อมูลทัวไป 

 

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต์”) จดัตงัขึน เมือวนัที  พฤศจิกายน 

 เป็นกองทรัสต์ทีแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”) เป็น

กองทรัสต์ทีระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซือคืนหน่วยทรัสต์ และไม่มีการกําหนดอายุโครงการ  โดยผู ้จัดการ

กองทรัสต์ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผู ้ลงทุน ตามหนังสือเลขที  กลต.  

จค. /  ลงวนัที 23 พฤศจิกายน 2560 เรืองการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

 

กองทรัสต์มีนโยบายทีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์รวมทังสิทธิการเช่าช่วง

อสังหาริมทรัพยที์มีคุณภาพสูง ทงัอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรมและอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอืนๆ ทีมีความ

เกียวขอ้งหรือส่งเสริมประโยชน์กบัอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรม โดยจะมุ่งเนน้การจดัหาประโยชน์ในรูปแบบ

ของรายได้ค่าเช่าหรือรายได้อืนในทํานองเดียวกัน ทังนี กองทรัสต์จะมีการลงทุนในทรัพยสิ์นอืน และ/หรือ 

หลกัทรัพยอื์น และ/หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอืนใด ตามทีกฎหมายหลกัทรัพย ์และ/หรือ กฎหมายอืนใดทีเกียวขอ้ง

กาํหนด 

 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้เริมซือขายได้

ตงัแตว่นัที  ธนัวาคม  เป็นตน้ไป  

 

ณ วนัที  ธนัวาคม  บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ ซึงถือหน่วยทรัสตร้์อยละ 

30.02   

 

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จาํกดั (“ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต”์) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน 

กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นทรัสตีของกองทรัสต ์
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบตัิ 

 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภา

วชิาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี

เกียวขอ้ง นอกจากนี งบการเงินไดจ้ดัทาํขึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบทีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 106 

เรือง “การบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึงมีผลบังคบัใช้ตงัแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  มกราคม 0 การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและ

ปรับปรุงใหม่นัน มีผลให้เกิดการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีของกองทรัสต์ในบางเรือง การเปลียนแปลงนีไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน 

  

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอืน ๆ ซึงมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงั

วนัที  มกราคม 61 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินนี    

 

(ข) เกณฑ์การวดัมูลค่า 

  

 งบการเงินนีจดัทาํขึนโดยถือหลกัเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการเงินลงทุนวดัมูลค่าด้วยราคา

ยตุิธรรม 

 

(ค) สกลุเงินทใีช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน  

 

 งบการเงินนีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของกองทรัสต ์ขอ้มูล

ทางการเงินทงัหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ทีระบุไวเ้ป็น

อยา่งอืน 
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(ง)    การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  

 

 ในการจดัทาํงบการเงินนีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ  การประมาณ

การและข้อสมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจาํนวนเงินที

เกียวกบั สินทรัพย ์หนีสิน รายได ้และคา่ใชจ่้าย  ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกตา่งจากทีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนือง  การปรับประมาณการทาง

บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

ขอ้มูลเกียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติทีสําคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชีซึงมีผลกระทบ

สําคัญต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซึงประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 เงินลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 

 

3         นโยบายการบญัชีทีสําคญั 

 

(ก) เงนิลงทุน 

 

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์้วยราคาทุน ณ วนัทีกองทรัสต์มีสิทธิในเงินลงทุนนัน ราคาทุนของเงินลงทุน

ประกอบดว้ยรายจ่ายซือเงินลงทุน และคา่ใชจ้่ายโดยตรงทีกองทรัสตจ่์ายเพือใหไ้ดม้าซึงเงินลงทุนนนั 

 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 

 

 สิทธิการเช่าและสินทรัพยที์ซือและ/หรือลงทุนโดยกองทรัสต์รวมถึง สิทธิการเช่าทีดินและอาคารโรงแรม ทีดิน สิง

ปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคทีเกียวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และ

อปุกรณต์า่ง ๆ ทีใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมจะบนัทึกในบญัชีเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 

 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเสือมราคา มูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าไดม้าจากราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระทีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงกองทรัสต์จะจัดให้มีการประเมินราคาอย่างน้อยทุกสองปีนับจากวันทีได้

อสังหาริมทรัพยน์นัมาหรือวนัทีประเมินล่าสุด และจดัใหมี้การสอบทานการประเมินราคาอยา่งน้อยทุกปีนบัแต่วนัทีมี

การประเมินค่าครังสุดทา้ยไปแลว้ โดยผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไม่แต่งตงับริษทัประเมินราคาทรัพยสิ์นรายใดรายหนึงให้

ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าเดียวกนัติดต่อเกิน 2 ครัง 
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 กาํไรหรือขาดทนุจากการวดัค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนในงบกาํไรขาดทนุ 

  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์อืน 

 

 เงินลงทุนในหุน้สามญัแสดงในราคาทุน 

 

การจาํหน่ายเงินลงทนุ 

 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึกในงบกาํไร

ขาดทุน  

 

ในกรณีทีกองทรัสตจ์าํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและ

เงินลงทุนทียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนทีเหลืออยูท่งัหมด 

 

(ข) เงนิฝากธนาคาร 

 

เงินฝากธนาคารในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือเรียก  

 

(ค) ลกูหนีค่าเช่า 

 

 ลูกหนีคา่เช่าแสดงในราคาตามใบแจง้หนีหกัคา่เผอืหนีสงสัยจะสูญ 

 

 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี และการคาดการณ์เกียวกบัการชําระหนีใน

อนาคตของลูกคา้ ลูกหนีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเมือทราบวา่เป็นหนีสูญ 

 

(ง) ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

 

ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชีซึงแสดงรวมอยู่ในสินทรัพยอื์นประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ตามทีจ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดตงักองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง จะทยอยตัด

จาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา  ปี และค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมเงินระยะยาว จะทยอยตดั

จาํหน่ายเป็นคา่ใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงภายในระยะเวลา 12 ปี 
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(จ) เจ้าหนีอนื 

 

 เจา้หนีอืนแสดงในราคาทุน 

 

(ฉ) รายได้ 

 

รายไดที้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 

 รายได้ค่าเช่า 

 

รายไดค้า่เช่ารับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่าและรายไดค้า่เช่าทีอาจเกิดขึนรับรู้เป็นรายได้

ในรอบระยะเวลาบญัชี ซึงรายไดค้่าเช่านนัเกิดขึน 

 

ดอกเบยีรับ 

 

ดอกเบียรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

 

(ช) ค่าใช้จ่าย 

 

 คา่ใชจ่้ายบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 

(ซ) ภาษเีงินได้ 

 

 กองทรัสตนี์เป็นกองทรัสตที์ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีการบนัทึกภาระภาษเีงินไดนิ้ติ

บุคคลในงบการเงิน 

 

(ฌ) การแบ่งปนัส่วนทุน 

 

 กองทรัสตบ์นัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัทีประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด  
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4         การรับโอนสินทรัพย์ หนีสิน และภาระผูกพนัจากกองทุนรวม 
  

ในวนัที 8 ธันวาคม 2560 กองทรัสตไ์ด้รับโอนทรัพยสิ์น หนีสินและภาระผูกพนัจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ดงันี 
 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์   

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม  4,161,000 

เงินฝากธนาคาร  31,590 

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  1,245 

สินทรัพยอ์นื  4,027 

   

หนสิีน   

เจา้หนีอืน  (88,651) 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย  (13,161) 

รวมสินทรัพย์สุทธ ิ  4,096,050 

 

กองทรัสตไ์ดจ่้ายคา่ตอบแทนให้แก่กองทุนรวมโดยออกหน่วยทรัสตม์ูลคา่ 3,656 ลา้นบาท จาํนวน 409.4 ลา้นหน่วย 

และชาํระเงินสดจาํนวน 440 ลา้นบาท 

 

5 บุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั 

 

เพือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบักองทรัสต ์หาก

กองทรัสตมี์อาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคล

หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยทีกองทรัสตม์ีการควบคุมเดียวกัน

หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเกียวขอ้งกนันีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพนัธ์ทีมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี 

 

ชือกิจการ ประเภทกจิการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) โรงแรมและรับจา้งบริหาร เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 

บริษทั ดุสิตไทยพร็อพเพอร์ตีส์   

   จาํกดั (มหาชน) 

โรงแรมและรับจา้งบริหาร เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่  

บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั บริหาร เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ และ

เป็นผูเ้ช่า และ/หรือ เป็นผู ้เช่าช่วงทรัพย์สินของ

กองทรัสต ์

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์  

   รีท จาํกดั 

จดัการกองทุน เป็นผูจ้ัดการกองทรัสต ์

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  

   กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

จดัการกองทุน เป็นทรสัตี 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย ์ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของทรัสตี 

  

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปนี 

 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา  

รายไดค้า่เช่า ราคาทีตกลงกนัตามสัญญา 

คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสต ์ ราคาทีตกลงกนัตามสัญญา 

คา่ธรรมเนียมทรัสตี ราคาทีตกลงกนัตามสัญญา 

 

รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับระยะเวลาตงัแต่วนัที  พฤศจิกายน  (วนัจดัตงั) ถึง

วนัที  ธนัวาคม  สรุปไดด้งันี 

 

 2560 

 (พันบาท) 

รายได้ค่าเช่า  

บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 19,012 
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 2560 

 (พันบาท) 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จาํกดั 

 

438  

  

ค่าธรรมเนียมทรัสต ี

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

441  
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที  ธนัวาคม มีดงันี 
 

 2560 

 (พันบาท) 

เงนิฝากธนาคาร  

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 15,862 

  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  462 

บริษทั ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จาํกดั 459 

รวม 921 

 

6 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 
 

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ในวนัที 8 ธนัวาคม 2560 กองทรัสตไ์ดรั้บโอนสินทรัพยที์กองทุน

รวมได้ลงทุนเป็นครังแรกในทรัพย์สินทีเกียวเนืองกับกิจการโรงแรม 3 แห่ง ซึง ณ วนัทีรับโอน มีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี 
 

1)  ลงทุนในทรัพยสิ์นทีใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต มีรายละเอียดดงันี 
 

- ลงทุนกรรมสิทธิในทีดินและสิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคทีเกียวขอ้งกบักิจการ โรงแรมดุสิตธานี 

ลากูน่า ภูเก็ต รวมเป็นเงินจาํนวน 2,801 ลา้นบาท 
 

- ลงทุนกรรมสิทธิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรม

ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเกต็ รวมเป็นเงินจาํนวน 68 ลา้นบาท  



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับระยะเวลาตังแต่วันที 29 พฤศจกิายน 2560 (วันจดัตัง) ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 

 

21 

2)  ลงทุนในทรัพยสิ์นทีใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ มีรายละเอียดดงันี 

 

- ลงทุนกรรมสิทธิในทีดินและสิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคทีเกียวขอ้งกับกิจการโรงแรมดุสิตดีทู 

เชียงใหม่ รวมเป็นเงินจาํนวน 387 ลา้นบาท  

 

-  ลงทุนกรรมสิทธิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรม

ดุสิตดีทู เชียงใหม่ รวมเป็นเงินจาํนวน 14 ลา้นบาท 

 

3) ลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน มีรายละเอียดดงันี 

 

-  รับโอนสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะเวลา 30 ปีทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย ์ทีใช้ในการประกอบกิจการ

โรงแรมดุสิตธานี  หัวหิน ซึงเป็นกรรมสิทธิของบริษัท ดุสิต ไทย พร็อพเพอร์ตีส์ จาํกัด (มหาชน) ซึง

ประกอบดว้ย ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคทีเกียวขอ้งกบักิจการโรงแรม ระยะเวลา

ตามสัญญาเช่า เริมตงัแต่วนัที  ธันวาคม 2553 ถึงวนัที  ธันวาคม 2583 (รวมระยะเวลา  ปี) โดยมูลค่า

ลงทุนรวมเป็นจาํนวนเงินจาํนวน 839 ลา้นบาท 

 

- ลงทุนซือกรรมสิทธิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพยสิ์นติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ในการประกอบกิจการ

โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน รวมเป็นเงินจาํนวน 52 ลา้นบาท 

 

กองทรัสตไ์ดน้าํอสังหาริมทรัพยข์า้งตน้ทงัหมดออกให้เช่าหรือให้เช่าช่วงแก่ผูป้ระกอบกิจการโรงแรมซึงไดแ้ก่ 

บริษทั ดุสิต แมนเนจเม้นท ์จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 

 

ในการนาํทรัพยสิ์นดงักล่าวออกให้เช่า และ/หรือ ให้เช่าช่วงแก่บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั กองทรัสต์จะ

รับโอนสิทธิและหน้าทีตามสัญญาเช่า/เช่าช่วงจากกองทุนรวม ฉบบัปัจจุบนั ซึงจะสินสุดในปี  หลงัจากนัน 

กองทรัสตส์ามารถใชสิ้ทธิให้บริษทั ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จาํกดั ต่ออายสุัญญาไดอี้ก  คราว คราวละ  ปี (สินสุด

ปี ) โดยขอ้กาํหนดและเงือนไขต่างๆ เหมือนกบัสัญญาเช่า/เช่าช่วงเดิมทุกประการ ยกเวน้ขอ้ตกลงเกียวกบั

ค่าเช่าซึงกาํหนดค่าเช่าดงันี 
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1. ค่าเช่าคงทีรายปีจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดทีไดต้กลงกนัในสัญญา ทงันีค่าเช่าคงทีรายปีทีคาํนวณไดด้งักล่าว

จะไม่ตาํกว่า  ลา้นบาท 
 

2. ค่าเช่าแปรผนั จะอา้งอิงจากผลประกอบการของโรงแรม  
 

ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าของกองทรัสต ์โดยวิธีพิจารณาจาก

รายได ้(Income Approach) ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2560 สาํหรับโครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โครงการ

โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน และโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โดยมีราคาประเมินรวมเทา่กบั  4,161 ลา้นบาท  
 

รายการเปลียนแปลงของเงินลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าสาํหรับระยะเวลาตงัแต่วนัที 8 ธันวาคม 2560 

(วนัรับโอนสินทรัพยสุ์ทธิ) ถึงวนัที  ธนัวาคม  มีรายละเอยีดดงันี 
 

 2560 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 8 ธนัวาคม  (วนัรับโอนสินทรัพยสุ์ทธิ) 4,161,000 

บวก   เพมิขึนจากส่วนปรับปรุงโรงแรมในเดือนธันวาคม 2560 11,774 

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 4,172,774 

 

7 เงนิฝากธนาคาร 
 

 อตัราดอกเบีย  เงินตน้ 

 2560  2560 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)    

             ออมทรัพย ์ 0.375 15,862 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)   

ออมทรัพย ์                                                                                                              0.125 148,899 

รวม  164,761 

 

เงินฝากธนาคารทงัหมดของกองทรัสต ์ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 เป็นสกุลเงินบาท 
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8 เงนิกู้ระยะยาว 

รายการเคลือนไหวของเงินกูยื้มระยะยาว ณ วนัที 31 ธนัวาคม  มีรายละเอียดดงันี 

 2560 

(พันบาท) 

ณ วนัที 29 พฤศจิกายน  - 

เพมิขึน 588,889 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 588,889 
 

กองทรัสตไ์ดกู้ยื้มเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหนึง เป็นจาํนวนเงิน .89 ลา้นบาท โดยส่วนหนึงนาํมาใชเ้พือรับ

โอนทรัพยสิ์นและหนีสินจากกองทุนรวมพร้อมกบัหน่วยทรัสต ์และอีกส่วนหนึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับ

การปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพยที์กองทรัสตล์งทุน โดยชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสจาํนวน  งวด 

ทงันีให้ชาํระคืนเงินตน้งวดแรกภายในเดือนเมษายน  และชาํระดอกเบียแบบรายเดือน โดยมีอตัราดอกเบีย

เท่ากบั MLR ปรับลดดว้ยอตัราตามทีระบุในสัญญา 
 

เงินกู ้ยืมดังกล่าวมีหลักทรัพยค์าํประกัน ได้แก่ ทีดินและสิงปลูกสร้างของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โดย

กาํหนดวงเงินจาํนองเทา่กบั  ลา้นบาท และมีระยะเวลาจาํนอง  ปี 
 

ภายใตส้ัญญาเงินกูก้องทรัสตต์อ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินตามทีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงสัดส่วนทางการเงิน 
 

9 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 มูลคา่ 2560 

 หน่วยลงทุน จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พนัหน่วย / พนับาท) 

ทุนจดทะเบยีน     

ณ วนัที 8 ธนัวาคม (วนัรับโอนสินทรัพยสุ์ทธิ)     

- หน่วยลงทุน 8.9302 409,400  3,656,051 

ณ วนัที  ธนัวาคม  409,400  3,656,051 

     

ทุนทีได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน     

ณ วนัที 8 ธนัวาคม (วนัรับโอนสินทรัพยสุ์ทธิ)     

- หน่วยลงทุน 8.9302 409,400  3,656,051 

ณ วนัที  ธนัวาคม  409,400  3,656,051 
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รายการเคลือนไหวของกาํไรสะสมมีดงันี 
 

  2560 

  (พันบาท) 

กาํไรสะสม   

ณ วนัท ี29 พฤศจิกายน   - 

บวก รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  16,516 

ณ วนัท ี31 ธันวาคม  16,516 

 

10 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 

กองทรัสตมี์นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ไดแ้ก่ 

 

10.1 ผูจ้ัดการกองทรัสตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิที

ปรับปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง และจะจ่ายภายใน 90 วนันับแต่วนัสินรอบปี

บญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนนั แลว้แตก่รณี 

 

กาํไรสุทธิทีปรับปรุงแลว้ตามขอ้นี ให้หมายถึงกาํไรทีปรับปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

 

(1) การหักกาํไรทียงัไม่เกิดขึน จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์

รวมทงัการปรับปรุงด้วยรายการอืนตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต ์

 

(2) การหักดว้ยรายการเงินสํารองเพือการชาํระหนีเงินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัจากการกูย้ืมเงินของกองทรัสตต์าม

วงเงินทีได้ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสือชีชวน หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

แลว้แต่กรณี 

 

10.2 ในกรณีทีกองทรัสต์มีกาํไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้

ผูถื้อหน่วยลงทนุจากกาํไรสะสมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้
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10.3 ในกรณีทีกองทรัสต์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู ้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อ

หน่วยทรัสต ์

 

10.4 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถา้ประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายตอ่หน่วยทรัสตร์ะหวา่งปีบญัชี

หรือรอบปีบญัชีใดมีมูลค่าตาํกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์

ตอบแทนในครังนนัและใหย้กไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกนัในงวดถดัไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนทีกาํหนดไว ้

 

11 ค่าใช้จ่าย 

 

ค่าธรรมเนยีมผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทรัสต์  

 

ผูจ้ดัการกองทรัสต ์จะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ทงันี

คา่ตอบแทนดงักล่าวไม่ตาํกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปี 

 

ค่าธรรมเนียมในการได้มา / จาํหน่ายไปซึงทรัพย์สินของกองทรัสต์  

 

ผูจ้ัดการกองทรัสต์ จะไดรั้บค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทีทรัพยสิ์นทีไดม้าหรือจาํหน่ายไปของ

กองทรัสต ์

 

 ค่าธรรมเนยีมทรัสตี 

 

ทรัสตีจะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ทงันีค่าตอบแทน

ดงักล่าวไม่ตาํกว่า 6 ลา้นบาทตอ่ปี 

 

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 

 

ตามขอ้กาํหนดของนายทะเบียนหน่วยทรัสต ์
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12 เครืองมือทางการเงนิ 
 

ความเสียงด้านอตัราดอกเบยี  
 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย หมายถึงความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบียใน

ตลาด ซึงส่งผลกระทบตอ่การดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกองทรัสต ์กองทรัสตมี์ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย

ทีเกิดจากอตัราดอกเบียธนาคารพาณิชย ์
 

ความเสียงทางด้านสินเชือ  
 

ความเสียงทางดา้นสินเชือ คือความเสียงทีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนีแก่กองทรัสต ์ตามเงือนไขทีตกลง

ไวเ้มือครบกาํหนด ความเสียงดา้นการให้สินเชือเกิดจากความเสียงในการจดัการเรียกเก็บค่าเช่าจากคู่สัญญา 
 

กองทรัสตมี์การกระจุกตวัของความเสียงดา้นการให้สินเชือ เนืองจากกองทรัสต ์มีคู่สัญญาซึงเป็นผูเ้ช่าและผูเ้ช่าช่วง

เพยีงรายเดียว ดงันนักองทรัสต์อาจมีความเสียงจากฐานะการเงินและความสามารถในการชาํระค่าเช่าของผูเ้ช่าและผู ้

เช่าช่วงได ้หากผูเ้ช่าและผูเ้ช่าช่วงดงักล่าวมีปัญหาทางการเงิน 

 

การกาํหนดมูลค่ายุติธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกองทรัสต ์กาํหนดใหมี้การกาํหนดมูลค่ายตุิธรรมทงัสินทรัพยแ์ละหนีสินทงั

ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินทีผูซื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลียนสินทรัพย์

หรือชาํระหนีสินกนั ในขณะทีทงัสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลียนกนั และสามารถตอ่รองราคากนั

ได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกัน วตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผย

มูลคา่ยตุิธรรมถูกกาํหนดในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 

การบริหารจดัการทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกองทรัสต์ในการบริหารทุนของผู ้ถือหน่วยทรัสต์นัน เพือดาํรงไว้ซึงความสามารถในการ

ดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองของกองทรัสตเ์พือสร้างผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ละเป็นประโยชน์ต่อผูที้มีส่วน

ได้เสียอืน และเพือดาํรงไวซึ้งโครงสร้างของทุนทีเหมาะสมเพือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุนกองทรัสตอ์าจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหน่วยทรัสต ์การ

คืนทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์การออกหน่วยทรัสตใ์หม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพือลดภาระหนีสินทีอาจเกิดขึน 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีนัน ให้กรรมการบริษัทลงลายมือชือ พร้อม

ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีพร้อมทงัมอบอํานาจให้บุคคลใดลงนามกํากบัเอกสารในแบบ

แสดงรายการข้อมลูประจําปีแทนด้วย  โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดงันี   

1. กรรมการบริหารทกุคน  ให้ใช้ข้อความและรูปแบบดงันี 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษัท ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถูกต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อืนสําคญัผิด หรือไม่

ขาดข้อมลูทีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั”  นอกจากนี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสําคญัเกียวกบัฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานของกองทรัสต์แล้ว 

( ) ข้าพเจ้าได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูทีดี เพือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทและกองทรัสต์ในส่วน

ทีเป็นสาระสําคญัถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

( ) ข้าพเจ้าได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในทีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักล่าว และข้าพเจ้า

ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที  กุมภาพันธ์  ต่อผู้ สอบบัญชีของกองทรัสต์แล้ว ซึง

ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทงัการกระทําทีมิชอบทีอาจมี

ผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของกองทรัสต์ 

ในการนี เพือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว 

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสานต่อ มุทธสกุล เป็นผู้ลงลายมือชือกํากบัเอกสารนีไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือชือของ นายสานต่อ มุทธสกุล กํากบัไว้   ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมูลแล้ว

ดงักล่าวข้างต้น 

ชือ ตําแหน่ง ลายมือชือ 

1. นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานกรรมการ ................................................. 

2. นายสานตอ่ มุทธสกลุ กรรมการผู้จดัการ ................................................. 

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดําเนินการแทนกองทรัสต์ (ให้แนบหนังสือ

มอบอาํนาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 
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2. กรรมการคนอนืของบริษัทนอกจาก 1.  ให้ใช้ข้อความและรูปแบบดงันี  

 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบบันีแล้ว  และด้วยความระมดัระวังในฐานะ

กรรมการบริษทั ข้าพเจ้าไมมี่เหตอุนัควรสงสยัวา่ ข้อมลูดงักล่าวไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ทําให้ผู้อืนสําคญัผิด หรือขาด

ข้อมลูทีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั  

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัทีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตอุนั

ควรสงสยัว่า ข้อมูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทําให้ผู้อนืสําคญัผิด หรือขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสานต่อ มุทธสกุล เป็นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนีไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือชือของ นายสานตอ่ มทุธสกลุ กํากบัไว้   ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักล่าวข้างต้น”  

 

ชือ ตําแหน่ง ลายมือชือ 

1. นางสาวณฐัรินทร์ ตาลทอง กรรมการ / กรรมการอิสระ 
................................................. 

 

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดําเนินการแทนกองทรัสต์ (ให้แนบหนังสือ

มอบอาํนาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 

ชือ ตําแหน่ง ลายมือชือ 

ผู้ รับมอบอาํนาจ         นายสานตอ่ มทุธสกลุ กรรมการผู้จดัการ ................................................. 

 

 

 











ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดสุติธานี 
เอกสารแนบ อื่นๆ 

เอกสารแนบ อื่นๆ 

- ไมม่ี - 
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