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Message from the REIT Manager 

สารจากผูจัดการกองทรัสต 
 

 

เขาสูปที่ 2 ที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั่วโลกเผชิญกับความทาทายครั้งยิ่งใหญอยางที่ไมเคยประสบมา
กอนจากผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพรระบาดอยางตอเนื่อง
และทวีความรุนแรงยิ ่งขึ ้นจากการกลายพันธุ ของเชื้อไวรัส ทําใหการเดินทางทั ่วโลกหยุดชะงักจาก
มาตรการจํากัดนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขาประเทศ สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางระหวาง
ประเทศทั่วโลกลดลงกวาป 2562 (กอนโควิด-19) ถึงรอยละ 70-75 และ นอยกวาป 2563 ถึงรอยละ 
20  อุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทยนั้นไดรับผลกระทบอยางมากเชนกันโดยจํานวนนักทองเที่ยว
ตางชาติที่เดินทางเขาประเทศในป 2564 มีเพียง 4.27 แสนคน (เทียบกับป 2563 มีจํานวนนักทองเท่ียว 
6.7 ลานคน) ขณะที่การเดินทางในประเทศเกิดการชะลอตัวจากมาตรการจํากัดการเดินทาง ทําใหมี
นักทองเที่ยวไทยเที่ยวไทย จํานวน 53.03 ลานคน/ครั้ง ปรับตัวลดลง รอยละ 41.44 จากปกอน ป 
2564 จึงนับเปนปที่ทาทายมากที่สุด สําหรับธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว  
 
แมวาในป 2564 กองทรัสต DREIT จะเผชิญกับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 แต
รายไดของกองทรัสตไดมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางเปนประวัติการณ โดยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 498.72 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นกวา รอยละ 17 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ขณะที่กําไรสุทธิอยูที่ 397.09 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
รอยละ 24 จากระยะเวลาเดียวกันของปที่แลวที่มีกําไรสุทธิ 320.55 ลานบาท ชี้ใหเห็นถึงศักยภาพของ
ทรัพยสินภายใตกองทรัสต โดยเฉพาะโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส ที่มีนักทองเที่ยวมาเขาพักอยาง
ตอเน่ือง สงผลใหผลการดําเนินงานของโรงแรมฯ ปรับตัวสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด 
 
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวของโลกและ
ประเทศไทยในระยะยาวและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ จากการพลิกวิกฤติใหเปนโอกาส จึง
ปรับตัวและยืดหยุ นตอการเปลี ่ยนแปลงทามกลางสถานการณโลกที ่มีการเปลี ่ยนผานอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะการเขาใจถึงพฤติกรรมของลูกคาเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจและนวัตกรรมตางๆ ในการตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาใหมากที่สุด โดยในปที่ผานมา กองทรัสตไดดําเนินการปรับปรุงหองพักทั้งหมด 
ของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน แลวเสร็จในชวงกลางป นอกจากน้ี ไดมีการปรับปรุงเพิ ่มเติมในสวน
ภาพลักษณของสระวายนํ้า สปา และฟตเนส เปลี่ยนรูปแบบหองอาหารริมทะเล และ ทัศนียภาพโดยรอบ
ของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน รวมถึงปรับปรุงพื้นที่ริมชายหาด ลานกิจกรรมริมหาด หองอาหาร และภูมิ
ทัศนโดยรอบของโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต เพื่อมุงหวังที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวรุนใหมที่ชื่นชอบการ
ถายภาพลงสื่อออนไลน และรวมถึงกลุมลูกคาท่ีรีวิวสินคาและบริการที่มียอดผูติดตามเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ 
  
ณ สิ้นป 2564 กองทรัสต DREIT มีสินทรัพยรวม 7,794.79 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 303.26 
ลานบาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 4 เน่ืองจากมีการปรับปรุงโรงแรม ขณะที่เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด มีจํานวน 100.19 ลานบาท มีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินรวม 1,736 ลานบาท คิดเปนอัตราสวน
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หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวมอยูที ่รอยละ 22.28 และคงอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ 
BBB-  

กองทรัสต DREIT ถูกจัดอันดับใหเปนหนึ ่งในการลงทุนที ่ให ผลตอบแทนที ่ด ีท ี ่สุดในปที ่ผ านมา  
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคณะทํางานทุกคน มีความตั้งใจเสมอมาท่ีจะพัฒนา ปรับตัวอยูเสมอในการ
สรางรายได และ ผลกําไรคืนกลับแกผูถือหนวย  ขอขอบพระคุณในความไววางใจ และเชื่อมั่นจากผูถือ
หนวยและนักลงทุนทุกทานตอการสนับสนุนตลอดระยะเวลา 4 ปที่ผานมา 

บริษัทฯ ขอใหคํามั่นวาจะมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการบริหารจัดการภายใตแผนกลยุทธที่
กําหนดไว พรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสถานการณทที่ไมแนนอนและกาวตอไปอยางมั่นคง

 

 

 

 

 

               

                                                                  

 

ผูจัดการกองทรัสต 

บริษัท ดุสิตธานี พรอ็พเพอรตี้ส รีท จํากดั 
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 Freehold
47%

Leasehold
53%

สดัส่วนการลงทุน/1

17%

36%
47%

2583 2602 กรรมสิทธ์ิ

อายุสญัญาเช่าคงเหลือเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก/1 

(Weighted Average Lease Expiry)

1,740.43 

2564 2565 2566 2567

รายละเอียดการครบก าหนดช าระ
ของเงินกู้ยืม

หน่วย:ลา้นบาท 

โรงแรม
100%

ประเภททรพัยสิ์น

Summary Key Information

สรุปข้อมูลสําคัญ
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หน่วย:ลา้นบาท 
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ประเภททรพัยสิ์น

Summary Key Information

สรุปข้อมูลสําคัญ
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โครงสรา้ยรายได้ค่าเช่า /1

(ค านวณจากค่าเช่าคงที)่
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โรงแรม
100%

41%
59%

0%

50%

100%

2574 2583

สดัส่วนของสญัญาเช่าท่ีจะหมดสญัญา/1

(ค านวณจากรายไดปี้ล่าสดุ)

41%59%

สดัส่วนรายได้ท่ีได้รบัจากผูเ้ช่า /1

(ค านวณจากรายไดปี้ล่าสดุ)

บรษิทั ดุสติ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั

บรษิทั ดุสติ มลัดฟีส ์แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั

สดัส่วนผู้เช่าแยกตามธรุกิจ 

โรงแรม
100%

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์เข้าลงทนุครัง้แรก 
- โครงการโรงแรมดุสติธานี ลากูน่า ภูเกต็ 
- โครงการโรงแรมดุสติธานี หวัหนิ 
- โครงการโรงแรมดุสติดที ูเชยีงใหม่ 

 
 

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์เข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 
- โครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์

843.41 

376.94 

228.30 

191.86 

(18.43)

(56.80)

205.00 

205.00 

205.00 

2562

2563

2564

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์เข้าลงทนุครัง้แรก 

หน่วย : ล้านบาท 

7.01

10.53

22.67

2.81

2.69

9.27

2.68

7.00

9.04

2562 (3 เดือน)

2563

2564

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์เข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

หน่วย : ล้านดอลลารส์หรฐั 

ค่าเช่า 
EBITDA 
รายได ้
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436.05 

160.60 
97.16 

2562 2563 2564

รายได้รวม

79%

22% 28%

2562 2563 2564

อตัราการเข้าพกั
(Occupancy Rate) 

115.14 

(5.33) (23.31)

2562 2563 2564

ก าไรก่อนหกัต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงิน
ได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 

(EBITDA)

โครงการโรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูกต็ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

5  

: 
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436.05 

160.60 
97.16 

2562 2563 2564

รายได้รวม

79%

22% 28%

2562 2563 2564

อตัราการเข้าพกั
(Occupancy Rate) 

115.14 

(5.33) (23.31)

2562 2563 2564

ก าไรก่อนหกัต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงิน
ได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 

(EBITDA)

โครงการโรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูกต็ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
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โครงการโรงแรมดสิุตธานี หวัหิน 

49%
37%

28%

2562 2563 2564

อตัราการเข้าพกั
(Occupancy Rate) 

294.22 
182.60 

117.86 

2562 2563 2564

รายได้รวม

49.27 

(2.36) (18.23)
2562 2563 2564

ก าไรก่อนหกัต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงิน
ได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 

(EBITDA)

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
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: 
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โครงการโรงแรมดสิุตดีทู เชียงใหม ่

77%

27%
14%

2562 2563 2564

อตัราการเข้าพกั
(Occupancy Rate) 

113.14 

33.74 
13.28 

2562 2563 2564

รายได้รวม

27.45 

(10.75) (15.26)
2562 2563 2564

ก าไรก่อนหกัต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงิน
ได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 

(EBITDA)หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท 
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โครงการโรงแรมดสิุตธานี มลัดีฟส ์

81%

27%

70%

2562 2563 2564

อตัราการเข้าพกั
(Occupancy Rate) 

26.04 

10.53 

22.67 

2562 2563 2564

รายได้รวม

10.04 

2.69 

9.27 

2562 2563 2564

ก าไรก่อนหกัต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงิน
ได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 

(EBITDA)
หน่วย : ล้านดอลลารส์หรฐั 

หน่วย : ล้านดอลลารส์หรฐั 
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ขอมูลทั่วไป 
ของกองทรัสต 

ชื่อกองทรัสต (ไทย) ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธาน ี
ชื่อกองทรัสต (องักฤษ) Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment 

Trust 
ชื่อยอหลักทรัพย DREIT 
อายุกองทรัสต ไมมีกําหนดอายุ 
ทุนชําระแลว 6,201,647,450 บาท 
ประเภทของกองทรัสต ประเภทไมรับซ้ือคืนหนวยทรัสตจากผูถือหนวยทรัสต 
ผูจัดการกองทรัสต บริษัท ดสุิตธานี พร็อพเพอรตี้ส รีท จํากัด 
ทรัสต ี บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 1. บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน)  

ในสวนของทรัพยสินที่ตั้งอยูในประเทศไทย 
2. บริษัท ดุสิต เวิลดวายด มัลดีฟส จาํกัด  

ในสวนของทรัพยสินที่ตั้งอยูในสาธารณรัฐมัลดีฟส 

โครงสรางการบริหารจัดการกองทรัสต 
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ขอมูลทั่วไป 
ของกองทรัสต 

ชื่อกองทรัสต (ไทย) ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธาน ี
ชื่อกองทรัสต (องักฤษ) Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment 

Trust 
ชื่อยอหลักทรัพย DREIT 
อายุกองทรัสต ไมมีกําหนดอายุ 
ทุนชําระแลว 6,201,647,450 บาท 
ประเภทของกองทรัสต ประเภทไมรับซ้ือคืนหนวยทรัสตจากผูถือหนวยทรัสต 
ผูจัดการกองทรัสต บริษัท ดสุิตธานี พร็อพเพอรตี้ส รีท จํากัด 
ทรัสต ี บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 1. บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน)  

ในสวนของทรัพยสินที่ตั้งอยูในประเทศไทย 
2. บริษัท ดุสิต เวิลดวายด มัลดีฟส จาํกัด  

ในสวนของทรัพยสินที่ตั้งอยูในสาธารณรัฐมัลดีฟส 

โครงสรางการบริหารจัดการกองทรัสต 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
และการจัดหาประโยชน 
วัตถุประสงคของกองทรัสต และ
นโยบายการลงทุน 

วัตถุประสงคของกองทรัสต 

กองทรัสต ก อตั ้งข ึ ้นตาม พ.ร.บ. ทรัสตฯ เพื่อ
ประโยชนในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมี
วัตถ ุประสงคในการออกหลักทรัพย ประเภท
หน  วยท รัสต  ของทรั สต  เพ ื ่ อ การลงท ุ น ใน
อสังหาริมทรัพย เพื่อเสนอขายตอประชาชนตาม
ประกาศที่ ทจ. 49/2555 

กองทรัสต DREIT มีวัตถุประสงคที ่จะลงทุนใน
ทรัพยสินหลัก โดยการซื ้อ และ/หรือ เชา และ/
หรือ เชาชวง และ/หรือ รับโอนสิทธิการเชา และ/
หรือ สิทธิการเชาชวงทรัพยสินหลัก หรือการ
ลงทุนในทรัพยสินหลักของกองทรัสตโดยทางออม 
โดยจะนําทรัพยสินหลักไปจัดหาประโยชนในรูป
ของรายไดค าเช าหรือรายไดอ ื ่นใดในทํานอง
เดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
พัฒนาศักยภาพ และ/หรือ จําหนายทรัพยสินตาง 
ๆ เพื ่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแก
กองทรัสตเพื ่อประโยชนของผู ถ ือหนวยทรัสต
อยางตอเนื ่องในระยะยาว อีกทั้งกองทรัสตมี
จุดมุงหมายที่จะลงทุนในทรัพยสินอื่น และ/หรือ 
หลักทรัพยอ่ืน และ/หรือ การหาดอกผลอื่นโดยวิธี
อ ื ่นใด ตามที ่กฎหมายหลักทรัพย  และ/หรือ 
กฎหมายอื ่นใดที ่เก ี ่ยวของกําหนด ทั้งนี ้ เพื่อ
ประโยชนในการเติบโตอยางตอเนื ่องของฐาน
รายไดของกองทรัสต นอกจากนี้ กองทรัสตยังได
กําหนดวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปน
กองทรัสต โดยมีวัตถุประสงคในการออกและ

เสนอขายหนวยทรัสต ที่ออกใหมและเงินสด เพ่ือ
แลกกับทรัพย  สินและภาระของกองท ุนรวม
อสังหาริมทรัพย และนําหนวยทรัสตที ่ออกใหม
ดังกลาวเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย และเพื่อลงทุนในทรัพยสิน
หลักในอนาคต โดยการออกและเสนอขาย
หนวยทรัสตที่ออกใหม และ/หรือ โดยการกูยืม
เงิน รวมถึงการออกและเสนอขายตราสารที ่มี
ความหมายหรือเนื้อหาสาระที่แทจริงเขาลักษณะ
เปนการกูยืมเงิน 

ทั้งนี้ การดําเนินงานของผูจัดการกองทรัสตจะอยู
ภายใตการควบคุมและก ํากับด ูแลโดยทรัสตี 
เพื ่อใหการดําเนินงานของผู จัดการกองทรัสต
เป นไปตามขอตกลงและเง ื ่อนไขแหงสัญญา
กอตั ้งทรัสต สัญญาแตงตั้งผู จัดการกองทรัสต 
และหลักเกณฑที่ พ.ร.บ.ทรัสตฯ รวมทั้งประกาศ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย ทั ้งนี ้ กองทรัสต DREIT และ/หรือ 
บริษัทลงทุนจะไมดําเนินการในลักษณะใดที่เปน
การใชกองทรัสต DREIT และ/หรือ บริษัทลงทุน
เพื่อประกอบธุรกิจอื่น อีกทั้ง กองทรัสต DREIT 
และ/หรือ บริษัทลงทุนจะไมน ําทรัพยสินที ่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต DREIT ออกใหเชา 
และ/หรือ เชาชวง แลวแตกรณี แกบุคคลที่มีเหตุ
อันควรสงสัยวาจะนําทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
นั้นไปใชประกอบธุรกิจที่ขัดตอศีลธรรมหรือไม
ชอบดวยกฎหมาย 

นอกจากนี้ ผูจัดการกองทรัสตอาจพิจารณาลงทุน
ในทรัพย  สินอ ื ่นนอกเหนือจากการลงท ุนใน
ทรัพยสินหลักได ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และสัดสวนที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ ประกาศอ่ืนที่เกี่ยวของ 
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นโยบายการลงทุน 

กองทรัสตจะมุงเนนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย รวมท้ังสิทธิการ
เชาชวงอสังหาริมทรัพยที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะ
อสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรม รวมทั้งการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ประเภทอื ่น ๆ ที ่ม ีความ
เ ก ี ่ ย ว ข  อ ง ห ร ื อ ส  ง เ ส ริ ม ป ร ะ โ ย ช น  กั บ
อสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรมที่อยู ในบริเวณ
เดียวกันกับโรงแรม อาทิ หองประชุม หองอาหาร 
ห องจัดเล ี ้ยง ศูนย ออกก ําลังกาย (Fitness) 
สถานบริหารสุขภาพ (Spa) สระวายนํ ้า สนาม
เทนนิส เป นต น เพ ื ่อเป นทรัพย สินหลักของ
กองทรัสต โดยการซื้อ และ/หรือเชา และ/หรือเชา
ชวง และ/หรือรับโอนสิทธิการเชา และ/หรือสิทธิ

การเชาชวงทรัพยสินหลัก และโดยมุ งเนนการ
จัดหาผลประโยชนในรูปของรายไดคาเชา หรือ
รายไดอื ่นใดในทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือ
จําหนายทรัพยสินตาง ๆ เพื่อมุงกอใหเกิดรายได
และผลตอบแทนแกกองทรัสตเพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยทรัสตอยางตอเนื่องในระยะยาว อีกท้ัง
กองทรัสตมีจุดมุงหมายที่จะลงทุนในทรัพยสินอื่น 
และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผล
อื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/
หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนในการเติบโตอยางตอเนื ่องของฐาน
รายไดของกองทรัสต และเปนการกระจายความ
เสี่ยงผานการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหลายแหง
ในทําเลที่แตกตางกัน

 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ี
สําคัญ 

ป 2560 

• วันที ่ 29 พฤศจิกายน 2560 ทรัสตเพื ่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิต
ธานี ไดถูกจัดตั้งขึ้น และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2560 กองทรัสตไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สิน
จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาดุสิตธานี (DTCPF)  

• วันท ี ่  15 ธันวาคม 2560 หนวยทรัสตของ 
DREIT เริ่มท ําการซ ื ้อขายวันแรกในตลาด
หลักทรัพยฯ 

• กองทรัสต DREIT ดําเนินการปรับปรุงซอมแซม
โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต เฟส 1 
ตอจากกองทุนรวม DTCPF 

ป 2561 
• กองทรัสต DREIT ดําเนินการปรับปรุงซอมแซม

โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ในเฟส 
2 ตอเนื่องจากป 2560 โดยปรับปรุงแลวเสร็จ
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561  

 

ป 2562 
• วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ของผูจัดการกองทรัสต ไดมีมติอนุมัติแตงต้ัง 
คุณวีรพันธ พูลเกษ คุณศุภจี สุธรรมพันธุ และ
คุณพัฒนีพร เธียรประสิทธิ์ เปนกรรมการ 

• พฤษภาคม 2562 กองทรัสต   DREIT เ ร่ิม
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมโครงการโรงแรม
ดุสิตธานี หัวหิน ในสวนของหองพัก หองอาหาร 
ปรับภูมิทัศน และ พ้ืนที่สวนสํานักงาน ในเฟส 1 

• วันที่ 25 กันยายน 2562 กองทรัสตเขาลงทุน
ในโครงการดุสิตธานี มัลดีฟส โดยเปนการลงทนุ
ในสิทธิการเชาที่ดิน ระยะเวลาประมาณ 40 ป 
รวมถงึกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางใดๆ 
ซึ่งปลูกสรางในที่ดิน 

• วันที่ 19 ธันวาคม 2562 TRIS ไดจัดทําอันดับ
เครดิตองคกรของกองทรัสต DREIT ที ่ระดับ 
“BBB” และแนวโนมเครดิต “คงที่ (Stable)”  
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นโยบายการลงทุน 

กองทรัสตจะมุงเนนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย รวมท้ังสิทธิการ
เชาชวงอสังหาริมทรัพยที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะ
อสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรม รวมทั้งการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ประเภทอื ่น ๆ ที ่ม ีความ
เ ก ี ่ ย ว ข  อ ง ห ร ื อ ส  ง เ ส ริ ม ป ร ะ โ ย ช น  กั บ
อสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรมที่อยู ในบริเวณ
เดียวกันกับโรงแรม อาทิ หองประชุม หองอาหาร 
ห องจัดเล ี ้ยง ศูนย ออกก ําลังกาย (Fitness) 
สถานบริหารสุขภาพ (Spa) สระวายนํ ้า สนาม
เทนนิส เป นต น เพ ื ่อเป นทรัพย สินหลักของ
กองทรัสต โดยการซื้อ และ/หรือเชา และ/หรือเชา
ชวง และ/หรือรับโอนสิทธิการเชา และ/หรือสิทธิ

การเชาชวงทรัพยสินหลัก และโดยมุ งเนนการ
จัดหาผลประโยชนในรูปของรายไดคาเชา หรือ
รายไดอื ่นใดในทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือ
จําหนายทรัพยสินตาง ๆ เพื่อมุงกอใหเกิดรายได
และผลตอบแทนแกกองทรัสตเพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยทรัสตอยางตอเนื่องในระยะยาว อีกท้ัง
กองทรัสตมีจุดมุงหมายที่จะลงทุนในทรัพยสินอื่น 
และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผล
อื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/
หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนในการเติบโตอยางตอเนื ่องของฐาน
รายไดของกองทรัสต และเปนการกระจายความ
เสี่ยงผานการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหลายแหง
ในทําเลที่แตกตางกัน

 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ี
สําคัญ 

ป 2560 

• วันที ่ 29 พฤศจิกายน 2560 ทรัสตเพื ่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิต
ธานี ไดถูกจัดตั้งขึ้น และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2560 กองทรัสตไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สิน
จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาดุสิตธานี (DTCPF)  

• วันท ี ่  15 ธันวาคม 2560 หนวยทรัสตของ 
DREIT เริ่มท ําการซ ื ้อขายวันแรกในตลาด
หลักทรัพยฯ 

• กองทรัสต DREIT ดําเนินการปรับปรุงซอมแซม
โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต เฟส 1 
ตอจากกองทุนรวม DTCPF 

ป 2561 
• กองทรัสต DREIT ดําเนินการปรับปรุงซอมแซม

โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ในเฟส 
2 ตอเนื่องจากป 2560 โดยปรับปรุงแลวเสร็จ
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561  

 

ป 2562 
• วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ของผูจัดการกองทรัสต ไดมีมติอนุมัติแตงต้ัง 
คุณวีรพันธ พูลเกษ คุณศุภจี สุธรรมพันธุ และ
คุณพัฒนีพร เธียรประสิทธิ์ เปนกรรมการ 

• พฤษภาคม 2562 กองทรัสต   DREIT เ ร่ิม
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมโครงการโรงแรม
ดุสิตธานี หัวหิน ในสวนของหองพัก หองอาหาร 
ปรับภูมิทัศน และ พ้ืนที่สวนสํานักงาน ในเฟส 1 

• วันที่ 25 กันยายน 2562 กองทรัสตเขาลงทุน
ในโครงการดุสิตธานี มัลดีฟส โดยเปนการลงทนุ
ในสิทธิการเชาที่ดิน ระยะเวลาประมาณ 40 ป 
รวมถงึกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางใดๆ 
ซึ่งปลูกสรางในที่ดิน 

• วันที่ 19 ธันวาคม 2562 TRIS ไดจัดทําอันดับ
เครดิตองคกรของกองทรัสต DREIT ที ่ระดับ 
“BBB” และแนวโนมเครดิต “คงที่ (Stable)”  

 
 
 
 

ป 2563 
• วันที่ 27 มีนาคม 2563 TRIS ไดเปลี่ยนแปลง

เครดิตพินิจของกองทรัสต DREIT จากระดับ 
“BBB” แนวโนมเครดิต “คงท่ี (Stable)” เปน
ร ะ ดั บ  “ BBB” แ น ว โ น  ม เ ค ร ดิ ต  “ ล บ 
(Negative)” 

• วันที ่ 7 เมษายน 2563 จากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ผู
เชาหลักของทรัพยสินภายใตกองทรัสต DREIT 
ได ใช  สิทธิ ์ขอเล ื ่อนช ําระค าเช าไปจนกวา
สถานการณดังกลาวจะคลี ่คลายและกลับสู
สภาวะปกติ 

• กองทรัสต DREIT ดําเนินการปรับปรุงซอมแซม
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ในเฟส 2 ตอเนื่องจาก
ป 2562  

• วันที ่ 10 สิงหาคม 2563 ผูเชาหลักแจงการ
ชําระคาเชาปกติตามสัญญาเชา และเสนอชําระ
คาเชาคงคางใหแลวเสร็จภายในป 2563 

• วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 การขอผอนผันการ
ประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยของทรัพยสิน
ภายใตกองทรัสตไดรับการอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการก ํากับหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) 

• วันที ่ 19 พฤศจิกายน 2563 ผู เชาหลักแจง
ความจํานงขอเลื ่อนการชําระคาเชาคงที ่สําหรับ 
พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564 จํานวน
รอยละ 50 ของคาเชาคงที ่รายเดือนไปชําระ
ตั้งแตมิถ ุนายน 2564 เปนตนไป เนื ่องจาก
ยังคงไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัส COVID-19 ที่
ยาวนานตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

ป 2564 
• วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 การขอผอนผันการ

ประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยของโครงการ
โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส ไดรับการอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) 

• วันท ี ่  31 พฤษภาคม 2564 ท ี ่ ป ระช ุมผ ู  ถื อ
หนวยทรัสตอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชา
ทรัพยสิน สัญญาเชาชวงทรัพยสิน และสัญญา
ตกลงกระทําการของกองทรัสต โดยยกเลิก
เงื่อนไขอันเกี่ยวเนื่องกับการดํารงสวนของผูถือ
หุนของผู เชาหลักของกองทรัสต และการให
ความสนับสนุนทางการเงินของ บริษัท ดุสิตธานี 
จํากดั (มหาชน) 

• กองทรัสต DREIT ดําเนินการปรับปรุงซอมแซม
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เฟส 2 แลวเสร็จใน
เด ือนมิถ ุนายน 2564 และเริ ่มด ําเนินการ
ปรับปร ุ ง  เฟส 3 ในส วนของสระว ายน ํ ้ า  
หองอาหารริมทะเล ภูมิทัศนโดยรอบ และ
อาคารฟตเนสและสปา ในเดือนกรกฎาคม 
2564 

• วันที ่  29 กรกฎาคม 2564 ผู  เช าหลักของ
ทรัพยสินในประเทศไทยแจงความจํานงขอเลื่อน
การชําระคาเชาคงที่สําหรับชวงสิงหาคม 2564 
ถึง มกราคม 2565 จํานวนรอยละ 50 ของคา
เชาคงที่รายเดือนของทรัพยสินในประเทศไทย 
เนื ่องจากผลกระทบของสถานการณการแพร
ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย 

• วันที่ 28 กันยายน 2564 TRIS ไดประกาศคง
อันดับเครดิตองคกรของกองทรัสต DREIT ที่
ร ะ ดั บ  “ BBB-” แ น ว โ น  ม เ ค ร ดิ ต  “ ล บ 
(Negative)” 

• วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต DREIT 
บันทึกงบการเงินป 2564 มีรายไดรวมจํานวน 
498.72 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16.88 จาก
ชวงเดียวของปกอน และการเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย
สุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน 397.07 ลาน
บาท เพิ ่มขึ ้นรอยละ 23.88 จากชวงเดียวกัน
ของปกอน
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รายละเอียดทรัพย์สิน
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Asset Details

รายละเอียดทรัพย์สิน
ขอมูลทรัพยสิน 

ของกองทรัสต 
ประเภททรพัยสิน 

ประเภทเงินลงทุน 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

มูลคา

ยุติธรรม 

(ลานบาท) 

รอยละ 

ของมลูคา

ทรัพยสินสุทธ ิ

มูลคา

ยุติธรรม 

(ลานบาท) 

รอยละ 

ของมลูคา

ทรัพยสินสุทธ ิ

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 2,950.08 51.82 2,958.02 54.01 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 1,226.11 21.54 1,252.31 22.86 

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม 415.73 7.30 411.70 7.52 

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส 2,916.07 51.22 2,636.83 48.14 

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย 7,507.99 131.88 7,258.86 132.53 

เงินลงทุนในหลักทรพัย 

เงินลงทุนในหนวยลงทุน 46.09 0.81 14.04 0.26 

เงินลงทุนในหุนสามัญ 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย 46.09 0.81 14.04 0.26 

รวมเงินลงทุน 7,554.08 132.69 7,272.89 132.79 

มูลคาสินทรัพยสุทธ ิ 5,693.11 100.00 5,476.98 100.00 

มูลคาตลาดของหนวยทรัสต 3,770.95  3,045.22  

มูลคาหนวยทรัสต (บาท) 5.30  4.28  
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รายละเอียดทรัพยสินหลักที่กองทรสัตเขาลงทุน 

ทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรก 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 

ขอมูลทั่วไป 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต เปนโรงแรมขนาดใหญระดับ 5 ดาว ตั้งอยูใจกลางของลากูนา ภูเก็ต ซึ่ง
เปนแหลงรวมรีสอรทชั้นนําของเอเชียบนชายฝงทะเลอันดามัน มีเน้อที่ประมา  ไร 2 งาน 61.4 
ตารางวา เปนโรงแรมประเภทรีสอรทที่ไดรับการออกแบบที่มีลักษะเฉพาะ มีรูปแบบการตกแตงและ
การบริการซึ ่งคํานึงถึงเอกลักษของความเปนไทยในทุกๆ รายละเอียด มีพ ้นที ่กวางขวาง และ
สะดวกสบาย มีพ้นที่ติดชายหาดบางเทาเปนแนวยาว ขนาบขางดวยทะเลสาบขนาดใหญ และหองพักสวน
ใหญสามารถมองเห็นทะเลได จึงทําใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ประกอบดวย หองพัก อาคารโรงแรมสูง  ชั้น 
มีหองพักจํานวนรวม 226 หอง และอาคารอ่นๆ จํานวน 15 หลัง มีหองอาหาร รวม 5 หอง บาร ศูนย
ออกก ําลังกาย (Fitness Center) สปา (Spa) สระว ายน ํ ้า สนามเทนนิส ห องจัดเล ี ้ยง ห อง
ประชุมสัมมนา บริการซักรีด ตลอดจนศูนยบริการขอมูลธุรกิจ อินเตอรเน็ต 24 ชั่วโมง และรานคา เปน
ตน โดยอาคารโรงแรมไดสรางเสร็จและเปดดําเนินการเม่อป 250 และมีการดูแล ซอมแซม และ
ปรับปรุงอยางตอเน่องจนถึงปจจุบัน 

รายละเอียด โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 

ที่ตั้ง เลขที่ 90 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

ประเภทการลงทุน กรรมสิทธิ์ 

รายละเอียดโครงการ 1. ที่ดินจํานวน 6 แปลง รวมเน้อที่ประมา  ไร 2 งาน 61.4 ตารางวา 

2. สิ่งปลูกสราง และงานระบบสาธารูปโภค พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก 

ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง อาคารโรงแรมสูง  ชั้น พ้นท่ีใชสอยในสวน

ของอาคารโรงแรมทั้งส้ินประมา 16,605 ตารางเมตร มีหองสําหรับ

ใหเชา 226 หอง และอาคารอ่นๆ จาํนวน 15 หลัง ระบบสาธารูปโภค

ของโรงแรม ประกอบดวย ลิฟทโดยสารจํานวน 2 ช ุด ระบบผลิต

กระแสไฟฟาฉุกเฉิน และระบบปองกันอัคคีภัยและสปริงเกอรในอาคาร

พรอมงานระบบและอุปกรตางๆ 

. เฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา และอุปกรตางๆ ที่ใชในการประกอบ

กิจการ 

ขนาดพ้นที ่  ไร 2 งาน 61.4 ตารางวา 

พ้นที่ใชสอยอาคารโรงแรม 16,605 ตารางเมตร 

เปดดําเนินกิจการ ป 250 
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รายละเอียด โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 

อายุอาคาร ประมาณ 34 ป 

วันที ่ รับโอนทรัพยสินจาก

กองทุนรวม DTCPF 

8 ธันวาคม 2560 

มูลคาลงทุนรวม ประมาณ 2,869 ลานบาท 

วันที่ประเมินลาสุด 31 มีนาคม 2564 

มูลคาประเมินตามโครงสราง

กองทรัสตดวยวิธีรายได 

2,947.28 ลานบาท 

ผูประเมิน บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากดั 
 

 

ภาพโรงแรมดุสิตธานี ลากนูา ภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 รายงานประจำาปี 2564



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

ขอมูลทั่วไป 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เปนโรงแรมขนาดใหญระดับ 5 ดาวซึ่งตั้งอยูบริเวณเขตเชื่อมตอของอําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ บนเนื้อที่ประมาณ 63 ไร 1 งาน 60 ตารางวา 
เปนโรงแรมประเภทรีสอรทที่ไดรับการออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะโดยผสมผสานความเปนไทยกับยุโรป 
มีพื้นที่กวางขวาง ติดชายหาดที่สวยงามและสะดวกสบาย แตกตางจากโรงแรมแหงอื่นในพื้นที่ใกลเคียง
กัน ประกอบดวย อาคารโรงแรมสูง 7 ชั้น มีหองพัก จํานวนรวม 296 หอง และอาคารอื่นๆ จํานวน 9 
หลัง มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน อาทิ หองจัดเลี้ยง หองประชุมและสัมมนา หอประชุมขนาดใหญ
ที่สุดในภาคใตตอนบน นอกจากนี้ ยังมีสนามเทนนิส สระวายนํ้า ศูนยบริหารรางกาย “DFiT” สปา 
“เทวารัณย สปา” Dusit Shop รานบูติกที่รวบรวมผลิตภัณฑและสินคานานาชนิด รวมทั้งรานคายอย
ขายสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก รานขายเบเกอรี่ “Dusit Gourmet” บริการรถรับสง (Limousine) 
บริการจัดทัวรนอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศ บริการรับเลี้ยงเด็ก บริการเสริมสวย 
บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย เปนตน โดยอาคารโรงแรมไดสรางเสร็จและเปดดําเนินกิจการเมื ่อป 
2533 และมีการดูแล ซอมแซมและปรับปรุงอยางตอเนื่องจนถงึปจจุบัน 

รายละเอียด โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

ที่ตั้ง เลขที่ 1349 ถนนเพชรเกษม อําเภอชะอํา จังหวดัเพชรบุรี  

ประเภทการลงทุน สิทธกิารเชาประมาณ 30 ป สิ้นสุดป 2583 

รายละเอียดโครงการ 1. สิทธกิารเชาท่ีดิน จํานวน 5 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 63 ไร 

1 งาน 60 ตารางวา 

2. สิทธกิารเชาสิ่งปลูกสราง และงานระบบสาธารณูปโภค พรอม

สิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงอาคาร

โรงแรมสูง 7 ชั้น จํานวน 1 หลัง พื้นที่ใชสอยทั้งสิ้นประมาณ 

29,601 ตารางเมตร มีหองสําหรับใหเชาพัก 296 หอง และ

อาคารอื่น ๆ จํานวน 9 หลัง พรอมทั้งระบบสาธารณูปโภค

ของโรงแรม ประกอบดวย ลิฟทโดยสาร จํานวน 4 ตัว ระบบ

ผลิตกระแสไฟฟาฉุกเฉิน ระบบผลิตนํ้าเพื่อใชในกิจการของ

โรงแรม และระบบปองกันอัคคีภัยและสปริงเกอรในอาคาร

พรอมงานระบบ และอุปกรณตางๆ  

3. เฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา และอุปกรณตางๆ ที่ใชใน

การประกอบกิจการ 

ขนาดพื้นที ่ 63 ไร 1 งาน 60 ตารางวา 

พื้นที่ใชสอยอาคารโรงแรม 29,601 ตารางเมตร 

เปดดําเนินกิจการ ป 2533 
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รายละเอียด โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

อายุอาคาร ประมาณ 31 ป 

วันที่รับโอนทรัพยสินจากกองทุนรวม 

DTCPF 

8 ธันวาคม 2560 

มูลคาลงทุนรวม ประมาณ 891 ลานบาท 

วันที่ประเมินลาสุด 31 มีนาคม 2564 

มูลคาประเมินตามโครงสราง

กองทรัสตดวยวิธีรายได 

1,181.68 ลานบาท 

ผูประเมิน บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จาํกัด 
 

ภาพโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
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โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม 

ขอมูลทั่วไป 

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม เปนโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยูบริเวณไนทบารซาร ซึ่งเปนยานการคาและ
แหลงชอปปงที่สาคัแหงหนึ่งองังหวัดเชียงใหม มีเน้อที่ประมาณ  2 ไร 2 งาน 65 ตารางวา การ
เดินทางสะดวกสบาย มีระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน และเปนโรงแรมที่ไดรับการ
ออกแบบใหมีความทันสมัยแหงหนึ่งในังหวัดเชียงใหม มีการตกแตงและบริการที่โดดเดนความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวในรูปแบบไทยรวมสมัย (Contemporary Thai Design) ทั้งนี้ โรงแรมมีกลุม
ลูกคาเปาหมายหลัก เปนคนรุนใหมท่ีตองการประสบการณที่แปลกใหม ทันสมัย โครงการโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม ประกอบดวย อาคารโรงแรมสูง 11 ชั้น (รวมชั้นใตดิน) มีหองพักานวน 130 หอง และอาคาร
อ่นๆ านวน 4 หลัง มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน อาทิ หองอาหาร บาร หองัดเลี้ยง สระวายน้า 
หองออกกาลังกาย “DFiT” และ สปา “เทวารัณย สปา” ทาใหสามารถรองรับความตองการอง
นักทองเท่ียวไดหลายประเภท 

รายละเอียด โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม 

ที่ตั้ง เลที่ 100 ถนนชางคลาน ตาบลชางคลาน อาเภอเมอง �ั�งหวัด

เชียงใหม  

ประเภทการลงทุน กรรมสิทธิ์ 

รายละเอียดโครงการ 1. ที่ดินานวน 7 แปลง รวมเน ้อที ่ประมาณ 2 ไร 2 งาน 65 

ตารางวา 

2. สิ่งปลูกสราง และงานระบบสาธารณูปโภค พรอมสิ่งอานวย

ความสะดวก ซึ่งรวมถึงแตไมากัดเพียง อาคารสูง 11 ชั้น (รวม

ชั้นใตดิน) านวน 1 หลัง พ้นที่ใชสอยทั้งสิ้นประมาณ 11,697 

ตารางเมตร มีหองสาหรับใหเชาพักานวน 130 หอง และ

อาคารอ่นๆ านวน 4 หลัง ระบบสาธารณูปโภคองโรงแรม 

ประกอบดวย ลิฟทานวน 3 ตัว เปนลิฟทโดยสารานวน 2 ตัว 

และลิฟทนองานวน 1 ตัว ระบบผลิตกระแสไฟฟาฉุกเฉิน 

และระบบปองกันอัคคีภัย และสปริงเกอรในอาคารตางๆ 

3. เฟอรนิเอร ทรัพยสินติดตรึงตรา และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการ

ประกอบกิการ 

นาดพ้นที ่ 2 ไร 2 งาน 65 ตารางวา 

พ้นที่ใชสอยอาคารโรงแรม 11,697 ตารางเมตร 

เปดดาเนินกิการ ป 2548 

อายุอาคาร ประมาณ 48 ป 
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รายละเอียด โรงแรมดุสิตดีท ูเชียงใหม 

วันที่รับโอนทรัพยสินจากกองทุนรวม 

DTCPF 

8 ธันวาคม 2560 

มลูคาลงทุนรวม ประมาณ 401 ลานบาท 

วันที่ประเมินลาสุด 31 มนีาคม 2564 

มูลคาประเมินตามโครงสรางกองทรัสต

ดวยวิธีรายได 

415.70 ลานบาท 

ผูประเมิน บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด 
 

ภาพโรงแรมดุสิตดทีู เชียงใหม 
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รายละเอียด โรงแรมดุสิตดีท ูเชียงใหม 

วันที่รับโอนทรัพยสินจากกองทุนรวม 

DTCPF 

8 ธันวาคม 2560 

มลูคาลงทุนรวม ประมาณ 401 ลานบาท 

วันที่ประเมินลาสุด 31 มนีาคม 2564 

มูลคาประเมินตามโครงสรางกองทรัสต

ดวยวิธีรายได 

415.70 ลานบาท 

ผูประเมิน บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด 
 

ภาพโรงแรมดุสิตดทีู เชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส 

ขอมูลทั่วไป 

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส เปนโรงแรมขนาดใหญระดับ 5 ดาว ตั้งอยูบนเกาะมุดดูห (Mudhdhoo) ใน
หมูเกาะบาอะทอลล ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส บนพื้นที่เชาประมาณ 116 ไร 2 งาน 60 ตารางวา ซึ่ง
เป นโรงแรมประเภทรีสอรท โดยม ีอาคารบานพักตากอากาศ (Villa) ท ี ่ได  รับการออกแบบที ่มี
ลักษณะเฉพาะโดยผสมผสานสถาปตยกรรมมัลดีฟสกับการตกแตงที่มีความเปนไทยผนวกกับทิวทัศนอัน
งดงามของมัลดีฟส จํานวน 95 หลัง  ทั้งแบบที่มีสระวายนํ้าสวนตัวและแบบที่ไมมีสระวายนํ้าสวนตัว 
รวมถึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกและกิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจ เชน การดํานํ้าดูปะการังนํ้าตื้น สระวายนํ้า
ขนาดใหญแบบไรขอบ สปา “เทวารัณย สปา” ฟตเนสเซ็นเตอรพรอมเทรนเนอรสวนตัว ศาลาโยคะ 
บริการรถจักรยาน คลับสําหรับเด็กและสนามเด็กเลนกลางแจงขนาดใหญ หองอาหารไทยเบญจรงค 
หองอาหาร Sea Grill หองอาหาร The Market หองอาหาร Sand Bar บริการทางการแพทย 24 
ชั่วโมง บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา บริการซักรีด เปนตน 

รายละเอียด โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส 

ที่ตั้ง ตั้งอยูในมหาสมุทรอินเดียบนเกาะมุดดูห (Mudhdhoo) ในหมูเกาะ Baa 

Atoll สาธารณรัฐมัลดีฟส ซึ ่งเปนพื ้นที ่ที ่ไดรับการประกาศจากองคกร 

UNESCO ใหเปนเขตสงวนชีวมณฑล (UNESCO World Biosphere 

Reserve) 

ประเภทการลงทุน สิทธกิารเชาประมาณ 40 ป สิ้นสุดป 2602  

รายละเอียดโครงการ 1. สิทธิการเชาที่ดินบนเกาะ Mudhdhoo รวมเนื้อที่ประมาณ 116 ไร 2 

งาน 60 ตารางวา 

2. กรรมสิทธิ์ในอาคาร และสิ่งปลูกสราง รวมถึงแตไมจํากัดเพียง อาคาร

บานพักตาอากาศรูปแบบตางๆ จํานวน 95 หลัง พรอมทั้งพื ้นที ่สวน

อํานวยความสะดวก สวนตอนรับ รานอาหาร และสระวายนํ้า งานระบบ

สาธารณูปโภคตางๆ และสิ่งติดตั้งตรึงตรา สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

และสวนควบของอาคาร 

3. กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา และอุปกรณตางๆ ที่ใชใน

การประกอบกิจการ 

ขนาดพื้นที ่ 116 ไร 2 งาน 60 ตารางวา 

เปดดําเนินกิจการ ป 2555 

อายุอาคาร ประมาณ 8 ป 

วันที่กองทรัสตเขาลงทุน 25 กันยายน 2562 
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ทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส 

ขอมูลทั่วไป 

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส เปนโรงแรมขนาดใหญระดับ 5 ดาว ตั้งอยูบนเกาะมุดดูห (Mudhdhoo) ใน
หมูเกาะบาอะทอลล ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส บนพื้นที่เชาประมาณ 116 ไร 2 งาน 60 ตารางวา ซึ่ง
เป นโรงแรมประเภทรีสอรท โดยม ีอาคารบานพักตากอากาศ (Villa) ท ี ่ได  รับการออกแบบที ่มี
ลักษณะเฉพาะโดยผสมผสานสถาปตยกรรมมัลดีฟสกับการตกแตงที่มีความเปนไทยผนวกกับทิวทัศนอัน
งดงามของมัลดีฟส จํานวน 95 หลัง  ทั้งแบบที่มีสระวายนํ้าสวนตัวและแบบที่ไมมีสระวายนํ้าสวนตัว 
รวมถึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกและกิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจ เชน การดํานํ้าดูปะการังนํ้าตื้น สระวายนํ้า
ขนาดใหญแบบไรขอบ สปา “เทวารัณย สปา” ฟตเนสเซ็นเตอรพรอมเทรนเนอรสวนตัว ศาลาโยคะ 
บริการรถจักรยาน คลับสําหรับเด็กและสนามเด็กเลนกลางแจงขนาดใหญ หองอาหารไทยเบญจรงค 
หองอาหาร Sea Grill หองอาหาร The Market หองอาหาร Sand Bar บริการทางการแพทย 24 
ชั่วโมง บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา บริการซักรีด เปนตน 

รายละเอียด โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส 

ที่ตั้ง ตั้งอยูในมหาสมุทรอินเดียบนเกาะมุดดูห (Mudhdhoo) ในหมูเกาะ Baa 

Atoll สาธารณรัฐมัลดีฟส ซึ ่งเปนพื ้นที ่ที ่ไดรับการประกาศจากองคกร 

UNESCO ใหเปนเขตสงวนชีวมณฑล (UNESCO World Biosphere 

Reserve) 

ประเภทการลงทุน สิทธกิารเชาประมาณ 40 ป สิ้นสุดป 2602  

รายละเอียดโครงการ 1. สิทธิการเชาที่ดินบนเกาะ Mudhdhoo รวมเนื้อที่ประมาณ 116 ไร 2 

งาน 60 ตารางวา 

2. กรรมสิทธิ์ในอาคาร และสิ่งปลูกสราง รวมถึงแตไมจํากัดเพียง อาคาร

บานพักตาอากาศรูปแบบตางๆ จํานวน 95 หลัง พรอมทั้งพื ้นที ่สวน

อํานวยความสะดวก สวนตอนรับ รานอาหาร และสระวายนํ้า งานระบบ

สาธารณูปโภคตางๆ และสิ่งติดตั้งตรึงตรา สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

และสวนควบของอาคาร 

3. กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา และอุปกรณตางๆ ที่ใชใน

การประกอบกิจการ 

ขนาดพื้นที ่ 116 ไร 2 งาน 60 ตารางวา 

เปดดําเนินกิจการ ป 2555 

อายุอาคาร ประมาณ 8 ป 

วันที่กองทรัสตเขาลงทุน 25 กันยายน 2562 

รายละเอียด โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส 

มูลคาลงทุนรวม 76.67 ลานเหรียญสหรัฐ 

วันที่ประเมินลาสุด 31 ธันวาคม 2564 

มูลคาประเมินตามโครงสราง

กองทรัสตดวยวธีิรายได 

77.57 ลานเหรียญสหรัฐ 

ผูประเมิน บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ภาพโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส 
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การจัดหาประโยชน 

จากอสังหาริมทรัพย 
ลักษณะการจัดหาประโยชนของทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนคร้ังแรก 

ปจจุบัน กองทรัสต DREIT ไดนําทรัพยสินทั้งหมดที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนครั้งแรกออกจัดหา
ประโยชน โดยการนําออกใหเชาหรือใหเชาชวง (แลวแตกรณี) แกผูประกอบกิจการโรงแรม ไดแก บริษัท 
ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด (DMCO) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (DUSIT) 
เพื่อนําไปจดัหาประโยชนและชําระคาเชาใหแกกองทรัสต DREIT และ DMCO ไดวาจาง DUSIT ใหเปน
ผูบรหิารโรงแรมสําหรับทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนครั้งแรกดังกลาว 

แผนภาพแสดงโครงสรางการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน 

จากทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนครั้งแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการนําทรัพยสินที ่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนครั้งแรกออกใหเชาหรือใหเช าชวงแก DMCO 
กองทรัสต DREIT ไดรับโอนสิทธิและหนาท่ีตามสัญญาเชา/ เชาชวงจากกองทุนรวม DTCPF โดยสัญญา
เชาฉบับปจจุบันจะส้ินสุดในป 2565 หลังจากน้ัน กองทรัสต DREIT สามารถใชสิทธิให DMCO ตออายุ
สัญญาไดอีก 3 คราว คราวละ 3 ป (สิ้นสุดป 2574) โดยขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ จะเหมือนกับ
สัญญาเชา/ เชาชวงเดิมที่ DMCO เคยทําไวกับกองทุนรวม DTCPF ทุกประการ ยกเวนขอตกลงเก่ียวกับ
คาเชา ซ่ึงจะมีลักษณะดังนี ้

1. คาเชารวม 

คาเชารวม เทากับ คาเชาคงที่สุดทาย บวกดวย คาเชาแปรผัน ซึ่งจะเทากับ EBITDA หักดวย 
สวนแบงของผูเชา(i) หรือ บวกดวย สวนชดเชยจากผูเชา(ii) 
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การจัดหาประโยชน 

จากอสังหาริมทรัพย 
ลักษณะการจัดหาประโยชนของทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนคร้ังแรก 

ปจจุบัน กองทรัสต DREIT ไดนําทรัพยสินทั้งหมดที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนครั้งแรกออกจัดหา
ประโยชน โดยการนําออกใหเชาหรือใหเชาชวง (แลวแตกรณี) แกผูประกอบกิจการโรงแรม ไดแก บริษัท 
ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด (DMCO) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (DUSIT) 
เพื่อนําไปจดัหาประโยชนและชําระคาเชาใหแกกองทรัสต DREIT และ DMCO ไดวาจาง DUSIT ใหเปน
ผูบรหิารโรงแรมสําหรับทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนครั้งแรกดังกลาว 

แผนภาพแสดงโครงสรางการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน 

จากทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนครั้งแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการนําทรัพยสินที ่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนครั้งแรกออกใหเชาหรือใหเช าชวงแก DMCO 
กองทรัสต DREIT ไดรับโอนสิทธิและหนาท่ีตามสัญญาเชา/ เชาชวงจากกองทุนรวม DTCPF โดยสัญญา
เชาฉบับปจจุบันจะส้ินสุดในป 2565 หลังจากน้ัน กองทรัสต DREIT สามารถใชสิทธิให DMCO ตออายุ
สัญญาไดอีก 3 คราว คราวละ 3 ป (สิ้นสุดป 2574) โดยขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ จะเหมือนกับ
สัญญาเชา/ เชาชวงเดิมที่ DMCO เคยทําไวกับกองทุนรวม DTCPF ทุกประการ ยกเวนขอตกลงเก่ียวกับ
คาเชา ซ่ึงจะมีลักษณะดังนี ้

1. คาเชารวม 

คาเชารวม เทากับ คาเชาคงที่สุดทาย บวกดวย คาเชาแปรผัน ซึ่งจะเทากับ EBITDA หักดวย 
สวนแบงของผูเชา(i) หรือ บวกดวย สวนชดเชยจากผูเชา(ii) 

โดยที่ EBITDA หมายถึง กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดบัญชี
ของทรัพยสินท่ีกองทรัสต DREIT เขาลงทุนคร้ังแรก ตามสูตรการคํานวณที่อยูในขอ 5. ทายนี้ 

(i) หมายถงึ กรณีที่ EBITDA มากกวาหรือเทากบั คาเชาคงที่เร่ิมตน 

(ii) หมายถงึ กรณีที่ EBITDA นอยกวา คาเชาคงที่เร่ิมตน 

2. คาเชาคงที่รายป  

คาเชาคงที่รายป หมายถึง คาเชาคงที่เริ ่มตนในแตละป หรือ คาเชาคงที่สุดทายในแตละป 

(แลวแตกรณี) โดยที่ 

2.1 คาเชาคงที่เริ่มตน 
(ก)  กรณีที่เปนปที่ตอสัญญาเชา 

 จะเทากับ 205 ลานบาทตอป หรือ 2 ใน 3 ของคาเฉลี่ยของคาเชารวม
ยอนหลัง 3 ปกอนหนา แลวแตจํานวนใดจะมากกวา  

 (ข)  กรณีในระหวาง 3 ป ที่ไมใชเปนปที่ตอสัญญา  
จะเทากับ 205 ลานบาทตอป หรือคาเชาคงที่สุดทายสําหรับปที่ผานมา 
แลวแตจํานวนใดจะมากกวา 

2.2 คาเชาคงที่สุดทาย เทากับ คาเชาคงที่เริ่มตนหรืออัตราสวน 2 ใน 3 ของคาเชารวมในป
นั้นแลวแตจํานวนใดจะมากกวากัน 

ทั้งนี้ ไมวากรณีใดๆ คาเชาคงที่รายปจะไมตํ่ากวา 205 ลานบาทตอป โดยผูเชา/ เชาชวงตกลง
จะจายคาเชารายเดือนตามสัดสวนของคาเชาคงที่เร่ิมตนแตละปใหกบักองทรัสต DREIT ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ี ในรอบปใด ๆ หากคาเชาคงที่เร่ิมตนทั้งหมดท่ีบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ชําระใหแก

กองทรัสตนอยกวาคาเชาคงท่ีสุดทายตามผลลัพธที่ไดจากการคํานวณตามสูตรคํานวณในขางตน 

เดือน 
สัดสวนของคาเชาคงที่เร่ิมตนแตละป 

(รอยละ) 
มกราคม 12.50 

กุมภาพันธ 12.50 
มีนาคม 10.00 
เมษายน 10.00 

พฤษภาคม 5.00 
มิถนุายน 5.00 
กรกฎาคม 5.00 
สิงหาคม 5.00 
กันยายน 5.00 
ตุลาคม 7.50 

พฤศจิกายน 10.00 
ธันวาคม 12.50 
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โดยใชขอมูลทางการเงินของบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากดั ท่ีปรากฎอยูในงบการเงินประจําป

ที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ตกลงที่จะชําระคาเชาคงที่สุดทายสวนที่ขาด

ใหแกกองทรัสต ภายในงวดถัดไปหลังจากการคํานวณคาเชาดังกลาวได 

3. คาเชาแปรผัน  
คาเชาแปรผัน เทากับ EBITDA หักดวย คาเชาคงที่สุดทาย หักดวย สวนแบงของผูเชา(i) หรือ 
บวกดวย สวนชดเชยจากผูเชา(ii) ซึ่งจะมีการคํานวณในไตรมาสนั้นหรือในปนั้น (แลวแตกรณี) 

โดยที่ EBITDA หมายถึง กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดบัญชี 
ของทรัพยสินท่ีกองทรัสตลงทุน ตามสูตรการคํานวณที่อยูในขอ (5) ทายนี้ 

(i) หมายถึง กรณีที่ EBITDA มากกวาหรือเทากบั คาเชาคงที่เร่ิมตน 
(ii) หมายถึง กรณีที่ EBITDA นอยกวา คาเชาคงที่เร่ิมตน 

ทั้งนี้ ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากคาเชาแปรผันที่บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ชําระ

ใหแกกองทรัสต แตกตางจากคาเชาแปรผันตามผลลัพธท่ีไดจากการคํานวณตามสูตรคํานวณใน

ขางตน โดยใชขอมูลทางการเงินของบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ที่ปรากฎอยูในงบการเงิน

ประจําปที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัท ดุสิตแมนเนจเมนท จํากัด ตกลงที่จะชําระคาเชาแปรผันสวนที่ขาด

ใหแกกองทรัสต หรือ กองทรัสตตกลงหักกลบคาเชาแปรผันสวนที่เกิน กับคาเชาที่กองทรัสต มี

สิทธไิดรับ ภายในงวดถัดไปหลังจากการคํานวณคาเชาดังกลาวได 

4.  สวนแบงของผูเชา หรือ สวนชดเชยจากผูเชา 

4.1 สวนแบงของผูเชา ใหหมายถงึเฉพาะในกรณีที่ EBITDA มากกวาคาเชาคงท่ีเร่ิมตน 

โดยที่สวนแบงของผูเชาในไตรมาสนั้นหรือในปนั้น (แลวแตกรณี) เทากับจํานวนท่ีตํ่ากวา

ระหวาง 

  EBITDA – คาเชาคงที่เริ่มตน หรือ 

  (EBITDA – 205,000,000) x (1-ก) 

ก = ในอัตรารอยละ 85 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ

ในอัตรารอยละ 80 หรือตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2566 เปนตนไป 

4.2 สวนชดเชยจากผูเชา ใหหมายถึงเฉพาะในกรณีที่ EBITDA นอยกวาคาเชาคงท่ีเริ่มตน 

 โดยที่สวนชดเชยจากผูเชา = คาเชาคงท่ีเริ่มตน – EBITDA 

 โดย ณ สิ้นป คาเชาคงที่เร่ิมตนจะเทากับคาเชาคงที่สุดทาย 
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โดยใชขอมูลทางการเงินของบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากดั ท่ีปรากฎอยูในงบการเงินประจําป

ที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ตกลงที่จะชําระคาเชาคงที่สุดทายสวนที่ขาด

ใหแกกองทรัสต ภายในงวดถัดไปหลังจากการคํานวณคาเชาดังกลาวได 

3. คาเชาแปรผัน  
คาเชาแปรผัน เทากับ EBITDA หักดวย คาเชาคงที่สุดทาย หักดวย สวนแบงของผูเชา(i) หรือ 
บวกดวย สวนชดเชยจากผูเชา(ii) ซึ่งจะมีการคํานวณในไตรมาสนั้นหรือในปนั้น (แลวแตกรณี) 

โดยที่ EBITDA หมายถึง กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดบัญชี 
ของทรัพยสินท่ีกองทรัสตลงทุน ตามสูตรการคํานวณที่อยูในขอ (5) ทายนี้ 

(i) หมายถึง กรณีที่ EBITDA มากกวาหรือเทากบั คาเชาคงที่เร่ิมตน 
(ii) หมายถึง กรณีที่ EBITDA นอยกวา คาเชาคงที่เร่ิมตน 

ทั้งนี้ ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากคาเชาแปรผันที่บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ชําระ

ใหแกกองทรัสต แตกตางจากคาเชาแปรผันตามผลลัพธท่ีไดจากการคํานวณตามสูตรคํานวณใน

ขางตน โดยใชขอมูลทางการเงินของบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ที่ปรากฎอยูในงบการเงิน

ประจําปที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัท ดุสิตแมนเนจเมนท จํากัด ตกลงที่จะชําระคาเชาแปรผันสวนที่ขาด

ใหแกกองทรัสต หรือ กองทรัสตตกลงหักกลบคาเชาแปรผันสวนที่เกิน กับคาเชาที่กองทรัสต มี

สิทธไิดรับ ภายในงวดถัดไปหลังจากการคํานวณคาเชาดังกลาวได 

4.  สวนแบงของผูเชา หรือ สวนชดเชยจากผูเชา 

4.1 สวนแบงของผูเชา ใหหมายถงึเฉพาะในกรณีที่ EBITDA มากกวาคาเชาคงท่ีเร่ิมตน 

โดยที่สวนแบงของผูเชาในไตรมาสนั้นหรือในปนั้น (แลวแตกรณี) เทากับจํานวนท่ีตํ่ากวา

ระหวาง 

  EBITDA – คาเชาคงที่เริ่มตน หรือ 

  (EBITDA – 205,000,000) x (1-ก) 

ก = ในอัตรารอยละ 85 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ

ในอัตรารอยละ 80 หรือตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2566 เปนตนไป 

4.2 สวนชดเชยจากผูเชา ใหหมายถึงเฉพาะในกรณีที่ EBITDA นอยกวาคาเชาคงท่ีเริ่มตน 

 โดยที่สวนชดเชยจากผูเชา = คาเชาคงท่ีเริ่มตน – EBITDA 

 โดย ณ สิ้นป คาเชาคงที่เร่ิมตนจะเทากับคาเชาคงที่สุดทาย 

ทั้งน้ี ในการคํานวณ สวนแบงของผู เชา หรือ สวนชดเชยจากผูเชา รายไตรมาส จะ

คํานวณโดยใช คาเชาคงที่เร่ิมตน หรือ จํานวนเงิน 205,000,000 บาท ตามอัตราสวน

ของผลรวมของ “สัดสวนของคาเชาคงที่เริ่มตนแตละป” ตามที่ระบุในตารางขอ (2) 

ขางตน 

5. กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดบัญชี ของทรัพยสินที่

กองทรัสตลงทุน (EBITDA)  

กําไรจากการ
ดําเนินงานกอน

หักคาเส่ือม
ราคา และ

คาใชจายตดั
บัญชี ของ
ทรัพยสินที่

กองทรัสตลงทุน
(EBITDA) 

EBITDA  = (ข – ค – ง – จ) 
ข   =  รายไดรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (รายไดคา

หองพัก รายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม และรายไดจากการ
ดําเนินงานอ่ืนๆ) ในไตรมาสน้ันหรือในปนั้น (แลวแตกรณี) 

ค   =  ตนทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (ตนทุนคา
หองพัก ตนทุนคาอาหารและเครื่องดื ่ม และตนทุนจาการ
ดําเนินงานอ่ืน ๆ) ในไตรมาสนั้นหรือในปนั้น (แลวแตกรณี) 

ง   =  คาใชจายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบ
กิจการโรงแรม ในไตรมาสนั้นหรือในปนั้น (แลวแตกรณี) 

จ   =  คาใชจายรวมการดําเนินงานอื่นจากการประกอบ
กิจการโรงแรม (ภาษีโรงเรือน คาธรรมเนียมการบริหาร
โรงแรม คาธรรมเนียมประกันภัยธรุกิจหยุดชะงัก (Business 
Interruption Insurance) และคาธรรมเนียมประกันภัย
เพ ื ่ อ ป ร ะ โยช น  บ ุ ค คลภายนอก  ( Public Liabilities 
Insurance) เปนตน) ในไตรมาสนั้นหรือในปนั้น (แลวแต
กรณี) 
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รายละเอียดผูเชาทรัพยสิน 
ชื่อผูเชา บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จาํกัด 
วันทีจ่ดทะเบียนจัดตั้งบรษิทั 15 ธันวาคม 2553 
สถานท่ีตั้ง เลขที่ 319  อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั ้น 29 ถนนพญาไท 

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
คณะกรรมการบริษทั 1. นางสินี เธยีรประสิทธิ์ 

2. นางสาวพัฒนีพร เธียรประสิทธิ์ 
3. นางศุภจี สุธรรมพันธุ 
4. นางธติิยา ชูโต เจียมสุข  
5. นางสาวประชุม ตันติประเสริฐสุข  
6. นายมนตรี สมานวงศสถิตย 

ผลการดําเนินงานที่ผานมาปลาสุดของผูเชา ผลการดําเนนิงานสําหรับป 2564 ของผูเชาเปนดังนี้ 
รายได: 253,760,443 บาท  
รายจาย: 520,925,497 บาท  
ขาดทุนสุทธิ: 267,165,054 บาท 

คุณสมบัติและประสบการณผูเชา 

บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด เปนผูเชา/เชาชวง

ทรัพยสินของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

และสิทธกิารเชาดุสิตธานี โดยบริษัท ดุสิตธานี จํากัด 

(มหาชน) ถือหุนในบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด 

รอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด ทั้งน้ี การที่ผูถือหุนรายใหญของผูเชา/เชา

ชวงทรัพยสินคือ กลุมดุสิตธานี จะเปนประโยชนตอ

การดําเนินกิจการของโรงแรมที่อยูภายใตกองทรัสต 

เนื ่องจากทั้งบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด มีความเชี่ยวชาญ

ในทรัพยสินดังกลาวเปนอยางดี โดย บริษัท ดุสิตธานี 

จํากัด (มหาชน) บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด 

และผูจัดการกองทรัสตสามารถทํางานรวมกันในการ

กําหนดแผนการดําเนินงานที ่จ ําเปนเพ ื ่อใหการ

ดําเนินธุรกิจของโรงแรมที่อยู ภายใตกองทรัสต ให

ประสบความสําเร็จอยางตอเนื่องในระยะยาว 

ผลกระทบของการเปล่ียนตัวผูเชา เมื่อเกิด

เหตุการณที่อาจทาํใหกองทรสัตตองเปลี่ยนตัวผู

เชา / เชาชวง 

กรณีที่ผู เชา/ผู เชาชวงทรัพยสินที่กองทรัสตไมตอ

อายุสัญญา หรือมีการบอกเลิกสัญญาเชา/เชาชวง

กอนครบกําหนดสัญญา กองทรัสตอาจตองใชเวลา

ในการหาบุคคลอื่น เพื่อเขามาเปนผูเชา/ผูเชาชวง

ทรัพยสินดังกลาวแทนผูเชา/ผูเชาชวงเดิม ซึ่งบุคคล

ดังกลาว อาจไมมีความสามารถหรือคุณสมบัติไม

เทียบเทากับผูเชารายเดิม ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรง

ตอรายไดของกองทรัสต รวมถึงความสามารถในการ

จายผลประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสต 

อยางไรก็ดี เพื ่อลดความเสี ่ยงในกรณีนี้ ภายใต

สัญญาเชา/เชาชวง กองทรัสตไดกําหนดระยะเวลา

การเชา/เชาชวง 3 ป โดยเมื่อหมดอายุสัญญาเชา/

เชาชวงฉบับแรก คูสัญญาแตละฝายมีสิทธิในการตอ

อายุสัญญาออกไปอีก 3 คราว คราวละ 3 ป อยางไร

ก็ตาม ในกรณีที่ บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด 
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รายละเอียดผูเชาทรัพยสิน 
ชื่อผูเชา บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จาํกัด 
วันทีจ่ดทะเบียนจัดตั้งบรษิทั 15 ธันวาคม 2553 
สถานท่ีตั้ง เลขที่ 319  อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั ้น 29 ถนนพญาไท 

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
คณะกรรมการบริษทั 1. นางสินี เธยีรประสิทธิ์ 

2. นางสาวพัฒนีพร เธียรประสิทธิ์ 
3. นางศุภจี สุธรรมพันธุ 
4. นางธติิยา ชูโต เจียมสุข  
5. นางสาวประชุม ตันติประเสริฐสุข  
6. นายมนตรี สมานวงศสถิตย 

ผลการดําเนินงานที่ผานมาปลาสุดของผูเชา ผลการดําเนนิงานสําหรับป 2564 ของผูเชาเปนดังนี้ 
รายได: 253,760,443 บาท  
รายจาย: 520,925,497 บาท  
ขาดทุนสุทธิ: 267,165,054 บาท 

คุณสมบัติและประสบการณผูเชา 

บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด เปนผูเชา/เชาชวง

ทรัพยสินของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

และสิทธกิารเชาดุสิตธานี โดยบริษัท ดุสิตธานี จํากัด 

(มหาชน) ถือหุนในบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด 

รอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด ทั้งน้ี การที่ผูถือหุนรายใหญของผูเชา/เชา

ชวงทรัพยสินคือ กลุมดุสิตธานี จะเปนประโยชนตอ

การดําเนินกิจการของโรงแรมที่อยูภายใตกองทรัสต 

เนื ่องจากทั้งบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด มีความเชี่ยวชาญ

ในทรัพยสินดังกลาวเปนอยางดี โดย บริษัท ดุสิตธานี 

จํากัด (มหาชน) บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด 

และผูจัดการกองทรัสตสามารถทํางานรวมกันในการ

กําหนดแผนการดําเนินงานที ่จ ําเปนเพ ื ่อใหการ

ดําเนินธุรกิจของโรงแรมที่อยู ภายใตกองทรัสต ให

ประสบความสําเร็จอยางตอเนื่องในระยะยาว 

ผลกระทบของการเปล่ียนตัวผูเชา เมื่อเกิด

เหตุการณที่อาจทาํใหกองทรสัตตองเปลี่ยนตัวผู

เชา / เชาชวง 

กรณีที่ผู เชา/ผู เชาชวงทรัพยสินที่กองทรัสตไมตอ

อายุสัญญา หรือมีการบอกเลิกสัญญาเชา/เชาชวง

กอนครบกําหนดสัญญา กองทรัสตอาจตองใชเวลา

ในการหาบุคคลอื่น เพื่อเขามาเปนผูเชา/ผูเชาชวง

ทรัพยสินดังกลาวแทนผูเชา/ผูเชาชวงเดิม ซึ่งบุคคล

ดังกลาว อาจไมมีความสามารถหรือคุณสมบัติไม

เทียบเทากับผูเชารายเดิม ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรง

ตอรายไดของกองทรัสต รวมถึงความสามารถในการ

จายผลประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสต 

อยางไรก็ดี เพื ่อลดความเสี ่ยงในกรณีนี้ ภายใต

สัญญาเชา/เชาชวง กองทรัสตไดกําหนดระยะเวลา

การเชา/เชาชวง 3 ป โดยเมื่อหมดอายุสัญญาเชา/

เชาชวงฉบับแรก คูสัญญาแตละฝายมีสิทธิในการตอ

อายุสัญญาออกไปอีก 3 คราว คราวละ 3 ป อยางไร

ก็ตาม ในกรณีที่ บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด 

ไมไดเชา/เชาชวงทรัพยสินภายใตกองทรัสตอีกตอไป 

ผู จัดการกองทรัสตมีกระบวนการในการพิจารณา

คัดเลือกผู เชา/ผู เชาช วงทรัพยสินรายใหม โดย

คําน ึงถ ึงผลประโยชนของกองทรัสต  และผ ู ถือ

หนวยทรัสตเปนสําคัญ 

ความสมัพันธเชิงการถือหุนหรอืความเก่ียวของ

ทางธรุกิจกับผูจัดการกองทรสัต 

บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนผูเชา/เชา

ชวง และผูจัดการกองทรัสตมีความสัมพันธกันจาก

การที่ ทั้ง 2 บริษัท มีผูถือหุนใหญ ไดแก บริษัท ดุสิต

ธานี จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุนจํานวนประมาณรอย

ละ 99.99 ของจํานวนหุนที่ออกทั้งหมดของทั้ง 2 

บริษัท ดังนั้น บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด และ

ผูจัดการกองทรัสต จึงมีผูถือหุนรายใหญรายเดียวกัน 

การกําหนดราคาคาเชาและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

เชา 

กองทรัสตจะไดรับคาเชาจากการใหเชา/เชาชวง

ทรัพยสินที่ลงทุนครั้งแรก ในรูปแบบของคาเชาคงที่

และคาเชาผันแปร โดยโครงสรางคาเชาจะสอดคลอง

กับลักษณะของการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน

ที่กําหนดวา คาเชาสวนที่อางอิงกับผลประกอบการ

ของผูเชา (คาเชาแปรผัน) จะไมเกินกวารอยละ 50 

ของจํานวนเงินคาเชาที ่กําหนดไวแนนอนลวงหนา 

(คาเชาคงที่) ตามหลักเกณฑที ่กําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ่ ทจ. 49/2555 

เรื่องการออกและเสนอขายหนวยทรัสตของทรัสต

เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และประกาศอื่นใด

ที่เกี่ยวของและที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 

ความเห ็นของผ ู  จัดการกองทรัสต  เก ี่ยวกับ

ความสามารถของผูเชาในการปฏิบัติตามสัญญา

เชา 

ทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนครั้งแรกเปน

ทรัพยสินที ่มีศักยภาพ สามารถจัดหารายไดเพียง

พอที่จะชําระคาเชาจาย สงผลใหผูเชาทรัพยสินไดรับ

ส วนแบงผ ู  เช า โดยผลการดําเนินงานที ่ส ําคัญ

เกี่ยวของกับทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุนครั้งแรก

มีรายละเอียดดังน้ี 

ป 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี
และคาเส ื ่อม (EBITDA) 
ข อ ง ท รั พ ย  สิ น ที่   
กองทรั สต  DREIT เข า
ลงทุนคร้ังแรก 

270.57 243.72 200.54 230.15 191.86 (18.43) (56.80) 

คาเชาจายทรัพยสิน (264.01) (239.85) (205.00) (226.38) (205.00) (205.00) (205.00) 
สวนแบงผูเชาทรัพยสิน 6.56 3.87 (4.46) 3.77 (13.14) (223.43) (261.80) 

 

ตลอดชวงผลการดําเนินงานที ่แสดงตามตาราง

ขางตน ผูเชา/ผูเชาชวงทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT 

เขาลงทุนครั ้งแรกไดรับสวนแบงผู เชาทรัพยสินมา

โดยตลอด แตในช วงระหว างป  2560 – 2561 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ซึ่งเปนทรัพยสินที่มี 

EBITDA มากท ี ่ ส ุ ด เม ื ่ อ เท ียบกับทรัพย  สินที่

กองทรัสต DREIT เขาลงทุนครั้งแรก (EBITDA ใน

ป 2561 คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 50 ของ

ทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนครั้งแรก) มี

การปรับปรุงโรงแรม (Major Renovation) เพื่อ

เพิ่มศักยภาพในการทํากําไรและความสามารถใน

การแขงขัน ทั้งนี้ ในป 2560 โรงแรมดุสิตธานี ลากู

หนวย : ลานบาท 
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นา ภูเก็ต มีการปดปรับปรุงหองพักจํานวน 136 

หอง หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 60 ของ

จํานวนหองพักทั้งหมด รวมถึงมีการปรับปรุงพื ้นท่ี

สวนกลาง เชน รานอาหารจํานวน 2 หอง สระวาย

นํ้า และล็อบบี้ สงผลใหในป 2560 ผูเชา/ผูเชาชวง

ทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนครั้งแรก ไม

สามารถจัดหาประโยชนจากโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา 

ภูเก็ต ไดเต็มศักยภาพ ทําใหตองชําระสวนชดเชยผู

เชาจํานวน 4.46 ลานบาท ใหแกกองทรัสต DREIT 

นอกจากนี ้ ภายหลังที ่ม ีการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 ทั่วทุกมุมโลก ทําใหภาคอุตสาหกรรม

การทองเที ่ยวได รับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ 

นักทองเที ่ยวมีจ ํานวนลดลง ทําใหในป 2563-

2564 ผูเชา/ผูเชาชวงทรัพยสินท่ีกองทรัสต DREIT 

เขาลงทุนครั้งแรกตองชําระสวนชดเชยผูเชา จํานวน 

223.43 ล  า น บ า ท  แ ล ะ  261.89 ล  า น บ า ท 

ตามลําดับ 

นอกจากนี ้ ผู เชา/เชาชวงในทรัพยสินที่กองทรัสต 

DREIT เขาลงทุนครั้งแรกไดมีขอตกลงกับกองทรัสต 

DREIT ที่ระบุไวในสัญญาเชา/เชาชวงทรัพยสิน และ 

DUSIT ในฐานะผูถือหุนใหญของ DMCO ไดจัดทํา

สัญญาตกลงกระทําการกับกองทรัสต DREIT ดังน้ี 

1.  DMCO ตกลงจะไมกอหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ 

เวนแตการกอหนี ้หร ือภาระผูกพันอันเกิดข้ึน 

เน่ืองจากการประกอบธุรกิจโรงแรมตามปกติ  

2.  ตลอดระยะเวลาที่ DMCO เปนผูเชาหรือผูเชา

ช วงโครงการโรงแรม DUSIT ตกลงจะดํารง

สัดสวนการถือหุนใน DMCO ไมตํ่ากวารอยละ 

99.99 ของจํานวนหุ นทั ้งหมดของ DMCO 

ดวยการถือหุนโดยตนเองหรือดวยบริษัทยอย

ของ DUSIT 

3.  ตลอดระยะเวลาที่สัญญาเชาทรัพยสินระหวาง

กองทรัสต DREIT กับ DMCO มีผลบังคับให 

DUSIT ตกลงจะใหการสนับสนุนทางการเงินแก 

DMCO ไมวาดวยวิธีใดก็ตาม เพื่อให DMCO 

สามารถดําเนินกิจการภายใตโครงการโรงแรม

ไดตามวัตถุประสงคและมีประโยชนสูงสุดตามที่ 

DMCO ไดมีขอตกลงไวกับกองทรัสต DREIT   

ภายใตขอบังคับของสัญญาเชา/เชาชวงและขอตกลง

กระทําการขางตน DMCO จะไดรับความสนับสนุน

จาก DUSIT ซึ่งเป นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยซ ึ ่งมีประสบการณในการบริหารและ

จัดการโรงแรมซึ่งเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับใน

ระดับนานาชาติมากกวา 70 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 รายงานประจำาปี 2564



นา ภูเก็ต มีการปดปรับปรุงหองพักจํานวน 136 

หอง หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 60 ของ

จํานวนหองพักทั้งหมด รวมถึงมีการปรับปรุงพื ้นท่ี

สวนกลาง เชน รานอาหารจํานวน 2 หอง สระวาย

นํ้า และล็อบบี้ สงผลใหในป 2560 ผูเชา/ผูเชาชวง

ทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนครั้งแรก ไม

สามารถจัดหาประโยชนจากโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา 

ภูเก็ต ไดเต็มศักยภาพ ทําใหตองชําระสวนชดเชยผู

เชาจํานวน 4.46 ลานบาท ใหแกกองทรัสต DREIT 

นอกจากนี ้ ภายหลังที ่ม ีการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 ทั่วทุกมุมโลก ทําใหภาคอุตสาหกรรม

การทองเที ่ยวได รับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ 

นักทองเที ่ยวมีจ ํานวนลดลง ทําใหในป 2563-

2564 ผูเชา/ผูเชาชวงทรัพยสินท่ีกองทรัสต DREIT 

เขาลงทุนครั้งแรกตองชําระสวนชดเชยผูเชา จํานวน 

223.43 ล  า น บ า ท  แ ล ะ  261.89 ล  า น บ า ท 

ตามลําดับ 

นอกจากนี ้ ผู เชา/เชาชวงในทรัพยสินที่กองทรัสต 

DREIT เขาลงทุนครั้งแรกไดมีขอตกลงกับกองทรัสต 

DREIT ที่ระบุไวในสัญญาเชา/เชาชวงทรัพยสิน และ 

DUSIT ในฐานะผูถือหุนใหญของ DMCO ไดจัดทํา

สัญญาตกลงกระทําการกับกองทรัสต DREIT ดังน้ี 

1.  DMCO ตกลงจะไมกอหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ 

เวนแตการกอหนี ้หร ือภาระผูกพันอันเกิดข้ึน 

เน่ืองจากการประกอบธุรกิจโรงแรมตามปกติ  

2.  ตลอดระยะเวลาที่ DMCO เปนผูเชาหรือผูเชา

ช วงโครงการโรงแรม DUSIT ตกลงจะดํารง

สัดสวนการถือหุนใน DMCO ไมตํ่ากวารอยละ 

99.99 ของจํานวนหุ นทั ้งหมดของ DMCO 

ดวยการถือหุนโดยตนเองหรือดวยบริษัทยอย

ของ DUSIT 

3.  ตลอดระยะเวลาที่สัญญาเชาทรัพยสินระหวาง

กองทรัสต DREIT กับ DMCO มีผลบังคับให 

DUSIT ตกลงจะใหการสนับสนุนทางการเงินแก 

DMCO ไมวาดวยวิธีใดก็ตาม เพื่อให DMCO 

สามารถดําเนินกิจการภายใตโครงการโรงแรม

ไดตามวัตถุประสงคและมีประโยชนสูงสุดตามที่ 

DMCO ไดมีขอตกลงไวกับกองทรัสต DREIT   

ภายใตขอบังคับของสัญญาเชา/เชาชวงและขอตกลง

กระทําการขางตน DMCO จะไดรับความสนับสนุน

จาก DUSIT ซึ่งเป นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยซ ึ ่งมีประสบการณในการบริหารและ

จัดการโรงแรมซึ่งเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับใน

ระดับนานาชาติมากกวา 70 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ชื่อผูบรหิารอสังหาริมทรัพย บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
วันทีจ่ดทะเบียนจัดตั้งบรษิทั 30 มิถ ุนายน 2536 (แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน

จํากดั) 
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ประกอบกิจการโรงแรม การรับจางบริหารโรงแรม และ

การใหสิทธิในการดําเนินการภายใตเคร่ืองหมายการคา
ดุสิตธานี ธุรกจิการศึกษาและธุรกิตจอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

ความเก่ียวของทางธุรกิจกบัผูจัดการ
กองทรัสต 

ผูถือหุนใหญ 

คาตอบแทนที่ไดรับจากการบริหาร
อสังหารมิทรัพย 

คารับจางบริหารโรงแรม (Management fee) 
คาใชจายทําการตลาด (Marketing fee) 
คาแรงจูงใจ (Incentive fee) 

ความขดัแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจ

ระหวางกองทรัสตและผูบรหิารจัดการโรงแรม 

แมว าบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จ ํากัด ไดก ําหนด
บทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของบริษัท ดุสิต
ธานี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
อยางระมัดระวัง แตความขัดแยงทางผลประโยชน
ระหวางกองทรัสต กับ บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
ก็ยังอาจเกิดขึ้นได เนื ่องจากบริษัท ดุสิตธานี จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทในกลุ มยังคงทําหนาที ่ในการ
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรมแหงอื่นๆ 
ในหลายๆ พ้ืนที่ 

อย างไรก ็ตาม โอกาสท ี ่จะเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนน้ันมีไมมากนัก เนื่องจาก โรงแรมของกลุม
ดุสิตธานี ที่ไมไดเปนของกองทรัสตนั้น ไมไดอยูในพื้นที่
ใกลเคียงกับโรงแรมที่กองทรัสตเขาลงทุน  อีกทั้งแตละ
โรงแรมมีกลุ มลูกคาเปาหมายแตกตางกันไป ตาม
ลักษณะการใหบริการ ทําเลที่ตั้ง สถาปตยกรรมและ
การตกแตง ซึ่งลวนเปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจเขา
พักของลูกคา ซึ่งยอมเลือกเขาพักในโรงแรมที่ตรงกับ
ความตองการของตนเองเปนหลัก  

นอกจากนี้การวาจาง บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
ใหบริหารโรงแรม ยังมีโครงสรางสัญญาที่สรางแรงจูงใจ
ในการสรางผลกําไรในระดับที่ดีใหแกกองทรัสตอยาง
ตอเน่ือง โดยกําหนดใหมีคาธรรมเนียมบริหารเพ่ือสราง
แรงจูงใจในการเพิ่มกําไรจากการดําเนินงาน (Gross 

Operating Profit) ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมคาธรรมเนียมบริหาร
ที ่จะไดรับ อันจะชวยลดความเสี่ยงจากการเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวได  

อีกทั้ง ขอตกลงกระทําการตางๆ โดยภาพรวมแลวเปน

เงื่อนไขเพ่ือใหกองทรัสตสามารถจัดหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสินที่ลงทุนครั้งแรกไดอยางดี และไมให บริษัท 

ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) แขงขันกับโรงแรมภายใต

กองทรัสต และเพื่อเปดโอกาสใหกองทรัสตสามารถ

ขยายการลงทุนในอนาคตได 
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สรุปการจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต 
รายละเอียดการจัดหาประโยชน 

จากทรัพยสินหลกั 
ทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT  

เขาลงทนุครั้งแรก 
ทรัพยสิน 1. โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 

2. โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
3. โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม 

ผูเชาหลัก บริษัท ดสุิต แมนเนจเมนท จาํกดั 
สัดสวนการเชาพื้นที่  รอยละ 100 
ระยะเวลาการเชา ตออายุสัญญาไดอีก 3 คราว คราวละ 3 ป (ส้ินสุดป 2574) 
คาเชาคงที ่ ไมตํ่ากวา 205 ลานบาทตอป 
คาเชาแปรผัน รอยละ 85 ของ EBITDA สวนที่เกินของคาเชาคงที่เร่ิมตน 

สําหรับป 2560 - 2565 
รอยละ 80 ของ EBITDA สวนที่เกินของคาเชาคงท่ีเร่ิมตน 
สําหรับป 2566 เปนตนไป 

ผูบริหารโรงแรม บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) 
สัญญาบริหารโรงแรม 15 ป ตออายุสัญญาไดอีก 5 ป (ส้ินสุดป 2573) 
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สรุปการจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต 
รายละเอียดการจัดหาประโยชน 

จากทรัพยสินหลกั 
ทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT  

เขาลงทนุครั้งแรก 
ทรัพยสิน 1. โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 

2. โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
3. โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม 

ผูเชาหลัก บริษัท ดสุิต แมนเนจเมนท จาํกดั 
สัดสวนการเชาพื้นที่  รอยละ 100 
ระยะเวลาการเชา ตออายุสัญญาไดอีก 3 คราว คราวละ 3 ป (ส้ินสุดป 2574) 
คาเชาคงที ่ ไมตํ่ากวา 205 ลานบาทตอป 
คาเชาแปรผัน รอยละ 85 ของ EBITDA สวนที่เกินของคาเชาคงที่เร่ิมตน 

สําหรับป 2560 - 2565 
รอยละ 80 ของ EBITDA สวนที่เกินของคาเชาคงท่ีเร่ิมตน 
สําหรับป 2566 เปนตนไป 

ผูบริหารโรงแรม บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) 
สัญญาบริหารโรงแรม 15 ป ตออายุสัญญาไดอีก 5 ป (ส้ินสุดป 2573) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะการจัดหาประโยชนของทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

ปจจุบัน กองทรัสต DREIT จัดให บริษัท ดุสิตธานี มัลดีฟส อินเวสเมนท จํากัด หรือ DMI ในฐานะบริษัท

ยอยที่กองทรัสตลงทุน นําทรัพยสินทั้งหมดที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ออกใหเชา 

หรือใหเชาชวง (แลวแตกรณี) แกผูประกอบกิจการโรงแรม ซึ่งไดแก บริษัท ดุสิต มัลดีฟส แมนเนจเมนท 

จํากัด หรือ DMM ซึ่งเปนบริษัทยอยของ DMCO เพื่อนําไปจัดหาประโยชนและชําระคาเชาใหแก DMI 

โดย DMM ไดวาจางบริษัทในกลุมดุสิตธานี ซึ ่ง DUSIT ถือหุนในบริษัทดังกลาวทางตรง และ/หรือ

ทางออมรวมกันไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ใหเปนผูบริหารโรงแรม 

แผนภาพแสดงโครงสรางการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน 

จากทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ DMI นําทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ออกใหเชาชวงและเชาแก DMM 

โดยมีระยะเวลาของสัญญาเชาประมาณ 21 ป โดยรายละเอียดของคาเชามีลักษณะดังนี้ 

1. คาเชารวม 

คาเชารวม เทากับ คาเชาคงที่สุดทาย บวกดวย คาเชาแปรผัน ซึ่งจะเทากับ EBITDA หักดวย 

สวนแบงของผูเชา(i) หรือ บวกดวย สวนชดเชยจากผูเชา(ii) 

โดยท่ี EBITDA หมายถึง กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดบัญชี

ของทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ตามสูตรการคํานวณที่อยูในขอ 5. 

ทายนี ้
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(i) หมายถึง กรณีที่ EBITDA มากกวาหรือเทากบั คาเชาคงที่เร่ิมตน 
(ii) หมายถึง กรณีที ่EBITDA นอยกวา คาเชาคงที่เร่ิมตน 

2. คาเชาคงที่รายป  

คาเชาคงท่ีรายป หมายถึง คาเชาคงท่ีเร่ิมตนในแตละป หรือ คาเชาคงท่ีสุดทายในแตละป 

(แลวแตกรณี) โดยที่ 

2.1    คาเชาคงที่เร่ิมตน 

(ก) กรณีป 2563 หรือปที่ครบกําหนดทุกๆ 3 ป นับจากป 2563  

จะเทากับ 7,000,000 ดอลลารสหรัฐ หรือ 2 ใน 3 ของคาเฉลี่ยของคาเชา

รวมยอนหลัง 3 ปกอนหนา แลวแตจํานวนใดจะมากกวา 

(ข)  กรณีปอื่นๆ ที่ไมใชปตามขอ (ก) ขางตน 

จะเทากับ 7,000,000 ดอลลารสหรัฐ หรือคาเชาคงที่สุดทายสําหรับปที่ผาน

มา แลวแตจํานวนใดจะมากกวา 

2.2 คาเชาคงที่สุดทาย เทากับ คาเชาคงท่ีเริ่มตนหรืออัตราสวน 2 ใน 3 ของคาเชารวมในป

นั้นแลวแตจํานวนใดจะมากกวากัน 

ผูเชา/เชาชวงตกลงจะจายคาเชารายเดือนตามสัดสวนของคาเชาคงที่เริ่มตนแตละป

ใหกับ DMI ดังนี้ 

เดือน สัดสวนของคาเชาคงที่เร่ิมตนแตละป 
(รอยละ) 

มกราคม 10.50 
กุมภาพันธ 14.00 
มีนาคม 13.50 
เมษายน 10.50 

พฤษภาคม 7.00 
มิถนุายน 4.00 
กรกฎาคม 4.00 
สิงหาคม 8.00 
กันยายน 9.00 
ตุลาคม 6.50 

พฤศจิกายน 7.00 
ธันวาคม 6.00 

ทั้งนี้ ในรอบปใดๆ หากคาเชาคงที่เริ่มตนทั้งหมดที่ DMM ชําระใหแก DMI นอยกวาคา

เชาคงที่สุดทายตามผลลัพธที่ไดจากการคํานวณตามสูตรคํานวณในขางตน โดยใชขอมูล
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(i) หมายถึง กรณีที่ EBITDA มากกวาหรือเทากบั คาเชาคงที่เร่ิมตน 
(ii) หมายถึง กรณีที ่EBITDA นอยกวา คาเชาคงที่เร่ิมตน 

2. คาเชาคงที่รายป  

คาเชาคงท่ีรายป หมายถึง คาเชาคงท่ีเร่ิมตนในแตละป หรือ คาเชาคงท่ีสุดทายในแตละป 

(แลวแตกรณี) โดยที่ 

2.1    คาเชาคงที่เร่ิมตน 

(ก) กรณีป 2563 หรือปที่ครบกําหนดทุกๆ 3 ป นับจากป 2563  

จะเทากับ 7,000,000 ดอลลารสหรัฐ หรือ 2 ใน 3 ของคาเฉลี่ยของคาเชา

รวมยอนหลัง 3 ปกอนหนา แลวแตจํานวนใดจะมากกวา 

(ข)  กรณีปอื่นๆ ที่ไมใชปตามขอ (ก) ขางตน 

จะเทากับ 7,000,000 ดอลลารสหรัฐ หรือคาเชาคงที่สุดทายสําหรับปที่ผาน

มา แลวแตจํานวนใดจะมากกวา 

2.2 คาเชาคงที่สุดทาย เทากับ คาเชาคงท่ีเริ่มตนหรืออัตราสวน 2 ใน 3 ของคาเชารวมในป

นั้นแลวแตจํานวนใดจะมากกวากัน 

ผูเชา/เชาชวงตกลงจะจายคาเชารายเดือนตามสัดสวนของคาเชาคงที่เริ่มตนแตละป

ใหกับ DMI ดังนี้ 

เดือน สัดสวนของคาเชาคงที่เร่ิมตนแตละป 
(รอยละ) 

มกราคม 10.50 
กุมภาพันธ 14.00 
มีนาคม 13.50 
เมษายน 10.50 

พฤษภาคม 7.00 
มิถนุายน 4.00 
กรกฎาคม 4.00 
สิงหาคม 8.00 
กันยายน 9.00 
ตุลาคม 6.50 

พฤศจิกายน 7.00 
ธันวาคม 6.00 

ทั้งนี้ ในรอบปใดๆ หากคาเชาคงที่เริ่มตนทั้งหมดที่ DMM ชําระใหแก DMI นอยกวาคา

เชาคงที่สุดทายตามผลลัพธที่ไดจากการคํานวณตามสูตรคํานวณในขางตน โดยใชขอมูล

ทางการเงินของ DMM ที่ปรากฏอยูในงบการเงินประจําปที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี

ของ DMM ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในระดับสากล โดยท่ี DMM ตกลงที่จะชําระคา

เชาคงที ่สุดทายสวนที ่ขาดใหแก DMI ภายในงวดถัดไปหลังจากการคํานวณคาเชา

ดังกลาวได 

3. คาเชาแปรผัน 

คาเชาแปรผัน เทากับ EBITDA หักดวย คาเชาคงที่สุดทาย หักดวย สวนแบงของผูเชา(i) หรือ 
บวกดวย สวนชดเชยจากผูเชา(ii) ซึ่งจะมีการคํานวณในไตรมาสนั้นหรือในปนั้น (แลวแตกรณี) 

โดยที่ EBITDA หมายถึง กาํไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเส่ือมราคา และคาใชจายตัดบัญชี

ของทรัพยสินท่ีกองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

(i) หมายถึง กรณีที่ EBITDA มากกวาหรือเทากบั คาเชาคงที่เร่ิมตน 
(ii) หมายถึง กรณีที ่EBITDA นอยกวา คาเชาคงที่เร่ิมตน 

การคํานวณคาเชาแปรผันในแตละไตรมาส จะคํานวณโดยใชยอดสะสมของ EBITDA ตั้งแตตนป 

และยอดคาเชาคงที่ขั้นตนสะสมตั้งแตตนปเปนฐานในการคํานวณ 

ทั้งนี้ ในรอบเดือนใด ๆ หากคาเชาแปรผันที่ผูเชาชําระใหแกผูใหเชาแตกตางจากคาเชาแปรผัน

ตามผลลัพธที่ไดจากการคํานวณตามสูตรคํานวณในขางตน โดยใชขอมูลทางการเงินของผูเชาท่ี

ปรากฎอยูในงบภายใน หรือ งบการเงินประจําปที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของผูเชา ซึ่งเปน

ผูสอบบัญชีท่ีมีชื่อเสียงในระดับสากล ผูเชาตกลงที่จะชําระคาเชาแปรผันสวนที่ขาดใหแกผูใหเชา 

หรือ ผูใหเชาตกลงหักกลบคาเชาแปรผันสวนที่เกิน กับคาเชาที่ผูใหเชามีสิทธิไดรับ ภายในเดือน

ถัดไปหลังจากการคํานวณคาเชาดังกลาวได 

โดยในรอบไตรมาสบัญชีใดๆ หากผลรวมคาเชาแปรผันทั้งหมดที่ผูเชาไดชําระใหแกผูใหเชามี

จํานวนมากกวา คาเชาแปรผันซึ่งผูใหเชาควรจะไดรับเมื่อคํานวณตามสูตรคํานวณขางตน โดยใช

ขอมูลทางการเงินของผูเชาที่ปรากฏในงบการเงินประจําไตรมาสที่จัดทําโดยผูเชา และ/หรือ งบ

การเงินประจําไตรมาสที่สอบทานโดยผูสอบบัญชีของผูเชา และ/หรือ งบการเงินประจําปที่

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของผูเชา (แลวแตกรณี) ผูใหเชาตกลงชําระคืนเงินสวนตางดังกลาวใหผู

เชาภายใน 60 นับจากวันสิ้นไตรมาส 

4. สวนแบงของผูเชา หรือ สวนชดเชยจากผูเชา 

4.1 สวนแบงของผูเชา ใหหมายถึงเฉพาะในกรณีที่ EBITDA มากกวาคาเชาคงที่เร่ิมตน 

โดยที่สวนแบงของผูเชาในไตรมาสนั้นหรือในปน้ัน (แลวแตกรณี) เทากับจํานวนที่ตํ่ากวา

ระหวาง 

EBITDA – คาเชาคงที่เริ่มตน หรือ  
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(EBITDA – 7,000,000 ดอลลารสหรัฐ) x (1 – ก)  

   ก = ในอัตรารอยละ 90 

4.2 สวนชดเชยจากผูเชา ใหหมายถงึเฉพาะในกรณีที่ EBITDA นอยกวาคาเชาคงที่เร่ิมตน 

โดยที่สวนชดเชยจากผูเชา = คาเชาคงที่เร่ิมตน – EBITDA 

โดย ณ สิ้นป คาเชาคงที่เร่ิมตนจะเทากับคาเชาคงที่สุดทาย 

ทั้งนี้ ในการคํานวณ สวนแบงของผูเชา หรือ สวนชดเชยจากผูเชา รายไตรมาส จะ

คํานวณโดยใช คาเชาคงที่เร่ิมตน หรือ จํานวนเงิน 7,000,000 ดอลลารสหรัฐ คูณดวย

อัตราสวนของผลรวมของ “สัดสวนของคาเชาคงที่เร่ิมตนแตละป” ของไตรมาสน้ัน 

5. กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดบัญชี ของทรัพยสินที่

กองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (EBITDA) 

ก ํ า ไ ร จ า ก ก า ร
ดําเนินงานกอนหัก
คาเสื่อมราคา และ
คาใชจายตัดบัญชี 
ขอ งทรัพย  สิ นที่
กองทรัสต DREIT 
เขาลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 (EBITDA) 

EBITDA  = (ก – ข – ค – ง) 
ก  =  รายไดรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (รวมถึงแตไมจํากัดเพียง 

รายไดคาหองพัก รายไดคาอาหารและเครื ่องดื ่ม และรายไดจากการ
ดําเนินงานอื่นๆ) ในไตรมาสนั้นหรือในปนั้น (แลวแตกรณี) 

ข  =  ตนทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (รวมถึงแตไมจ ํากัดเพียง 
ตนทุนคาหองพัก ตนทุนคาอาหารและเครื ่องดื ่ม และตนทุนจากการ
ดําเนินงานอื่นๆ) ในไตรมาสนั้นหรือในปนั้น (แลวแตกรณี) 

ค  =  คาใชจายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบกิจการโรงแรมในไตร
มาสนั้นหรือในปน้ัน (แลวแตกรณี) 

ง  =  คาใชจายรวมการดําเนินงานอื่นจากการประกอบกิจการโรงแรม (รวมถึง
แตไม จ ํากัดเพียง ภาษีโรงเร ือน ค าธรรมเนียมการบริหารโรงแรม 
ค าธรรมเนียมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) และคาธรรมเนียมประกันภัยเพื่อประโยชนบุคคลภายนอก 
(Public Liabilities Insurance) เปนตน) ในไตรมาสนั้นหรือในปน้ัน 
(แลวแตกรณี) 

หมายเหตุ: กรณีปของสัญญามีระยะเวลาการเชาไมเต็มเดือน หรือไมเต็มปปฏิทิน (แลวแตกรณี) 

ใหคูสัญญาคํานวณคาเชาตามขางตนเปนรายวันโดยอนุโลม 
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(EBITDA – 7,000,000 ดอลลารสหรัฐ) x (1 – ก)  

   ก = ในอัตรารอยละ 90 

4.2 สวนชดเชยจากผูเชา ใหหมายถงึเฉพาะในกรณีที่ EBITDA นอยกวาคาเชาคงที่เร่ิมตน 

โดยที่สวนชดเชยจากผูเชา = คาเชาคงที่เร่ิมตน – EBITDA 

โดย ณ สิ้นป คาเชาคงที่เร่ิมตนจะเทากับคาเชาคงที่สุดทาย 

ทั้งนี้ ในการคํานวณ สวนแบงของผูเชา หรือ สวนชดเชยจากผูเชา รายไตรมาส จะ

คํานวณโดยใช คาเชาคงที่เร่ิมตน หรือ จํานวนเงิน 7,000,000 ดอลลารสหรัฐ คูณดวย

อัตราสวนของผลรวมของ “สัดสวนของคาเชาคงที่เร่ิมตนแตละป” ของไตรมาสน้ัน 

5. กําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดบัญชี ของทรัพยสินที่

กองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (EBITDA) 

ก ํ า ไ ร จ า ก ก า ร
ดําเนินงานกอนหัก
คาเสื่อมราคา และ
คาใชจายตัดบัญชี 
ขอ งทรัพย  สิ นที่
กองทรัสต DREIT 
เขาลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 (EBITDA) 

EBITDA  = (ก – ข – ค – ง) 
ก  =  รายไดรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (รวมถึงแตไมจํากัดเพียง 

รายไดคาหองพัก รายไดคาอาหารและเครื ่องดื ่ม และรายไดจากการ
ดําเนินงานอื่นๆ) ในไตรมาสนั้นหรือในปนั้น (แลวแตกรณี) 

ข  =  ตนทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (รวมถึงแตไมจ ํากัดเพียง 
ตนทุนคาหองพัก ตนทุนคาอาหารและเครื ่องดื ่ม และตนทุนจากการ
ดําเนินงานอื่นๆ) ในไตรมาสนั้นหรือในปนั้น (แลวแตกรณี) 

ค  =  คาใชจายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบกิจการโรงแรมในไตร
มาสนั้นหรือในปน้ัน (แลวแตกรณี) 

ง  =  คาใชจายรวมการดําเนินงานอื่นจากการประกอบกิจการโรงแรม (รวมถึง
แตไม จ ํากัดเพียง ภาษีโรงเร ือน ค าธรรมเนียมการบริหารโรงแรม 
ค าธรรมเนียมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) และคาธรรมเนียมประกันภัยเพื่อประโยชนบุคคลภายนอก 
(Public Liabilities Insurance) เปนตน) ในไตรมาสนั้นหรือในปน้ัน 
(แลวแตกรณี) 

หมายเหตุ: กรณีปของสัญญามีระยะเวลาการเชาไมเต็มเดือน หรือไมเต็มปปฏิทิน (แลวแตกรณี) 

ใหคูสัญญาคํานวณคาเชาตามขางตนเปนรายวันโดยอนุโลม 

 

 

 

 

 

รายละเอียดผูเชา 

ชื่อผูเชา บริษัท ดุสิต มัลดีฟส แมนเนจเมนท จํากัด 
วันทีจ่ดทะเบียนจัดตั้งบรษิทั 31 กรกฎาคม 2562 
คณะกรรมการบริษทั 1.นายลิม บุน กวี 

2.นางสาวพัฒนีพร เธยีรประสิทธิ์ 
3.นายมนตรี สมานวงศสถิตย 
4.โมฮัมเม็ด ชาดี อัลวา 

ผลการดําเนินงานที่ผานมาปลาสุดของผูเชา ผลการดําเนนิงานสําหรับป 2564 ของผูเชาเปนดังนี้ 
รายได: 21,651,324 ดอลลารสหรัฐ 
รายจาย: 23,545,753 ดอลลารสหรัฐ 
ขาดทุนสุทธิ: 1,894,429 ดอลลารสหรัฐ 

คุณสมบัต ิและประสบการณของผูเชาหลัก 

DMM เปนบริษัทยอยของ DMCO ซึ่งปจจุบัน DMCO 

เปนผูเชา/เชาชวงทรัพยสินที ่กองทรัสต DREIT เขา

ลงทุนครั้งแรกซึ่งตั้งอยูในประเทศไทย โดย DUSIT ถือ

ห ุ นใน DMCO ร อยละ 99.99 ของจ ํานวนห ุ นที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยกอนที่กองทรัสต DREIT 

จะเขาลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส ทาง 

DUSIT ไดเคยเขาลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี 

มัลดีฟส ผาน DMS ซ่ึงเปนบริษัทยอย ดังน้ัน DMM จึง

มีความคุนเคยกับทรัพยสินโรงแรมดังกลาวเปนอยางดี 

ผลกระทบของการเปลี่ยนตัวผู เชาหลัก เมื่อเกิด

เหต ุการณ ท ี่อาจท ําให กองทรัสต   DREIT ต อง

เปลี่ยนตัวผูเชาหลัก 

กรณีที่ผู เชาหลักไมตออายุสัญญา หรือมีการบอกเลิก

สัญญาเชาชวงและเชาทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT 

เขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที ่ 1 ผาน DMI ในฐานะบริษัท

ลงทุน (“สัญญาเชาชวง”) กอนครบกําหนดระยะเวลา

ตามสัญญา ผูจัดการกองทรัสต จะมีกระบวนการในการ

พิจารณาคัดเลือกผูเชาชวงและเชาทรัพยสินรายใหม 

โดยคํานึงถึงประโยชนของกองทรัสต DREIT และผูถือ

หนวยทรัสตเปนสําคัญ อยางไรก็ดี กองทรัสต DREIT 

อาจตองใชเวลาในการหาบุคคลอื่น เพ่ือเขามาเปนผูเชา

ชวงและเชาทรัพยสินที ่กองทรัสต DREIT เขาลงทุน

เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ดังกลาวแทนผูเชาชวงและเชาเดิม ซึ่ง

บุคคลดังกลาวอาจไมมีคุณสมบัติหรือความสามารถ

เหมือนกับผูเชาชวงและเชารายเดิม รวมทั้งคาเชาท่ี 

DMI ได รับจากผู  เช าชวงและเช ารายใหมอาจไม

เทียบเทากับผู เชาชวงและเชารายเดิม ซึ ่งจะสงผล

กระทบโดยตรงตอรายไดของกองทรัสต DREIT และ

ความสามารถในการจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือ

หนวยทรัสต  

สําหรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนตัวผูเชาหลักในกรณีที่

ผูเชาหลักไมตออายุสัญญาเชาชวงนั้น เนื่องจากสัญญา

เชาชวงซึ ่ง DMI ในฐานะบริษัทลงทุนของกองทรัสต 

DREIT ไดเขาทํากับ DMM ผู เชาหลัก จะเปนสัญญา

เชาระยะยาวมีกําหนดระยะเวลาการเชาประมาณ 21 ป 

ดังนั้น ความเสี่ยงดังกลาวจะยังไมเกิดขึ้นในชวงเวลา

ดังกลาว อยางไรก็ดี ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการให 

DMI หารือกับผูเชาชวงและเชารายเดิม และ/หรือ สรร

หาผูเชาชวงและเชารายใหมลวงหนากอนระยะเวลาเชา

สิ้นสุด เพื่อลดความเสี่ยงจากการไมมีผูเชาชวงและเชา

ในกรณีที่ผูเชาชวงและเชาเดิมไมตออายุสัญญา 
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นอกจากนั้น สัญญาเชาชวงดังกลาวมีขอกําหนดวากอน

สิ้นสุดสัญญาไมนอยกวา 3 ป ในกรณีที่ผูใหเชามีความ

ประสงคจะใหเชาชวงและใหเชาทรัพยสินทั้งหมดหรือ

บางสวนใหแกบุคคลอื่นใด ผูใหเชาจะดําเนินการใหผู

เชามีสิทธิในการพิจารณาเพื่อขอตออายุการเชากอน 

โดยผูเชาจะตองแจงใหผูใหเชาทราบวาประสงคจะตอ

สัญญาหรือไม หากผูเชาปฏิเสธการตออายุการเชา

หรือไมแจงตอสัญญาภายในระยะเวลา 120 วัน ผูให

เชาสามารถนําทรัพยสินที่เชาออกใหเชาชวงและใหเชา

แกบุคคลอื่นตอไปได ซึ ่งคาดวาระยะเวลาดังกลาวจะ

เพียงพอสําหรับใหผู จัดการกองทรัสตดําเนินการให 

DMI สรรหาผูเชาชวงและเชารายใหมทดแทนในกรณทีี่

ผูเชาชวงและเชารายเดิมไมตออายุสัญญา 

มาตรการดําเนินการหากผูเชาชวงและผูเชาราย

ปจจุบันไมปฏิบตัิตามสัญญาเชาชวง 

หาก DMM ไมปฏิบัติตามสัญญาเชาชวง DMI จะแจง

ให DMM ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาโดยจะกําหนด

ระยะเวลาในการแก ไขเหต ุผิดสัญญาตามสมควร 

อยางไรก็ตามหาก DMM ไมปฏิบัติให ถูกตองตาม

สัญญาภายในระยะเวลาดังกลาว DMI สามารถใชสิทธิ

เลิกสัญญาเชาชวงหรือเรียกคาเสียหายจาก DMM ได 

เวนแตเหตุการณดังกลาวเกิดจากเหตุสุดวิสัยตามนิยาม

ที่กําหนดไวในสัญญาเชาชวง 

อยางไรก็ดี ในกรณีที ่ DMM ผิดนัดการชําระคาเชา 

ผูจัดการกองทรัสตจะใชความพยายามอยางดีที่สุดใน

การดําเนินการให DMI เจรจาตกลงกับ DMM เพื่อชวย

หาวิธีให DMM ชําระคาเชาตามที่ตกลงกันในสัญญา

โดยเร็วที่สุดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแกผู

ถือหนวยทรัสต 

ความสมัพันธเชิงการถือหุนหรือความเก่ียวของทาง

ธุรกิจกับผูจัดการกองทรัสต 

DMM เปนบริษัทยอยของ DMCO และเปนผู เชาชวง

และเชาทรัพยสนิที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพ่ิมเติม

ครั้งที่ 1 มีความสัมพันธกับผูจัดการกองทรัสต โดยท่ี 

DMCO มีผู ถ ือหุ นรายใหญ คือ DUSIT ซ ึ ่งถ ือหุน

จํานวนประมาณรอยละ 99.99 ของจํานวนหุ นที่

จ ําหนายไดแล วทั้งหมดของ DMCO และผู  จัดการ

กองทรัสตมีผู ถือหุ นรายใหญคือ DUSIT ซึ ่งถือหุน

จํานวนประมาณรอยละ 99.99 ของจํานวนหุ นที่

จําหนายไดแลวทั้งหมดของผูจัดการกองทรัสต ดังนั้น 

DMCO และผู จัดการกองทรัสตจึงมีผูถือหุนรายใหญ

รายเดียวกัน 

การกําหนดราคาคาเชาและเง่ือนไขเกี่ยวกับการเชา 

คาเชาที่ DMI ในฐานะบริษัทลงทุนของกองทรัสต จะ

ไดรับจากการใหเชาชวงและใหเชาทรัพยสินที่กองทรัสต 

DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 อยูในรูปแบบของคา

เชาคงที่และคาเชาแปรผัน ทั้งนี้ การกําหนดคาเชาและ

เงื ่อนไขเกี่ยวกับการเชาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา

ปกติ (Arm’s Length Transaction) โดยมีโครงสราง

ค าเช าท ี ่จะสอดคล องกับลักษณะของการ จัดหา

ผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทรัสตที่กําหนดวา 

คาเชาสวนที่อางองิกับผลประกอบการของผูเชาชวง (คา

เชาแปรผัน) จะไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนเงินคา

เชาที่กําหนดไวแนนอนลวงหนา (คาเชาคงท่ี) 

ความเห ็ นของผ ู  จั ดการกองท รัสต  เก ี่ ยว กับ

ความสามารถของผู  เช าหลักในการปฏิบัติตาม

สัญญาเชาชวง 

ทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 

1 เปนทรัพยสินที่มีศักยภาพ สามารถจัดหารายไดเพียง

พอที่จะชําระคาเชาจาย โดยผลการดําเนินงานที่สําคัญ

เกี่ยวของกับทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ัง

ที่ 1 มีรายละเอียดดังน้ี 

50 รายงานประจำาปี 2564



นอกจากนั้น สัญญาเชาชวงดังกลาวมีขอกําหนดวากอน

สิ้นสุดสัญญาไมนอยกวา 3 ป ในกรณีที่ผูใหเชามีความ

ประสงคจะใหเชาชวงและใหเชาทรัพยสินทั้งหมดหรือ

บางสวนใหแกบุคคลอื่นใด ผูใหเชาจะดําเนินการใหผู

เชามีสิทธิในการพิจารณาเพื่อขอตออายุการเชากอน 

โดยผูเชาจะตองแจงใหผูใหเชาทราบวาประสงคจะตอ

สัญญาหรือไม หากผูเชาปฏิเสธการตออายุการเชา

หรือไมแจงตอสัญญาภายในระยะเวลา 120 วัน ผูให

เชาสามารถนําทรัพยสินที่เชาออกใหเชาชวงและใหเชา

แกบุคคลอื่นตอไปได ซึ ่งคาดวาระยะเวลาดังกลาวจะ

เพียงพอสําหรับใหผู จัดการกองทรัสตดําเนินการให 

DMI สรรหาผูเชาชวงและเชารายใหมทดแทนในกรณทีี่

ผูเชาชวงและเชารายเดิมไมตออายุสัญญา 

มาตรการดําเนินการหากผูเชาชวงและผูเชาราย

ปจจุบันไมปฏิบตัิตามสัญญาเชาชวง 

หาก DMM ไมปฏิบัติตามสัญญาเชาชวง DMI จะแจง

ให DMM ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาโดยจะกําหนด

ระยะเวลาในการแก ไขเหต ุผิดสัญญาตามสมควร 

อยางไรก็ตามหาก DMM ไมปฏิบัติให ถูกตองตาม

สัญญาภายในระยะเวลาดังกลาว DMI สามารถใชสิทธิ

เลิกสัญญาเชาชวงหรือเรียกคาเสียหายจาก DMM ได 

เวนแตเหตุการณดังกลาวเกิดจากเหตุสุดวิสัยตามนิยาม

ที่กําหนดไวในสัญญาเชาชวง 

อยางไรก็ดี ในกรณีที ่ DMM ผิดนัดการชําระคาเชา 

ผูจัดการกองทรัสตจะใชความพยายามอยางดีที่สุดใน

การดําเนินการให DMI เจรจาตกลงกับ DMM เพื่อชวย

หาวิธีให DMM ชําระคาเชาตามที่ตกลงกันในสัญญา

โดยเร็วที่สุดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแกผู

ถือหนวยทรัสต 

ความสมัพันธเชิงการถือหุนหรือความเก่ียวของทาง

ธุรกิจกับผูจัดการกองทรัสต 

DMM เปนบริษัทยอยของ DMCO และเปนผู เชาชวง

และเชาทรัพยสนิที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพ่ิมเติม

ครั้งที่ 1 มีความสัมพันธกับผูจัดการกองทรัสต โดยท่ี 

DMCO มีผู ถ ือหุ นรายใหญ คือ DUSIT ซ ึ ่งถ ือหุน

จํานวนประมาณรอยละ 99.99 ของจํานวนหุ นที่

จ ําหนายไดแล วทั้งหมดของ DMCO และผู  จัดการ

กองทรัสตมีผู ถือหุ นรายใหญคือ DUSIT ซึ ่งถือหุน

จํานวนประมาณรอยละ 99.99 ของจํานวนหุ นที่

จําหนายไดแลวทั้งหมดของผูจัดการกองทรัสต ดังนั้น 

DMCO และผู จัดการกองทรัสตจึงมีผูถือหุนรายใหญ

รายเดียวกัน 

การกําหนดราคาคาเชาและเง่ือนไขเกี่ยวกับการเชา 

คาเชาที่ DMI ในฐานะบริษัทลงทุนของกองทรัสต จะ

ไดรับจากการใหเชาชวงและใหเชาทรัพยสินที่กองทรัสต 

DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 อยูในรูปแบบของคา

เชาคงที่และคาเชาแปรผัน ทั้งนี้ การกําหนดคาเชาและ

เงื ่อนไขเกี่ยวกับการเชาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา

ปกติ (Arm’s Length Transaction) โดยมีโครงสราง

ค าเช าท ี ่จะสอดคล องกับลักษณะของการ จัดหา

ผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทรัสตที่กําหนดวา 

คาเชาสวนที่อางองิกับผลประกอบการของผูเชาชวง (คา

เชาแปรผัน) จะไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนเงินคา

เชาที่กําหนดไวแนนอนลวงหนา (คาเชาคงท่ี) 

ความเห ็ นของผ ู  จั ดการกองท รัสต  เก ี่ ยว กับ

ความสามารถของผู  เช าหลักในการปฏิบัติตาม

สัญญาเชาชวง 

ทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 

1 เปนทรัพยสินที่มีศักยภาพ สามารถจัดหารายไดเพียง

พอที่จะชําระคาเชาจาย โดยผลการดําเนินงานที่สําคัญ

เกี่ยวของกับทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ัง

ที่ 1 มีรายละเอียดดังน้ี 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ 

 
ป 

กอนเขากองทรัสต หลังเขากองทรัสต 
2559 2560 2561 2562 

(3 เดือน) 
2563 2564 

กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีและคา
เสื่อมที่ปรับปรุงดวยภาระคาเชาที่ดิน  

(Adjusted EBITDA) 

6.95 7.06 8.76 2.81 2.69 9.27 

คาเชาคงที่จายทรัพยสินที่กําหนดตาม
สัญญาเชา 

- - - 1.49 7.00 7.00 

ตลอดชวงผลการดําเนินงานที่แสดงตามตารางขางตน ผู

เชาชวงและเชาทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุน

เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 มีผลการดําเนินงานที่มีศักยภาพในการ

จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่สูงกวาอัตราคาเชาคง

ที ่มาโดยตลอด และคาดวาทรัพย สินที ่กองทรัสต  

DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมครั ้งที ่ 1 จะสามารถสราง

ผลตอบแทนที่สูงกวาอัตราคาเชาคงที่ไดอยางตอเนื่อง

ในอนาคต 

นอกจากนี ้ ผู เชาชวงและเชาทรัพยสินที ่กองทรัสต 

DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที ่ 1 นั ้นเปนบริษัทใน

เคร ือของ DUSIT และได รับความสนับสน ุนจาก 

DUSIT ผานการเขาทําสัญญาตกลงกระทําการระหวาง 

DUSIT กับกองทรัสต DREIT ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.   ตลอดระยะเวลาที่ DMCO และ/หรือ บริษัทยอย

ของ DMCO เปนผูเชา/ผูเชาชวงโครงการโรงแรม 

DUSIT จะดําเนินการให DMCO ตกลงจะไมกอ

หนี้ และ/หรือ ภาระผูกพันใดๆ เวนแตเปนการกอ

หนี้เพ่ือประกอบธุรกิจในโครงการโรงแรม  

2.  ตลอดระยะเวลาที่ DMCO และ/หรือ บริษัทยอย

ของ DMCO เปนผู เช าหรือผู เชาช วงโครงการ

โรงแรม DUSIT ตกลงจะดํารงสัดสวนการถือหุนใน 

DMCO ไมตํ่ากวารอยละ 99.99 ของจํานวนหุน

ทั้งหมดของ DMCO ดวยการถือหุนโดยตนเอง

หรือดวยบริษัทยอยของ DUSIT และจะดําเนินการ

ให DMCO ดํารงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย

ของ DMCO ใหไมตํ ่ากวารอยละ 99.99 ของ

จํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทยอยดังกลาว 

3.  ตลอดระยะเวลาที่ DMCO และ/หรือ บริษัทยอย

ของ DMCO เปนผู เชา/ผูเชาชวงภายใตสัญญา

เชา/เชาชวงทรัพยสินในโครงการโรงแรม DUSIT 

ตกลงจะใหการสนับสนุนทางการเงิน รวมถึงวงเงิน

สํารองเพื ่อรองรับคาใชจายที ่เกิดขึ ้นในกรณีที่ 

DMCO และ/หรือ บริษัทยอยของ DMCO ขาด

สภาพคลองทางการเงินหรือมีเงินไมเพียงพอ

สําหรับคาใชจายที่เกิดขึ ้นในการดําเนินกิจการ

โครงการโรงแรม เพ่ือให DMCO และ/หรือ บริษัท

ยอยของ DMCO สามารถดําเนินกิจการโครงการ

โรงแรมไดตามวัตถุประสงคและมีประโยชนสูงสุด

ตามที่ DMCO และ/หรือ บริษัทยอยของ DMCO 

ไดมีขอตกลงไวกับกองทรัสต DREIT   

ภายใตขอขอตกลงกระทําการขางตนผู เชาชวง/เชา

ทรัพยสินท่ีกองทรัสตเขาลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังที่ 1 จะไดรับ

ความสนับสนุนจาก DUSIT ซึ่งเปนบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยซึ่งมีประสบการณในการบริหารและ

จัดการโรงแรมซึ ่งเปนที ่ร ู จักและไดรับการยอมรับใน

ระดับนานาชาติมากกวา 70 ป 
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รายละเอียดของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ชื่อผูบรหิารอสังหาริมทรัพย บริษัท ดุสิต เวิลดวายด มัลดฟีส จํากัด 
วันทีจ่ดทะเบียนจัดตั้งบรษิทั 15 กันยายน 2562 
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ รับบริหารโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส  
ความเก่ียวของทางธุรกิจกบัผูจัดการ
กองทรัสต 

เปนบริษัทในกลุมดุสิตธานี โดยที่ DUSIT ถือหุนในบริษัท
ดังกลาวทางตรง และ/หรือทางออมรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 90 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ซึ่ง 
DUSIT เปนผูถือหุนรายใหญของผูจัดการกองทรัสต โดย
ถือหุนในผูจัดการกองทรัสต รอยละ 99.99 ของจํานวน
หุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด 

คาตอบแทนที่ไดรับจากการบริหาร
อสังหารมิทรัพย 

คารับจางบริหารโรงแรม (Management fee) 
คาใชจายทําการตลาด (Marketing fee) 
คาแรงจูงใจ (Incentive fee) 

ความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจ

ระหวางกองทรัสตและผูบริหารจัดการโรงแรม 

แมวา DMM ไดกําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติ

หนาที ่ของบริษัทในกลุมดุสิตธานี ในฐานะผู บริหาร

อสังหาริมทรัพยอยางระมัดระวัง ความขัดแยงทาง

ผลประโยชนระหวางกองทรัสต DREIT กับ บริษัทใน

กลุมดุสิตธานี กย็ังอาจเกดิข้ึนได เนื่องจาก DUSIT และ

บริษัทในกลุ มยังคงทําหนาที ่ในการบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรมแหงอื่นๆ ในหลายๆ 

พื้นที่ท่ี DUSIT เปนเจาของ และ/หรือ มีอํานาจควบคุม 

นอกเหน ือจากการบริหารทรัพย  สินในกองทรัสต  

DREIT  

อย างไรก ็ตาม โอกาสท ี ่จะเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนนั้นมีไมมากนัก เนื่องจากโรงแรมของกลุม

ดุสิตธานี ที ่ไมไดเปนทรัพยสินหลักของกองทรัสต 

DREIT นั ้น ไมไดอยู ในพื ้นที ่ใกลเคียงกับโรงแรมที่

กองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมในครั้งที่ 1 อีกทั้ง

แตละโรงแรมมีกลุมลูกคาเปาหมายแตกตางกันไป ตาม

ลักษณะการใหบริการ ทําเลที่ตั้ง สถาปตยกรรมและ

การตกแตง ซึ่งลวนเปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจเขา

พักของลูกคา ซึ่งยอมเลือกเขาพักในโรงแรมที่ตรงกับ

ความตองการของตนเองเปนหลัก  

นอกจากนี ้ DMM จะทําการวาจางบริษัทในกลุมดุสิต

ธานี ซึ่ง DUSIT ถือหุนในบริษัทดังกลาวทางตรง และ/

หรือทางออมรวมกนัไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวน

หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ใหเปนผูบริหารโรงแรม 

โดยมีโครงสรางสัญญาที่จะสรางแรงจูงใจใหแกบริษัท

ดังกล าวในการสร างผลก ํา ไรในระดับท ี ่ด ีให แก

กองทรัสต DREIT อยางตอเนื ่อง โดยกําหนดใหมี

คาธรรมเนียมบริหารเพ่ือสรางแรงจูงใจในการเพิ่มกําไร

จากการดําเนินงาน (Gross Operating Profit) อัน

จะชวยลดความเสี ่ยงจากการเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนดังกลาวได เนื่องจากจะชวยสรางแรงจูงใจ

ในการบริหารจัดการโรงแรม เพื่อเพิ่มรายไดคาเชาและ

คาบริการ โดยมีการควบคุมตนทุนและคาใช จ าย

เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินใหอยูใน

ระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มคาธรรมเนียมบริหารที่

จะไดรับจาก DMM 
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รายละเอียดของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ชื่อผูบรหิารอสังหาริมทรัพย บริษัท ดุสิต เวิลดวายด มัลดฟีส จํากัด 
วันทีจ่ดทะเบียนจัดตั้งบรษิทั 15 กันยายน 2562 
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ รับบริหารโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส  
ความเก่ียวของทางธุรกิจกบัผูจัดการ
กองทรัสต 

เปนบริษัทในกลุมดุสิตธานี โดยที่ DUSIT ถือหุนในบริษัท
ดังกลาวทางตรง และ/หรือทางออมรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 90 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ซึ่ง 
DUSIT เปนผูถือหุนรายใหญของผูจัดการกองทรัสต โดย
ถือหุนในผูจัดการกองทรัสต รอยละ 99.99 ของจํานวน
หุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด 

คาตอบแทนที่ไดรับจากการบริหาร
อสังหารมิทรัพย 

คารับจางบริหารโรงแรม (Management fee) 
คาใชจายทําการตลาด (Marketing fee) 
คาแรงจูงใจ (Incentive fee) 

ความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจ

ระหวางกองทรัสตและผูบริหารจัดการโรงแรม 

แมวา DMM ไดกําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติ

หนาที ่ของบริษัทในกลุมดุสิตธานี ในฐานะผู บริหาร

อสังหาริมทรัพยอยางระมัดระวัง ความขัดแยงทาง

ผลประโยชนระหวางกองทรัสต DREIT กับ บริษัทใน

กลุมดุสิตธานี กย็ังอาจเกดิข้ึนได เนื่องจาก DUSIT และ

บริษัทในกลุ มยังคงทําหนาที ่ในการบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรมแหงอื่นๆ ในหลายๆ 

พื้นที่ท่ี DUSIT เปนเจาของ และ/หรือ มีอํานาจควบคุม 

นอกเหน ือจากการบริหารทรัพย  สินในกองทรัสต  

DREIT  

อย างไรก ็ตาม โอกาสท ี ่จะเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนนั้นมีไมมากนัก เนื่องจากโรงแรมของกลุม

ดุสิตธานี ที ่ไมไดเปนทรัพยสินหลักของกองทรัสต 

DREIT นั ้น ไมไดอยู ในพื ้นที ่ใกลเคียงกับโรงแรมที่

กองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมในครั้งที่ 1 อีกทั้ง

แตละโรงแรมมีกลุมลูกคาเปาหมายแตกตางกันไป ตาม

ลักษณะการใหบริการ ทําเลที่ตั้ง สถาปตยกรรมและ

การตกแตง ซึ่งลวนเปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจเขา

พักของลูกคา ซึ่งยอมเลือกเขาพักในโรงแรมที่ตรงกับ

ความตองการของตนเองเปนหลัก  

นอกจากนี ้ DMM จะทําการวาจางบริษัทในกลุมดุสิต

ธานี ซึ่ง DUSIT ถือหุนในบริษัทดังกลาวทางตรง และ/

หรือทางออมรวมกนัไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวน

หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ใหเปนผูบริหารโรงแรม 

โดยมีโครงสรางสัญญาที่จะสรางแรงจูงใจใหแกบริษัท

ดังกล าวในการสร างผลก ํา ไรในระดับท ี ่ด ีให แก

กองทรัสต DREIT อยางตอเนื ่อง โดยกําหนดใหมี

คาธรรมเนียมบริหารเพ่ือสรางแรงจูงใจในการเพิ่มกําไร

จากการดําเนินงาน (Gross Operating Profit) อัน

จะชวยลดความเสี ่ยงจากการเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนดังกลาวได เนื่องจากจะชวยสรางแรงจูงใจ

ในการบริหารจัดการโรงแรม เพื่อเพิ่มรายไดคาเชาและ

คาบริการ โดยมีการควบคุมตนทุนและคาใช จ าย

เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินใหอยูใน

ระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มคาธรรมเนียมบริหารที่

จะไดรับจาก DMM 

อีกทั้ง กองทรัสต DREIT ไดมีการจัดทําขอตกลงกระทาํ

การกับ DUSIT เพื่อไมใหขัดกับการจัดหาผลประโยชน

จากทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติม

ครั้งที่ 1 เชน ตลอดระยะเวลาที่ดุสิต แมนเนจเมนท 

และ/หรือ บริษัทยอยของดุสิต แมนเนจเมนทเปนผูเชา

ชวงและเชาโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส นับแต

กองทรัสต DREIT เขาลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิต

ธานี มัลดีฟส DUSIT และบุคคลใดๆ ที ่ DUSIT มี

อํานาจควบคุมไมวาทางตรงหรือทางออมจะไมประกอบ

ธุรกิจโรงแรม (ไมวาโดยการถือกรรมสิทธิ ์หรือสิทธิ

ครอบครอง และ/หรือ โดยการรับจางบริหารกิจการ

โรงแรม) ที่ตั้งอยูในรัศมี 10 กิโลเมตร นับจากที่ตั้งของ

โครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส ในลักษณะเปนการ

แขงขันโดยตรงกับกิจการโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัล

ดีฟส อันมีชื่อของยี่หอ (Brand) ที่ใชกับกิจการโรงแรม

นั้นๆ ที่เหมือนกับโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส 

(Exclusivity Area)  

นอกจากน้ี ในกรณีท่ี DUSIT และบุคคลใดๆ ที่ DUSIT 

มีอํานาจควบคุมไมวาทางตรงหรือทางออมประกอบ

ธุรกิจโรงแรม (ไมวาโดยการถือครองกรรมสิทธิ์หรือ

สิทธิครอบครอง และ/หรือ โดยการรับจางบริหาร

กิจการโรงแรม) ในสาธารณรัฐมัลดีฟส โดยกําหนด

เง ื ่อนไขในเร ื ่อง Exclusivity Area ในสัญญาเชา 

และ/หรือ สัญญาจางบริหารกิจการโรงแรม และ/หรือ 

สัญญาอื ่นใดที ่เก ี ่ยวของซึ ่งเขาทํากับบุคคลอื ่นใน

ลักษณะที่ดีกวาที่ไดใหไวกับกองทรัสต DREIT และผู

เชาชวงและเชาโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส ใน

สัญญาฉบับนี้และสัญญาจางบริหารโครงการโรงแรม

ดุสิตธานี มัลดีฟส DUSIT และบุคคลใดๆ ที่ DUSIT มี

อํานาจควบคุมไมวาทางตรงหรือทางออมตกลงที ่จะ

ดําเนินการแกไขเงื ่อนไขในเรื ่อง Exclusivity Area 

ในสัญญาฉบับนี้และสัญญาจางบริหารโครงการโรงแรม

ดุสิตธานี มัลด ีฟสใหไม ด อยกวาเง ื ่อนไขในเร ื ่อง 

Exclusivity Area ท่ีไดใหไวกับบุคคลอื่นดังกลาว  

 นอกจากนี้ เพื่อเปนการปองกันไมให DUSIT แขงขัน

กับโรงแรมภายใตกองทรัสต DREIT และเพื ่อเปด

โอกาสใหกองทรัสต DREIT สามารถขยายการลงทุนใน

อนาคตได ภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่กองทรัสต 

DREIT เขาลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส 

ในกรณีที่ DUSIT ประสงคที่จะนําโรงแรมหรือรีสอร

ทของ DUSIT หรือบริษัทในเครือซึ่งตั้งอยูในประเทศ

ไทยออกขายหรือใหเชาแกกองทรัสตเพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย รายอ ื ่นใด DUSIT ตกลงให สิทธิ

กองทรัสต DREIT ที่จะลงทุนในทรัพยสินดังกลาวกอน

กองทรัสตเพื ่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยรายอื่น 

(Right of First Refusal) โดย  DUSIT ต  อ งบอก

กลาวให กองทรัสต DREIT ทราบถึงขอเสนอ และ

กองทรัสต DREIT ตองแจงความประสงคหรือปฏิเสธ

ภายใน 120 วัน โดยในกรณีที ่กองทรัสต DREIT 

ปฏิเสธการลงทุนหรือไมไดแจงความประสงคในการ

ลงทุนในทรัพยสินดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนดไม

วาดวยเหตุใด DUSIT สามารถจะนําทรัพยสินนั้นๆ ไป

จําหนาย จาย โอน หรือใหเชาแกทรัสตเพ่ือการลงทนุใน

อสังหาริมทรัพยรายอื ่นตอไปได แตขอกําหนดและ

เง ื ่ อนไขท ี ่ เ สนอให  แก ท รัสต  เพ ื ่ อการลงท ุน ใน

อสังหาริมทรัพย รายอ ื ่นจะต องเป นข อเสนอท ี ่มี

สาระสําคัญไมแตกตางหรือดีกวาขอเสนอที่ DUSIT 

เสนอใหแกกองทรัสต หากกองทรัสต DREIT ไดบอก

กลาวแสดงความประสงคในการลงทุนในทรัพยสิน

ดังกลาวแลว คูสัญญาจะรวมมือกันในการดําเนินการ

เพ่ือใหไดรับอนุมัติจากสาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ผูถอื

หนวยทรัสต และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
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สรุปการจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรพัยของกองทรสัต 

 
รายละเอียดการจัดหาประโยชน 

จากทรัพยสินหลัก 
ทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT  

เขาลงทนุเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
ทรัพยสนิ โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส 
ผูเชาหลัก บริษัท ดุสิต มัลดีฟส แมนเนจเมนท จํากัด 
สัดสวนการเชาพื้นที่  รอยละ 100 
ระยะเวลาการเชา ประมาณ 21 ป (สิ้นสุดป 2583) 
คาเชาคงที่ ไมตํ่ากวา 7 ลานดอลลารสหรัฐ  
คาเชาแปรผัน รอยละ 90 ของ EBITDA สวนที่เกินของคาเชาคงที่เร่ิมตน 

ตลอดอายุสัญญาเชา 
ผูบริหารโรงแรม บริษัท ดุสิต เวิลดวายด มัลดฟีส จํากัด  
สัญญาบริหารโรงแรม ประมาณ 21 ป นับแตวันที่เริ่มดําเนินงาน 
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สรุปการจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรพัยของกองทรสัต 

 
รายละเอียดการจัดหาประโยชน 

จากทรัพยสินหลัก 
ทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT  

เขาลงทนุเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
ทรัพยสนิ โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส 
ผูเชาหลัก บริษัท ดุสิต มัลดีฟส แมนเนจเมนท จํากัด 
สัดสวนการเชาพื้นที่  รอยละ 100 
ระยะเวลาการเชา ประมาณ 21 ป (สิ้นสุดป 2583) 
คาเชาคงที่ ไมตํ่ากวา 7 ลานดอลลารสหรัฐ  
คาเชาแปรผัน รอยละ 90 ของ EBITDA สวนที่เกินของคาเชาคงที่เร่ิมตน 

ตลอดอายุสัญญาเชา 
ผูบริหารโรงแรม บริษัท ดุสิต เวิลดวายด มัลดฟีส จํากัด  
สัญญาบริหารโรงแรม ประมาณ 21 ป นับแตวันที่เริ่มดําเนินงาน 

 

การกูยืมเงิน 

วิธีการกูยืมเงิน 

กองทรัสตสามารถกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันใดๆ แก

ทรัพยสินของกองทรัสตได โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย

วิธีรวมกันในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งหมายความรวมถึง 

การออกตราสารหรือการเขาทําสัญญาไมวาในรูปแบบ

ใดที่มีความหมายหรือเนื้อหาสาระที่แทจริงเขาลักษณะ

เปนการกูยืมเงิน ดังน้ี 

(1)  การกู ยืมเงิน ขอสินเชื่อ เบิกเงินเกินบัญชีจากนิติ

บุคคล หรือสถาบันการเงิน ทั้งในประเทศ และ/

หรือตางประเทศ ซึ ่งรวมถึงบริษัทประกันภัยซึ่ง

จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเกี่ยวของกับประกันภัย และ

กองทรัสตอาจพิจารณาใหหลักประกันในการชําระ

เงินกูยืมดังกลาวดวย นอกจากนี้ กองทรัสตอาจทาํ

สัญญาซื้อขายลวงหนา หรือซื้อขายตราสารอนุพันธ

ทางการเงิน (Derivative Product) เพื่อปองกัน

ความเสี ่ยงของกองทรัสตจากอัตราแลกเปลี ่ยน 

และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกูยืมเงิน

ไม  ว  า ทั ้ งจ ํ านวนหร ื อบางส วน เช น  สัญญา

แลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency 

Swap) หรือสัญญาแลกเปลี ่ยนอัตราดอกเบี้ย 

(Interest Rate Swap) เปนตน หรือ 

(2)  การออกตราสาร การออกตราสารหนี้ ไมวาระยะ

สั้นและระยะยาว เพื ่อจําหนายใหแกผู ลงทุนท้ัง

ป ร ะ เ ภ ท บ ุ ค คล แ ล ะ ส ถ า บั นต า มป ร ะ ก า ศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน 

ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ และกองทรัสตอาจพิจารณาให

หลักประกันท่ีเกี่ยวของกบัการออกตราสารดังกลาว

ดวย  

ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตจะพิจารณาถึงความจําเปนและ

ความเหมาะสมในการกูยืมเงิน เปลี่ยนแปลง หรือกอ

ภาระผูกพันเหนือทรัพยสินของกองทรัสต เพื่อประโยชน

ของกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสต โดยใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการในการกู ยืมเงินหรือกอภาระ

ผูกพันตามที่กําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสตฉบับน้ี และ

กฎหมายที ่เกี ่ยวของ โดยไมตองขอมติอนุมัติจากที่

ประชุมผู ถือหนวยทรัสตเทาที่ไมขัดกับกฎหมายและ

สัญญากอตั ้งทรัสต ฉบับน ี ้  อย างไรก ็ด ี  ในกรณีท่ี

กองทรัสต น ําทรัพย สินหลักของกองทรัสตไปเปน

หลักประกันการชําระเงินกูยืม ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงิน

หลักประกันใหแกผูใหกูรายเดิมจากหลักประกันที่มีอยู

แลว ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ ทรัสตีจะเปนผูลงนามผูกพันกองทรัสตในการเขา

ทําสัญญาเพื ่อกู ย ืมเงิน เปลี ่ยนแปลง หรือกอภาระ

ผูกพันเหนือทรัพยสินของกองทรัสต หรืออาจมอบ

อํานาจใหผู จัดการกองทรัสตลงนามผูกพันกองทรัสต

ตามสัญญาดังกลาวแทนได ทั ้งนี ้ ในกรณีที ่ทรัสตีมี

ความประสงคจะแกไขขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขใด ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการกูยืมเงิน เปลี่ยนแปลง หรือกอภาระ

ผูกพันเหนือทรัพยสินของกองทรัสตดังกลาว ทรัสตีจะ

กระทําไดเม่ือไดตกลงรวมกันกับผูจัดการกองทรัสตกอน 

และในกรณีที ่คู สัญญาไมสามารถหาขอยุติรวมกันได 

คูสัญญาทั้งสองฝายขอสงวนสิทธิที่จะจัดประชุมผูถือ

หนวยทรัสตเพื่อหาขอยุติ โดยใหผู จัดการกองทรัสต

ดําเนินการจัดประชุมผูถือหนวยทรัสตตามวิธีการขอมติ

และการประชุมผู ถือหนวยทรัสตที ่ระบุไวในสัญญา

กอตั้งทรัสต 

 

สรุปสาระสําคัญของสัญญากูยืมเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตมียอดสินเชื่อคง

คางกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โดย

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญเปนดังน้ี 
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ผูกู ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดุสิตธานี 

ผูใหสินเชือ่ ธนาคารซ ี ไอ เอ ็ มบ ี  ไ ทย  จ ํ า กั ด 
(มหาชน) 

วงเงินกู สินเชื่อเงินกูแบบมีกําหนดเวลาจํานวน
รวมไมเกิน 1,944.21 ลานบาท 

วัตถุประสงค
การกูยืม 

เพื ่อลงทุนในทรัพยสินที ่กองทรัสต 
DREIT เข าลงทุนเพิ ่มเติมครั ้ งท ี ่  1 
และ/หรือ ชําระหนี้เงินกูตามสัญญากู
เดิมของกองทรัสต และ/หรือ ปรับปรุง
หรือซอมแซมทรัพยสินที ่กองทรัสต 
DREIT เ ข  า ล งท ุ นค รั ้ ง แ ร ก แ ล ะ
ทรัพย สินท ี ่กองทรัสต  DREIT เขา
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และ/หรือ ใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสตใน
การบริหารและการดําเนินงานของ
กองทรัสต 

อัตรา
ดอกเบ้ีย 

ไมเกินอัตราอางอิงเฉลี่ย MLR ของ 4 
ธนาคารใหญ   (ธนาคารกร ุ ง เทพ 
ธนาคารก สิกรไทย ธนาคารไทย
พาณิชย และธนาคารกรุงไทย) หรือ
อัตราเทียบเทา 

ระยะเวลา
การกูยืม 

5 ป นับจากวันที่เบิกเงินกูงวดแรก  

หลักประกัน  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเกต็  

 สิทธิการเชาในที่ดิน และกรรมสิทธิ์
ในสิ่งปลูกสรางของโรงแรมดุสิตธานี 
มัลดีฟส 

ประโยชนของการกูยืมเงิน 

ผูจัดการกองทรัสตเห็นวาการกูยืมเงินเพื่อใชสําหรับการ

ลงท ุนในทรัพย สินท ี ่กองทรัสต  DREIT เข าลงทุน

เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จะเปนประโยชนตอผูถือหนวยทรัสต 

เน่ืองจากจะชวยใหกองทรัสตมีโครงสรางการบริหารเงนิ

ที ่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีตนทุนในการลงทุนท่ี

ตํ่าลงเมื่อเทียบกับการเสนอขายหนวยทรัสตเพียงอยาง

เดียว ซึ่งจะสงผลใหผลตอบแทนของผูถือหนวยทรัสตดี

ขึ้น นอกจากนี้ เงื่อนไขในการกูยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอัตรา

ดอกเบี ้ยการชําระดอกเบี ้ย และการใหหลักประกันท่ี

เกี่ยวของกับการกูยืมเงิน จะเปนไปอยางสมเหตุสมผล

และเปนเงื่อนไขทางการคาตามปกติ (Arm’s Length 

Basis) อย างไรก็ด ี การกู ย ืมเงินดังกลาวจะทําให

กองทรัสตมีภาระดอกเบี้ยและเงินตนที่ตองชําระซึ่งอาจ

สงผลกระทบตอสภาพคลองของกองทรัสต 

สถานะของการกูย ืมเงินรอบปบัญชี 2564 สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

จํานวนเงินกู 1,740,433,301 

มูลคาทรัพยสินรวม 7,794,790,601 

อัตราสวนหนี้สินเงินกูยืมตอ

มูลคาทรัพยสินรวม 

รอยละ 22 

การสํารองเงินตนและดอกเบี้ยเพื่อชําระหนี้เงินกูยืม

ของกองทรัสต 

DREIT มีภาระผูกพันตองชําระคืนเงินตามสัญญากูยืม

เงนิกับธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ซึ่งเปน

การชําระคืนเงินตนครั ้งเดียวเมื ่อครบกําหนดชําระ 

ผูจัดการกองทรัสตจึงไดกําหนดนโยบายกันสํารองเงิน

เพื่อชําระหนี้ตามภาระผูกพันจากการกูยืม โดยในป 

2564 ผูจัดการกองทรัสตจะกันเงินสํารองเพ่ือการชาํระ

หนี้ตามสัญญากูยืมเงิน ไมเกิน 150 ลานบาท ทั้งนี้ การ

สํารองเงินเพื่อชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยจะถูกนําไป

คํานวณกําไรส ุทธิท ี ่ปรับปร ุงแลวตามเกณฑหรือ

ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่กําหนด กอนดําเนินการ

จายประโยชนตอบแทน  
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ผูกู ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดุสิตธานี 

ผูใหสินเชือ่ ธนาคารซ ี ไอ เอ ็ มบ ี  ไ ทย  จ ํ า กั ด 
(มหาชน) 

วงเงินกู สินเชื่อเงินกูแบบมีกําหนดเวลาจํานวน
รวมไมเกิน 1,944.21 ลานบาท 

วัตถุประสงค
การกูยืม 

เพื ่อลงทุนในทรัพยสินที ่กองทรัสต 
DREIT เข าลงทุนเพิ ่มเติมครั ้ งท ี ่  1 
และ/หรือ ชําระหนี้เงินกูตามสัญญากู
เดิมของกองทรัสต และ/หรือ ปรับปรุง
หรือซอมแซมทรัพยสินที ่กองทรัสต 
DREIT เ ข  า ล งท ุ นค รั ้ ง แ ร ก แ ล ะ
ทรัพย สินท ี ่กองทรัสต  DREIT เขา
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และ/หรือ ใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสตใน
การบริหารและการดําเนินงานของ
กองทรัสต 

อัตรา
ดอกเบ้ีย 

ไมเกินอัตราอางอิงเฉลี่ย MLR ของ 4 
ธนาคารใหญ   (ธนาคารกร ุ ง เทพ 
ธนาคารก สิกรไทย ธนาคารไทย
พาณิชย และธนาคารกรุงไทย) หรือ
อัตราเทียบเทา 

ระยะเวลา
การกูยืม 

5 ป นับจากวันที่เบิกเงินกูงวดแรก  

หลักประกัน  กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเกต็  

 สิทธิการเชาในที่ดิน และกรรมสิทธิ์
ในสิ่งปลูกสรางของโรงแรมดุสิตธานี 
มัลดีฟส 

ประโยชนของการกูยืมเงิน 
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เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จะเปนประโยชนตอผูถือหนวยทรัสต 
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เพื่อชําระหนี้ตามภาระผูกพันจากการกูยืม โดยในป 

2564 ผูจัดการกองทรัสตจะกันเงินสํารองเพ่ือการชาํระ
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สํารองเงินเพื่อชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยจะถูกนําไป

คํานวณกําไรส ุทธิท ี ่ปรับปร ุงแลวตามเกณฑหรือ

ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่กําหนด กอนดําเนินการ

จายประโยชนตอบแทน  

 

การใหเงินกูยืมแกบริษัทที่กองทรัสตเขาลงทุน 

ในการเขาลงทุนในทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขา

ลงทุนเพิ ่มเติมครั้งที ่ 1 กองทรัสต DREIT เขาลงทุน

ทางออมใน DMI (โดยกองทรัสต DREIT ถือหุ นใน 

DMI ผานบริษัทไทยที่กองทรัสต DREIT และบุคคลท่ี

กองทรัสต DREIT แตงตั้ง เขาถือหุนในบริษัทดังกลาว

ไมนอยกวารอยละ 100) โดยเขาถือหุนในสัดสวนรอย

ละ 100 และมีสิทธิออกเสียงรอยละ 100 ของจํานวน

สิทธิออกเสียงทั ้งหมดของ DMI  และผานการใหเงิน

กูยืมผูถือหุนแก DMI โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบริหาร

โครงสรางตนทุนทางการเงินและคาใชจายของ DMI ให

มีประสิทธิภาพ 

 

 

สรุปสาระสําคัญของรางสัญญากูยืมเงินระหวางกองทรัสต DREIT และ DMI 

ผูกู บริษัท ดุสิต มัลดีฟส อินเวสเมนท จํากดั (“DMI”) 
ผูใหสินเชือ่ กองทรัสต DREIT 
วงเงินกู ไมเกิน 2,385,600,000 บาท ทั้งน้ีกองทรัสต DREIT ใหวงเงินกูยืมเปนสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐ โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทําสัญญาเงินกู 
วัตถุประสงคการ
กูยืม 

เพื่อลงทุนในทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และ/หรือ ปรับปรุง
หรือซอมแซมทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และ/หรือ ใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารและการดําเนินของ DMI  

อัตราดอกเบี้ย ไมเกิน รอยละ 6.0 ตอป 
ระยะเวลาการ
กูยืม 

5 ป 

การชําระคืนเงิน
ตน 

ครั้งเดียวเมื่อครบกําหนดชําระ 

การชําระดอกเบ้ีย  ชําระดอกเบ้ียรายเดือน 
เง่ือนไขพเิศษ ผูกูตองดําเนินการใหผูถือหุนของผูกู ดํารงสัดสวนการใหเงินกูยืมตามสัดสวนการถือหุน 
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Industry Overview

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ภาพรวมของภาวะ 
อุตสาหกรรม 
ภาพรวมสถานการณทองเที่ยวใน
ประเทศไทย 

ในป 2564 ภาพรวมการทองเที่ยวในประเทศไทย
ที่คาดวาจะดีขึ้นกวาปที ่ผานมา จากการที่ทั่วโลก
เริ่มมีวัคซีนปองกัน COVID-19 รวมถึงเริ่มมีแผน
ผอนคลายมาตรการจํากัดการเดินทางต าง ๆ 
ดังเชนในประเทศไทยที่ไดมีการเปดประเทศรับ
นักทองเที ่ยวชาวตางชาติ โดยโครงการนํารอง
จั งหวั ดภ ู เก็ ต  (Phuket Sandbox) จน ไปถึ ง
เปดรับนักทองเที่ยวจาก 63 พื้นที่/ประเทศ โดยไม
มีการกักตัว (Test & Go) การผอนปรนนโยบาย
ของภาครัฐตามสถานการณการระบาดของโรค ท้ัง
ในส  วนของมาตรการควบค ุ มการ เ ดินทาง
ภายในประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม แต  สถานการณ การแพร  ระบาดของ 
COVID-19 ยังคงเกิดข ึ ้นอยางต อเนื ่อง ทําให
รายไดการทองเที่ยวไทย ลดลงกวา รอยละ 21 
เมื ่อเทียบกับชวงเด ียวกันของปกอน โดยในป 
2564 ประเทศไทย มีรายไดจากการทองเที ่ยว 
0.38 ล  าน ล  า นบ าท  แ บ  ง เ ป  น รา ย ได  จ า ก
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 0.02 ลานลาน
บาท และรายไดจากนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 
0.36 ลานลานบาท  

สถานการณทองเท่ียวระหวางประเทศ 

จากการที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ทําให
ทางการไทยปดนานฟาและชายแดนระหวาง
ประเทศ ตั้งแตชวงตนเดือนเมษายน 2563 เปน
ตนมา โดยไมอนุญาตใหชาวตางชาติเดินทางเขามา
ทองเท ี ่ยว จนกระทั ่งในชวงไตรมาส 4 ของป 
2563 ภาครัฐได ออกมาตรการผ อนคลายให
ชาวตางชาติเดินทางเขามาในประเทศไทยไดใน

กลุ มจ ํากัด เช น กลุ มนักท องเท ี ่ยวต างชาติท่ี
ตองการมาพํานักในประเทศไทยระยะยาวประเภท
พิเศษ (Special Tourist Visa – STV) นักทองเท่ียว
กลุมสิทธิพิเศษ และกลุมอื่น ๆ (นักธุรกิจ และผูที่
เขามารักษาตัวระยะยาว) โดยตั้งแตตนป 2564 
นักทองเที่ยวชาวตางชาติยังคงเดินทางเขามาใน
ประเทศไทยอย างต อเน ื ่อง จนกระทั ่ ง เด ือน
ก ร กฎ าค ม  2564 ท ี ่ ม ี ก า ร เ ติ บ โ ต ข ึ ้ น ข อ ง
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เขามาในประเทศอยาง
ชัดเจน จากโครงการภูเก็ตแซนดบ็อกซ (Phuket 
Sandbox) ทําใหมีการเติบโตของนักทองเที ่ยว
ตางชาติ รอยละ 217.1 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผาน
มา และการเปดรับนักทองเท ี ่ยวต างชาติผาน
โครงการ Test & Go ในรูปแบบไมตองกักตัว 
ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2564 ทําใหมีการเติบโต
ของนักทองเที่ยวตางชาติรอยละ 350.2 เมื่อเทียบ
กับเดือนที่ผานมา  

ในป 2564 มีนักทองเที ่ยวชาวตางชาติ จํานวน 
427,869 คน  ลดลงร  อยละ  93.6 จากช  ว ง
เดียวกันของปกอน โดยนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่
เขามาทองเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด 3 อับดับ
แรก ไดแก นักทองเที่ยวจากประเทศ (1) เยอรมนี 
จํานวน 45,874 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.7 
ของจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมดที่เขา
มาในประเทศไทย (2) สหราชอาณาจักร และ (3) 
สหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.0 และ 8.9 
ตามลําดับ เนื่องจากมีความพรอมในการเดินทาง
ของนักทองเที่ยว รวมถึงมีขอจํากัดในการเดินทาง
ระหวางประเทศนอยกวาประเทศในแถบเอเชีย 
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หนวย : คน 
ป 2564 

ลําดับ 
แบงตามประเทศ แบงตามทวีป 

ประเทศ 
จํานวน

นักทองเที่ยว 
สัดสวน ทวีป 

จํานวน
นักทองเที่ยว 

สัดสวน 

1 เยอรมนี 45,874  10.7% ยุโรป 250,948  58.7% 

2 
สหราช
อาณาจักร 

38,663  9.0% 
เอเชีย
ตะวันออก 

73,428  17.2% 

3 สหรัฐอเมริกา 37,880  8.9% อเมริกา 47,395  11.1% 

จํานวนนักทองเที่ยวในป 2564 427,869  
 

ป 2563 

ลําดับ 
แบงตามประเทศ แบงตามทวีป 

ประเทศ 
จํานวน

นักทองเที่ยว 
สัดสวน ทวีป 

จํานวน
นักทองเที่ยว 

สัดสวน 

1 จีน 1,249,910 18.6% 
เอเชีย
ตะวันออก 

3,739,408  55.8% 

2 มาเลเซีย 619,451  9.2% ยุโรป 2,078,979  31.0% 

3 รัสเซีย 587,167  8.8% เอเชียใต 321,753  4.8% 

จํานวนนักทองเที่ยวในป 2563 6,702,396  
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จาํนวนนักท่องเที�ยวที�เดินทางเข้าประเทศ

 ปี 2564 

หน่วย: คน 
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ลําดับ 
แบงตามประเทศ แบงตามทวีป 

ประเทศ 
จํานวน

นักทองเที่ยว 
สัดสวน ทวีป 

จํานวน
นักทองเที่ยว 

สัดสวน 

1 จีน 1,249,910 18.6% 
เอเชีย
ตะวันออก 

3,739,408  55.8% 

2 มาเลเซีย 619,451  9.2% ยุโรป 2,078,979  31.0% 

3 รัสเซีย 587,167  8.8% เอเชียใต 321,753  4.8% 

จํานวนนักทองเที่ยวในป 2563 6,702,396  
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จาํนวนนักท่องเที�ยวที�เดินทางเข้าประเทศ

 ปี 2564 

หน่วย: คน 
สถานการณทองเที่ยวในประเทศ 

ภาพรวมการทองเท ี ่ยวไทยเที ่ยวไทยปรับตัว
สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของ 
COVID-19 จากการที ่ม ีการระบาดตั ้งแตต นป 
2564 รวมถึงเกิดการระบาดระลอกใหมในชวง
เดือนเมษายน 2564 ทําใหภาครัฐยกระดับการ
ควบคุมโรค โดยการประกาศใชมาตรการจํากัดการ
เดินทาง เช น  การห  ามออกนอกเคหสถาน 
(Curfew) การจํากัดเวลาการใหบริการของรานคา 
รวมถึงการปดสถานบริการตางๆ สงผลใหจํานวน

นักทองเที ่ยวชาวไทยเที ่ยวไทยหดตัวลงอยาง
ตอเนื ่อง จนกระทั ่งในชวงปลายเดือนกันยายน 
2564 จํานวนผูติดเชื้อมีแนวโนมลดลง ภาครัฐจึง
ได ม ีการผอนคลายมาตรการต างๆ ทั ้ งยังมี
มาตรการกระตุ นการทองเที ่ยวจากทางภาครัฐ
ในชวงปลายป 2564 เช น โครงการเราเที ่ยว
ดวยกัน ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยเที่ยว
ไทยกลับมาดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในชวงไตรมาส 
4 ของป 2564 มีนักทองเที ่ยวชาวไทยเที่ยวไทย 
จํานวน 25.38 ลานคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นรอยละ 735 
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวโนมสถานการณทองเที่ยวในประเทศไทย 

สถานการณของภาคการทองเที่ยวของประเทศไทย
ในป 2565 มีความทาทายเปนอยางมาก จากการ
ที่มีการแพรระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ
ใหม “โอไมครอน” ในชวงปลายป 2564 ทําให
หลายๆ ประเทศกลับมาล็อคดาวน ปดกั ้นการ
เดินทางระหวางประเทศ รวมถึงการเพิ่มวันกักตัว
เพื ่อเฝาระวังเมื่อตองกลับเขาประเทศ ทั ้งนี ้ ถา
ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดไดเปน
อยางดี ทางกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ได
คาดการณวา ตั้งแตเดือนมกราคม 2565 เปนตน

ไป ประเทศไทยจะมีนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ หากทางภาครัฐสามารถเปดชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบานไดในไตรมาส 1 ป 2565 จะมี
นักทองเท่ียวตางชาต ิจํานวน 8 ลานคน และหากมี
นักทองเที ่ยวชาวจีนกลับมาเดินทางเขาประเทศ
ไทยไดในครึ่งหลังของป 2565 จะทําใหมีจํานวน
นักทองเที ่ยวตางชาติถึง 15 ลานคน แตหากไม
สามารถเปดดานชายแดนกับประเทศเพื่อนบานได 
จะมีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติอยูที่ประมาณ 6-
7 ลานคน ในขณะท่ีนักทองเที ่ยวชาวไทย ทาง
กระทรวงฯ ไดคาดการณไววา จะมีการเดินทางใน
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จาํนวนนักท่องเที�ยวในประเทศ

 ปี 2564  ปี 2563 เปลี�ยนแปลง (%)

หน่วย: ล้านคน/ครั �ง 
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ประเทศ จํานวน 160 ลานคน/ครั้ง สรางรายได
รวมทั้งสิ้น 1.3-1.8 ลานลานบาท 

นอกจากนี ้ ทางการทองเที ่ยวแหงประเทศไทย 
(ททท.) ม ีแผนท ี ่จะพลิกโฉมการท องเท ี ่ยวใน
ประเทศไทย โดยการปรับยุทธศาสตรไปสู การ
ทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน ภายใต
แผน 3R จากการที ่ไดมีการทดลองเปดประเทศ
ภายใตนโยบาย Phuket Sandbox ในชวงไตร

มาสท ี ่  3 ขอ งป   2564 (Reopen) ก า ร เป ด
ป ระ เทศ เม ื ่ อ เ ด ื อ นพฤศจิ ก ายนท ี ่ ผ  านมา 
(Recover) และการสงเสริมการทองเที ่ยวไปสู
การทองเที่ยวในเชิงคุณภาพและความยั่งยืน ในป 
2566 – 2570 (Resilient) ซึ่งจะมุงเนนการทํา
ตลาดผ านเทคโนโลย ีสมัยใหมภายใตแนวคิด 
Amazing New Chapters ท ี ่จะน ําเสนอการ
ทองเที่ยวหลากหลายรูปแบบ

  

สถานการณท องเท ี่ยวในจังหวัด
ภูเก็ต 

การทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตไดรับผลกระทบเปน
อยางมากจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 
เน ื ่ องจากจังหวัดภ ู เก ็ตพ ึ ่ งพิ งนักท องเท ี ่ยว
ชาวตางชาติเปนหลัก ซึ่งการท่ีภาครัฐปดพรมแดน
ระหวางประเทศต้ังแตตนป 2564 ทําใหตลาดการ
ทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโนมจะซบเซาตลอด
ป แตแนวโนมกลับมาดีขึ้นอยางชัดเจน เมื่อหลายๆ 
ประเทศสามารถควบคุมการแพรระบาดของโรค 
COVID-19 ไดดีขึ ้น เริ่มมีการฉีดวัคซีนกันอยาง
แพรหลาย รวมถึงการที่ภาครัฐของประเทศไทยเร่ิม
ม ีแผนท ี ่จะเป ดประเทศอ ีกครั ้ง โดยในเด ือน
กรกฎาคม 2564 ที่ผานมา ภาครัฐไดเปดประเทศ
รับนักทองเท่ียวชาวตางชาติผานโครงการ Phuket 
Sandbox ภายหลังจากนั้น ในเดือนพฤศจิกายน 
2564 ภาครัฐไดเปดรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ผานโครงการ Test & Go ซึ่งไดผลตอบรับท่ีดีจาก
นักทองเท่ียวชาวตางชาติเปนอยางมาก  

จากข อมูลของสํานักงานตรวจคนเข าเม ืองทา
อากาศยานภูเก็ต มีนักทองเที่ยวในป 2564 ที่เขา
มาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตผานทางทาอากาศยาน
ภูเก ็ต จํานวน 183,881 คน โดยมีสัดสวนจาก
นักทองเที่ยวชาวรัสเซีย รอยละ 16 นักทองเที่ยว

ชาวเยอรมัน รอยละ 10 และนักทองเที ่ยวชาว
อังกฤษ รอยละ 8 

สถิติด านการท องเท ี่ยวของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา 

จากขอมูลสถิติดานการทองเที่ยวของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา แสดงใหเห็นวาในป 2564 มีผู
เยี ่ยมเยือนมาจังหวัดภูเก็ต จํานวน 1.14 ลานคน 
ลดลงรอยละ 71.32 จากชวงเดียวกันของปกอน 
แบงเปนผูเยี่ยมเยือนคนไทย จํานวน 0.92 ลานคน 
และผูเยี่ยมเยือนชาวตางชาติ จํานวน 0.22 ลาน
คน  

ในสวนของรายไดจากผูเยี่ยมเยือน จังหวัดภูเก็ตมี
รายไดจากผู เยี ่ยมเยือนทั้งสิ้น 21.32 ลานบาท 
ลดลงรอยละ 80.34 จากชวงเดียวกันของปกอน 
แบงเปนรายไดจากผูเยี ่ยมเยือนคนไทย จํานวน 
8,263.94 ลานบาท และรายไดจากผูเยี่ยมเยือน
ชาวตางชาติ 13,056.16 ลานบาท   

เมื่อเทียบกับอัตราการเขาพักในสถานพักแรมใน
จังหวัดภูเก็ต ในป 2564 มีอัตราการเขาพักรอย
ละ 7.75 ลดลงรอยละ 11.72 จากชวงเดียวกัน
ของปกอน 
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ประเทศ จํานวน 160 ลานคน/ครั้ง สรางรายได
รวมทั้งสิ้น 1.3-1.8 ลานลานบาท 

นอกจากนี ้ ทางการทองเที ่ยวแหงประเทศไทย 
(ททท.) ม ีแผนท ี ่จะพลิกโฉมการท องเท ี ่ยวใน
ประเทศไทย โดยการปรับยุทธศาสตรไปสู การ
ทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน ภายใต
แผน 3R จากการที ่ไดมีการทดลองเปดประเทศ
ภายใตนโยบาย Phuket Sandbox ในชวงไตร

มาสท ี ่  3 ขอ งป   2564 (Reopen) ก า ร เป ด
ป ระ เทศ เม ื ่ อ เ ด ื อ นพฤศจิ ก ายนท ี ่ ผ  านมา 
(Recover) และการสงเสริมการทองเที ่ยวไปสู
การทองเที่ยวในเชิงคุณภาพและความยั่งยืน ในป 
2566 – 2570 (Resilient) ซึ่งจะมุงเนนการทํา
ตลาดผ านเทคโนโลย ีสมัยใหมภายใตแนวคิด 
Amazing New Chapters ท ี ่จะน ําเสนอการ
ทองเที่ยวหลากหลายรูปแบบ

  

สถานการณท องเท ี่ยวในจังหวัด
ภูเก็ต 

การทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตไดรับผลกระทบเปน
อยางมากจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 
เน ื ่ องจากจังหวัดภ ู เก ็ตพ ึ ่ งพิ งนักท องเท ี ่ยว
ชาวตางชาติเปนหลัก ซึ่งการท่ีภาครัฐปดพรมแดน
ระหวางประเทศต้ังแตตนป 2564 ทําใหตลาดการ
ทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโนมจะซบเซาตลอด
ป แตแนวโนมกลับมาดีขึ้นอยางชัดเจน เมื่อหลายๆ 
ประเทศสามารถควบคุมการแพรระบาดของโรค 
COVID-19 ไดดีขึ ้น เริ่มมีการฉีดวัคซีนกันอยาง
แพรหลาย รวมถึงการที่ภาครัฐของประเทศไทยเร่ิม
ม ีแผนท ี ่จะเป ดประเทศอ ีกครั ้ง โดยในเด ือน
กรกฎาคม 2564 ที่ผานมา ภาครัฐไดเปดประเทศ
รับนักทองเท่ียวชาวตางชาติผานโครงการ Phuket 
Sandbox ภายหลังจากนั้น ในเดือนพฤศจิกายน 
2564 ภาครัฐไดเปดรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ผานโครงการ Test & Go ซึ่งไดผลตอบรับท่ีดีจาก
นักทองเท่ียวชาวตางชาติเปนอยางมาก  

จากข อมูลของสํานักงานตรวจคนเข าเม ืองทา
อากาศยานภูเก็ต มีนักทองเที่ยวในป 2564 ที่เขา
มาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตผานทางทาอากาศยาน
ภูเก ็ต จํานวน 183,881 คน โดยมีสัดสวนจาก
นักทองเที่ยวชาวรัสเซีย รอยละ 16 นักทองเที่ยว

ชาวเยอรมัน รอยละ 10 และนักทองเที ่ยวชาว
อังกฤษ รอยละ 8 

สถิติด านการท องเท ี่ยวของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา 

จากขอมูลสถิติดานการทองเที่ยวของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา แสดงใหเห็นวาในป 2564 มีผู
เยี ่ยมเยือนมาจังหวัดภูเก็ต จํานวน 1.14 ลานคน 
ลดลงรอยละ 71.32 จากชวงเดียวกันของปกอน 
แบงเปนผูเยี่ยมเยือนคนไทย จํานวน 0.92 ลานคน 
และผูเยี่ยมเยือนชาวตางชาติ จํานวน 0.22 ลาน
คน  

ในสวนของรายไดจากผูเยี่ยมเยือน จังหวัดภูเก็ตมี
รายไดจากผู เยี ่ยมเยือนทั้งสิ้น 21.32 ลานบาท 
ลดลงรอยละ 80.34 จากชวงเดียวกันของปกอน 
แบงเปนรายไดจากผูเยี ่ยมเยือนคนไทย จํานวน 
8,263.94 ลานบาท และรายไดจากผูเยี่ยมเยือน
ชาวตางชาติ 13,056.16 ลานบาท   

เมื่อเทียบกับอัตราการเขาพักในสถานพักแรมใน
จังหวัดภูเก็ต ในป 2564 มีอัตราการเขาพักรอย
ละ 7.75 ลดลงรอยละ 11.72 จากชวงเดียวกัน
ของปกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

ปี 2564

47%53%

ปี 2563

สดัส่วนจาํนวนผู้เยี�ยมเยือน 

923,767 

1,892,436 

224,537 

2,110,854 

ปี 2564

ปี 2563

ชาวต่างชาติ ชาวไทย

หน่วย: คน 

46 
63 

152 
185 

5 
29 37 34 

85 91 

159 

262 

-500%

0%

500%

1000%

1500%

2000%

2500%

3000%

3500%

4000%

4500%

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จาํนวนผู้เยี�ยมเยือน
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สถิติดานสถานที่พักแรมในประเทศไทยของ
ศูนยวิจัยดานตลาดการทองเที่ยว โดยการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ในสวนของอุปทานในจังหวัดภูเก็ต จํานวนที่พัก
และหองพักมีการปรับตัวเพิ ่มขึ ้นรอยละ 0.15 

และ 0.30 จากชวงเดียวกันของปกอน โดยในป 
2564 มีจํานวนที่พัก 2,022 แหง และจํานวน
หองพัก 105,028 หอง ซึ่งโรงแรมคิดเปนสัดสวน
รอยละ 41 ของจํานวนที่พักทั้งหมด และรอยละ 
49 ของจํานวนหองพักทั้งหมด 

จังหวัดภูเก็ต 
2562 2563 2564 

ที่พกั หองพัก ที่พัก หองพัก ที่พัก หองพัก 
โรงแรม 780  48,782  824  51,069  827  51,384  
รีสอรท 522  36,120  555  41,103  555  41,103  
เกสทเฮาส 403  7,188  413  7,324  413  7,324  
บังกะโล 102  2,073  102  2,073  102  2,073  
เซอรวิสอพารทเมนท 13  400  13  400  13  400  
อพารทเมนท 91  2,361  92  2,411  92  2,411  
โฮมสเตย 5  26   5  26  5  26  
อื่นๆ 12  202  15  307  15  307  
รวม 1,928  97,152  2,019  104,713  2,022  105,028  

 

สถานการณทองเที่ยวในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ (หัวหิน)  

ในป 2564 แมวาการทองเที่ยวในหัวหิน จะไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-
19 แตจากการที่หัวหิน ตั ้งอยู ในพื ้นที ่ใกลกับ
กรุงเทพ ประกอบกับนักทองเที ่ยวชาวไทยไม
สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดอยางสะดวก 
ทําใหหัวหินเปนจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยว
ชาวไทยเลือกที ่จะเดินทางเปนอันดับตนๆ โดย
จากขอมูลสถิติดานการทองเที่ยวของกระทรวง
การทองเท ี ่ยวและกีฬา แสดงใหเห ็นว าในป 
2564 มีผู เยี ่ยมเยือนมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
(หัวหิน) จ ํานวน 2.68 ล านคน ลดลงร อยละ 
34.85 จากชวงเดียวกันของปกอน แบงเปนผู
เยี่ยมเยือนคนไทย จํานวน 2.67 ลานคน และผู
เยี่ยมเยือนชาวตางชาติ จํานวน 3,597 คน  

ในส วนของรายไดจากผู เย ี ่ยมเย ือน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธมีรายไดจากผูเยี ่ยมเยือนทั้งส้ิน 
10,530.75 ลานบาท ลดลงรอยละ 41.56 จาก
ชวงเดียวกันของปกอน แบงเปนรายไดจากผูเยี่ยม
เยือนคนไทย จํานวน 10,494.43 ลานบาท และ
รายไดจากผู เย ี ่ยมเย ือนชาวชางชาติ จ ํานวน 
36.32 ลานบาท  

เมื่อเทียบกับอัตราการเขาพักในสถานพักแรมใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในป 2564 มีอัตราการ
เขาพักรอยละ 21.22 ลดลงรอยละ 14.45 จาก
ชวงเดียวกันของปกอน 
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สถิติดานสถานที่พักแรมในประเทศไทยของ
ศูนยวิจัยดานตลาดการทองเที่ยว โดยการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ในสวนของอุปทานในจังหวัดภูเก็ต จํานวนที่พัก
และหองพักมีการปรับตัวเพิ ่มขึ ้นรอยละ 0.15 

และ 0.30 จากชวงเดียวกันของปกอน โดยในป 
2564 มีจํานวนที่พัก 2,022 แหง และจํานวน
หองพัก 105,028 หอง ซึ่งโรงแรมคิดเปนสัดสวน
รอยละ 41 ของจํานวนที่พักทั้งหมด และรอยละ 
49 ของจํานวนหองพักทั้งหมด 

จังหวัดภูเก็ต 
2562 2563 2564 

ที่พกั หองพัก ที่พัก หองพัก ที่พัก หองพัก 
โรงแรม 780  48,782  824  51,069  827  51,384  
รีสอรท 522  36,120  555  41,103  555  41,103  
เกสทเฮาส 403  7,188  413  7,324  413  7,324  
บังกะโล 102  2,073  102  2,073  102  2,073  
เซอรวิสอพารทเมนท 13  400  13  400  13  400  
อพารทเมนท 91  2,361  92  2,411  92  2,411  
โฮมสเตย 5  26   5  26  5  26  
อื่นๆ 12  202  15  307  15  307  
รวม 1,928  97,152  2,019  104,713  2,022  105,028  

 

สถานการณทองเที่ยวในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ (หัวหิน)  

ในป 2564 แมวาการทองเที่ยวในหัวหิน จะไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-
19 แตจากการที่หัวหิน ตั ้งอยู ในพื ้นที ่ใกลกับ
กรุงเทพ ประกอบกับนักทองเที ่ยวชาวไทยไม
สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดอยางสะดวก 
ทําใหหัวหินเปนจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยว
ชาวไทยเลือกที ่จะเดินทางเปนอันดับตนๆ โดย
จากขอมูลสถิติดานการทองเที่ยวของกระทรวง
การทองเท ี ่ยวและกีฬา แสดงใหเห ็นว าในป 
2564 มีผู เยี ่ยมเยือนมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
(หัวหิน) จ ํานวน 2.68 ล านคน ลดลงร อยละ 
34.85 จากชวงเดียวกันของปกอน แบงเปนผู
เยี่ยมเยือนคนไทย จํานวน 2.67 ลานคน และผู
เยี่ยมเยือนชาวตางชาติ จํานวน 3,597 คน  

ในส วนของรายไดจากผู เย ี ่ยมเย ือน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธมีรายไดจากผูเยี ่ยมเยือนทั้งส้ิน 
10,530.75 ลานบาท ลดลงรอยละ 41.56 จาก
ชวงเดียวกันของปกอน แบงเปนรายไดจากผูเยี่ยม
เยือนคนไทย จํานวน 10,494.43 ลานบาท และ
รายไดจากผู เย ี ่ยมเย ือนชาวชางชาติ จ ํานวน 
36.32 ลานบาท  

เมื่อเทียบกับอัตราการเขาพักในสถานพักแรมใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในป 2564 มีอัตราการ
เขาพักรอยละ 21.22 ลดลงรอยละ 14.45 จาก
ชวงเดียวกันของปกอน 
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สถิติดานสถานที่พักแรมในประเทศไทยของ
ศูนย วิจัยด านตลาดการทองเท ี่ยว โดยการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ในสวนของอุปทานในจังหวัดประจวบคีร ีขันธ 
จํานวนที่พักและหองพักมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอย

ละ 1.08 และ 1.34 จากชวงเดียวกันของปกอน 
โดยในป 2564 มีจ ํานวนที ่พัก 564 แหง และ
จํานวนหองพัก 16,903 หอง ซึ ่งโรงแรมคิดเปน
สัดสวนรอยละ 34 ของจํานวนที่พักทั้งหมด และ
รอยละ 56 ของจํานวนหองพักทั้งหมด

 

จังหวัด
ประจวบคีรขีันธ 

2562 2563 2564 

ที่พกั หองพกั ที่พกั หองพกั ที่พัก หองพัก 
โรงแรม 188  9,163  191  9,423        191  9,423  
รีสอรท       195  4,739        198  4,781       202  4,979  
เกสทเฮาส        83       944         83       944         84       968 
บังกะโล        58        855         58        855         58        855  
เซอรวิสอพารทเมนท          3        110           3        110           3        110  
อพารทเมนท          5       234           5       234           5       234  
โฮมสเตย          4          18           4          18           4          18  
อื่นๆ         13       280          16        314          17        316  
รวม      549  16,343       558  16,679       564  16,903  

 

สถานการณทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม 

ตั ้งแตต นป 2564 จากการแพรระบาดของโรค 
COVID-19 ประกอบกับสถานการณหมอกควัน 
ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวและอัตราการเขาพัก
ลดลง สงผลใหภาคการทองเที ่ยวหดตัวรุนแรง 
ธุรกิจจํานวนมากตองปดกิจการชั่วคราว ภายหลัง
จากท่ีภาครัฐไดผอนคลายมาตรการควบคุมโรค 
จํานวนผูติดเชื้อที่มีแนวโนมลดลงจากการฉีดวัคซีน
ที่ครอบคลุม รวมถงึมาตรการกระตุนทองเที่ยวและ
เศรษฐกิจ ในประ เทศจากภาค รัฐ อย  าง เชน 
โครงการเราเที่ยวดวยกัน และทัวรเที่ยวไทย ได
สรางความมั่นใจและลดความวิตกกงัวลของคนไทย
ใหออกเดินทางทองเที่ยว ทําใหภาคการทองเที่ยว
เริ่มกลับมาฟนตัวในปลายป 2564 โดยจากขอมูล

สถิติดานการทองเที่ยวของกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ในไตรมาส 4 ของป 2564 ผูเยี่ยมเยอืน 
มีจํานวนทั้งสิ้น 1.8 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 530 
จากไตรมาสที่ผานมา มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยรอย
ละ 40 ขณะที่ในไตรมาส 3 ของป 2564 มีอัตรา
การเขาพักเฉลี่ยอยูที่รอยละ 10 

ในป 2564 จังหวัดเช ียงใหม ม ีผ ู  เย ี ่ยมเย ือน 
จํานวน 3.73 ลานคน ลดลงรอยละ 37.85 จาก
ชวงเดียวกันของปกอน แบงเปนผูเยี ่ยมเยือนคน
ไทย จ ํานวน 3.70 ล านคน และผ ู  เย ี ่ยมเย ือน
ชาวตางชาติ จํานวน 0.03 ลานคน  

ในสวนของรายได จากผ ู  เย ี ่ยมเย ือน จังหวัด
เช ี ยงใหมม ี รายได  จากผ ู  เย ี ่ ยมเย ือนทั ้ ง ส้ิน 
23,291.25 ลานบาท ลดลงรอยละ 53.27 จาก
ชวงเดียวกันของปกอน แบงเปนรายไดจากผูเยี่ยม
เยือนคนไทย จํานวน 23,072.93 ลานบาท และ
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สถิติดานสถานที่พักแรมในประเทศไทยของ
ศูนย วิจัยด านตลาดการทองเท ี่ยว โดยการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ในสวนของอุปทานในจังหวัดประจวบคีร ีขันธ 
จํานวนที่พักและหองพักมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอย

ละ 1.08 และ 1.34 จากชวงเดียวกันของปกอน 
โดยในป 2564 มีจ ํานวนที ่พัก 564 แหง และ
จํานวนหองพัก 16,903 หอง ซึ ่งโรงแรมคิดเปน
สัดสวนรอยละ 34 ของจํานวนที่พักทั้งหมด และ
รอยละ 56 ของจํานวนหองพักทั้งหมด

 

จังหวัด
ประจวบคีรขีันธ 

2562 2563 2564 

ที่พกั หองพกั ที่พกั หองพกั ที่พัก หองพัก 
โรงแรม 188  9,163  191  9,423        191  9,423  
รีสอรท       195  4,739        198  4,781       202  4,979  
เกสทเฮาส        83       944         83       944         84       968 
บังกะโล        58        855         58        855         58        855  
เซอรวิสอพารทเมนท          3        110           3        110           3        110  
อพารทเมนท          5       234           5       234           5       234  
โฮมสเตย          4          18           4          18           4          18  
อื่นๆ         13       280          16        314          17        316  
รวม      549  16,343       558  16,679       564  16,903  

 

สถานการณทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม 

ตั ้งแตต นป 2564 จากการแพรระบาดของโรค 
COVID-19 ประกอบกับสถานการณหมอกควัน 
ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวและอัตราการเขาพัก
ลดลง สงผลใหภาคการทองเที ่ยวหดตัวรุนแรง 
ธุรกิจจํานวนมากตองปดกิจการชั่วคราว ภายหลัง
จากท่ีภาครัฐไดผอนคลายมาตรการควบคุมโรค 
จํานวนผูติดเชื้อที่มีแนวโนมลดลงจากการฉีดวัคซีน
ที่ครอบคลุม รวมถงึมาตรการกระตุนทองเที่ยวและ
เศรษฐกิจ ในประ เทศจากภาค รัฐ อย  าง เชน 
โครงการเราเที่ยวดวยกัน และทัวรเที่ยวไทย ได
สรางความมั่นใจและลดความวิตกกงัวลของคนไทย
ใหออกเดินทางทองเที่ยว ทําใหภาคการทองเที่ยว
เริ่มกลับมาฟนตัวในปลายป 2564 โดยจากขอมูล

สถิติดานการทองเที่ยวของกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ในไตรมาส 4 ของป 2564 ผูเยี่ยมเยอืน 
มีจํานวนทั้งสิ้น 1.8 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 530 
จากไตรมาสที่ผานมา มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยรอย
ละ 40 ขณะที่ในไตรมาส 3 ของป 2564 มีอัตรา
การเขาพักเฉลี่ยอยูที่รอยละ 10 

ในป 2564 จังหวัดเช ียงใหม ม ีผ ู  เย ี ่ยมเย ือน 
จํานวน 3.73 ลานคน ลดลงรอยละ 37.85 จาก
ชวงเดียวกันของปกอน แบงเปนผูเยี ่ยมเยือนคน
ไทย จ ํานวน 3.70 ล านคน และผ ู  เย ี ่ยมเย ือน
ชาวตางชาติ จํานวน 0.03 ลานคน  

ในสวนของรายได จากผ ู  เย ี ่ยมเย ือน จังหวัด
เช ี ยงใหมม ี รายได  จากผ ู  เย ี ่ ยมเย ือนทั ้ ง ส้ิน 
23,291.25 ลานบาท ลดลงรอยละ 53.27 จาก
ชวงเดียวกันของปกอน แบงเปนรายไดจากผูเยี่ยม
เยือนคนไทย จํานวน 23,072.93 ลานบาท และ

รายไดจากผู  เย ี ่ยมเย ือนชาวชางชาติ จ ํานวน 
218.32 ลานบาท  

เมื่อเทียบกับอัตราการเขาพักในสถานพักแรมใน
จังหวัดเชียงใหม ในป 2564 มีอัตราการเขาพัก
ร อยละ 20.48 ลดลงร อยละ 21.32 จากช วง
เดียวกันของปกอน
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สถิติดานสถานที่พักแรมในประเทศไทยของ
ศูนย วิจัยด านตลาดการทองเท ี่ยว โดยการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ในสวนของอุปทานในจังหวัดเชียงใหม จํานวนที่พัก
และหองพักมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.78 และ 

5.31 จากชวงเดียวกันของปกอน โดยในป 2564 
ม ีจ ํานวนท ี ่พัก 951 แห ง และจ ํานวนห องพัก 
39,285 หอง ซึ ่งโรงแรมคิดเปนสัดสวนรอยละ 
49 ของจํานวนที่พักทั้งหมด และรอยละ 68 ของ
จํานวนหองพักทั้งหมด 

จังหวัดเชียงใหม 
2562 2563 2564 

ที่พกั หองพัก ที่พัก หองพัก ที่พัก หองพัก 
โรงแรม      429  24,882       442  25,341       464  26,783  
รีสอรท 181   4,895        182   4,952        195  5,288  
เกสทเฮาส       178  3,977        178  3,977        184    4,026  
บังกะโล          3         36           4         45           4         45  
เซอรวิสอพารทเมนท         21  1,249          21   1,249         22     1,339  
อพารทเมนท         19       968          19       968          19       968  
โฮมสเตย        20       209          21        213          31       277  
อื่นๆ         31       548         32        559         32        559  
รวม      882  36,764       899  37,304        951  39,285  
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สถิติดานสถานที่พักแรมในประเทศไทยของ
ศูนย วิจัยด านตลาดการทองเท ี่ยว โดยการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ในสวนของอุปทานในจังหวัดเชียงใหม จํานวนที่พัก
และหองพักมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.78 และ 

5.31 จากชวงเดียวกันของปกอน โดยในป 2564 
ม ีจ ํานวนท ี ่พัก 951 แห ง และจ ํานวนห องพัก 
39,285 หอง ซึ ่งโรงแรมคิดเปนสัดสวนรอยละ 
49 ของจํานวนที่พักทั้งหมด และรอยละ 68 ของ
จํานวนหองพักทั้งหมด 

จังหวัดเชียงใหม 
2562 2563 2564 

ที่พกั หองพัก ที่พัก หองพัก ที่พัก หองพัก 
โรงแรม      429  24,882       442  25,341       464  26,783  
รีสอรท 181   4,895        182   4,952        195  5,288  
เกสทเฮาส       178  3,977        178  3,977        184    4,026  
บังกะโล          3         36           4         45           4         45  
เซอรวิสอพารทเมนท         21  1,249          21   1,249         22     1,339  
อพารทเมนท         19       968          19       968          19       968  
โฮมสเตย        20       209          21        213          31       277  
อื่นๆ         31       548         32        559         32        559  
รวม      882  36,764       899  37,304        951  39,285  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมการทองเท่ียวในประเทศ
สาธารณรัฐมัลดีฟส 

ภายหลังจากที่ภาครัฐของสาธารณรัฐมัลดีฟสได
กลับมาเปดประเทศ ตั ้งแตเด ือนกรกฎาคม ป 
2563 ประกอบกับการไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน 
COVID-19 ที่ครอบคลุมมากขึ้น หลายๆ ประเทศ
ไดผอนคลายมาตรการจํากัดการเดินทางระหวาง
ประเทศ ทําใหมีนักทองเที ่ยวเดินทางเขามาใน
สาธารณรัฐมัลดีฟสอยางตอเนื ่อง แมวาในชวง
ระหวางป มีจํานวนนักทองเที่ยวปรับตัวลดลงจาก
การที่ปดรับนักทองเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียใต และ
ความกังวลในเช ื ้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ
เดลตา (Delta) ทําใหหลายๆ ประเทศกลับมา
ยกระดับการควบคุมการแพรระบาดอีกคร้ัง แตโดย
ภาพรวมการทองเที่ยวในสาธารณรัฐมัลดีฟสในป 
2564 มีการฟ นตัวอยางชัดเจน จากขอมูลของ
กระทรวงการทองเที่ยวของสาธารณรัฐมัลดีฟส ใน

ป 2564 มนีักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศ จํานวน 
1.32 ลานคน เพิ ่มขึ้นรอยละ 138 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน โดยมีกลุ มนักทองเที ่ยว
หลักๆ มาจาก (1) อินเดีย ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 
22.1 จากนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศทั้งหมด 
ตามมาดวย (2) รัสเซ ีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 
16.8 ของจํานวนนักทองเที ่ยวทั้งหมด และ (3) 
เยอรมนี ท ี ่ม ี สัดสวนร อยละ 7.2 ของจ ํานวน
นักทองเที่ยวทั้งหมด 

ในสวนของสถานพักแรมในมัลดีฟสประเภทรีสอรท
ที่เปดใหบริการ ในป 2564 มีจํานวน 167 แหง 
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.03 จากชวงเดียวกันของปกอน มี
อัตราการเขาพักเฉลี่ยอยูที ่รอยละ 64.8 เพิ่มขึ้น
รอยละ 35.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
และมีระยะเวลาเขาพักเฉลี่ยอยูที่ 8.7 วัน 

นอกจากนี้ ทางรัฐบาลของมัลดีฟส ไดประมาณการ
ไววา จะมีนักทองเที ่ยวเขามาในประเทศ ในป 
2565 มากกวา 1.6 ลานคน 
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จาํนวนนักท่องเที�ยวที�เดินทางเข้ามาในประเทศ

ปี 2564 เปลี�ยนแปลง (YoY)

หน่วย: พนัคน 
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ตารางสรุปจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศ ต้ังแต ป 2560-2564 

ป 2560 2561 2562 2563 2564 
มกราคม 125,336 142,351 151,552 173,347 92,103 
กุมภาพันธ 121,052 144,286 168,583 149,785 96,882 
มีนาคม 112,665 133,466 162,843 59,630 109,585 
เมษายน 119,774 119,713 163,114 13 91,200 
พฤษภาคม 93,491 92,913 103,022 41 64,613 
มิถนุายน 85,222 93,786 113,475 1 56,166 
กรกฎาคม 113,175 122,332 132,144 1,752 101,818 
สิงหาคม 121,310 123,992 139,338 7,636 143,599 
กันยายน 105,984 107,620 117,619 9,605 114,896 
ตุลาคม 127,986 127,393 141,928 21,515 142,066 
พฤศจิกายน 120,506 125,604 137,921 35,757 144,725 
ธันวาคม 143,041 150,818 171,348 96,412 164,284 
รวม 1,389,542 1,484,274 1,702,887 555,494 1,321,937 

 

ตารางสรุปสญัชาติของนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศสงูสุด 5 อันดับแรก 

ลําดั
บ 

2562 2563 2564 

ประเทศ สัดสวน ประเทศ สัดสวน ประเทศ สัดสวน 

1 จีน 16.7% อินเดีย 11.3% อินเดีย 22.1% 

2 อินเดีย 9.7% รัสเซีย 11.1% รัสเซีย 16.8% 

3 อิตาลี 8.0% 
สหราช
อาณาจักร 

9.5% เยอรมนี 7.2% 

4 เยอรมนี 7.7% อิตาลี 8.4% 
สหราช
อาณาจักร 

4.7% 

5 
สหราช
อาณาจักร 

7.4% เยอรมนี 6.6% สหรัฐอเมริกา 4.2% 

 
จํานวน
นักทองเท่ียว 
ป 2562 

1,702,887  
จํานวน
นักทองเท่ียว
ป 2563 

555,494  
จํานวน
นักทองเที่ยว 
ป 2564 

1,321,937  

 ที่มา : กระทรวงการทองเที่ยว 
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ตารางสรุปจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศ ต้ังแต ป 2560-2564 

ป 2560 2561 2562 2563 2564 
มกราคม 125,336 142,351 151,552 173,347 92,103 
กุมภาพันธ 121,052 144,286 168,583 149,785 96,882 
มีนาคม 112,665 133,466 162,843 59,630 109,585 
เมษายน 119,774 119,713 163,114 13 91,200 
พฤษภาคม 93,491 92,913 103,022 41 64,613 
มิถนุายน 85,222 93,786 113,475 1 56,166 
กรกฎาคม 113,175 122,332 132,144 1,752 101,818 
สิงหาคม 121,310 123,992 139,338 7,636 143,599 
กันยายน 105,984 107,620 117,619 9,605 114,896 
ตุลาคม 127,986 127,393 141,928 21,515 142,066 
พฤศจิกายน 120,506 125,604 137,921 35,757 144,725 
ธันวาคม 143,041 150,818 171,348 96,412 164,284 
รวม 1,389,542 1,484,274 1,702,887 555,494 1,321,937 

 

ตารางสรุปสญัชาติของนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศสงูสุด 5 อันดับแรก 

ลําดั
บ 

2562 2563 2564 

ประเทศ สัดสวน ประเทศ สัดสวน ประเทศ สัดสวน 

1 จีน 16.7% อินเดีย 11.3% อินเดีย 22.1% 

2 อินเดีย 9.7% รัสเซีย 11.1% รัสเซีย 16.8% 

3 อิตาลี 8.0% 
สหราช
อาณาจักร 

9.5% เยอรมนี 7.2% 

4 เยอรมนี 7.7% อิตาลี 8.4% 
สหราช
อาณาจักร 

4.7% 

5 
สหราช
อาณาจักร 

7.4% เยอรมนี 6.6% สหรัฐอเมริกา 4.2% 

 
จํานวน
นักทองเท่ียว 
ป 2562 

1,702,887  
จํานวน
นักทองเท่ียว
ป 2563 

555,494  
จํานวน
นักทองเที่ยว 
ป 2564 

1,321,937  

 ที่มา : กระทรวงการทองเที่ยว 

ปจจัยความเส่ียง 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนใน
ทรัพย  สิ นหลั กของกองทรั สต  
DREIT 

1. ความเสี่ยงโดยทั่วไปในการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยมีความเสี่ยงหลาย

ดาน เชน (1) การเปลี่ยนแปลงในทางลบดาน

การเม ืองและภาวะเศรษฐกิจ เช น ภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยทั้งในประเทศและตางประเทศ 

และความตองการในการบริโภคโดยรวมลดลง 

(2) สภาวะดานลบของตลาดอสังหาริมทรัพยใน

ประเทศท ี ่ท รัพย  สินหลัก ตั ้ งอยู  (3)  การ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (4) การ

เปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินหรือนโยบาย

ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ในประเทศและตางประเทศ 

(5) การเพิ่มคาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพยที่ไมไดคาดการณไว (6) การ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบทางดาน

สิ่งแวดลอม กฎหมายผังเมือง และกฎระเบียบ

อื ่น ๆ ของรัฐ ตลอดจนนโยบายทางการคลัง 

(7 )  การเร ี ยกร อ งความรับ ผิดชอบด  าน

สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย (8) การ

เปลี่ยนแปลงของคาเชาคงที่และคาเชาแปรผันที่

จะไดรับจากอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน (9) การ

เปลี่ยนแปลงของราคานํ้ามันและเชื้อเพลิงอื่น ๆ 

(10) การเปลี ่ยนแปลงความนิยมในประเภท

ของอสังหาริมทรัพยและสถานที่ตั้ง ซึ่งนําไปสู

การมีจํานวนหองพักมากเกินความตองการ 

หรืออาจทําใหความตองการของนักทองเที่ยว

ในกลุ มตลาดเปาหมายใด ๆ ลดลงสําหรับ

หองพักบางประเภทหรืออสังหาริมทรัพย ท่ี

ลงทุน (11) ความสามารถของผูบริหารโรงแรม 

หรือ ผูเชาหลัก ที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจและ

ชื่อเสียงของโรงแรม (12) ความสามารถในการ

ตออายุสัญญาเชา (13) ความสามารถในการ

เก็บคาเชาจากผู เชาหลักภายในระยะเวลาท่ี

ก ําหนด (14) ความไมพอเพียงของความ

คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยที ่มี หรือคา

เบี้ยประกันภัยที่เพ่ิมสูงข้ึน (15) การที่ผูเชาหลัก

ไมสามารถใหบริการหรือจัดหาการบริการ

เกี่ยวกับการบํารุงรักษาและการใหบริการอื่นๆ 

ไดอยางพอเพียง (16) ความชํารุดบกพรองของ

อสังหาริมทรัพย ซึ ่งตองไดรับการแกไข หรือ

ซ  อ ม แ ซ ม  ต ล อ ด จ น ก า ร บ ํ า ร ุ ง รั ก ษ า

อสังหาริมทรัพย ซึ่งกอใหเกิดรายจายลงทุนที่

ไมไดคาดการณไวลวงหนา (17) การขาดสภาพ

คลองในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (18) การ

พึ ่งพิงกระแสเงินสดในการบําร ุงรักษาและ

ปรับปร ุงอสังหาริมทรัพยท ี ่ม ีอยู  (19) การ

เพิ่มขึ้นของคาใชจายในการดําเนินงาน รวมถึง

ภาษีอากรที ่เกี ่ยวของ (20) สวนไดเสียหรือ

ภาระผูกพันตางๆ ซึ่งไมสามารถพบไดหรือไม

เปดเผยจากการตรวจสอบที่ดิน ณ สํานักงาน

ที่ดินที่เกี่ยวของในขณะที่ทําการตรวจสอบ และ 

(21) เหตุสุดวิสัย ความเสียหายที่ไมสามารถ

เอาประกันภัยได และปจจัยอื่นๆ ปจจัยหลาย

อยางตามที่กลาวขางตนอาจเปนสาเหตุของ

ความผันผวนของอัตราคาเชาหองพัก อัตราการ

เขาพักและคาใชจ ายในการดําเนินงานของ

อสังหาริมทรัพย รวมถึงคาใชจายดานภาษีท่ี

เกี่ยวของในการจายผลประโยชน ซึ่งอาจสงผล
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กระทบในทางลบตอมูลคาของอสังหาริมทรัพย

และรายไดคาเชาคงที่ และ/หรือ คาเชาแปรผัน

ที่จะไดรับจากอสังหาริมทรัพย 

การประเมินค าทรัพย  สินหลักประจ ําป จะ

สะทอนปจจัยตาง ๆ ดังกลาว และสงผลให

มูลคาทรัพยสินหลักเพิ่มสูงขึ้นหรือลดตํ่าลงได 

อยางไรก็ดี มูลคาเงินลงทุนของทรัพยสินหลัก

อาจลดลงอยางมีนัยส ําคัญ หากเกิดวิกฤต

ใ น ท า ง ล บ อ ย  า ง ฉั บ พ ลั น ต  อ ร า ค า

อสังหาริมทรัพยหรือตอเศรษฐกิจในประเทศ

ทรัพยสินหลักตั้งอยูในปจจุบันหรือทรัพยสินที่

จะมีในอนาคต 

2. ความเสี่ยงของการลงทุนของกองทรัสตเพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีกระจุกตัวเมื่อ

เปรียบเทียบกับกองทรัสตและกองทุนรวม

ประเภทอื่น 

การที่ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

จะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมตํ ่ากวารอย

ละ 75 ของมูลคาหนวยทรัสตที ่ขออนุญาต

เสนอขายรวมทั้งจํานวนเงินกูยืม (ถามี) ทําให

การลงทุนกระจุกตัวอยู ในอสังหาริมทรัพย 

ในขณะที่กองทรัสต และ/หรือ กองทุนรวม

ประเภทอื ่นอาจมีนโยบายการกระจายการ

ลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตาง ๆ 

หรือกระจายการลงทุนในทรัพยสินหลาย ๆ 

ประ เภท ดั งนั ้ น  หาก เ กิ ดภาวะท ี ่ ตลาด

อสังหาริมทรัพยไมดีหรือถดถอย เชน จํานวน

นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวใน

สาธารณรัฐมัลดีฟสลดลง เกิดโรคระบาด เปน

ตน อาจทําใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมี

นัยส ําคัญตอผลการดําเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของกองทรัสต มากกวากองทุนรวม

ประเภทอ ื ่นท ี ่ม ีการกระจายการลงท ุนใน

ทรัพยสินหลายประเภทมากกวา 

อยางไรก็ตาม ทรัพยสินที่กองทรัสตไดเขาลงทุน

ครั้งแรกเปนทรัพยสินประเภทโรงแรมที่อยู ใน

ทําเลที ่ตั ้งหลายแหงในประเทศไทย ไดแก 

จังหวัดภ ูเก ็ต จังหวัดเพชรบุร ี และจังหวัด

เชียงใหม และทรัพยสินที ่กองทรัสต DREIT 

เข าลงท ุนเพิ ่มเติมครั ้งท ี ่  1 เป นทรัพย  สิน

ป ร ะ เ ภ ท โ ร ง แ ร ม ท ี ่ ตั ้ ง อ ย ู  ใ น ป ร ะ เ ท ศ

สาธารณรัฐมัลด ีฟส ดังนั ้น การลงทุนของ

กองทรัสต DREIT จึงมีการกระจายความเสี่ยง

การลงทุนในระดับหนึ่ง 

3. ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสตจะลงทุนใน

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคาของ

สิทธิการเชาอาจลดลงตามระยะเวลาเชาที่

เหลืออยู และจะมีผลใหมูลคาหนวยทรัสต

ของกองทรัสตลดลงตามสวนไปดวย 

กองทรั ส ต  ม ี ก า ร ลงท ุ น ใน สิท ธิ ก าร เช า

อสังหาริมทรัพย ไดแก โครงการโรงแรมดุสิต

ธานี หัวหิน และโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัล

ดีฟส ซึ ่งมูลคาของสิทธิการเชาอาจลดลงตาม

ระยะเวลาการเช าที ่เหล ืออย ู   และมีม ูลคา

คงเหล ือเท ากับศ ูนย   ณ วันครบก ํ าหนด

ระยะเวลาเชา อันเนื ่องมาจากการประเมินคา

ของทรัพยสินดังกลาว หรือเนื่องจากสาเหตุอื่น

ใดที ่อยู นอกเหนือการควบคุมของกองทรัสต 

ทั้งนี ้ การเปลี ่ยนแปลงในมูลคาสิทธิการเชา

ดังกลาว อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ

มูลคาทรัพย สินส ุทธิของกองทรัสต ม ูลคา

หนวยทรัสต และ/หรือ การจายประโยชนตอบ

แทนของกองทรัสตในทายที่สุด 
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กระทบในทางลบตอมูลคาของอสังหาริมทรัพย

และรายไดคาเชาคงที่ และ/หรือ คาเชาแปรผัน

ที่จะไดรับจากอสังหาริมทรัพย 

การประเมินค าทรัพย  สินหลักประจ ําป จะ

สะทอนปจจัยตาง ๆ ดังกลาว และสงผลให

มูลคาทรัพยสินหลักเพิ่มสูงขึ้นหรือลดตํ่าลงได 

อยางไรก็ดี มูลคาเงินลงทุนของทรัพยสินหลัก

อาจลดลงอยางมีนัยส ําคัญ หากเกิดวิกฤต

ใ น ท า ง ล บ อ ย  า ง ฉั บ พ ลั น ต  อ ร า ค า

อสังหาริมทรัพยหรือตอเศรษฐกิจในประเทศ

ทรัพยสินหลักตั้งอยูในปจจุบันหรือทรัพยสินที่

จะมีในอนาคต 

2. ความเสี่ยงของการลงทุนของกองทรัสตเพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีกระจุกตัวเมื่อ

เปรียบเทียบกับกองทรัสตและกองทุนรวม

ประเภทอื่น 

การที่ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

จะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมตํ ่ากวารอย

ละ 75 ของมูลคาหนวยทรัสตที ่ขออนุญาต

เสนอขายรวมทั้งจํานวนเงินกูยืม (ถามี) ทําให

การลงทุนกระจุกตัวอยู ในอสังหาริมทรัพย 

ในขณะที่กองทรัสต และ/หรือ กองทุนรวม

ประเภทอื ่นอาจมีนโยบายการกระจายการ

ลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตาง ๆ 

หรือกระจายการลงทุนในทรัพยสินหลาย ๆ 

ประ เภท ดั งนั ้ น  หาก เ กิ ดภาวะท ี ่ ตลาด

อสังหาริมทรัพยไมดีหรือถดถอย เชน จํานวน

นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวใน

สาธารณรัฐมัลดีฟสลดลง เกิดโรคระบาด เปน

ตน อาจทําใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมี

นัยส ําคัญตอผลการดําเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของกองทรัสต มากกวากองทุนรวม

ประเภทอ ื ่นท ี ่ม ีการกระจายการลงท ุนใน

ทรัพยสินหลายประเภทมากกวา 

อยางไรก็ตาม ทรัพยสินที่กองทรัสตไดเขาลงทุน

ครั้งแรกเปนทรัพยสินประเภทโรงแรมที่อยู ใน

ทําเลที ่ตั ้งหลายแหงในประเทศไทย ไดแก 

จังหวัดภ ูเก ็ต จังหวัดเพชรบุร ี และจังหวัด

เชียงใหม และทรัพยสินที ่กองทรัสต DREIT 

เข าลงท ุนเพิ ่มเติมครั ้งท ี ่  1 เป นทรัพย  สิน

ป ร ะ เ ภ ท โ ร ง แ ร ม ท ี ่ ตั ้ ง อ ย ู  ใ น ป ร ะ เ ท ศ

สาธารณรัฐมัลด ีฟส ดังนั ้น การลงทุนของ

กองทรัสต DREIT จึงมีการกระจายความเสี่ยง

การลงทุนในระดับหนึ่ง 

3. ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสตจะลงทุนใน

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคาของ

สิทธิการเชาอาจลดลงตามระยะเวลาเชาที่

เหลืออยู และจะมีผลใหมูลคาหนวยทรัสต

ของกองทรัสตลดลงตามสวนไปดวย 

กองทรั ส ต  ม ี ก า ร ลงท ุ น ใน สิท ธิ ก าร เช า

อสังหาริมทรัพย ไดแก โครงการโรงแรมดุสิต

ธานี หัวหิน และโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัล

ดีฟส ซึ ่งมูลคาของสิทธิการเชาอาจลดลงตาม

ระยะเวลาการเช าที ่เหล ืออย ู   และมีม ูลคา

คงเหล ือเท ากับศ ูนย   ณ วันครบก ํ าหนด

ระยะเวลาเชา อันเนื ่องมาจากการประเมินคา

ของทรัพยสินดังกลาว หรือเนื่องจากสาเหตุอื่น

ใดที ่อยู นอกเหนือการควบคุมของกองทรัสต 

ทั้งนี ้ การเปลี ่ยนแปลงในมูลคาสิทธิการเชา

ดังกลาว อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ

มูลคาทรัพย สินส ุทธิของกองทรัสต ม ูลคา

หนวยทรัสต และ/หรือ การจายประโยชนตอบ

แทนของกองทรัสตในทายที่สุด 

4. ความเสี่ยงที่ทรัพยสินหลักของกองทรัสต 
DREIT อาจตองเผชิญกับความเสี่ยงจากการ
แขงขันในอุตสาหกรรมโรงแรมและการ
ทองเที่ยวที่สูงขึ้น 

การแขงขันภายในอุตสาหกรรมโรงแรมและการ

ท องเท ี ่ ยว อาทิ การเพิ ่มข ึ ้ นของจ ํานวน

ผูประกอบการในตลาด อุปทานของหองพักที่มี

มากขึ้นทั้งในทําเลเดียวกัน และ/หรือ ในแหลง

ทองเที่ยวอื่นๆ ซึ่งอาจเปนทางเลือกทดแทนการ

เขาพักในทรัพยสินหลักของกองทรัสต DREIT 

ซึ่งอาจทําใหเกิดการแขงขันมากขึ้น ทั้งในดาน

ราคาและคุณภาพการใหบริการ รูปลักษณ และ

สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ รวมทั้งกําลังซื้อ 

การใชจายเฉลี่ยสําหรับการเขาพัก และความ

ผันผวนของจํานวนนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย 

ซ ึ ่งจะม ีผลตอรายไดและคาใช จ ายในการ

ดําเนินงานของผูเชาหลักอันจะสงผลกระทบตอ

ความสามารถในการชําระคาเชา ทั้งสวนที่เปน

คาเชาคงที่ และ/หรือ คาเชาแปรผัน ของผูเชา

หลักอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก

คูแขงมีการพัฒนาปรับปรุงตกแตงโรงแรมของ

ตน รวมทั้งคุณภาพในการใหบริการ ใหมีขีด

ความสามารถที่เหนือกวาและสามารถดึงดูดผู

เขาพักไดมากกวา ซึ่งมีผลตอศักยภาพในการ

ดึงดูดผูเขาพักของโรงแรม 

อยางไรก็ตาม ทรัพยสินหลักของกองทรัสต 

DREIT เปนทรัพยสินที ่มีศักยภาพ ตั้งอยูใน

ทําเลที่ดีซึ่งเปนจุดหมายปลายทางที่ไดรับความ

นิ ย ม จ า ก นั ก ท  อ ง เ ท ี ่ ย ว  ( Tourist 

Destination) ม ี ก า ร อ อกแบบห  อ ง พักที่

สวยงาม และมสีิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานที่

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได

ท ุกประเภท อีกทั ้ง กล ุ มด ุ สิตธาน ี ซ ึ ่ งเปน

ผู บริหารโรงแรม มีช ื ่อเส ียงและไดรับการ

ยอมรับในดานการบริหารจัดการโรงแรมมา

อยางยาวนาน จึงคาดวาจะสามารถด ึงดูด

นกัทองเที่ยวไดอยางตอเนื่อง 

5. ความเสี่ยงเร่ืองภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัย

อื่นๆ การกอการราย สงคราม และความไม

แนนอนทางการเมืองอาจมีผลกระทบในทาง

ลบตอรายไดของกองทรัสต 

ความเสี่ยงหลายประการ เชน ภัยธรรมชาติหรือ

เหตุสุดวิสัยอื่น ๆ การเกิดสงคราม การกอการ

ราย ความไมสงบทางการเมือง การประทวง 

และความไมแนนอนทางการเมืองอื ่น ๆ ท่ี

เกิดขึ ้นจริง หรือที ่มีการอางวาจะเกิดขึ ้นใน

บริเวณที่ตั ้งของทรัพยสินหลักของกองทรัสต 

DREIT หรือบริเวณอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของกับกลุม

ลูกคาหลักของทรัพยสินหลักของกองทรัสต 

DREIT เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลาย

เหตุการณเหลานี ้ อาจสงผลใหการอุปโภค

บริโภค การทองเที่ยว ความตองการเขาพักหรือ

ใช บริการในทรัพย สินหลักของกองทรัสต  

DREIT ลดลง ซึ ่งจะมีผลตอรายไดของผู เชา

หลัก และเหตุการณดังกลาวอาจเปนเหตุให

ทรัพยสินหลักไดรับความเสียหาย ซึ่งอาจไมได

รับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 

อย างไรก ็ตาม ทรัพย สินหลักท ี ่กองทรัสต  

DREIT เขาลงทุนนั้นมีการกระจายความเสี่ยง

ในหลายมิติ  ไม ว าจะเป น ท ําเลท ี ่ตั ้ งของ

ทรัพยสินหลัก รายไดรับจากลูกคาที่เดินทางมา

เขาพักตามฤดูกาล รวมถึงมีความหลากหลาย

ของกลุมลูกคาผูใชบริการในโครงการตางๆ ทํา

ใหผลกระทบจากเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง 
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หรือหลายเหตุการณที่ไดกลาวถึงขางตนอยูใน

วงจํากดั 

ทั้งนี้ สําหรับทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขา

ลงทุนเพิ ่มเติมครั ้ งท ี ่  1 ตามสัญญาแกไข

เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาฉบับแรก สําหรับ

การเชาเกาะ Mudhdhoo ในหมู เกาะ Baa 

Atoll เพื ่อการพัฒนารีสอรท จ ํานวน 200 

เตียง ระหวาง รัฐบาลสาธารณรัฐมัลดีฟส โดย

กระทรวงการทองเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม 

(“ รัฐบาลฯ”) กับ Coastline Hotels and 

Resorts Private Limited ล ง วั น ท ี ่  21 

มีนาคม 2554 รวมถึงที่ไดแกไขเพิ่มเติม (ซึ่ง

ต  อ ม า  Coastline Hotels and Resorts 

Private Limited โอนสิทธิการเชาตามสญัญา

ดังกลาวใหแก DMS) (“สัญญาเชาหลัก”) ใน

กรณีที่ทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุน

เพิ ่มเติมครั้งที่ 1 ไดรับความเสียหายทั้งหมด

หรือบางสวนจากสงคราม สงครามกลางเมือง 

ความวุนวาย หรือ พายุ นํ้าทวม อุบัติเหตุที่ไม

อาจหามได หรือ สิ่งอื่นใดที่ไมอาจตานทานได 

หรือ กรณีที่เหนือความควบคุมของผูเชา DMI 

ในฐานะผูเชา อาจมีหนาที่ที่จะตองชําระคาเชา

ตามที่ระบุในสัญญาเชาหลักใหแกรัฐบาลตอไป 

เนื ่องจากตามขอกําหนดของสัญญาเชาหลัก

ดังกลาวไดกําหนดไววา ผูเชายังไมหลุดพนจาก

หนาที่ที่จะตองชําระคาเชาตามที่ระบุในสัญญา

เชาหลัก กลาวคือ คาเชาจํานวน 1,000,000 

ดอลลารสหรัฐ ตอป อยางไรก็ดี รัฐบาลฯ อาจ

ขยายวันครบกําหนดชําระคาเชาได และในกรณี

ที ่ทรัพย  สินที ่กองทรัสต  DREIT เข าลงทุน

เพิ ่มเติมครั้งที่ 1 ไดรับความเสียหายทั้งหมด

จากกรณีดังกลาวขางตน ระยะเวลาตามสัญญา

เชาหลักจะถือวาระงับเปนการชั่วคราว 

6. ความเสี่ยงที่ทรัพยสินหลักของกองทรัสต 
DREIT อาจอยูภายใตบังคับของหลักเกณฑ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม โดยการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑทางกฎหมายดังกลาว
อาจสงผลใหกองทรัสต มีคาใชจายและภาระ
ความรบัผิดหลายดาน 

ทรัพยสินหลักของกองทรัสต DREIT อาจอยู

ภายใตบังคับของหลักเกณฑทางกฎหมาย

เก ี ่ยวกับสิ ่งแวดล อม เช น กฎหมายด าน

ส ุขอนามัย กฎหมายเก ี ่ยวกับการควบคุม

มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางนํ ้า การทิ้ง

ของเส ีย การควบคุมมลภาวะทางเสียง ซึ่ง

ภายใตกฎหมายเหลาน้ี เจาของอสังหาริมทรพัย

หร ือผู ท ี ่ควบคุมการดําเนินการและการใช

ประโยชนอสังหาริมทรัพยอาจมีความรับผิด 

และอาจรวมถึงโทษปรับหรือโทษจําคุก หากฝา

ฝ นหร ือไม ปฏิบั ติตามหลักเกณฑดังกลาว 

นอกจากนี้ กองทรัสต อาจตองมีภาระคาใชจาย

ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑทางกฎหมาย

ดังกลาวเหลานี ้ หากมีการปนเป อนหรือเกิด

มลภาวะตาง ๆ หรือหากไมสามารถแกไข

มลภาวะต าง  ๆ ท ี ่ เกิดข ึ ้น  อาจส งผลให

กองทรัสตมีความรับผิด หรืออาจสงผลกระทบ

ทางลบอยางมีนัยสําคัญในการนําทรัพยสินหลัก

ของกองทรัสตออกใหเชา และ/หรือ เชาชวง 

(แลวแตกรณี) และใหใช พื ้นที ่ ซึ ่งจะสงผล

กระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ของกองทรัสต 

นอกจากนี ้  อสังหาริมทรัพย ท ี ่ เป นไปตาม

ขอก ําหนดทางกฎหมายหร ือหลักเกณฑท่ี

เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอมในชวงเวลาหนึ่ง อาจ
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วงจํากดั 

ทั้งนี้ สําหรับทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขา

ลงทุนเพิ ่มเติมครั ้ งท ี ่  1 ตามสัญญาแกไข

เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาฉบับแรก สําหรับ

การเชาเกาะ Mudhdhoo ในหมู เกาะ Baa 

Atoll เพื ่อการพัฒนารีสอรท จ ํานวน 200 

เตียง ระหวาง รัฐบาลสาธารณรัฐมัลดีฟส โดย

กระทรวงการทองเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม 

(“ รัฐบาลฯ”) กับ Coastline Hotels and 

Resorts Private Limited ล ง วั น ท ี ่  21 

มีนาคม 2554 รวมถึงที่ไดแกไขเพิ่มเติม (ซึ่ง

ต  อ ม า  Coastline Hotels and Resorts 

Private Limited โอนสิทธิการเชาตามสญัญา

ดังกลาวใหแก DMS) (“สัญญาเชาหลัก”) ใน

กรณีที่ทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุน

เพิ ่มเติมครั้งที่ 1 ไดรับความเสียหายทั้งหมด

หรือบางสวนจากสงคราม สงครามกลางเมือง 

ความวุนวาย หรือ พายุ นํ้าทวม อุบัติเหตุที่ไม

อาจหามได หรือ สิ่งอื่นใดที่ไมอาจตานทานได 

หรือ กรณีที่เหนือความควบคุมของผูเชา DMI 

ในฐานะผูเชา อาจมีหนาที่ที่จะตองชําระคาเชา

ตามที่ระบุในสัญญาเชาหลักใหแกรัฐบาลตอไป 

เนื ่องจากตามขอกําหนดของสัญญาเชาหลัก

ดังกลาวไดกําหนดไววา ผูเชายังไมหลุดพนจาก

หนาที่ที่จะตองชําระคาเชาตามที่ระบุในสัญญา

เชาหลัก กลาวคือ คาเชาจํานวน 1,000,000 

ดอลลารสหรัฐ ตอป อยางไรก็ดี รัฐบาลฯ อาจ

ขยายวันครบกําหนดชําระคาเชาได และในกรณี

ที ่ทรัพย  สินที ่กองทรัสต  DREIT เข าลงทุน

เพิ ่มเติมครั้งที่ 1 ไดรับความเสียหายทั้งหมด

จากกรณีดังกลาวขางตน ระยะเวลาตามสัญญา

เชาหลักจะถือวาระงับเปนการชั่วคราว 

6. ความเสี่ยงที่ทรัพยสินหลักของกองทรัสต 
DREIT อาจอยูภายใตบังคับของหลักเกณฑ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม โดยการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑทางกฎหมายดังกลาว
อาจสงผลใหกองทรัสต มีคาใชจายและภาระ
ความรบัผิดหลายดาน 

ทรัพยสินหลักของกองทรัสต DREIT อาจอยู

ภายใตบังคับของหลักเกณฑทางกฎหมาย

เก ี ่ยวกับสิ ่งแวดล อม เช น กฎหมายด าน

ส ุขอนามัย กฎหมายเก ี ่ยวกับการควบคุม

มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางนํ ้า การทิ้ง

ของเส ีย การควบคุมมลภาวะทางเสียง ซึ่ง

ภายใตกฎหมายเหลาน้ี เจาของอสังหาริมทรพัย

หร ือผู ท ี ่ควบคุมการดําเนินการและการใช

ประโยชนอสังหาริมทรัพยอาจมีความรับผิด 

และอาจรวมถึงโทษปรับหรือโทษจําคุก หากฝา

ฝ นหร ือไม ปฏิบั ติตามหลักเกณฑดังกลาว 

นอกจากนี้ กองทรัสต อาจตองมีภาระคาใชจาย

ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑทางกฎหมาย

ดังกลาวเหลานี ้ หากมีการปนเป อนหรือเกิด

มลภาวะตาง ๆ หรือหากไมสามารถแกไข

มลภาวะต าง  ๆ ท ี ่ เกิดข ึ ้น  อาจส งผลให

กองทรัสตมีความรับผิด หรืออาจสงผลกระทบ

ทางลบอยางมีนัยสําคัญในการนําทรัพยสินหลัก

ของกองทรัสตออกใหเชา และ/หรือ เชาชวง 

(แลวแตกรณี) และใหใช พื ้นที ่ ซึ ่งจะสงผล

กระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ของกองทรัสต 

นอกจากนี ้  อสังหาริมทรัพย ท ี ่ เป นไปตาม

ขอก ําหนดทางกฎหมายหร ือหลักเกณฑท่ี

เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอมในชวงเวลาหนึ่ง อาจ

ไมสอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดทาง

กฎหมายหร ือหลักเกณฑท ี ่ เก ี ่ยวของด าน

สิ่งแวดลอมในอีกชวงเวลาหนึ่ง หากขอกําหนด

ทางกฎหมายหรือหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของดาน

สิ่งแวดลอมเหลานั้นมีการแกไขเพ่ิมเติม ดังน้ัน 

จึงมีความเสี่ยงในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติม

ข อก ําหนดทางกฎหมายหร ือหลักเกณฑท่ี

เก ี ่ยวของดานสิ ่งแวดลอม การดําเนินการ

เพ ื ่ อให อสังหาริมทรัพย  เป นไปตามหรือ

สอดคลองกับขอก ําหนดทางกฎหมายหรือ

หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของดานสิ่งแวดลอมตามที่ได

มีการแกไขเพ่ิมเติม อาจเพ่ิมภาระดานคาใชจาย

และสงผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของกองทรัสต ได 

อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทรัสตจะจัดใหผูเชา

หลักม ีการด ํ า เนิ นการมาตรการป  องกั น

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตาง ๆ เชน ระบบ

จัดการนํ้าทิ้ง ระบบกําจัดกากและของเสีย เปน

ตน ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของทรัพยสินหลัก ใหเปนไปตาม

กฎหมายหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

อยางตอเน่ือง 

7. ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวนคืนทรัพยสิน

หลักของกองทรัสต DREIT 

ผูจัดการกองทรัสตไมสามารถประเมินถงึโอกาส

ในการถูกเวนคืนได เนื่องจากการเวนคืนที ่ดิน

เปนนโยบายและความจําเปนในการใชพื้นที่ของ

รัฐบาล การถูกเวนคืนดังกลาวอาจสงผลกระทบ

ในทางลบตอฐานะทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานของกองทรัสต  

ทั้งนี้ กองทรัสตอาจไดรับเงินชดเชยจากรัฐบาล 

หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ตามวิธีการท่ี

กฎหมายกําหนด อยางไรก็ดี เงินชดเชยที่ไดรับ

อาจไมเทากับจํานวนเงินที่กองทรัสตไดชําระไป

เพ่ือซื้อทรัพยสินซึ่งอาจสงผลใหผลตอบแทนที่ผู

ถือหนวยทรัสตจะไดรับจากการลงทุนไมเปนไป

ตามท ี ่ ได ประมาณการไว  ทั ้ ง ในส วนของ

ประโยชนตอบแทนและการลดทุน 

สําหรับการลงทุนของกองทรัสต DREIT ที่เขา

ลงทุนครั้งแรก มีการเขาลงทุนในสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยในโครงการโรงแรมดุสิตธานี 

หัวหิน ซ ึ ่ ง ในสัญญาเช าท ี ่ ดินและอาคาร 

(โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน) ระหวางกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี กับ

บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตีส จํากัด (มหาชน) 

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2553 (ซึ่งตอมากองทุน

รวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี

ไดมีการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาดังกลาว

ใ ห  แ ก  ก อ ง ท รั ส ต   DREIT ล ง วั น ท ี ่  22 

พฤศจิกายน 2560) กําหนดวาหากทรัพยสิน

โครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โดนเวนคืน

ทั้งหมด หรือบางสวน หรือกองทรัสตเห็นวาไม

อาจใชประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปไดนั้น 

จะถือใหสัญญาเชาเปนอันยุติและยกเลิกตอกัน

โดยทันทีในวันที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืน โดย

ผูใหเชาตองชําระคืนคาเชาลวงหนาคงเหลือ

ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที ่เหลืออยู 

อย างไรก็ด ี หากทรัพย สินท ี ่ เช าถ ูกเวนคืน

บางสวน และกองทรัสตยังเห็นวาทรัพยสิน

ดังกลาวยังสามารถใชประโยชนในการดําเนิน

ธุรกิจได ใหถือวาสญัญาเชามีผลบังคับใชตอไป 

โดยผูใหเชาตกลงจะเปนผูดําเนินการจัดใหมี

การซอมแซมภายใตแบบแปลน แผนงาน และ

งบประมาณที่คูสัญญาจะไดตกลงรวมกัน และ
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จะทําการซอมแซมใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนบั

แตเกิดความเสียหายดังกลาว โดยใชเงินท่ีไดรับ

มาจากการเวนคืนทรัพยสินดังกลาวในการ

ซอมแซม และในกรณีที่เงินที่ไดรับมาจากการ

เวนคืนไมเพียงพอสําหรับการซอมแซม ผูใหเชา

ตกลงจะรับผิดชอบสําหรับจํานวนเงินที่ยังขาด

อยู อนึ่ง กอนดําเนินการยกเลิกสัญญาหรือการ

ยังคงใหสัญญามีผลตอเนื่องดังกลาวขางตนน้ัน 

กองทรัสต DREIT สงวนสิทธิที ่จะเสนอการ

ดําเนินดังกลาวเพ่ือใหที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต

พิจารณาอนุมัติกอนตามขอกําหนดและเงื่อนไข

ของสัญญาเชา  

อย างไรก ็ด ี  ส ําหรับทรัพย  สินท ี ่กองทรัสต  

DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในปจจุบัน 

ภายใตกฎหมายของสาธารณรัฐมัลดีฟส ไม

ปรากฏวามีขอกฎหมายใดๆ ที่ใหอํานาจแก

รัฐบาลในการเวนคืนที ่ ดินไมวาทั้งหมดหรือ

บางสวน 

8. ความเสี่ยงที่มูลคาของอสังหาริมทรัพยที่

กองทรัสตลงทุนตามการประเมินมูลคาโดย

บริษัทประเมินคาทรัพยสินไมไดเปนเครื่อง

แสดงมูลคาที่แทจริงของอสังหาริมทรัพย 

และไมสามารถรับประกันไดวาราคาขายของ

อสังหาริมทรัพยนั้นจะเปนไปตามที่ประเมิน 

ไมวาในปจจุบันหรือในอนาคต 

โดยทั่วไป การประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยจะ

พิจารณาจากปจจัยตาง ๆ รวมถึงปจจัยบาง

ประการที่เปนนามธรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินน้ัน 

เชน สถานะทางการตลาด ความแข็งแกรงทาง

การเงิน ความสามารถในการแขงขันและสภาพ

ของทรัพยสิน ซึ่งอาจมีเหตุการณที่ทําใหปจจัย

ดังกลาวเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต เนื่องจาก

เหตุการณบางเหตุการณหรือเหตุการณทั้งหมด

ที ่ เป นข อสมมติฐานอาจไม  เกิดข ึ ้นตามที่

คาดการณไว  หร ืออาจเกิดเหตุการณหรือ

สถานการณที่มิไดคาดการณไว ดังน้ัน ผูจัดการ

กองทรัสต  จ ึ ง ไม อาจ รับประกันได  ว  า ข อ

สมมติฐานที่วางไวจะเกิดขึ ้นตามที่คาดการณ 

ดังนั้น ราคาที่กองทรัสตจะขายทรัพยสินหลักที่

ลงทุนในอนาคต จึงอาจตํ่ากวามูลคาประเมินที่

จัดทําโดยบริษัทประเมินคาทรัพยสินหรือตํ ่า

กว  า ร าคาท ี ่ กอ งทรั สต  ไ ด  เ ข  า ลงท ุ นใน

อสังหาริมทรัพยดังกลาวซ่ึงจะทําใหกองทรัสตมี

ผลขาดทุนจากการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

9. ความเสี่ยงสําหรับโครงการโรงแรมดุสิตธานี 

ลากูนา ภูเก็ต จากการไมมีสิทธิใชถนนสวน

บุคคล 

เนื ่องจากถนนที ่ ใช  เป นเส นทางหลักม ุ  ง สู

โครงการลากูนา ภูเก็ต ซึ่งมีโรงแรมและรีสอร

ทหลายแหงตั้งอยู อันรวมถึงโรงแรมดุสิตธานี 

ลากูนา ภูเก็ตโดยมีระยะทางประมาณ 1.25 

กิโลเมตร มีถนนสวนบุคคลคั่นอยู ตรงกลาง

ระหวางทางสาธารณประโยชนเปนระยะทาง

ประมาณ 300 เมตร แมวาจากขอเท็จจริงจะมี

ประชาชนทั่วไปรวมใชประโยชน ในถนนสวน

บุคคลดังกลาวอยางตอเน่ืองและเปดเผยมาเปน

ระยะเวลามากกวา 20 ป ก ็ตาม แตไม มี

เอกสารหลักฐานทางราชการใด ๆ ที ่ระบุวา

ถนนดังกลาวเปนถนนสาธารณประโยชน ดังนั้น

จึงมีความเสี่ยงที่เจาของที่ดินในบริเวณดังกลาว

จะปดกั้นการใชประโยชนในสวนของถนนสวน

บุคคลดังกลาวได กองทรัสต DREIT จึงมีความ

เสี่ยงที่จะไมสามารถใชเสนทางดังกลาวเปนทาง
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จะทําการซอมแซมใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนบั

แตเกิดความเสียหายดังกลาว โดยใชเงินท่ีไดรับ

มาจากการเวนคืนทรัพยสินดังกลาวในการ

ซอมแซม และในกรณีที่เงินที่ไดรับมาจากการ

เวนคืนไมเพียงพอสําหรับการซอมแซม ผูใหเชา

ตกลงจะรับผิดชอบสําหรับจํานวนเงินที่ยังขาด

อยู อนึ่ง กอนดําเนินการยกเลิกสัญญาหรือการ

ยังคงใหสัญญามีผลตอเนื่องดังกลาวขางตนน้ัน 

กองทรัสต DREIT สงวนสิทธิที ่จะเสนอการ

ดําเนินดังกลาวเพ่ือใหที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต

พิจารณาอนุมัติกอนตามขอกําหนดและเงื่อนไข

ของสัญญาเชา  

อย างไรก ็ด ี  ส ําหรับทรัพย  สินท ี ่กองทรัสต  

DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในปจจุบัน 

ภายใตกฎหมายของสาธารณรัฐมัลดีฟส ไม

ปรากฏวามีขอกฎหมายใดๆ ที่ใหอํานาจแก

รัฐบาลในการเวนคืนที ่ ดินไมวาทั้งหมดหรือ

บางสวน 

8. ความเสี่ยงที่มูลคาของอสังหาริมทรัพยที่

กองทรัสตลงทุนตามการประเมินมูลคาโดย

บริษัทประเมินคาทรัพยสินไมไดเปนเครื่อง

แสดงมูลคาที่แทจริงของอสังหาริมทรัพย 

และไมสามารถรับประกันไดวาราคาขายของ

อสังหาริมทรัพยนั้นจะเปนไปตามที่ประเมิน 

ไมวาในปจจุบันหรือในอนาคต 

โดยทั่วไป การประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยจะ

พิจารณาจากปจจัยตาง ๆ รวมถึงปจจัยบาง

ประการที่เปนนามธรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินน้ัน 

เชน สถานะทางการตลาด ความแข็งแกรงทาง

การเงิน ความสามารถในการแขงขันและสภาพ

ของทรัพยสิน ซึ่งอาจมีเหตุการณที่ทําใหปจจัย

ดังกลาวเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต เนื่องจาก

เหตุการณบางเหตุการณหรือเหตุการณทั้งหมด

ที ่ เป นข อสมมติฐานอาจไม  เกิดข ึ ้นตามที่

คาดการณไว  หร ืออาจเกิดเหตุการณหรือ

สถานการณที่มิไดคาดการณไว ดังน้ัน ผูจัดการ

กองทรัสต  จ ึ ง ไม อาจ รับประกันได  ว  า ข อ

สมมติฐานที่วางไวจะเกิดขึ ้นตามที่คาดการณ 

ดังนั้น ราคาที่กองทรัสตจะขายทรัพยสินหลักที่

ลงทุนในอนาคต จึงอาจตํ่ากวามูลคาประเมินที่

จัดทําโดยบริษัทประเมินคาทรัพยสินหรือตํ ่า

กว  า ร าคาท ี ่ กอ งทรั สต  ไ ด  เ ข  า ลงท ุ นใน

อสังหาริมทรัพยดังกลาวซ่ึงจะทําใหกองทรัสตมี

ผลขาดทุนจากการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

9. ความเสี่ยงสําหรับโครงการโรงแรมดุสิตธานี 

ลากูนา ภูเก็ต จากการไมมีสิทธิใชถนนสวน

บุคคล 

เนื ่องจากถนนที ่ ใช  เป นเส นทางหลักม ุ  ง สู

โครงการลากูนา ภูเก็ต ซึ่งมีโรงแรมและรีสอร

ทหลายแหงตั้งอยู อันรวมถึงโรงแรมดุสิตธานี 

ลากูนา ภูเก็ตโดยมีระยะทางประมาณ 1.25 

กิโลเมตร มีถนนสวนบุคคลคั่นอยู ตรงกลาง

ระหวางทางสาธารณประโยชนเปนระยะทาง

ประมาณ 300 เมตร แมวาจากขอเท็จจริงจะมี

ประชาชนทั่วไปรวมใชประโยชน ในถนนสวน

บุคคลดังกลาวอยางตอเน่ืองและเปดเผยมาเปน

ระยะเวลามากกวา 20 ป ก ็ตาม แตไม มี

เอกสารหลักฐานทางราชการใด ๆ ที ่ระบุวา

ถนนดังกลาวเปนถนนสาธารณประโยชน ดังนั้น

จึงมีความเสี่ยงที่เจาของที่ดินในบริเวณดังกลาว

จะปดกั้นการใชประโยชนในสวนของถนนสวน

บุคคลดังกลาวได กองทรัสต DREIT จึงมีความ

เสี่ยงที่จะไมสามารถใชเสนทางดังกลาวเปนทาง

หลักเขาสู โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา 

ภูเก็ต  

อยางไรก็ดี ผู จัดการกองทรัสตเห็นวาหากมี

ประชาชนทั่วไปรวมใชประโยชนในถนนสวน

บุคคลดังกลาวอยางตอเนื่องและเปดเผย การที่

เจาของที่ดินจะปดกั้นการใชประโยชนในสวน

ของถนนสวนบุคคลดังกลาวอาจกระทําไดยาก

หรือใชระยะเวลามาก เนื่องจากจะกระทบสิทธิ

ของบุคคลอ ื ่นเป นจ ํานวนมาก นอกจากน้ี 

โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ยังมี

ทางเขาออกอื ่นอีกหนึ ่งเสนทาง ซึ ่งเปนถนน

สาธารณประโยชนขนาดกวาง 4 – 5 เมตร และ

สามารถใชเปนทางเขาออกสูโครงการโรงแรม

ดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ไดเชนกัน แตมีขนาด

เล็กกวาจึงอาจไมไดรับความสะดวกเทากับการ

ใชทางเขาออกปจจุบันซึ่งจะตองผานถนนสวน

บุคคลดังกลาว 

10. ความเสี่ยงจากการถูกส่ังใหรือ้ถอนอาคารสิ่ง
ปลูกสราง 

เนื ่องจากสิ่งปลูกสรางบางสวนของโครงการ
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ไดแก อาคารครัวไทย 
(บางสวน) วงเวียนน้ําพุ (บางสวน) และทางเดิน
นอกอาคาร อาจต้ังอยูบริเวณหวยบางเรือหักซึง่
เปนลํารางสาธารณะ อยางไรก็ตาม สภาพ
ปจจุบันไมมีลักษณะทางกายภาพของลําราง
สาธารณะ หากสิ ่ งปลูกสร างทั ้งหมดหรือ
บางสวนที่สําคัญของโครงการโรงแรมดุสิตธานี 
หัวหิน ถูกหนวยงานราชการที่เกี่ยวของสั่งใหรื้อ
ถอน ปรับปรุง เปลี ่ยนแปลง ซ ึ ่งอาจทําให
เจาของอาคารสิ่งปลูกสรางดังกลาวจะตองทํา
การรื ้อถอน ปรับปรุง เปลี ่ยนแปลง สิ ่งปลูก
สรางดังกลาว อันอาจสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต DREIT จากการมี
คาใชจายในการรื ้อถอนอาคารดังกลาวและ

ความสามารถในการสรางรายไดจากโรงแรม
ดุสิตธานี หัวหิน ที่อาจลดลง 

อยางไรก็ตาม สิ ่งปล ูกสรางดังกลาวไมใช
ทรัพยสินสวนที่สําคัญของโครงการโรงแรมดุสิต
ธานี หัวหิน สําหรับการจัดหาประโยชนของ
กองทรัสต DREIT อยางมีนัยสําคัญแตอยางใด 
อีกทั ้งเพื ่อเปนการลดความเสี ่ยงจากการท่ี
บางสวนของสิ่งกอสรางดังกลาวขางตนอาจ
ตั้งอยูบนลํารางสาธารณะ กองทรัสต DREIT 
จึงไดจัดใหมีมาตรการเยียวยาไวแลว โดยได
กําหนดเงื ่อนไขในสัญญาเชาที ่ดินและอาคาร
ของโครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ที่ระบุให
เจาของอสังหาริมทรัพยจะตองจัดหาทรัพยสิน
ใหม เพื ่อใหกองทรัสต DREIT ลงทุนแทนที่
ทรัพยสินเดิมที่ถูกรื ้อถอนดังกลาวโดยเร็วดวย
คาใชจายของเจาของอสังหาริมทรัพยเอง แต
หากไมสามารถจัดหาทรัพยสินใหมได เจาของ
อสังหาริมทรัพยตกลงที่จะคืนคาเชาตามสัดสวน
ระยะเวลาการเช าท ี ่ คง เหล ือและค าขาด
ประโยชนตามรายละเอียดที่กําหนดในสัญญา
เชาที่ดินและอาคารดังกลาว ทั้งนี้ การรื้อถอน 
แกไข ดัดแปลงทรัพย สินดังกลาว เจาของ
อสังหาริมทรัพย จะเป นผ ู  ด ําเ นินการดวย
คาใชจายของตนเอง  

อนึ่ง ผูจัดการกองทรัสต และทรัสตีไดพิจารณา
แลวเห็นวาสิ่งปลูกสรางดังกลาวไมใชทรัพยสิน
สวนที ่สําคัญของกองทรัสต DREIT ซึ ่งจะใช
สําหรับการจัดหาประโยชน อีกทั้ง ไมใชสวนที่
สรางรายไดใหแกกองทรัสต DREIT อยางมี
นยัสําคัญแตอยางใด 

 

 

11. ความเสี่ยงจากการที่ทรัพยสินของกองทรัสต 
DREIT ตั้งอยูในตางประเทศ 

เนื่องจากโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส 
ตั้งอยูในประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส การลงทุน
ในทรัพยสินที่ตั ้งอยูตางประเทศนั้น จะทําให
กองทรัสตมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งประกอบดวย 
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(1) การบริหารจัดการที่เกี่ยวกบัการเงินระหวาง
ประเทศของกองทรัสต และ (2) ความเสี่ยงท่ี
เ ป  น ป ร ะ เ ด ็ น ท า ง กฎห มาย เ ฉพาะขอ ง
สาธารณรัฐมัลดีฟส 

ทั้งนี ้ เนื ่องจากรายไดและรายจายของบริษัท
ลงทุนจะเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ท ําให
กองทรัสตมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา นอกจากนี้ การจาย
ผลประโยชน จากผลการด ํ า เ นินงานของ
ทรัพย  สินท ี ่ กองทรัสต   DREIT เข  าลงทุน
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 แกกองทรัสต ข้ึนอยูกับรูปแบบ
ในการสงเงนิ ซึ่งรูปแบบในการสงเงนิแตละวิธีมี
ผลประโยชน ภาษี และคาธรรมเนียมที่แตกตาง
กัน นอกจากนี้ กองทรัสตยังตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานการควบคุมการเคลื ่อนยายเงินทุน 
หลักเกณฑเกี่ยวกับการสงเงิน และการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินในสาธารณรัฐมัลดีฟส เปน
ผลใหกองทรัสตมีความเสี ่ยงในการบริหาร
จัดการที่เกี ่ยวกับการเงินระหวางประเทศของ
กองทรัสต 

ในส วนของความเส ี ่ยงท ี ่ เป นประเด็นทาง
กฎหมายเฉพาะของสาธารณรัฐมัลดีฟส น้ัน 
เนื ่องจากระบบกฎหมายของสาธารณรัฐมัล
ดีฟสใชกฎหมายอิสลามเปนพื ้นฐานผสมกับ
ระบบกฎหมายคอมมอนลอวของอังกฤษ ซึ่ง
แตกตางจากระบบกฎหมายของประเทศไทยซึ่ง
เป นระบบกฎหมายซ ี วิล ลอว  โดย ระบบ
กฎหมาย คอมมอน ลอว ม ีที ่มาจากจารีต
ประเพณี โดยคําพิพากษาของศาลก็ถือวาเปน
ที่มาของกฎหมาย เพราะคําพิพากษาของศาลที่
ตัดสินคดีตาง ๆ ถือเปนบรรทัดฐานที่ศาลตอง
ยึดถือเมื่อมีกรณีอยางเดียวกันเกิดข้ึน ในขณะที่
ระบบกฎหมายที่ใชบังคับใชอยูในประเทศไทย 
(ระบบกฎหมาย ซีวิล ลอว) จะถือเอากฎหมาย
ที่บัญญัติเปนลายลักษณอักษรเปนหลัก และ
แนวคําพิพากษาของศาลเปนเพียงแนวทางใน
การตีความกฎหมาย มิไดถ ือเปนกฎหมาย
โดยตรง ทั้งนี้ การจําแนกประเภทของกฎหมาย 
ไปจนถึงการพิจารณาคดีความ ของทั้งสอง
ระบบจึงมีความแตกตางกันอยู มาก ซึ ่งอาจ

กอใหเกิดภาระหนาที่เพิ่มเติมแกบริษัทลงทุน 
และ/หรือ กองทรัสต 

ค ว า ม เ ส ี่ ย ง ท ี่ เ ก ี่ ย ว กั บ ก า ร
ด ําเนินงานและโครงสร างของ
กองทรสัต 

1. ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐาน
การบัญชี หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือ
แนวทางการปฏิบัติของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

กองทรัสตอาจไดรับผลกระทบจากการมีผล
บังคับใชของมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม หรือ
การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือ
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทยและสาธารณรัฐมัลดีฟส อาจมี
การเปลี่ยนแปลง เชนเดียวกับมาตรฐานการ
บัญชีที ่ไดรับการปรับปรุงเพิ ่มเติมใหตรงกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ (International Financial Reporting 
Standards - IFRS) ท ํ า ใ ห  ง บก า ร เ งิ นขอ ง
กองทรัสตอาจไดรับผลกระทบจากการบังคับใช
มาตรฐานการบัญชีที ่ไดมีการแกไขปรับปรุง 
โดยเง ื ่อนไขและเวลาในการเปล ี ่ยนแปลง
มาตรฐานการบัญชีจะขึ ้นอยู กับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกําหนด ดังน้ัน ผูกอตั้งทรัสตจึงไมอาจ
รับประกันไดวาการเปลี่ยนแปลงเหลานี้จะไมมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทํางบ
กา ร เ งินของกองทรั สต   หร ื อต  อผลการ
ดําเนินงานและมาตรฐานการเงินของกองทรัสต 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวยังอาจมีผลกระทบ
ในทางลบตอความสามารถของกองทรัสตใน
การจ  ายประโยชน ตอบแทนให แก  ผ ู  ถื อ
หนวยทรัสต นอกจากนี้ ยังไมอาจรับประกันได
วาการเปลี่ยนแปลงกฎขอบังคับใด ๆ จะไมมี
ผลกระทบในทางลบตอความสามารถของ
ผูจัดการกองทรัสตในการดําเนินการตามกล
ยุทธการลงทุนของกองทรัสต หรือตอการ
ดําเนินงานและฐานะการเงนิของกองทรัสต 
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(1) การบริหารจัดการที่เกี่ยวกบัการเงินระหวาง
ประเทศของกองทรัสต และ (2) ความเสี่ยงท่ี
เ ป  น ป ร ะ เ ด ็ น ท า ง กฎห มาย เ ฉพาะขอ ง
สาธารณรัฐมัลดีฟส 

ทั้งนี ้ เนื ่องจากรายไดและรายจายของบริษัท
ลงทุนจะเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ท ําให
กองทรัสตมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา นอกจากนี้ การจาย
ผลประโยชน จากผลการด ํ า เ นินงานของ
ทรัพย  สินท ี ่ กองทรัสต   DREIT เข  าลงทุน
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 แกกองทรัสต ข้ึนอยูกับรูปแบบ
ในการสงเงนิ ซึ่งรูปแบบในการสงเงนิแตละวิธีมี
ผลประโยชน ภาษี และคาธรรมเนียมที่แตกตาง
กัน นอกจากนี้ กองทรัสตยังตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานการควบคุมการเคลื ่อนยายเงินทุน 
หลักเกณฑเกี่ยวกับการสงเงิน และการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินในสาธารณรัฐมัลดีฟส เปน
ผลใหกองทรัสตมีความเสี ่ยงในการบริหาร
จัดการที่เกี ่ยวกับการเงินระหวางประเทศของ
กองทรัสต 

ในส วนของความเส ี ่ยงท ี ่ เป นประเด็นทาง
กฎหมายเฉพาะของสาธารณรัฐมัลดีฟส น้ัน 
เนื ่องจากระบบกฎหมายของสาธารณรัฐมัล
ดีฟสใชกฎหมายอิสลามเปนพื ้นฐานผสมกับ
ระบบกฎหมายคอมมอนลอวของอังกฤษ ซึ่ง
แตกตางจากระบบกฎหมายของประเทศไทยซึ่ง
เป นระบบกฎหมายซ ี วิล ลอว  โดย ระบบ
กฎหมาย คอมมอน ลอว ม ีที ่มาจากจารีต
ประเพณี โดยคําพิพากษาของศาลก็ถือวาเปน
ที่มาของกฎหมาย เพราะคําพิพากษาของศาลที่
ตัดสินคดีตาง ๆ ถือเปนบรรทัดฐานที่ศาลตอง
ยึดถือเมื่อมีกรณีอยางเดียวกันเกิดข้ึน ในขณะที่
ระบบกฎหมายที่ใชบังคับใชอยูในประเทศไทย 
(ระบบกฎหมาย ซีวิล ลอว) จะถือเอากฎหมาย
ที่บัญญัติเปนลายลักษณอักษรเปนหลัก และ
แนวคําพิพากษาของศาลเปนเพียงแนวทางใน
การตีความกฎหมาย มิไดถ ือเปนกฎหมาย
โดยตรง ทั้งนี้ การจําแนกประเภทของกฎหมาย 
ไปจนถึงการพิจารณาคดีความ ของทั้งสอง
ระบบจึงมีความแตกตางกันอยู มาก ซึ ่งอาจ

กอใหเกิดภาระหนาที่เพิ่มเติมแกบริษัทลงทุน 
และ/หรือ กองทรัสต 

ค ว า ม เ ส ี่ ย ง ท ี่ เ ก ี่ ย ว กั บ ก า ร
ด ําเนินงานและโครงสร างของ
กองทรสัต 

1. ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐาน
การบัญชี หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือ
แนวทางการปฏิบัติของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

กองทรัสตอาจไดรับผลกระทบจากการมีผล
บังคับใชของมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม หรือ
การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือ
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทยและสาธารณรัฐมัลดีฟส อาจมี
การเปลี่ยนแปลง เชนเดียวกับมาตรฐานการ
บัญชีที ่ไดรับการปรับปรุงเพิ ่มเติมใหตรงกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ (International Financial Reporting 
Standards - IFRS) ท ํ า ใ ห  ง บก า ร เ งิ นขอ ง
กองทรัสตอาจไดรับผลกระทบจากการบังคับใช
มาตรฐานการบัญชีที ่ไดมีการแกไขปรับปรุง 
โดยเง ื ่อนไขและเวลาในการเปล ี ่ยนแปลง
มาตรฐานการบัญชีจะขึ ้นอยู กับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกําหนด ดังน้ัน ผูกอตั้งทรัสตจึงไมอาจ
รับประกันไดวาการเปลี่ยนแปลงเหลานี้จะไมมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการจัดทํางบ
กา ร เ งินของกองทรั สต   หร ื อต  อผลการ
ดําเนินงานและมาตรฐานการเงินของกองทรัสต 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวยังอาจมีผลกระทบ
ในทางลบตอความสามารถของกองทรัสตใน
การจ  ายประโยชน ตอบแทนให แก  ผ ู  ถื อ
หนวยทรัสต นอกจากนี้ ยังไมอาจรับประกันได
วาการเปลี่ยนแปลงกฎขอบังคับใด ๆ จะไมมี
ผลกระทบในทางลบตอความสามารถของ
ผูจัดการกองทรัสตในการดําเนินการตามกล
ยุทธการลงทุนของกองทรัสต หรือตอการ
ดําเนินงานและฐานะการเงนิของกองทรัสต 

2. ความเสี่ยงดานภาษีและคาธรรมเนียมใน
อนาคต 

ในการขายอสังหาริมทรัพย หรือโอนสิทธิการ
เชาในอสังหาริมทรัพย หรือขายหุนที่กองทรัสต 
DREIT หรือบริษัทไทยที่จัดตั้งขึ ้นใหมซึ่งเปน
บริษัทยอยของกองทรัสต DREIT เขาลงทุน  
และการดําเนินงานเพื่อจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและ
คาธรรมเนียมที่เกิดขึ้น ซึ่งกองทรัสต และ/หรือ 
บริษัทยอยของกองทรัสต DREIT อาจตอง
รับภาระทั ้ งหมดหร ือบางส  วน และอัตรา
คาธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทรัสต และ/
หรือ บริษัทยอยของกองทรัสต DREIT จะตอง
ชําระดังกลาว อาจแตกตางจากอัตราที่เปนอยู
ในปจจุบัน 

นอกจากนี้ ในอนาคต ภาระภาษีของกองทรัสต 
และ/หรือ ภาระภาษีของผู ถือหนวยทรัสตท่ี
เกี่ยวของกับการลงทุน และ/หรือ การซื้อขาย
หนวยทรัสต และ/หรือ การดําเนินงานเพ่ือ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทรัสต 
และการไดรับประโยชนตอบแทนจากกองทรัสต 
อาจเปลี ่ยนแปลงไปจากที่เปนอยูในปจจุบัน 
หากมีการเปลี ่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบ
ดานภาษีอากรหรือดานอื่น ๆ ที ่เกี ่ยวของ ซึ่ง
อาจทําให ผลการดําเนินงานของกองทรัสต 
ไดรับผลกระทบจากภาระภาษี และ/หรือ เบี้ย
ปรับเงนิเพ่ิมที่อาจจะมีขึ้น 

 

3. ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลคายุติธรรม
ของทรัพยสินหลักและการลงทุนในสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยจะมีผลกระทบในทางลบ
ตอบัญชีกําไรขาดทุน มูลคาทรัพยสินสุทธิ
และความสามารถในการจายประโยชนตอบ
แทนของกองทรัสต 

ในกรณีที่มูลคายุติธรรมของทรัพยสินและการ
ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยลดลง อัน
เนื่องมาจากการขาดทุนจากการประเมินมูลคา
ยุติธรรมของทรัพยสินและการลงทุนในปน้ัน 

และมีผลใหมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลง รวมท้ัง 
การที่กองทรัสตอาจมีสภาพคลองสวนเกินอัน
เกิดจากการขาดทุนจากราคาประเมินมูลคา
ย ุติธรรม กรณีดังกลาวอาจมีผลกระทบตอ
ความสามารถในการจายประโยชนตอบแทน
ของกองทรัสต อยางไรก็ตาม กองทรัสตอาจ
ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนและคืนสภาพ
คลองสวนเกินดังกลาวใหกับผูถือหนวยทรัสต 
เพื่อใหสามารถจายประโยชนตอบแทนแกผู ถือ
หนวยทรัสตได 

4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระคา
เช าของผ ู  เช าหลัก และการปฏิบัติตาม
ขอตกลงในสัญญาเชา และ/หรือ เชาชวง
ทรัพยสินหลัก 

กองทรัสต จะได  รับค าเช าจากทรัพย  สินท่ี
กองทรัสต เขาลงทุนครั ้งแรกและทรัพยสินที่
กองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพิ ่มเติมครั ้งที ่ 1 
จากผู เชาหลัก ซึ ่งไดแก DMCO และ DMM 
ตามลําดับ ทั้งนี้ เนื่องจาก DMM เปนบริษัท
ยอยของ DMCO จึงอาจกลาวไดวา กองทรัสต
จะไดรับคาเชาหลักจาก DMCO เพียงรายเดียว 
ดังนั้น ฐานะทางการเงินและความสามารถใน
การชําระคาเชาของ DMCO อาจสงผลกระทบ
ตอรายไดหลักของกองทรัสตได 

อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทรัสตจะติดตามและ
ตรวจสอบฐานะทางการเงินของผูเชาหลักอยาง
สมํ่าเสมอ หากพบวาอาจมีความเสี่ยง ผูจัดการ
กองทรัสตจะหารือกับผู เชาหลักเพื ่อหาแนว
ทางแกไข หรือหากจําเปนอาจเตรียมการหาผู
เชาหลักรายใหมไวลวงหนา 

นอกจากนี ้ กองทรัสตยังอาจมีความเสี่ยงจาก
การที่ผู เชาหลักอาจไมปฏิบัติตามขอตกลงใน
สัญญาเชา และ/หรือ  เชาชวงทรัพยสินหลกั ซึ่ง
เปนเงื่อนไขใหกองทรัสตสามารถยกเลิกสัญญา
ดังกลาวได  และกองทรัสตมีสิทธิไดรับการ
ชดเชยโดยการฟองรองใหผูเชาหลักปฏิบัติตาม
สัญญา และ/หรือ เรียกคาเสียหายจากผูเชา
หลักได เวนแตเหตุการณดังกลาวเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยซึ่งระบุไวในสัญญา 
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5. ความเสี่ยงจากการไมสามารถหาผูเชาหลัก
ไดในอนาคต 

หากไมมีการการตออายุสัญญาเชา และ/หรือ 
สัญญาเชาชวงทรัพยสินหลักเมื ่อครบกําหนด
อายุสัญญาแลว หรือ ไมสามารถจัดหาผูเชา 
และ/หรือ ผูเชาชวงรายใหม หรือมีการยกเลิก
สัญญาเชา และ/หรือ เชาชวงทรัพยสินหลัก
กอนครบกําหนดอายุสัญญา กองทรัสตอาจมี
ความเส่ียงที ่ไมสามารถหาผูเชา และ/หรือ ผู
เชาช วงรายใหมที ่ตกลงเงื ่อนไขการเชาที ่ดี
เทียบเคียงกับสัญญาเชา และ/หรือ สัญญาเชา
ช วงทรัพย  สินหลักในป จจ ุบันได  อันท ําให
กองทรัสตจะไดรับรายไดคาเชา หรือ คาเชาชวง
จากผูเชา และ/หรือ ผูเชาชวงรายใหมลดลง 
ดังนั้น ผูถือหนวยทรัสตจึงอาจไดรับผลกระทบ 
เนื่องจากผลตอบแทนที่ผูถือหนวยทรัสตไดรับ
อาจนอยลง และอาจสงผลตอความสามารถใน
การจ  ายประโยชน ตอบแทนให  กั บผ ู  ถื อ
หนวยทรัสตตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม หากมีการยกเลิกสัญญากอนครบ
กําหนดอายุสัญญา โดยเกิดจากความผิดของผู
เชา และ/หรือ ผูเชาชวงทรัพยสิน กองทรัสตมี
สิทธิไดรับการชดเชยโดยการฟองรองใหผูเชา 
และ/หรือ ผู เชาชวงปฏิบัติตามสัญญา และ/
หรือ เรียกคาเสียหายจากผูเชา และ/หรือ ผูเชา
ชวงได เวนแตกรณีดังกลาว เกดิจากเหตุสุดวิสยั 
ซึ ่งระบุไวในสัญญาเชา และ/หรือ สัญญาเชา
ชวงทรัพยสินหลัก 

ทั้งนี้ เนื่องจากทรัพยสินหลักของกองทรัสตเปน
ทรัพยสินที่ไดรับการดูแลและปรับปรุงใหอยูใน
สภาพที ่ดี และมีลูกคาเขามาใชบริการอยาง
ตอเนื ่อง ประกอบกับสถานที่ตั ้งนั ้นตั้งอยู ใน
บริเวณที่มีความสามารถในการดึงดูดผูมาใช
บริการ อ ีกทั ้งมีผ ู บริหารโรงแรมที ่มีความ
เช ี ่ ย วชาญในการประกอบธ ุรกิจโรงแรม
ดําเนินการบริหารจัดการโรงแรมอยูในปจจุบัน 
ซึ่งเปนผูบริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงเปนที่ร ู จัก
เปนอยางดีในบริเวณนั้น ดวยเหตุดังกลาว จึงมี
ความเปนไปไดวากองทรัสตจะสามารถหาผูเชา

หลักรายใหมเพื ่อมาเชาทรัพยสินหลักของ
กองทรัสตไดโดยไมยาก 

นอกจากนี ้ ผูจัดการกองทรัสตจะจัดใหมีการ
เจรจากับผู เชา และ/หรือ ผู เชาชวงรายเดิม
ลวงหนากอนที่สัญญาเชา และ/หรือ สัญญาเชา
ชวงเดิมจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้เพื ่อใหกองทรัสตมี
ระยะเวลาในการจัดหาผูเชา และ/หรือ ผูเชา
ชวงรายใหม ซึ่งจะชวยลดผลกระทบดังกลาวได 

6. ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นเมื่อตองมีการปรับปรุง
ทรัพย สินหลักของกองทรัสต และความ
เพยีงพอของเงินสํารองสําหรับการปรบัปรุง 

ทรัพยสินหลักของกองทรัสตจะตองไดรับการ
ซอมแซม และปรับปรุงใหอยูในสภาพพรอมใช
งาน มีความทันสมัย เพื่อสรางความพึงพอใจ
และด ึงด ูดให ล ูกค าเข ามาใช บริการอย าง
ตอเนื่อง ทั้งนี้ โดยปกติการปรับปรุง หรือการ
ซอมแซมบํารุงรักษาประจําป จะไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอการดําเนินงานของทรัพยสินหลัก
มากนัก ยกเว นในกรณีท ี ่ เป นการปรับปรุง
ซ  อ มแซม ใหญ   เ ช  น  ก า รปรั บป ร ุ ง เ พ่ื อ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณภายนอกและภายใน
อสังหาริมทรัพย หรือการเปลี ่ยนแปลงงาน
ระบบที่สําคัญ ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา 
เป นต น โดยค าใช จ ายในการบ ําร ุง รักษา
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต และความเสี่ยง
จากการบําร ุงรักษาหรือซ อมแซมที ่ไมอาจ
คาดการณได ม ีแนวโน มท ี ่จะเพิ ่มข ึ ้นเมื่ อ
ทรัพย สินหลักของกองทรัสตม ี ระยะเวลา
ดําเนินการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ทรัพยสิน
อาจจะตองไดรับการปรับปรุง หรือการซอมแซม
บําร ุงรักษานอกเหนือจากตามแผนที ่วางไว 
โดยเฉพาะในกรณีที่มีปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
เนื ่องจากมีการบังคับใช ของกฎเกณฑหรือ
กฎหมายใหม ซึ่งทําใหตองมีการลงทุนเพ่ิมเติม
เกินกวาที่คาดการณไว อนึ่ง การดําเนินธุรกิจ
ของทรัพย สินหลักของกองทรัสตอาจได รับ
ผลกระทบจากการซอมแซมบํารุงรักษา และยัง
อาจสงผลกระทบกับผลการดําเนินงานของผูเชา
หลัก ซ่ึงจะสงผลตอความสามารถในการจายคา
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5. ความเสี่ยงจากการไมสามารถหาผูเชาหลัก
ไดในอนาคต 

หากไมมีการการตออายุสัญญาเชา และ/หรือ 
สัญญาเชาชวงทรัพยสินหลักเมื ่อครบกําหนด
อายุสัญญาแลว หรือ ไมสามารถจัดหาผูเชา 
และ/หรือ ผูเชาชวงรายใหม หรือมีการยกเลิก
สัญญาเชา และ/หรือ เชาชวงทรัพยสินหลัก
กอนครบกําหนดอายุสัญญา กองทรัสตอาจมี
ความเส่ียงที ่ไมสามารถหาผูเชา และ/หรือ ผู
เชาช วงรายใหมที ่ตกลงเงื ่อนไขการเชาที ่ดี
เทียบเคียงกับสัญญาเชา และ/หรือ สัญญาเชา
ช วงทรัพย  สินหลักในป จจ ุบันได  อันท ําให
กองทรัสตจะไดรับรายไดคาเชา หรือ คาเชาชวง
จากผูเชา และ/หรือ ผูเชาชวงรายใหมลดลง 
ดังนั้น ผูถือหนวยทรัสตจึงอาจไดรับผลกระทบ 
เนื่องจากผลตอบแทนที่ผูถือหนวยทรัสตไดรับ
อาจนอยลง และอาจสงผลตอความสามารถใน
การจ  ายประโยชน ตอบแทนให  กั บผ ู  ถื อ
หนวยทรัสตตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม หากมีการยกเลิกสัญญากอนครบ
กําหนดอายุสัญญา โดยเกิดจากความผิดของผู
เชา และ/หรือ ผูเชาชวงทรัพยสิน กองทรัสตมี
สิทธิไดรับการชดเชยโดยการฟองรองใหผูเชา 
และ/หรือ ผู เชาชวงปฏิบัติตามสัญญา และ/
หรือ เรียกคาเสียหายจากผูเชา และ/หรือ ผูเชา
ชวงได เวนแตกรณีดังกลาว เกดิจากเหตุสุดวิสยั 
ซึ ่งระบุไวในสัญญาเชา และ/หรือ สัญญาเชา
ชวงทรัพยสินหลัก 

ทั้งนี้ เนื่องจากทรัพยสินหลักของกองทรัสตเปน
ทรัพยสินที่ไดรับการดูแลและปรับปรุงใหอยูใน
สภาพที ่ดี และมีลูกคาเขามาใชบริการอยาง
ตอเนื ่อง ประกอบกับสถานที่ตั ้งนั ้นตั้งอยู ใน
บริเวณที่มีความสามารถในการดึงดูดผูมาใช
บริการ อ ีกทั ้งมีผ ู บริหารโรงแรมที ่มีความ
เช ี ่ ย วชาญในการประกอบธ ุรกิจโรงแรม
ดําเนินการบริหารจัดการโรงแรมอยูในปจจุบัน 
ซึ่งเปนผูบริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงเปนที่ร ู จัก
เปนอยางดีในบริเวณนั้น ดวยเหตุดังกลาว จึงมี
ความเปนไปไดวากองทรัสตจะสามารถหาผูเชา

หลักรายใหมเพื ่อมาเชาทรัพยสินหลักของ
กองทรัสตไดโดยไมยาก 

นอกจากนี ้ ผูจัดการกองทรัสตจะจัดใหมีการ
เจรจากับผู เชา และ/หรือ ผู เชาชวงรายเดิม
ลวงหนากอนที่สัญญาเชา และ/หรือ สัญญาเชา
ชวงเดิมจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้เพื ่อใหกองทรัสตมี
ระยะเวลาในการจัดหาผูเชา และ/หรือ ผูเชา
ชวงรายใหม ซึ่งจะชวยลดผลกระทบดังกลาวได 

6. ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นเมื่อตองมีการปรับปรุง
ทรัพย สินหลักของกองทรัสต และความ
เพยีงพอของเงินสํารองสําหรับการปรบัปรุง 

ทรัพยสินหลักของกองทรัสตจะตองไดรับการ
ซอมแซม และปรับปรุงใหอยูในสภาพพรอมใช
งาน มีความทันสมัย เพื่อสรางความพึงพอใจ
และด ึงด ูดให ล ูกค าเข ามาใช บริการอย าง
ตอเนื่อง ทั้งนี้ โดยปกติการปรับปรุง หรือการ
ซอมแซมบํารุงรักษาประจําป จะไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอการดําเนินงานของทรัพยสินหลัก
มากนัก ยกเว นในกรณีท ี ่ เป นการปรับปรุง
ซ  อ มแซม ใหญ   เ ช  น  ก า รปรั บป ร ุ ง เ พ่ื อ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณภายนอกและภายใน
อสังหาริมทรัพย หรือการเปลี ่ยนแปลงงาน
ระบบที่สําคัญ ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา 
เป นต น โดยค าใช จ ายในการบ ําร ุง รักษา
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต และความเสี่ยง
จากการบําร ุงรักษาหรือซ อมแซมที ่ไมอาจ
คาดการณได ม ีแนวโน มท ี ่จะเพิ ่มข ึ ้นเมื่ อ
ทรัพย สินหลักของกองทรัสตม ี ระยะเวลา
ดําเนินการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ทรัพยสิน
อาจจะตองไดรับการปรับปรุง หรือการซอมแซม
บําร ุงรักษานอกเหนือจากตามแผนที ่วางไว 
โดยเฉพาะในกรณีที่มีปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
เนื ่องจากมีการบังคับใช ของกฎเกณฑหรือ
กฎหมายใหม ซึ่งทําใหตองมีการลงทุนเพ่ิมเติม
เกินกวาที่คาดการณไว อนึ่ง การดําเนินธุรกิจ
ของทรัพย สินหลักของกองทรัสตอาจได รับ
ผลกระทบจากการซอมแซมบํารุงรักษา และยัง
อาจสงผลกระทบกับผลการดําเนินงานของผูเชา
หลัก ซ่ึงจะสงผลตอความสามารถในการจายคา

เชาไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา
เชา และ/หรือ สัญญาเชาชวงทรัพยสินหลัก 
หรืออาจทําใหกองทรัสตไมไดรับรายไดคาเชา
อยางเต็มที่สําหรับพื้นที่ที ่อยูระหวางการซอม
บํารุงรักษา 

ทั้งนี ้ สัญญาเชา และ/หรือ สัญญาเชาชวง
ทรัพยสินหลัก มีขอกําหนดใหกองทรัสต และ
บริษัทผู ใหเชาชวงทรัพยสินจัดสรรเงินสํารอง 
สําหรับคาใชจายสวนทุน (Capital Expenditure 
Budget) ซ ึ ่งใช ในการเปลี ่ยนแปลงเพิ ่มเติม 
รวมถึงงานปรับปรุงซอมแซมเฟอรนิเจอรและ
อุปกรณที ่เชา (รวมถึงยานพาหนะตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโรงแรม) รวมถึง
กันงบส ํารองไว  เพ ื ่อเปนค าใช จ ายในการ
ปรับปร ุ งซ อมแซมใหญในทรัพย สินท ี ่ เชา 
(Renovation Budget) อยางไรก็ตาม เงิน
ส ํารองดังกล าวอาจจะไมเพ ียงพอตอการ
ซอมแซม บําร ุงรักษา หรือการตอเติมของ
ทรัพยสินหลักของกองทรัสตในอนาคตเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน ในกรณีที ่เงิน
สํารองไมเพียงพอ กองทรัสตจะตองพิจารณา
แหลงเงินทุนอื่นๆ เพื ่อใชในการปรับปรุงและ
ตอเติมของทรัพยสินหลักของกองทรัสตเพื่อลด
ผลกระทบตอประโยชนตอบแทนที่จะจายใหแก
ผูถือหนวยทรัสต 

การดําเนินการปรับปรุงและซอมแซมจะเปนไป
ตามระยะเวลาท่ีผูบริหารโรงแรมของกองทรัสต 
DREIT และ/หรือผูเชาหลักเห็นสมควร และ
ไดรับความเห็นชอบจากผู จัดการกองทรัสต 
และ/หรือ ทรัสตี ซึ ่งโดยปกติ การดําเนินงาน
ของทรัพย สินหลักของกองทรัสต   DREIT 
จะตองไมหยุดชะงักในระหวางการซอมแซม
บ ํ า ร ุ ง รั กษ า  นอ กจากน ี ้  ก า รปรั บป รุ ง
อสังหาริมทรัพยจะดําเนินงานเฉพาะสวนพ้ืนที่ที่
ตองการปรับปรุง โดยพ้ืนที่สวนอื่น ยังคงเปดให
ดําเนินการปกติ เวนแตหากจําเปนที ่จะตอง
ซ อมแซมหร ือปรับปร ุ งใหญ  ซ ึ ่ งหากเปด
ดําเนินการแลวลูกคาที่เขาพักอาจไมไดรับความ
สะดวก และอาจทําใหมีการรองเรียนหรือไม
คุ มคาทางเศรษฐกิจในการเปดใหบริการ ณ 

ขณะนั้น ผู เชาหลักหรือผู บริหารโรงแรมอาจ
พิจารณาที่จะหยุดการใหบริการชั่วคราวเพื่อทํา
การปรับปรุงคร้ังใหญ 

7. ความเส่ียงเก่ียวกับการประกันภัย 

ส ํ าหรับท รัพย  สินหลักของกองทรัสต  น้ั น 
กองทรัสต และ/หรือ บริษัทลงทุนจะจัดใหมีการ
ประกันอัคคีภัยและวินาศภัยตาง ๆ โดยมีวงเงิน
ประกันไมตํ่ากวาตนทุนทดแทนไมรวมฐานราก 
(Replacement Cost) และการประกันภัย
ก า ร ก  อ ก า ร ร  า ย  ( Political Violence 
Insurance) ที่จาํเปนและสมควร เพ่ือคุมครอง
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นแกทรัพยสินหลัก
ของกองทรัสต  โดยกรมธรรม ดังกล าวจะ
กําหนดใหกองทรัสต และ/หรือ บริษัทลงทุน 
(แลวแตกรณี) เปนผูรับผลประโยชน 

นอกจากนี้ ในสวนการนําทรัพยสินหรือสิทธกิาร
เชาอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตออกใหเชา
นั ้น ผู  เช าหลักจะดําเนินการจัดใหมีการทํา
ประกันภัยความรับผิดต อบ ุคคลภายนอก 
( Public Liabilities Insurance) เ พื่ อ
คุมครองความบาดเจ็บทางรางกายหรือชีวิต 
และความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนตอทรัพยสินของ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจากความประมาท
เลินเลอหรือความบกพรองของทรัพยสินที่เชา
ซ ึ ่ งกฎหมายไดก ําหนดให ต องรับผิดชดใช
คาเสียหายภายใตวงเงนิประกัน ขอกําหนดและ
เงื ่อนไขที ่กองทรัสตใหความเห็นชอบ และ
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสินของผูเชาหลัก
เองโดยตรง รวมถึงผูเชาหลักจะจัดใหมีการทํา
ประกันภั ย ธ ุ ร กิ จหย ุ ดช ะ งั ก  (Business 
Interruption Insurance) เพ ื ่ อ ค ุ  ม ค รอ ง
ความเสียหายเนื่องจากความเสียหายที่เกิดกับ
ทรัพยสินที่เชา โดยมีวงเงินประกันไมตํ ่ากวา
รายไดที่คาดวาจะไดรับจากทรัพยสินที่เชาหัก
ออกดวยคาใชจายผันแปร เปนระยะเวลาไม
นอยกวาระยะเวลาที่ใชในการกอสราง และ/
หรือ ปรับปรุงซอมแซมทรัพยสินที่เชา ระหวาง
ที ่ธ ุรกิจหยุดชะงัก ตามที ่กองทรัสตคาดวา
กองทรัสต และ/หรือ บริษัทลงทุนจะไดรับ
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ในชวงระยะเวลาที่คาดวาจะใชในการกอสราง
หรือซอมแซมทรัพยสินใหคืนสูสภาพเดิม 

แมวากองทรัสต DREIT และ/หรือ บริษทัลงทนุ 
จะจัดใหมีการจัดทําประกันภัยอยางเพียงพอ
และเหมาะสมตามขอกําหนดของกฎหมายท่ี
เกี่ยวของแลวก็ตาม แตอัตราเงินชดเชยในกรณี
ท ี ่ท รัพย  สินหลักของกองทรัสต  เกิดความ
เสียหายอาจไมคุมกับประโยชนทางเศรษฐกิจที่
กองทรัสตส ูญเสียจากเหตุการณตางๆ เชน 
ความสูญเสียจากการกอการราย วินาศกรรม 
และการจารจล เปนตน หรือระยะเวลาการเอา
ประกันภัยในกรมธรรม ประกันภัยธ ุ รกิจ
หย ุดชะงักท ี ่ผ ู  เ ช  าหลักจะเข  าท ําอาจไม
ครอบคลุมเวลาที่แทจริงที่กองทรัสตไมสามารถ
ใชประโยชนในทรัพยสินหลักได หรือกองทรัสต
อาจไมสามารถใชสิทธิเรียกรองตามทีระบุใน
กรมธรรมประกันภัยที่เกี ่ยวของไมวาทั้งหมด
หรือบางสวนได หรืออาจเกิดความลาชาในการ
ชดเชยความเสียหายตามกรมธรรมดังกลาวได
โดยท ี ่ ไม ใช ความผิดของกองทรัสต ดังนั้น 
กองทรัสตอาจมีความเสี ่ยงจากการสูญเสีย
ทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุรายแรงที่กองทรัสต
อาจไมไดรับการชดเชยอยางเพียงพอ ซึ่งอาจ
สงผลกระทบโดยตรงตอผลตอบแทนที ่ผู ถือ
หนวยจะไดรับ 

8. ความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตาม
สัญญา 

ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพยของ
กองทรัสตนั ้น กองทรัสต และ/หรือ บริษัท
ลงทุน จะรับโอนสิทธิการเชา และ/หรือ เขาทํา
สัญญาตาง ๆ ที ่เกี ่ยวเนื่องกับการลงทุนและ
การบริหารของกองทรัสต เพื่อประโยชนในการ
จัดหาผลประโยชนของกองทรัสต และผูกพันให
คูสัญญาปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา 

อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีขอกําหนดในสัญญา 
ค ู  สัญญาอาจปฏิ บั ติ ผิ ดสัญญาหร ื อ เ กิ ด
เหตุการณใด ๆ อันเปนเหตุแหงการเลิกหรือผิด
สัญญาได ในกรณีเชนวานี้ แมกองทรัสตจะมี
สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา เรียกคาเสียหาย รวม

ตลอดจนเรียกคาขาดประโยชน และ/หรือ คา
เชาที ่ช ําระไปแลวก็ตาม (แลวแตกรณี) แต
เหตุการณที่คูสัญญาผิดสัญญาดังกลาว ทําให
กองทรัสต และ/หรือ บริษัทลงทุน อาจไมไดรับ
ผลประโยชน หร ือบังคับการใหเปนไปตาม
สัญญาตามที ่ก ําหนดไวดังกลาวได เช น ไม
สามารถบังคับใหเปนไปตามสิทธิของกองทรัสต 
และ/หรือ บริษัทลงทุน ตามขอกําหนด หรือ 
คูสัญญาไมชําระคาเสียหายตามที่กองทรัสต 
และ/หร ือ บริษัทลงท ุน เร ียกร อง ดังนั้น 
กองทรัสต และ/หรือ บริษัทลงทุน จึงอาจตอง
นําเรื่องดังกลาวเขาสูกระบวนการยุติธรรมโดย
การฟองรองตอศาล  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาว 
กองทรัสต และ/หรือ บริษัทลงทุน ไมสามารถ
คาดการณไดถึงระยะเวลาในการดําเนินการ 
และจํานวนเงินที่กองทรัสต และ/หรือ บริษัท
ลงทุน จะได รับชดเชย เย ียวยา ต อความ
เสียหายตาง ๆ นอกจากนี้ ผลแหงคดีขึ้นอยูกับ
คําพิพากษาของศาล และถึงแมศาลจะมีคํา
พิพากษาใหกองทรัสต และ/หรือ บริษัทลงทุน 
ชนะคดี กองทรัสต อาจประสบความยุงยากใน
การบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล ผู
ถือหนวยทรัสตจึงมีความเสี ่ยงที ่จะไมไดรับ
ผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาที่
คาดการณไว 

9. ความเสี่ยงจากสัญญาเชาที่ดินจากรัฐบาล
สาธารณรัฐมัลดีฟส 

(1) ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาเชาหลัก
  

เนื ่องจากการลงทุนของกองทรัสตจะเปนการ
ลงทุนทางออมในสิทธิการเชาที ่ดินระยะยาว
จากรัฐบาลฯ ตามสัญญาเชาหลัก และบริษัท
ผูใหเชาชวงทรัพยสินจะนําอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวออกใหเชาชวงแกผู เชาหลักเพื ่อการ
จัดหาผลประโยชน แมวาการเชาทรัพยสินท่ี
กองทรัสต DREIT เขาลงทุนดังกลาวจะเปนไป
อยางถูกตองโดยไดรับความยินยอมและการ
อนุญาตจากรัฐบาลฯ ก็ตาม แตกองทรัสตมี
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการที่บริษทัผูใหเชา
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ในชวงระยะเวลาที่คาดวาจะใชในการกอสราง
หรือซอมแซมทรัพยสินใหคืนสูสภาพเดิม 

แมวากองทรัสต DREIT และ/หรือ บริษทัลงทนุ 
จะจัดใหมีการจัดทําประกันภัยอยางเพียงพอ
และเหมาะสมตามขอกําหนดของกฎหมายท่ี
เกี่ยวของแลวก็ตาม แตอัตราเงินชดเชยในกรณี
ท ี ่ท รัพย  สินหลักของกองทรัสต  เกิดความ
เสียหายอาจไมคุมกับประโยชนทางเศรษฐกิจที่
กองทรัสตส ูญเสียจากเหตุการณตางๆ เชน 
ความสูญเสียจากการกอการราย วินาศกรรม 
และการจารจล เปนตน หรือระยะเวลาการเอา
ประกันภัยในกรมธรรม ประกันภัยธ ุ รกิจ
หย ุดชะงักท ี ่ผ ู  เ ช  าหลักจะเข  าท ําอาจไม
ครอบคลุมเวลาที่แทจริงที่กองทรัสตไมสามารถ
ใชประโยชนในทรัพยสินหลักได หรือกองทรัสต
อาจไมสามารถใชสิทธิเรียกรองตามทีระบุใน
กรมธรรมประกันภัยที่เกี ่ยวของไมวาทั้งหมด
หรือบางสวนได หรืออาจเกิดความลาชาในการ
ชดเชยความเสียหายตามกรมธรรมดังกลาวได
โดยท ี ่ ไม ใช ความผิดของกองทรัสต ดังนั้น 
กองทรัสตอาจมีความเสี ่ยงจากการสูญเสีย
ทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุรายแรงที่กองทรัสต
อาจไมไดรับการชดเชยอยางเพียงพอ ซึ่งอาจ
สงผลกระทบโดยตรงตอผลตอบแทนที ่ผู ถือ
หนวยจะไดรับ 

8. ความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตาม
สัญญา 

ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพยของ
กองทรัสตนั ้น กองทรัสต และ/หรือ บริษัท
ลงทุน จะรับโอนสิทธิการเชา และ/หรือ เขาทํา
สัญญาตาง ๆ ที ่เกี ่ยวเนื่องกับการลงทุนและ
การบริหารของกองทรัสต เพื่อประโยชนในการ
จัดหาผลประโยชนของกองทรัสต และผูกพันให
คูสัญญาปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา 

อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีขอกําหนดในสัญญา 
ค ู  สัญญาอาจปฏิ บั ติ ผิ ดสัญญาหร ื อ เ กิ ด
เหตุการณใด ๆ อันเปนเหตุแหงการเลิกหรือผิด
สัญญาได ในกรณีเชนวานี้ แมกองทรัสตจะมี
สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา เรียกคาเสียหาย รวม

ตลอดจนเรียกคาขาดประโยชน และ/หรือ คา
เชาที ่ช ําระไปแลวก็ตาม (แลวแตกรณี) แต
เหตุการณที่คูสัญญาผิดสัญญาดังกลาว ทําให
กองทรัสต และ/หรือ บริษัทลงทุน อาจไมไดรับ
ผลประโยชน หร ือบังคับการใหเปนไปตาม
สัญญาตามที ่ก ําหนดไวดังกลาวได เช น ไม
สามารถบังคับใหเปนไปตามสิทธิของกองทรัสต 
และ/หรือ บริษัทลงทุน ตามขอกําหนด หรือ 
คูสัญญาไมชําระคาเสียหายตามที่กองทรัสต 
และ/หร ือ บริษัทลงท ุน เร ียกร อง ดังนั้น 
กองทรัสต และ/หรือ บริษัทลงทุน จึงอาจตอง
นําเรื่องดังกลาวเขาสูกระบวนการยุติธรรมโดย
การฟองรองตอศาล  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาว 
กองทรัสต และ/หรือ บริษัทลงทุน ไมสามารถ
คาดการณไดถึงระยะเวลาในการดําเนินการ 
และจํานวนเงินที่กองทรัสต และ/หรือ บริษัท
ลงทุน จะได รับชดเชย เย ียวยา ต อความ
เสียหายตาง ๆ นอกจากนี้ ผลแหงคดีขึ้นอยูกับ
คําพิพากษาของศาล และถึงแมศาลจะมีคํา
พิพากษาใหกองทรัสต และ/หรือ บริษัทลงทุน 
ชนะคดี กองทรัสต อาจประสบความยุงยากใน
การบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล ผู
ถือหนวยทรัสตจึงมีความเสี ่ยงที ่จะไมไดรับ
ผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาที่
คาดการณไว 

9. ความเสี่ยงจากสัญญาเชาที่ดินจากรัฐบาล
สาธารณรัฐมัลดีฟส 

(1) ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาเชาหลัก
  

เนื ่องจากการลงทุนของกองทรัสตจะเปนการ
ลงทุนทางออมในสิทธิการเชาที ่ดินระยะยาว
จากรัฐบาลฯ ตามสัญญาเชาหลัก และบริษัท
ผูใหเชาชวงทรัพยสินจะนําอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวออกใหเชาชวงแกผู เชาหลักเพื ่อการ
จัดหาผลประโยชน แมวาการเชาทรัพยสินท่ี
กองทรัสต DREIT เขาลงทุนดังกลาวจะเปนไป
อยางถูกตองโดยไดรับความยินยอมและการ
อนุญาตจากรัฐบาลฯ ก็ตาม แตกองทรัสตมี
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการที่บริษทัผูใหเชา

ชวงทรัพยสินซึ่งไดแก DMI ปฏิบัติผิดขอกําหนด
และเงื่อนไขของสัญญาเชาหลักทําใหสัญญาเชา
หลักระหวางบริษัทผูใหเชาชวงทรัพยสิน และ
รัฐบาลฯ สิ้นสุดลง เชน บริษัทผูใหเชาชวงไม
ชําระคาเชาที่กําหนดไวในสัญญาเชาหลักเมื่อ
ถึงกําหนดชําระ บริษัทผู ใหเชาชวงไมปฏิบัติ
ตามขอตกลงกระทําการตางๆ เป นต นวา 
กระทําการดัดแปลงตอเติมโดยไมไดรับความ
ยินยอมจากรัฐบาลฯ หรือ บริษัทผูใหเชาชวงตก
อยูในสถานะลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการ
เลิกบริษัท เปนตน ทั้งนี้ รัฐบาลฯ จะตองมีการ
บอกกลาวการเลิกสัญญาโดยระบุสาเหตุของ
การเลิกสัญญาดังกลาว ซึ่งเหตุการณดังกลาว
จะมีผลกระทบตอบริษัทผูใหเชาชวงทรัพยสิน 
ทําใหบริษัทผูใหเชาชวงทรัพยสินไมมีสิทธิใน
การนําที ่ดินที ่เชาออกใหเชาชวงอันมีผลให
บริษัทผูใหเชาชวงทรัพยสินสูญเสียรายไดคาเชา
ชวงจากการนําท่ีดินดังกลาวออกใหเชาชวงแกผู
เช าหลัก และจะมีผลกระทบตอรายไดของ
กองทรัสตอีกดวย ซึ่งจะสงผลกระทบตอไปยัง
อัตราการจายผลตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสต 
เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาวที่อาจ
เกิดขึ้น กองทรัสตจึงจัดใหมีการดําเนินการเพ่ือ
เปนการลดความเสี ่ยงดังกลาว โดยผู จัดการ
กองทรัสตจะจัดใหมีมาตรการในการควบคุม
และกํากับดูแลบริษัทผูใหเชาชวงทรัพยสินให
ปฏิบัติตามสัญญาเช าหลักอยางเคร งครัด
  

(2) ความเสี่ยงที่รัฐบาลฯ สามารถบอกเลิก
สัญญ าเช  าห ลักก  อนครบก ํ าหนด
ระยะเวลาการเชา 

สัญญาเชาหลักดังกลาวขางตนมีการกําหนด
เงื่อนไขหรือสาเหตุที่จะทําใหรัฐบาลฯ ในฐานะ
ผู ใหเช า มีสิทธิบอกเลิกสัญญากับ DMI ใน
ฐานะผูเชากอนครบกําหนดระยะเวลาการเชาได 
กลาวคือ ในกรณีที ่ DMI ผิดสัญญา เชน ไม
ชําระคาเชาที ่กําหนดไวในสัญญาเชาหลัก ไม
ป ฏิบั ติต ามข  อ สัญญาในแผนการพัฒนา 
( Development Concept) ร า ย ง า น ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห  ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ สิ ่ งแวดล  อม 

(Environmental Impact Assessment) แ ล ะ
แผนงานส ําหรับการพัฒนากิจการโรงแรม 
(Work Plan) และภาพวาดอย  างละเอ ียด
สําหรับการพัฒนากิจการโรงแรม (Detailed 
Drawings) ไม ปฏิบัติตามค ําบอกกล าวที่
ก ําหนดในขอสัญญาที ่เก ี ่ยวของกับการผิด
สัญญาที่ไมมีลักษณะที่เกี ่ยวของกับการเงิน 
เปนตน หรือ กรณีที ่ DMI ตกอยู ในสถานะ
ลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท ไม
วาโดยสมัครใจหรือโดยการบังคับอันเปนกรณี
นอกเหนือจากที่เกิดขึ้นโดยการควบรวมกิจการ 
หร ือจัดโครงสร าง อย างไรก ็ด ี  ผ ู  จัดการ
กองทรัสต ไดยึดหลักความระมัดระวังในการ
บริหารจัดการและควบคุมบริษัทผูใหเชาชวง
ทรัพยสิน เพื ่อมิใหเกิดการปฏิบัติผิดสัญญา
ดังกลาวขางตน 

นอกจากนี้ สัญญาเชาหลักยังมีขอกําหนดที่ให
สิทธิรัฐบาลฯ ในการบอกเลิกสัญญาเชาหลัก
ดังกลาวหรือขอคืนพื้นท่ีใหเชาได ในกรณีที่ที่ดิน
อันเปนที่ตั้งของทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT 
เขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และกิจการโครงการ
โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส เปนที่จําเปนสําหรับ 
ก ร ณ ี ดั ง ต  อ ไ ป น ี ้  ( 1) ก า รป  อ ง กั น ข อ ง
สาธารณรัฐมัลดีฟส หรือ (2) เพื่อวัตถุประสงค
สาธารณะโดยรัฐบาลฯ มีสิทธิที ่จะเลิกสัญญา
เชาหลักและเขาครอบครองที่ดินอันเปนที ่ตั้ง
ของทรัพยสินที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที ่ 1 และกิจการโครงการโรงแรม
ดุสิตธานี มัลดีฟส ดังนั้น DMI จึงยังมีความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสัญญาเชาหลักถูก
ยกเลิกกอนครบกําหนดระยะเวลาการเชา ซึ่งจะ
สงผลใหสัญญาเชาชวงที่ดิน และเชาทรัพยสิน 
ท ี ่  DMI เข าท ํากับผ ู  เช าหลักสิ ้นสุดลงดวย 
นอกจากนี้ DMI ไมสามารถที่จะใช และ/หรือ 
ไดรับประโยชนในที่ดินอันเปนที่ตั้งของทรัพยสนิ
ที่กองทรัสต DREIT เขาลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 
ตามสัญญาเชาหลักที่ DMI เขาทํากับรัฐบาลฯ 
ได อันจะสงผลกระทบตอการจัดหาประโยชน
และรายไดของกองทรัสตในที่สุด อยางไรก็ดี ใน
กรณีที่มีการเลิกสัญญาเชาหลักโดยเหตุการณ
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ดังกลาวขางตน สัญญาเชาหลักกาํหนดให DMI 
มีสิทธิที่จะไดรับชําระคาชดเชยจากรัฐบาลฯ 
อยางเปนธรรม 

10. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอันเปนผลจากการที่
กองทรัสตกูยืมเงิน 

ในกรณีที่กองทรัสตไดดําเนินการใหมีการกูยืม
เงินตามหลักเกณฑที่กําหนดไว กองทรัสตอาจมี
ความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการกูยืมเงินดังกลาวได 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
และอัตราดอกเบี ้ยที ่ปรับสูงขึ ้น ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอการดําเนินงานของกองทรัสต  ทําให
กองทรัสตมีสภาพคลองไมเพียงพอ รวมถึง
กองทรัสตอาจมีความเสี่ยงที่จะมีความสามารถ
ในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยลดลง และ
อาจส งผลกระทบตอความสามารถในการ
จายเงนิปนผลใหกับผูถือหนวยทรัสต นอกจากน้ี 
ในกรณีที่ผู ใหกู กําหนดเงื ่อนไขการชําระคืน
เงินกูใหมีการชําระเงินกูงวดสุดทายเปนจํานวน
ที่สูง กองทรัสตอาจจะตองหาเงินกูใหมเพื่อ
ช ํ า ระ เ งินก ู  ง วดส ุ ดท  าย ดั งกล  าว  ดั ง น้ัน 
กองทรัสตอาจมีความเสี่ยงที่จะไมสามารถหา
เงินก ู  ใหมได   ทั ้งน ี ้  กองทรัสตจะใช ความ
พยายามในการดําเนินการใด ๆ เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงดังกลาว เชน การปองกันความเสี่ยง
จาการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย หรือ การขอ
ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ เปนตน อยางไรก็
ตาม ในการดําเนินการใด ๆ  ดังกลาว กองทรัสต
จะดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนของผู ถือ
หนวยทรัสตเปนสําคัญ 

ทั้งนี ้ ผู จัดการกองทรัสตตองบริหารจัดการ
กองทรัสตโดยคํานึงถึงความเสี่ยงดังกลาวโดย
จะมีมาตรการในการติดตามผลการดําเนินงาน
ของกองทรัสตและปจจัยภายนอกตางๆ รวมถึง
แนวโน มอัตราดอกเบ ี ้ ยอย  างสม ํ ่ า เสมอ 
นอกจากนี้ ผู จัดการกองทรัสตอาจพิจารณาใช
เครื่องมือทางการเงินเพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาว 
เชน การทําธุรกรรมเพื่อปองกันความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบ ี ้ยหร ือการ
ดําเนินการใดๆ กับเจาหนี ้ เชน การขอขยาย

ระยะเวลาการชําระหนี้ หรือการผอนผันเงื่อนไข
ที่เปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการกองทรัสต
เปนตน โดยผู จัดการกองทรัสตจะดําเนินการ
ดังกลาวโดยคํานึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวของและ
ประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยทรัสตเปนสําคัญ 

อยางไรก็ดี ภายหลังจากที่ไดชําระเงินตนแลว 
ผูจัดการกองทรัสตจะพิจารณาหาแหลงเงินทุน
อื่น ซึ ่งอาจรวมถึงการเสนอขายหนวยลงทุน
เพิ่มเติม การออกหุนกู หรือการกูยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย และ/หรือ สถาบันการเงิน 
และ/หรือ บริษัทประกันชีวิต และ/หรือ บริษัท
ประกันวินาศภัย และ/หรือ นิติบุคคลประเภท
อื ่นซ ึ ่งได  รับอน ุญาตในการใหเงินกู ย ืมแก
กองทรัสตได ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตจะจัดหา
แหลงเงินทุนที่ดีที่สุดสําหรับผูถือหนวยลงทุน
และกองทรัสต โดยจะคํานึงถึงหลักประกันและ
ความสามารถในการคืนเงินตนของกองทรัสต
ประกอบการพิจารณา 

อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทรัสตมีความเห็นวา
ความเสี่ยงที่กองทรัสตจะไมสามารถจายชําระ
ดอกเบี ้ย และ/หรือคืนเงินตนไดนั ้นมีน อย 
เนื่องจากอัตราสวนหนี้ตอทุนของกองทรัสตจะ
ยังอย ู ในระดับท ี ่สามารถบริหารจัดการได 
นอกจากนี ้ อัตราสวนหนี้สินตอทรัพยสินรวม
ของกองทรัสตยังเป นไปตามหลักเกณฑที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กาํหนด ประกอบกับทรัพยสนิ
หลักที ่กองทรัสตเขาลงทุน เปนทรัพยสินที ่มี
ศักยภาพและสามารถจัดหารายได ให กับ
กองทรัสตไดอยางตอเนื่อง นอกจากน้ี ที่ปรึกษา
ทางการเงินและผู จัดการกองทรัสต ได ท ํา
ประมาณการผลการดําเนินงานของกองทรัสต
ภายใตสมมติฐานที่เกี่ยวของ เห็นวากองทรัสต
มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงินตน
ตามที่ระบุไวในสัญญาเงินกู 

11. ความส ํา เร ็ จของกองทรัสต ข ึ ้ นอย ู  กับ
ความสามารถของผูจัดการกองทรัสตในการ
บริหารจัดการกองทรัสต และขึ ้นอยู  กับ
ความสามารถของผูเชาหลักและผู บริหาร
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ดังกลาวขางตน สัญญาเชาหลักกาํหนดให DMI 
มีสิทธิที่จะไดรับชําระคาชดเชยจากรัฐบาลฯ 
อยางเปนธรรม 

10. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอันเปนผลจากการที่
กองทรัสตกูยืมเงิน 

ในกรณีที่กองทรัสตไดดําเนินการใหมีการกูยืม
เงินตามหลักเกณฑที่กําหนดไว กองทรัสตอาจมี
ความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการกูยืมเงินดังกลาวได 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
และอัตราดอกเบี ้ยที ่ปรับสูงขึ ้น ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอการดําเนินงานของกองทรัสต  ทําให
กองทรัสตมีสภาพคลองไมเพียงพอ รวมถึง
กองทรัสตอาจมีความเสี่ยงที่จะมีความสามารถ
ในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยลดลง และ
อาจส งผลกระทบตอความสามารถในการ
จายเงนิปนผลใหกับผูถือหนวยทรัสต นอกจากน้ี 
ในกรณีที่ผู ใหกู กําหนดเงื ่อนไขการชําระคืน
เงินกูใหมีการชําระเงินกูงวดสุดทายเปนจํานวน
ที่สูง กองทรัสตอาจจะตองหาเงินกูใหมเพื่อ
ช ํ า ระ เ งินก ู  ง วดส ุ ดท  าย ดั งกล  าว  ดั ง น้ัน 
กองทรัสตอาจมีความเสี่ยงที่จะไมสามารถหา
เงินก ู  ใหมได   ทั ้งน ี ้  กองทรัสตจะใช ความ
พยายามในการดําเนินการใด ๆ เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงดังกลาว เชน การปองกันความเสี่ยง
จาการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย หรือ การขอ
ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ เปนตน อยางไรก็
ตาม ในการดําเนินการใด ๆ  ดังกลาว กองทรัสต
จะดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนของผู ถือ
หนวยทรัสตเปนสําคัญ 

ทั้งนี ้ ผู จัดการกองทรัสตตองบริหารจัดการ
กองทรัสตโดยคํานึงถึงความเสี่ยงดังกลาวโดย
จะมีมาตรการในการติดตามผลการดําเนินงาน
ของกองทรัสตและปจจัยภายนอกตางๆ รวมถึง
แนวโน มอัตราดอกเบ ี ้ ยอย  างสม ํ ่ า เสมอ 
นอกจากนี้ ผู จัดการกองทรัสตอาจพิจารณาใช
เครื่องมือทางการเงินเพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาว 
เชน การทําธุรกรรมเพื่อปองกันความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบ ี ้ยหร ือการ
ดําเนินการใดๆ กับเจาหนี ้ เชน การขอขยาย

ระยะเวลาการชําระหนี้ หรือการผอนผันเงื่อนไข
ที่เปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการกองทรัสต
เปนตน โดยผู จัดการกองทรัสตจะดําเนินการ
ดังกลาวโดยคํานึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวของและ
ประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยทรัสตเปนสําคัญ 

อยางไรก็ดี ภายหลังจากที่ไดชําระเงินตนแลว 
ผูจัดการกองทรัสตจะพิจารณาหาแหลงเงินทุน
อื่น ซึ ่งอาจรวมถึงการเสนอขายหนวยลงทุน
เพิ่มเติม การออกหุนกู หรือการกูยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย และ/หรือ สถาบันการเงิน 
และ/หรือ บริษัทประกันชีวิต และ/หรือ บริษัท
ประกันวินาศภัย และ/หรือ นิติบุคคลประเภท
อื ่นซ ึ ่งได  รับอน ุญาตในการใหเงินกู ย ืมแก
กองทรัสตได ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตจะจัดหา
แหลงเงินทุนที่ดีที่สุดสําหรับผูถือหนวยลงทุน
และกองทรัสต โดยจะคํานึงถึงหลักประกันและ
ความสามารถในการคืนเงินตนของกองทรัสต
ประกอบการพิจารณา 

อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทรัสตมีความเห็นวา
ความเสี่ยงที่กองทรัสตจะไมสามารถจายชําระ
ดอกเบี ้ย และ/หรือคืนเงินตนไดนั ้นมีน อย 
เนื่องจากอัตราสวนหนี้ตอทุนของกองทรัสตจะ
ยังอย ู ในระดับท ี ่สามารถบริหารจัดการได 
นอกจากนี ้ อัตราสวนหนี้สินตอทรัพยสินรวม
ของกองทรัสตยังเป นไปตามหลักเกณฑที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กาํหนด ประกอบกับทรัพยสนิ
หลักที ่กองทรัสตเขาลงทุน เปนทรัพยสินที ่มี
ศักยภาพและสามารถจัดหารายได ให กับ
กองทรัสตไดอยางตอเนื่อง นอกจากน้ี ที่ปรึกษา
ทางการเงินและผู จัดการกองทรัสต ได ท ํา
ประมาณการผลการดําเนินงานของกองทรัสต
ภายใตสมมติฐานที่เกี่ยวของ เห็นวากองทรัสต
มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงินตน
ตามที่ระบุไวในสัญญาเงินกู 

11. ความส ํา เร ็ จของกองทรัสต ข ึ ้ นอย ู  กับ
ความสามารถของผูจัดการกองทรัสตในการ
บริหารจัดการกองทรัสต และขึ ้นอยู  กับ
ความสามารถของผูเชาหลักและผู บริหาร

โรงแรมในการจัดการและจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินหลักของกองทรัสต 

ผูจัดการกองทรัสตจะทําหนาที่กําหนดนโยบาย
และกลยุทธในการบริหารจัดการกองทรัสต 
กําหนดโครงสรางแหลงเงินทุน บริหารจัดการ
กระแสเ งินสดของกองทรัสต   และ จัดหา
ประโยชนจากทรัพยสินหลักของกองทรัสต โดย
จะนําทรัพยสินหลักดังกลาวออกให เชา และ/
หรือ เชาชวง แกผูเชาหลัก ทั้งน้ี ผูเชาหลักไมได
เปนผู บริหารโรงแรมโดยตรง แตได เขาทํา
สัญญาการบริหารโรงแรมกับผูบริหารโรงแรม 
ซึ่งกําหนดใหผูบริหารโรงแรมรับผิดชอบในการ
ด ํา เ นินงานต  างๆ ท ี ่ เก ี ่ ยวกับการบริหาร
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต ภายใตการกํากับ
ดูแลของผูเชาหลัก รวมถึงความรับผิดชอบใน
การใหบริการแกลูกคา การรับจองหองพัก การ
บริหารจัดการ การทําการตลาด การบํารุงรักษา 
และการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
ของอาคาร 

อนึ ่ ง หากผู จัดการกองทรัสต ไม สามารถ
ดําเนินงานตามกลยุทธใหประสบความสําเร็จ 
หรือผู เชาหลัก หรือผูบริหารโรงแรม ไมอาจ
จัดการทรัพยสินหลักไดอยางเหมาะสม อาจจะ
สงผลกระทบในทางลบตอมูลคาทรัพยสินหลัก
ของกองทรัสต และ/หรือ รายไดจากคาเชาท่ี
กองทรัสตจะไดรับ ซึ ่งจะสงผลกระทบตอผล
ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ฐ า น ะ ท า ง ก า ร เ งิ น  แ ล ะ
ความสามารถในการจายประโยชนตอบแทน
ใหแกผู ถือหนวยของกองทรัสต ตลอดจนการ
ชําระคืนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ 

อยางไรก็ตาม ผู จัดการกองทรัสตจะเปนผู
ก ําหนดนโยบายและกลย ุทธในการบริหาร
จัดการกองทรัสต และในการจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินหลักของกองทรัสต ใหเปนไป
ตามที ่ ระบ ุ ไว  ในสัญญาก อตั ้ งทรัสต   และ
เนื่องจากผูเชาหลักจะแตงตั้งใหกลุมดุสิตธานี
เ ป  นผ ู  บ ริ หารจั ดการทรัพย  สิ นหลักของ
กองทรัสต โดย DUSIT เปนผูประกอบการที ่มี
ประสบการณและความเชี ่ยวชํานาญในการ

บริหารงานโรงแรมมายาวนาน และยังมีทีมงาน
ดานตางๆ ที่มีประสบการณและมีประสิทธิภาพ 
พรอมทั้งมีความคุนเคยกับทรัพยสินดังกลาว 
เปนอยางดี ดังนั้น การท่ีจะมกีารบริหารโรงแรม
ที ่ไมมีประสิทธิภาพจึงเปนไปไดยากและเปน
ความเสี่ยงคอนขางต่ํา 

12. ค ว า ม เ ส ี่ ย ง จ า ก ค ว า ม ขั ด แ ย  ง ท า ง
ผลประโยชนระหวางกองทรัสต และกลุม
ดุสิตธานี 

แมวาผูจัดการกองทรัสตจะไดกําหนดบทบาท
และขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของกลุมดสุิตธานี 
ในฐานะผูบริหารโรงแรมอยางระมัดระวัง ความ
ขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกองทรัสตและ
กลุมดุสิตธานี ยังอาจเกิดขึ้นไดจากการที่กลุม
ดุสิตธานี ประกอบธุรกิจโรงแรมในหลายพื้นที่
ซ ึ ่ ง เปนธ ุ รกิจหลักของกล ุ  มด ุสิตธาน ี  ใน
ขณะเดียวกัน กลุมดุสิตธานียังมีหนาที ่ในการ
บริหารจัดการทรัพยสินหลักของกองทรัสต ซึ่ง
อาจทําใหทรัพยสินหลักของกองทรัสตมีผลการ
ดําเนินงานไมดีเทาโรงแรมอื่นที่กลุมดุสิตธานี 
บริหาร และ/หรือ เปนเจาของโดยตรง เชน 
อัตราการเขาพักลดลง หรือคาหองพักเฉลี่ยตอ
คืนลดลง ไมสามารถขึ้นอัตราคาหองพักได หรือ
รายไดจากสวนงานอื่น ๆ ในโรงแรมลดลง ซ่ึง
จะสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกองทรัสต 

อยางไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนนั้นมีไมมากนัก เนื่องจาก โรงแรม
ของกลุ มดุสิตธานีท ี ่กองทรัสต ไมได ลงทุน 
รวมถึงโรงแรมอื ่น ๆ ที ่กล ุ มด ุสิตธานีเปน
ผู บริหารนั ้น ไมไดอยู ในพื ้นที ่ใกลเค ียงกับ
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต ยกเวนโรงแรม
ดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม ซึ ่งกลุ มดุสิตธานีเปน
เจาของกรรมสิทธ์ิและตั้งอยูในบริเวณใกลเคียง
กับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม และโครงการวิล
ลาของกลุมลากูนาที่กลุมดุสิตธานีเปนผูบริหาร
โรงแรมและตั ้งอย ู  ในบริเวณใกล เค ียงกับ
โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต อยางไรก็ดี 
โรงแรมดังกลาวมีกลุมลูกคาเปาหมายแตกตาง
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กันตามลักษณะการให บริการ ท ําเลท ี ่ตั้ง 
สถาปตยกรรมและการตกแตง รวมถึงการ
กําหนดราคาหองพัก ซึ่งลวนเปนปจจัยสําคัญ
ตอการตัดสินใจเขาพักของลูกคา ซึ่งยอมเลือก
เขาพักในโรงแรมที่ตรงกับความตองการของ
ตนเองเปนหลัก 

ทั ้งนี ้ ผู เชาหลักไดว าจางกลุ มดุสิตธานีเปน
ผูบริหารโรงแรม โดยมีโครงสรางสัญญาที่จะ
สรางแรงจูงใจใหแกผู บริหารโรงแรมในการ
สรางรายไดและผลกําไรในระดับที ่ดีใหแก
กองทรัสตอยางตอเนื ่อง เช น กําหนดใหมี
คาธรรมเนียมที่อางอิงจากผลการดําเนินงาน
ของโรงแรมเพื ่อสรางแรงจูงใจในการบริหาร 
อันจะช วยลดความเสี ่ยงจากการเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวได 

นอกจากน ี ้  ผ ู จัดการกองทรัสต  ได ก ําหนด
หลักเกณฑ ในการก ํ ากับด ูแลการบริหาร
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต DREIT ของกลุม
ดุสิตธานีในฐานะผูบริหารโรงแรม เพื่อปองกัน
ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง
กองทรัสต โดยมีการกําหนดใหตลอดระยะเวลา 
15 ป นับแตกองทรัสต ลงทุนในทรัพยสินที่
กองทรัสต  DREIT เข าลงทุนครั ้งแรก หรือ
ตลอดระยะเวลาที ่ DMCO และ/หรือ บริษัท
ย อยของ DMCO เป นผ ู  เ ช  าช วงและเชา
ทรัพย  สินท ี ่ กองทรัสต   DREIT เข  าลงทุน
เพิ่มเติมครั ้งท ี ่ 1 นับแตกองทรัสตลงทุนใน
ทรัพย  สินท ี ่ กองทรัสต   DREIT เข  าลงทุน
เพิ ่มเติมครั ้งที ่  1 DUSIT และบุคคลใดๆ ท่ี 
DUSIT มีอ ํานาจควบคุมไมว าทางตรงหรือ
ทางออมจะไมประกอบธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยูใน
รัศมี 10 กิโลเมตรนับจากที่ตั้งของทรัพยสินที่
กองทรัสต  DREIT เข าลงทุนครั ้งแรก หรือ
ทรัพย  สินท ี ่ กองทรัสต   DREIT เข  าลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (แลวแตกรณี) ในลักษณะเปน
การแขงขันโดยตรงกับทรัพยสินหลัก อันมีชื่อ
ของยี่หอ (Brand) ที่ใชกับกิจการโรงแรมนั้นๆ 
ที่เหมือนกับทรัพยสินหลัก เวนแตจะไดรับคํา
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากกองทรัสต 

13. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารโรงแรม 
และการใชเครื่องหมายการคา หรือแบรนด
ของผูบริหารโรงแรมสําหรับทรัพยสินหลัก
ของกองทรัสต 

ผูบริหารโรงแรมเปนผูบริหารทรัพยสินหลักของ
กองทรัสต  ภายใต  สัญญาบริหารโรงแรม
ระหวางผู เชาหลักและผู บริหารโรงแรม ซ่ึง
ผูบริหารโรงแรมหรือบุคคลที่สามจะใหสิทธแิกผู
เช าหลักในการใช เคร ื ่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายบริการของผู บริหารโรงแรมเพ่ือ
หร ืออันเก ี ่ยวเน ื ่องกับการดําเนินงานของ
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต ในกรณีที่สัญญา
ระหวางผู เชาหลักและผู บริหารโรงแรม หรือ
บุคคลที่สามที่ใหสิทธิดังกลาว ไดสิ้นสุดลง โดย
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม การใชเครื ่องหมาย
การคา เคร ื ่องหมายบริการที ่เกี ่ยวเนื ่องกับ
ทรัพย  สินหลักของกองทรัสต จะสิ ้นส ุดลง 
เครื่องหมายหรือวัตถุใดๆ ที่มีเคร่ืองหมาย หรือ
เครื ่องบงชี ้ที ่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหว างทรัพย  สินหลักของกองทรัสต กับ
ผูบริหารโรงแรม หรือบุคคลที่สามนั้น จะตอง
ถ ูกถอดออกไปจากโรงแรม และผ ู บริหาร
โรงแรมหรือบุคคลที่สามนั้นจะไมใหการบริการ
อีกตอไป นอกจากนี้ เมื่อสัญญาบริหารโรงแรม
ระหวางผูเชาหลักและผูบริหารโรงแรมสิ้นสุดลง 
อาจทําใหสูญเสียชองทางการจําหนายหองพัก 
และการเขาถึงระบบการจองสวนกลางได รวม
ไปถึงการสูญเสียฐานลูกคาประจําของผูบริหาร
โรงแรมและสมาชิกดวย  

นอกจากนี้ หากเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อหรือ
แบรนดของผูบริหารโรงแรม หรือแบรนดของ
เคร ือเด ียวกัน  อาจส งผลตอช ื ่อเสียงของ
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต และความสามารถ
ในการดึงดูดลูกคาใหเขามาพัก ซึ ่งอาจเกิด
ผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน 
ผลการดําเนินงาน ทั้งในปจจุบันและในอนาคต
ของกองทรัสต 

อยางไรก็ดี ทรัพยสินหลักของกองทรัสต ตั้งอยู
ในทําเลที่ตั้งท่ีดี และไดรับการปรับปรุงและดูแล
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กันตามลักษณะการให บริการ ท ําเลท ี ่ตั้ง 
สถาปตยกรรมและการตกแตง รวมถึงการ
กําหนดราคาหองพัก ซึ่งลวนเปนปจจัยสําคัญ
ตอการตัดสินใจเขาพักของลูกคา ซึ่งยอมเลือก
เขาพักในโรงแรมที่ตรงกับความตองการของ
ตนเองเปนหลัก 

ทั ้งนี ้ ผู เชาหลักไดว าจางกลุ มดุสิตธานีเปน
ผูบริหารโรงแรม โดยมีโครงสรางสัญญาที่จะ
สรางแรงจูงใจใหแกผู บริหารโรงแรมในการ
สรางรายไดและผลกําไรในระดับที ่ดีใหแก
กองทรัสตอยางตอเนื ่อง เช น กําหนดใหมี
คาธรรมเนียมที่อางอิงจากผลการดําเนินงาน
ของโรงแรมเพื ่อสรางแรงจูงใจในการบริหาร 
อันจะช วยลดความเสี ่ยงจากการเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวได 

นอกจากน ี ้  ผ ู จัดการกองทรัสต  ได ก ําหนด
หลักเกณฑ ในการก ํ ากับด ูแลการบริหาร
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต DREIT ของกลุม
ดุสิตธานีในฐานะผูบริหารโรงแรม เพื่อปองกัน
ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง
กองทรัสต โดยมีการกําหนดใหตลอดระยะเวลา 
15 ป นับแตกองทรัสต ลงทุนในทรัพยสินที่
กองทรัสต  DREIT เข าลงทุนครั ้งแรก หรือ
ตลอดระยะเวลาที ่ DMCO และ/หรือ บริษัท
ย อยของ DMCO เป นผ ู  เ ช  าช วงและเชา
ทรัพย  สินท ี ่ กองทรัสต   DREIT เข  าลงทุน
เพิ่มเติมครั ้งท ี ่ 1 นับแตกองทรัสตลงทุนใน
ทรัพย  สินท ี ่ กองทรัสต   DREIT เข  าลงทุน
เพิ ่มเติมครั ้งที ่  1 DUSIT และบุคคลใดๆ ท่ี 
DUSIT มีอ ํานาจควบคุมไมว าทางตรงหรือ
ทางออมจะไมประกอบธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยูใน
รัศมี 10 กิโลเมตรนับจากที่ตั้งของทรัพยสินที่
กองทรัสต  DREIT เข าลงทุนครั ้งแรก หรือ
ทรัพย  สินท ี ่ กองทรัสต   DREIT เข  าลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (แลวแตกรณี) ในลักษณะเปน
การแขงขันโดยตรงกับทรัพยสินหลัก อันมีชื่อ
ของยี่หอ (Brand) ที่ใชกับกิจการโรงแรมนั้นๆ 
ที่เหมือนกับทรัพยสินหลัก เวนแตจะไดรับคํา
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากกองทรัสต 

13. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารโรงแรม 
และการใชเครื่องหมายการคา หรือแบรนด
ของผูบริหารโรงแรมสําหรับทรัพยสินหลัก
ของกองทรัสต 

ผูบริหารโรงแรมเปนผูบริหารทรัพยสินหลักของ
กองทรัสต  ภายใต  สัญญาบริหารโรงแรม
ระหวางผู เชาหลักและผู บริหารโรงแรม ซ่ึง
ผูบริหารโรงแรมหรือบุคคลที่สามจะใหสิทธแิกผู
เช าหลักในการใช เคร ื ่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายบริการของผู บริหารโรงแรมเพ่ือ
หร ืออันเก ี ่ยวเน ื ่องกับการดําเนินงานของ
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต ในกรณีที่สัญญา
ระหวางผู เชาหลักและผู บริหารโรงแรม หรือ
บุคคลที่สามที่ใหสิทธิดังกลาว ไดสิ้นสุดลง โดย
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม การใชเครื ่องหมาย
การคา เคร ื ่องหมายบริการที ่เกี ่ยวเนื ่องกับ
ทรัพย  สินหลักของกองทรัสต จะสิ ้นส ุดลง 
เครื่องหมายหรือวัตถุใดๆ ที่มีเคร่ืองหมาย หรือ
เครื ่องบงชี ้ที ่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหว างทรัพย  สินหลักของกองทรัสต กับ
ผูบริหารโรงแรม หรือบุคคลที่สามนั้น จะตอง
ถ ูกถอดออกไปจากโรงแรม และผ ู บริหาร
โรงแรมหรือบุคคลที่สามนั้นจะไมใหการบริการ
อีกตอไป นอกจากนี้ เมื่อสัญญาบริหารโรงแรม
ระหวางผูเชาหลักและผูบริหารโรงแรมสิ้นสุดลง 
อาจทําใหสูญเสียชองทางการจําหนายหองพัก 
และการเขาถึงระบบการจองสวนกลางได รวม
ไปถึงการสูญเสียฐานลูกคาประจําของผูบริหาร
โรงแรมและสมาชิกดวย  

นอกจากนี้ หากเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อหรือ
แบรนดของผูบริหารโรงแรม หรือแบรนดของ
เคร ือเด ียวกัน  อาจส งผลตอช ื ่อเสียงของ
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต และความสามารถ
ในการดึงดูดลูกคาใหเขามาพัก ซึ ่งอาจเกิด
ผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน 
ผลการดําเนินงาน ทั้งในปจจุบันและในอนาคต
ของกองทรัสต 

อยางไรก็ดี ทรัพยสินหลักของกองทรัสต ตั้งอยู
ในทําเลที่ตั้งท่ีดี และไดรับการปรับปรุงและดูแล

รักษาใหอยู ในสภาพดีอยางอยางสมํ ่าเสมอ 
ดังนั้น หากสัญญาบริหารโรงแรมระหวางผู เชา
หลักและผูบริหารโรงแรมปจจุบันสิ้นสุดลงไมวา
ดวยเหตุใดก็ตาม ผูบริหารโรงแรมรายใหมก็จะ
สามารถบริหารทรัพยสินหลักของกองทรัสต 
ตอไปได อยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้ ผูบริหารโรงแรม เปนผูบริหารโรงแรมที่มี
การประกอบธุรกิจภายใตแบรนดของตนมาเปน
ระยะเวลานานในตลาดของการบริหารจัดการ
โรงแรม อีกทั้งผูบริหารโรงแรมมีมาตรฐานการ
บริการ หรือ Brand Standards ที่เปนสากล
และเปนที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจโรงแรมและ
สามารถสรางเสริมและดํารงชื ่อเสียงของแบ
รนดของตนไดอยางสมํ่าเสมอซึ่งเปนที่รูจักท่ัว
โลก ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารโรงแรมเหลาน้ีมี
ความสามารถและมาตรการในการดูแลชื่อเสียง
และมาตรฐานของแบรนดของตนไดเปนอยางดี 
ดังนั้น ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสื่อมเสยีตอแบ
รนดของผูบริหารโรงแรมจึงเปนไปไดนอย 

14. ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสตไมมีอํานาจ
ควบคุมผูบริหารโรงแรมไดโดยตรง 

เนื ่องจากคาเชาสวนแปรผันของกองทรัสต 
ข ึ ้นอย ู กับผลการด ําเนินงานของโรงแรมท่ี
กองทรัสตเขาลงทุน โดยกองทรัสต และ/หรือ 
บริษัทผูใหเชาชวงทรัพยสินเขาทําสัญญาเชากับ
ผู  เช าหลักซ ึ ่งมีอ ํานาจเต็มที ่ในการบริหาร
ทรัพยสินหลักของกองทรัสตซึ่งผูเชาหลักจะเขา
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ผ ู บริหารโรงแรมเหล านี ้  ดังนั ้น จ ึงอาจไม
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ตอไป 

15. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย และอัตรา
แลก เปล ี่ ยน เ งินตรา  ซ ึ่ ง อาจจะจ ํ ากั ด
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ทางออมในตางประเทศ ซึ่งรายไดและรายจาย
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ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในสาธารณรัฐมลัดีฟสจะ
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เหมาะสมในการเขาทําธุรกรรมปกนาม
เสี่ย 

ยาไรก็ดี กทรสตาจจะไมสามารถเขาทํา
ธุรกรรมปกนามเสี่ยไดเสมไป และการ
ปกนามเสี่ยาจไมใหลตแทนตามท่ี
าดหตลการดําเนินานขกทรสต 
หรืตสถานภาพทาการเินขกทรสต 
นกจากนี้ ไมมีการปกนามเสี่ยใดที่จะ
ปกนกทรสต จากามเสี่ยท่ีเกี่ยขก
การเปลี่ยนแปลในตราดกเี ้ย และตรา
แลกเปลี่ยนเินตราตาประเทศท้หมดได ซึ่
าจจะส ลกระทในทาลต ม ูลา
ทรพยสินขกทรสตได นึ่ การทําธุรกรรม
ปกนามเสี ่ยาจไมสามารถุ มร
กทรสต จากามเสี ่ยท ี ่าจเกิดขึ ้นได
ท ้หมด หรืาจสลกระทในทาลต
กทรสตเน่ืจากสาเหตุดตไปนี ้

(1) ธุรกรรมปกนามเสี่ยที่มียูาจไม
สดลโดยตรกามเสี่ยที่ตการ
ไดราม�ุ�มร  

(2) ระยะเลา หรืจํานนเินที่ต ้ไสําหร
การปกนามเสี ่ยาจไมสมพนธก
ระยะเลาขามตการใชที่เกี่ยข  

(3) ูสญญาภายใตธุรกรรมปกนามเสี่ย
าจไมปฏิติตามสญญาในหนาที ่ที ่ต
ชําระ  

(4) ามนาเชื่ถืข�ู�สญญาที่าชําระเิน
ตามธุรกรรมปกนามเสี่ยาจถูกลด
ระดลจนถึระดที่ทําใหกทรสตไม
สามารถขายใชหรืโนสิทธิในฝขตน
ในธุรกรรมปกนามเสี่ยน้ีได 

(5) ม ูลาขตราสารนุพนธส ําหรการ
ป กนามเส ี ่ยาจถูกปรปร ุใน
นาตเพื่ใหสดลกมาตรฐานทา
ญชีในการสะทนการเปลี่ยนแปลข
มูลายุติธรรม 

การปรลดลขม ูล าขตราสาร
ปกนามเสี่ยยามีนยสําญ นเกิด
จากการลดมูล าเพื ่ใหเทากมูลา
ยุติธรรม จะสลใหมูลาทรพยสินสุทธิ 
(NAV) ขกทรสตลดลได และการทํา
ธุรกรรมปกนามเสี่ยโดยท่ไปจะมี
าใชจายในการดําเนินการ ซึ่าจจะสล
ให  ลตแทนโดยรมลดล  โดย
 าใช จ ายเหล าน ี ้าจจะเ พิ ่มข ึ ้นเมื่
ระยะเลาขการทําธุรกรรมปกนาม
เสี ่ยเพิ ่มขึ ้น หร ืในชเลาที ่ตรา
ดกเี้ยปรตขึ้นและมีามนน ซึ่
 าใช จ ายเหล าน ี ้าจจะจ ํากดจ ํานน
ลตแทนที่จะสามารถจายใหกู ถื
หนยทรสตได ท้นี้ ูจดการกทรสตจะ
พิจารณาประโยชนการเข าทําธ ุรกรรม
ปกนามเสี่ยประกกาใชจายใน
การทําธุรกรรม 

16. ความเสี่ยงเรื่องการจายผลประโยชนจาก
การดําเนินงานของทรัพยสินที่กองทรัสต
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 แกกองทรัสต ขึ้นอยู
กับร ูปแบบในการส งเงิน ซ ึ่ งอาจม ีการ
เปลี่ยนแปลง และอาจไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการควบคุม การ
เคลื่อนยายเงินทุน หลักเกณฑเกี่ยวกับการ
สงเงิน และการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ในประเทศที่กองทรัสตลงทุน 

การเขาลทุนเพื ่ใหไดมาซึ ่ทรพยสินข
กทรสต ประกดยการลทุนทามใน
ทรพยสินที่กทรสตเขาลทุนเพิ่มเติมร้ที่ 1 
านการซื้หุน ในริษทลทุนรมถึการให
กู ย ืมเินแกริษทริษทลทุน ดน ้นการที่
ริษทลทุนต้ยูในตาประเทศ จึมีรูปแ
ในการสเินระหาริษท ดนี้ (1) การชําระ
เินตนขเินกู ย ืมู ถ ืหุ น (2) การช ําระ
ดกเี้ยขเินกูยืม�ู�ถืหุน (3) าธรรมเนียม
การริหารและาริการ และ (4) เินปนล 
ซึ่รูปแในการสเ�ิ�นแตละิธีมีลประโยชน 
ภาษี และาธรรมเนียมที่แตกตากน นกจากน้ี 
การลทุนจึตปฏิติตามมาตรฐานการ
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ภาษี และาธรรมเนียมที่แตกตากน นกจากน้ี 
การลทุนจึตปฏิติตามมาตรฐานการ

ควบคุมการเคลื ่อนย ายเงินท ุน กฎเกณฑ
เก ี ่ยวกับการส งเ งิน และการควบค ุมการ
แลกเปลี่ยนเงินในสาธารณรัฐมัลดีฟส ซึ่งทําให
กองทรัสตอาจจะไดรับผลกระทบจากความ
เสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ยนและกฎเกณฑท่ี
เกี่ยวของกับการสงเงินแกกองทรัสต 

17. ความเส ี่ยงจากการท ี่อสังหาริมทรัพย  ท่ี
กองทรัสต ถ ือครองนั ้นอาจม ีค าใช จ าย
เกี่ยวกับอสังหารมิทรัพย รวมทั้งคาใชจายใน
การดําเนินการตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น 

ความสามารถของกองทรัสต  ในการจ  าย
ประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตอาจ
ไดรับผลกระทบทางลบ หากคาใชจายเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยและคาใชจายในการดําเนินการ
ตาง ๆ เพิ่มขึ้น โดยรายไดไมเพิ่มขึ้นตามหรือ
เพิ่มขึ ้นในอัตราที ่นอยกวา อันจะกระทบกับ
รายไดคาเชารวมที่กองทรัสต จะไดรับ ตาม
โครงสรางรายไดคาเชาท่ีกําหนดในสัญญาเชา 

ป  จจัยท ี ่ อาจส งผลให ค าใช จ ายเก ี ่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยและคาใชจายในการดําเนินการ
เพ่ิมสูงข้ึนไดแก 

(1) การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการบํารุงรักษา 

(2) การเพิ ่ มข ึ ้ นของภาษ ี ท ี ่ เก ี ่ ยวข  องกั บ
อสังหาริมทรัพย รวมทั้งคาธรรมเนียมอื่น 
ๆ ตามกฎหมายของสาธารณรัฐมัลดีฟส 

(3) การเปลี ่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข อบังคับ รวมทั ้งนโยบายของรัฐบาล
สาธารณรัฐมัลดีฟสซึ ่งจะเพิ่มคาใชจายใน
การปฏิบั ติตามกฎหมาย กฎระเบ ียบ 
ขอบังคับ และนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้น 

(4) การเพ่ิมขึ้นของคาใชจายสาธารณูปโภค 

(5) การเพิ่มขึ้นของคาบริการสําหรับผูรับจาง
ชวง (ถามี) 

(6) การเพิ่มขึ้นของอัตราเงนิเฟอ 

(7) การเพ่ิมขึ้นของเบ้ียประกันภัย  

(8) ความเสียหายหรือความชํารุดบกพรองของ
อสังหาริมทรัพยซึ ่งตองมีการแกไข โดย
ตองใชคาใชจายในการดําเนินการ และ
คาใชจายในการดําเนินการในสวนนี ้ไม
สามารถคาดหมายได 

(9) การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการดําเนินงาน
อื่นที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยและการ
จัดหาประโยชนของกองทรัสต 

18. ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต ตองพึ่งพา
บุคลากรที่มีความชํานาญและประสบการณ 
ในการดําเนินการจัดหาประโยชนและบริหาร
จัดการการใชประโยชนอสังหาริมทรัพย 

กลุมดุสิตธานี ในฐานะผูบริหารโรงแรม ซึ่งจะ
ทําหนาที่ในการบริหารจัดการโรงแรม เปนสวน
สําคัญในการดําเนินการจัดหาประโยชนและ
บริหารจัดการการใชประโยชนจากทรัพยสิน
หลักของกองทรัสต  การส ูญเส ียบ ุคลากร
ดังกลาวไปจะเปนการสูญเสียผูมีประสบการณ 
ความรู สายสัมพันธทางธุรกิจและความชํานาญ
ในการบริหารจัดการโรงแรม ในกรณีที่ DUSIT 
สูญเสียบุคลากรดังกลาวไป และไมสามารถชัก
จูง จาง และพัฒนาบุคลากรใหมที ่มีความรู 
ความเช ี ่ ยวชาญ ความสามารถ ตลอดจน
คุณสมบัติที ่เกี ่ยวกับการจัดหาประโยชนและ
บริหารจัดการมาทดแทน อาจทําใหกองทรัสต 
มีความสามารถในการทํากําไรลดลงซึ ่งจะมี
ผลกระทบตอความสามารถของกองทรัสต ใน
การจ  ายประโยชน ตอบแทนให แก  ผ ู  ถื อ
หนวยทรัสต 

อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงในประเด็นนี้สามารถ
บริหารจัดการได เนื่องจาก DUSIT มีนโยบาย
และมาตรการในการบริหารทรัพยากรมนุษย 
เช น การกําหนดเงินเดือนและสวัสดิการที่
เหมาะสม การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน และ
การจัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธระหวาง 
DUSIT กับพนักงาน เปนตน เพื่อใหมีบุคลากร
จํานวนเพียงพอ มีขีดความสามารถเหมาะสม
กับงานที่รับผิดชอบและมีความสุขในการทํางาน
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19. ความเส ี่ยงจากการท่ีสัญญาจ างบริหาร
โรงแรมอาจจะไมไดรับการตอออกไป เมื่อ
ครบกําหนดอายุ หรือแมจะมีการตอสัญญา
ออกไป ขอกําหนดและเงื่อนไขภายใตสัญญา
ฉบับท ี่จะต อออกไป อาจไม ด ีและเปน
ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจเหมือนเดิม 

ผลการด ํา เนินงานของโรงแรมอาจได  รับ
ผลกระทบหากสัญญาจางบริหารโรงแรมที่จะ
จัดทําระหวางผูเชาหลักและผูบริหารโรงแรม
ปจจุบันไมไดรับการตออายุสัญญาออกไป เมื่อ
ครบกําหนด หรือมีการยกเลิกสัญญากอนครบ
กําหนด ทําใหผูเชาหลักตองสรรหาและแตงตั้ง
ผู บริหารโรงแรมรายใหมมาแทน ทําใหขาด
ความตอเนื่องในการบริหารจัดการโรงแรม และ
ถึงแมสัญญาจางบริหารโรงแรมระหวางผูเชา
หลักและผู บริหารโรงแรมปจจุบันจะมีการตอ
ออกไป ก็ยังมีความเสี ่ยงวาขอกําหนดและ
เงื่อนไขภายใตสัญญาฉบับที ่จะตอออกไปจะ
เปนประโยชนตอการดําเนินงานของทรัพยสิน
เทียบเทากับขอกําหนดและเงื ่อนไขภายใต
สัญญาฉบับเดิมหรือไม ซึ่งปจจัยเหลานี้จะเปน
ป  จจัยส วนหน ึ ่ งท ี ่ ม ีผลกระทบต อผลการ
ด ําเนินงานและความสามารถในการจ  าย
ประโยชนตอบแทนของกองทรัสต 

อยางไรก็ดี เนื่องจากระยะเวลาตามสัญญาจาง
บริหารโรงแรมของทรัพยสินที ่กองทรัสตเขา
ลงทุนครั้งแรกคงเหลืออีกอยูประมาณ 10 ป 
(สิ้นสุดป 2574) และสัญญาจางบริหารโรงแรม
สําหรับทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งท่ี 1 คงเหลือระยะเวลาประมาณ 19 ป และ
หากผูเชาหลักสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
การจายคาเชาแกกองทรัสต ที่ระบุในสัญญาเชา
ชวงที่ดิน และเชาทรัพยสิน รวมถึงสัญญาจาง
บริหารโรงแรมไดอยางตอเนื ่องจนครบอายุ
สัญญาจางบริหารโรงแรม ผูจัดการกองทรัสต
คาดวามีความเปนไปไดวาการตอสัญญาจาง
บริหารโรงแรมเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาและ

ระยะเวลาสัญญาที ่ต อออกไป จะสามารถ
ดําเนินการไดอยางราบรื่น ภายใตเงื่อนไขและ
ขอกําหนดที่เปนประโยชนตอคูสัญญาทุกฝาย 
ทั้งนี้ ในกรณีที่สัญญาจางบริหารโรงแรมไมได
รับการตอออกไป หรือถูกยกเลิกกอนครบ
กําหนด ผูเชาหลักมีหนาที่สรรหาและคัดเลือก
ผูบริหารโรงแรมรายใหมที่มีความเหมาะสม มา
ทดแทนผูบริหารโรงแรมรายเดิมเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาเชาไดอยางตอเนื ่องความ
เสี ่ยงที ่เกี ่ยวกับการลงทุนในหนวยทรัสตของ
กองทรัสต 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนใน
หนวยทรัสตของกองทรัสต 

1. ความเสี่ยงโดยทั่วไปที่เกี่ยวกับการลงทุนใน
หนวยทรัสต 

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก ซึ ่งรวมถึง อัตรา
เงินเฟ อ อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี ่ยน
เงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคา
อสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและ
การคลังของรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทย 
และหนวยงานราชการอื่น ซึ่งมีอิทธิพลตอผล
การดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และการ
ลงทุนของกองทรัสต  และภาวะตกต ํ ่าทาง
เศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของ
ความตองการของผู บริโภคอาจสงผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนยัสําคัญตอผลการดําเนินงาน
ของกองทรัสต ราคาซื ้อขายหนวยทรัสตใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งอาจมีราคา
สูงหรือต่ํากวาราคาที่ไดเสนอขาย 

นอกจากนี ้ ราคาของหนวยทรัสตท่ีซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยอาจไดรับผลกระทบจากปจจัย
ภายนอกหลายประการซ่ึงเปนปจจัยทีก่องทรัสต 
ไมสามารถควบคุมได อาทิ ความเคลื่อนไหว
หร ือความเปล ี ่ ยนแปลงของตลาดห ุ นใน
ตางประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและ
ตางประเทศ  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน นโยบาย
หรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออมที่มีผล
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19. ความเส ี่ยงจากการท่ีสัญญาจ างบริหาร
โรงแรมอาจจะไมไดรับการตอออกไป เมื่อ
ครบกําหนดอายุ หรือแมจะมีการตอสัญญา
ออกไป ขอกําหนดและเงื่อนไขภายใตสัญญา
ฉบับท ี่จะต อออกไป อาจไม ด ีและเปน
ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจเหมือนเดิม 

ผลการด ํา เนินงานของโรงแรมอาจได  รับ
ผลกระทบหากสัญญาจางบริหารโรงแรมที่จะ
จัดทําระหวางผูเชาหลักและผูบริหารโรงแรม
ปจจุบันไมไดรับการตออายุสัญญาออกไป เมื่อ
ครบกําหนด หรือมีการยกเลิกสัญญากอนครบ
กําหนด ทําใหผูเชาหลักตองสรรหาและแตงตั้ง
ผู บริหารโรงแรมรายใหมมาแทน ทําใหขาด
ความตอเนื่องในการบริหารจัดการโรงแรม และ
ถึงแมสัญญาจางบริหารโรงแรมระหวางผูเชา
หลักและผู บริหารโรงแรมปจจุบันจะมีการตอ
ออกไป ก็ยังมีความเสี ่ยงวาขอกําหนดและ
เงื่อนไขภายใตสัญญาฉบับที ่จะตอออกไปจะ
เปนประโยชนตอการดําเนินงานของทรัพยสิน
เทียบเทากับขอกําหนดและเงื ่อนไขภายใต
สัญญาฉบับเดิมหรือไม ซึ่งปจจัยเหลานี้จะเปน
ป  จจัยส วนหน ึ ่ งท ี ่ ม ีผลกระทบต อผลการ
ด ําเนินงานและความสามารถในการจ  าย
ประโยชนตอบแทนของกองทรัสต 

อยางไรก็ดี เนื่องจากระยะเวลาตามสัญญาจาง
บริหารโรงแรมของทรัพยสินที ่กองทรัสตเขา
ลงทุนครั้งแรกคงเหลืออีกอยูประมาณ 10 ป 
(สิ้นสุดป 2574) และสัญญาจางบริหารโรงแรม
สําหรับทรัพยสินที่กองทรัสตเขาลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งท่ี 1 คงเหลือระยะเวลาประมาณ 19 ป และ
หากผูเชาหลักสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
การจายคาเชาแกกองทรัสต ที่ระบุในสัญญาเชา
ชวงที่ดิน และเชาทรัพยสิน รวมถึงสัญญาจาง
บริหารโรงแรมไดอยางตอเนื ่องจนครบอายุ
สัญญาจางบริหารโรงแรม ผูจัดการกองทรัสต
คาดวามีความเปนไปไดวาการตอสัญญาจาง
บริหารโรงแรมเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาและ

ระยะเวลาสัญญาที ่ต อออกไป จะสามารถ
ดําเนินการไดอยางราบรื่น ภายใตเงื่อนไขและ
ขอกําหนดที่เปนประโยชนตอคูสัญญาทุกฝาย 
ทั้งนี้ ในกรณีที่สัญญาจางบริหารโรงแรมไมได
รับการตอออกไป หรือถูกยกเลิกกอนครบ
กําหนด ผูเชาหลักมีหนาที่สรรหาและคัดเลือก
ผูบริหารโรงแรมรายใหมที่มีความเหมาะสม มา
ทดแทนผูบริหารโรงแรมรายเดิมเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาเชาไดอยางตอเนื ่องความ
เสี ่ยงที ่เกี ่ยวกับการลงทุนในหนวยทรัสตของ
กองทรัสต 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนใน
หนวยทรัสตของกองทรัสต 

1. ความเสี่ยงโดยทั่วไปที่เกี่ยวกับการลงทุนใน
หนวยทรัสต 

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก ซึ ่งรวมถึง อัตรา
เงินเฟ อ อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี ่ยน
เงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคา
อสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและ
การคลังของรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทย 
และหนวยงานราชการอื่น ซึ่งมีอิทธิพลตอผล
การดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และการ
ลงทุนของกองทรัสต  และภาวะตกต ํ ่าทาง
เศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของ
ความตองการของผู บริโภคอาจสงผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนยัสําคัญตอผลการดําเนินงาน
ของกองทรัสต ราคาซื ้อขายหนวยทรัสตใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งอาจมีราคา
สูงหรือต่ํากวาราคาที่ไดเสนอขาย 

นอกจากนี ้ ราคาของหนวยทรัสตท่ีซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยอาจไดรับผลกระทบจากปจจัย
ภายนอกหลายประการซ่ึงเปนปจจัยทีก่องทรัสต 
ไมสามารถควบคุมได อาทิ ความเคลื่อนไหว
หร ือความเปล ี ่ ยนแปลงของตลาดห ุ นใน
ตางประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและ
ตางประเทศ  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน นโยบาย
หรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออมที่มีผล

ต อน ํา เข  าหร ือส  งออก สภาวะของธ ุ รกิจ
ทองเที ่ยว เงินตราตางประเทศ สภาวะทาง
เศรษฐกิจของประเทศและระหวางประเทศ 
ปจจัยความเสี ่ยงในการดําเนินงานและทาง
ธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาดเครื่อง
อุปโภคและบริโภค ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร 
และนโยบายอื่นใดของรัฐบาล เปนตน ซึ่งไมมี
หลักประกันไดวาความเปลี่ยนแปลงของปจจัย
ภายนอกดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมี
นยัสําคัญตอราคาของหนวยทรัสต ผลตอบแทน
จากการลงทุน และการบริหารจัดการโครงการ
ของกองทรัสต   อย  างไรก ็ตาม ผ ู  จั ดการ
กองทรัสตจะติดตามภาวะและปจจัยภายนอก
ตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสามารถบริหาร
จัดการกองทรัสต ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ความเส่ียงทางการเมืองในประเทศไทย 

แมวาในปจจุบันสภาวะทางการเมืองเริ่มเขาสู
สถานการณที่ดีขึ้น แตหากมเีหตุการณความไม
สงบหรือความขัดแยงทางการเมืองเกิดขึ้น อาจ
สงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย รวมถึงตลาดหุ นในประเทศไทย อีกท้ัง 
อาจจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสถานะ
ทางการเงินของกองทรัสต ทั้งนี้ จึงไมสามารถ
รับรองไดวาสภาวะทางการเมืองของประเทศ
ไทยในป จจ ุบัน หร ือในอนาคต หร ือการ
เปลี ่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของ
รัฐบาลจะไมมีผลกระทบรายแรงตอการดําเนิน
กิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนิน
กิจการ และการเติบโตของกองทรัสต 

3. ความเสี่ยงที่ราคาของหนวยทรัสตอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย 

ภายหลังจากการจดทะเบียนหนวยทรัสตของ
กองทรัสต ในตลาดหลักทรัพย ไมมีหลักประกัน
วาสภาวะการซื ้อขายหนวยทรัสตในตลาด
หลักทรัพยจะมีเสถียรภาพ  ราคาตลาดของ
หนวยทรัสตอาจมีการลดลงภายหลังการจด
ทะเบียนหนวยทรัสตในตลาดหลักทรัพย และ
อาจไมสอดคลองกับมูลคาหนวยทรัสตของ
กองทรัสต ซึ่งราคาซื้อขายของหนวยทรัสตน้ัน

ข ึ ้นอย ู  กับหลายป จ จัย  อา ทิ เช  น ผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต ความผันผวนของ
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย และปริมาณการ
ซื ้อขายของหนวยทรัสต ฯลฯ  ดังนั้น ผูลงทุน
อาจไมสามารถที่จะขายหนวยทรัสตไดในราคา
ที่เสนอขายหนวยทรัสต หรือในราคาตามมูลคา
หนวยทรัสตของกองทรัสต 

4. ความเสี่ยงที่ทรัพยสินหลักของกองทรัสต
อาจเกิดรายการขาดทุนจากการดอยคาของ
ทรัพยสินทางบัญชี 

เนื่องจากมาตรฐานทางบัญชี กําหนดใหมีการ
ทบทวนมูลคาทรัพยสินหลัก โดยอางอิงจาก
ราคาประเมนิของผูประเมินอิสระ ซึ่งหากราคา
ประเมินตํ่าจากมูลคาทางบัญชีอาจเกิดรายการ
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินทางบัญชี
สงผลใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย (NAV) 
ลดลง ทั ้งน ี ้  การขาดทุนดังกลาว เป นการ
ขาดทุนที่เปดเผยตามมาตรฐานทางบัญชี โดย
กองทรัสต จะบันท ึกรายการดังกล าวเปน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทนุ 
ซ ึ ่ งมิได ม ีผลกระทบต อกระแสเงินสดของ
กองทรัสต และมิไดมีผลกระทบตอการจายเงิน
ใหแกผูถือหนวยทรัสตแตอยางใด ทั้งนี้ในกรณี
ดังกลาว กองทรัสตอาจจายเงินใหแก ผู ถือ
หนวยทรัสตบางสวนเปนประโยชนตอบแทน 
และบางสวนเปนเงินคืนทุนอันเกิดจากสภาพ
คลองสวนเกินจากมูลค าทรัพย สินที ่ลดลง
ดังกลาว โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวยทรัสต 

5. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการ
ซื้อขายหนวยทรสัตในตลาดรอง 

เนื่องจากกองทรัสตเปนกองทรัสตประเภทที่ไม
รับไถถอนหนวยทรัสต ซึ ่งจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย   สภาพคล  องในการซ ื ้ อ ข าย
หนวยทรัสตจะอยูบนพื้นฐานของปริมาณความ
ตองการของผ ู ซ ื ้ อ-ผ ู  ขาย (bid-offer) ซึ่ ง
ปริมาณความตองการของผูซื ้อ-ผูขาย (bid-
offer) ข ึ ้ นอย ู  กั บป  จจั ยหลายประการ ท่ี
กองทรัสตไมสามารถควบคุมได เชน ปริมาณ
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ความตองการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยง
ที่หนวยทรัสตนี ้จะขาดสภาพคลองในการซื้อ
ขายในตลาดรอง ซึ่งอาจสงผลใหนักลงทุนไม
สามารถซื ้อหรือขายหนวยทรัสตไดในราคาท่ี
ตองการ 

6. ความสามารถในการจายประโยชนตอบแทน
ของกองทรัสต 

การจายประโยชนตอบแทนของกองทรัสตจะถูก
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทรัสต
ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก สภาวะ
ทางเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ 
ความสามารถของผู บริหารโรงแรม ตนทุนใน
การบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการ
ดําเนินงานตาง ๆ การแขงขัน การเปลี่ยนแปลง
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน 
ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง 

ปจจัยดังกลาวอาจลงผลกระทบตอสถานะทาง
การเงิน สภาพคลอง และรายไดของกองทรัสต 
ดังนั ้น จึงมีความเสี ่ยงที ่นักลงทุนจะไมไดรับ
ประโยชนตอบแทนตามที่ไดประมาณการเอาไว
ในปท ี ่ เกิดเหตุการณ หรือกองทรัสตจะไม
สามารถที่จะรักษาระดับการจายประโยชนตอบ
แทนหรือเพิ่มการจายประโยชนตอบแทนไดในป
ต อ ๆ ไป นอกจากน ี ้อัตราผลตอบแทนที่
กองทรัสตจายใหแกผูถือหนวยทรัสตอาจอยูใน
รูปแบบการลดทุนจากการรับรูผลขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ ้นจริง (Unrealized Loss) จากการ
ดอยคาของราคาประเมินของทรัพยสินหลักที่
จัดทําโดยผูประเมินอิสระ 

 

7. ความเสี่ยงจากการใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
(NAV) ของกองทรัสต อาจไมสอดคลองกับ
ราคาซื้อขายหนวยทรสัตในตลาดหลักทรัพย 

การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของ
กองทรัสตที่ผูจัดการกองทรัสต ประกาศ เปน
การคํานวณโดยใชรายงานการประเมินมูลคา
ทรัพยสินหรือรายงานการสอบทานการประเมิน
คาครั ้งล าส ุดเป นฐานในการกําหนดมูลคา
อสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูล
คาท ี ่ จะซ ื ้อขายไดจริงในตลาดหลักทรัพย  
เนื่องจากราคาที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย จะ
ขึ ้นอยู กับปจจัยอื ่น ๆ ดวย เชน อุปสงคและ
อุปทานของหลักทรัพย การไหลเขาออกของเงนิ
ลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ 

ทั้งนี้  ขอมูลที่ผู จัดการกองทรัสตไดเปดเผยใน
แบบแสดงรายการขอมูลของกองทรัสตฉบับนี้ 
ผูจัดการกองทรัสตไดปฏิบัติตามกฎเกณฑของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และดูแลการใชถอยคําให
กระชับรัดกุมและไมทําใหผู ลงทุนสําคัญผิด 
รวมถึงไมมีเหตุผลที่ทําใหคิดไดวามีขอมูลที่อาจ
มีผลกระทบตอการตัดสินใจของผู ลงทุนที ่ยัง
มิไดเปดเผย 

8. ความเสี่ยงกรณีที่มีการเลิกกองทรัสตเงินคืน
ทุนจากการเลิกกองทรัสต อาจจะนอยกวา
จํานวนเงินที่ผูถือหนวยทรสัตไดลงทุน 

ในกรณ ีท ี ่ม ีการเลิกกองทรัสต   ผ ู  จัดการ
กองทรัสต ไม สามารถรับประกันได ว าผู ถือ
หนวยทรัสตจะไดรับเงินลงทุนของตนคืนไมวา
ทั ้งหมดหรือบางสวน ท้ังนี ้ขึ ้นอยู กับสาเหตุ 
วิธีการเลิกกองทรัสต หลักเกณฑการจําหนาย
ทรัพยสินของกองทรัสต และระยะเวลาคงเหลือ
ของสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพย 
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ความตองการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยง
ที่หนวยทรัสตนี ้จะขาดสภาพคลองในการซื้อ
ขายในตลาดรอง ซึ่งอาจสงผลใหนักลงทุนไม
สามารถซื ้อหรือขายหนวยทรัสตไดในราคาท่ี
ตองการ 

6. ความสามารถในการจายประโยชนตอบแทน
ของกองทรัสต 

การจายประโยชนตอบแทนของกองทรัสตจะถูก
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทรัสต
ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก สภาวะ
ทางเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ 
ความสามารถของผู บริหารโรงแรม ตนทุนใน
การบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการ
ดําเนินงานตาง ๆ การแขงขัน การเปลี่ยนแปลง
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน 
ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง 

ปจจัยดังกลาวอาจลงผลกระทบตอสถานะทาง
การเงิน สภาพคลอง และรายไดของกองทรัสต 
ดังนั ้น จึงมีความเสี ่ยงที ่นักลงทุนจะไมไดรับ
ประโยชนตอบแทนตามที่ไดประมาณการเอาไว
ในปท ี ่ เกิดเหตุการณ หรือกองทรัสตจะไม
สามารถที่จะรักษาระดับการจายประโยชนตอบ
แทนหรือเพิ่มการจายประโยชนตอบแทนไดในป
ต อ ๆ ไป นอกจากน ี ้อัตราผลตอบแทนที่
กองทรัสตจายใหแกผูถือหนวยทรัสตอาจอยูใน
รูปแบบการลดทุนจากการรับรูผลขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ ้นจริง (Unrealized Loss) จากการ
ดอยคาของราคาประเมินของทรัพยสินหลักที่
จัดทําโดยผูประเมินอิสระ 

 

7. ความเสี่ยงจากการใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
(NAV) ของกองทรัสต อาจไมสอดคลองกับ
ราคาซื้อขายหนวยทรสัตในตลาดหลักทรัพย 

การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของ
กองทรัสตที่ผูจัดการกองทรัสต ประกาศ เปน
การคํานวณโดยใชรายงานการประเมินมูลคา
ทรัพยสินหรือรายงานการสอบทานการประเมิน
คาครั ้งล าส ุดเป นฐานในการกําหนดมูลคา
อสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูล
คาท ี ่ จะซ ื ้อขายไดจริงในตลาดหลักทรัพย  
เนื่องจากราคาที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย จะ
ขึ ้นอยู กับปจจัยอื ่น ๆ ดวย เชน อุปสงคและ
อุปทานของหลักทรัพย การไหลเขาออกของเงนิ
ลงทุนของนักลงทุนตางประเทศ 

ทั้งนี้  ขอมูลที่ผู จัดการกองทรัสตไดเปดเผยใน
แบบแสดงรายการขอมูลของกองทรัสตฉบับนี้ 
ผูจัดการกองทรัสตไดปฏิบัติตามกฎเกณฑของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และดูแลการใชถอยคําให
กระชับรัดกุมและไมทําใหผู ลงทุนสําคัญผิด 
รวมถึงไมมีเหตุผลที่ทําใหคิดไดวามีขอมูลที่อาจ
มีผลกระทบตอการตัดสินใจของผู ลงทุนที ่ยัง
มิไดเปดเผย 

8. ความเสี่ยงกรณีที่มีการเลิกกองทรัสตเงินคืน
ทุนจากการเลิกกองทรัสต อาจจะนอยกวา
จํานวนเงินที่ผูถือหนวยทรสัตไดลงทุน 

ในกรณ ีท ี ่ม ีการเลิกกองทรัสต   ผ ู  จัดการ
กองทรัสต ไม สามารถรับประกันได ว าผู ถือ
หนวยทรัสตจะไดรับเงินลงทุนของตนคืนไมวา
ทั ้งหมดหรือบางสวน ท้ังนี ้ขึ ้นอยู กับสาเหตุ 
วิธีการเลิกกองทรัสต หลักเกณฑการจําหนาย
ทรัพยสินของกองทรัสต และระยะเวลาคงเหลือ
ของสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพย 

 

 
 

ขอพิพาทและขอจํากดั 
ในการใชประโยชนอสังหาริมทรัพย 
โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 

กองทรัสต DREIT ไดดําเนินการจดทะเบียนภาระ
จํายอมบนที่ดินบางสวนของโฉนดเลขที่ 5917, 
11956, 5971, 45114 และ 42109 ใหแก 
บริษัท ลากูน า ร ีสอรท แอนด โฮเท ็ล จ ํากัด 
(มหาชน) และบริษัท ภูเก็ต รีสอรท ดีเวล ลอป
เมนต จํากัด เพื่อใชเปนทางเดิน ทางรถ เพื่อเปน
ทางเขาออกและการฝงระบบสาธารณูปโภคใต
พื้นดิน ผูจัดการกองทรัสต DREIT และทรัสตีของ
กองทรัสต DREIT ไดพิจารณาแลวเห็นวา การที่
อสังหาริมทรัพยภายใตโครงการโรงแรมดุสิตธานี 
ลากูนา ภูเก็ต ตกอยูภายใตทรัพยสิทธิขางตน ไม
มีผลกระทบตอการจัดหาประโยชนของกองทรัสต 
DREIT จากอสังหาริมทรัพย ดังกลาวอย างมี
นัยสําคัญแตอยางใด 

นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพยของโครงการโรงแรม
ดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ไดจดจํานองเปนประกัน
การชําระหนี้เงินกูยืมจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง 
ซึ่งเปนไปเพื่อประโยชนทางการเงินของกองทรัสต 
DREIT 

โครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
สิ่งปลูกสรางบางสวนของโครงการโรงแรมดุสิต
ธานี หัวหิน ซึ่งไดแก อาคารครัวไทย (บางสวน) 
วงเวียนนํ้าพุ (บางสวน) และทางเดินนอกอาคาร 
ตั ้งอยู ใกลเค ียงหวยบางเรือหักซึ ่งเปนลําราง

สาธารณะ ซึ ่งสภาพปจจุบันไมมีลักษณะทาง
กายภาพของลํารางสาธารณะ จึงไมสามารถ
ยืนยันไดวาสิ่งปลูกสรางดังกลาวตั้งอยูบนลําราง
สาธารณะหรือไม อยางไรก็ดี ผูจัดการกองทรัสต 
DREIT และทรัสต ีของกองทรัสต  DREIT ได
พิจารณาแลวเห็นวา สิ่งปลูกสรางดังกลาวไมใช
ทรัพยสินสวนที่สําคัญของกองทรัสต DREIT ซึ่ง
จะใชสําหรับการจัดหาประโยชน อีกทั้ง ไมใชสวน
ที ่สรางรายไดใหแกกองทรัสต DREIT อยางมี
นัยสําคัญแตอยางใด นอกจากนี้ เพื่อเปนการลด
ความเสี ่ยงจากการที ่บางสวนของสิ่งก อสราง
ดังกลาวขางตนอาจตั้งอยูบนลํารางสาธารณะ 
กองทรัสต DREIT จึงไดจัดใหมีมาตรการเยียวยา 
โดยในสัญญาเชาที่ดินและอาคาร (โรงแรมดุสิต
ธานี หัวหิน) ไดระบุวา หากทรัพยสินที่เชาถูกส่ัง
ให ร ื ้อถอน แก  ไข ดัดแปลง โดยค ํ าสั ่งของ
หนวยงานราชการหรือหนวยงานสวนทองถ่ินใดๆ 
ที่เกี่ยวของ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญทํา
ใหไมอาจใชทรัพยสินที่เชาเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินธุรกิจตอไปได DTPP ในฐานะผูใหเชา จะ
เป นผ ู  รับผิดชอบในการร ื ้อถอน แก  ไข หรือ
ดัดแปลงทรัพยสินที่เชาดังกลาวดวยคาใชจายของ 
DTPP นอกจากนี้  DTPP มีหนาที่จัดหาทรัพยสิน
ใหมมาทดแทนทรัพยสินที่เชา เพื่อใหกองทรัสต 
DREIT สามารถใชทรัพยสินที่เชาเพื่อดําเนินกิจการ
ตอไปไดโดยเร็ว 
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ขอมูลหนวยทรัสต  
และผูถือหนวยทรัสต 
หนวยทรัสต  

ขอมูลหนวยทรัสต ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ทุนจดทะเบียน 6,201,647,450 บาท 
มูลคาที่ตราไว 8.7163 บาทตอหนวย 
จํานวนหนวยทรัสต 711,500,000 หนวย 

ขอมูลราคาหลักทรัพย  

ราคาปด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 5.30 บาทตอหนวย 
ราคาสูงสดุของป 2564 5.80  บาทตอหนวย 
ราคาตํ่าสดุของป 2564 3.86 บาทตอหนวย 
มูลคาตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 3,770.95 ลานบาท 
มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอป 154.76 ลานบาท 
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอป 32,405.74 พันหนวย 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 5,693,108,008 บาท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 5,476,976,758 บาท 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 
ตอหนวย 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 8.0015 บาท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 7.6978 บาท 

 

การลดทุนชําระแลว 

นับตั้งแต DREIT แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมฯ DTCPF ไดมีการลดทุนจดจะเบียนเพื่อจายใหแกผูถือ
หนวยทรัสต เปนจํานวน 3 คร้ัง โดยมีวัตถุประสงคการจายจากสภาพคลองสวนเกินของกองทรัสต 

ครั้ง
ที ่

ผลการดําเนินงาน 
วันปดสมุด
ทะเบียน 

วันที่เฉลี่ยเงิน
คืน 

เงินลดทุน
ตอหนวย 
(บาท) 

จํานวนเงนิที่ลด 
(บาท) 

1 01/01/2562-30/09/2562 09/08/2562 23/08/2562 0.0750 30,705,000 
2 01/10/2562-31/12/2562 11/03/2563 25/03/2563 0.0794 56,493,100 
3 01/01/2564-30/06/2564 16/08/2564 31/08/2564 0.0595 42,334,250 
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ขอมูลหนวยทรัสต  
และผูถือหนวยทรัสต 
หนวยทรัสต  

ขอมูลหนวยทรัสต ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ทุนจดทะเบียน 6,201,647,450 บาท 
มูลคาที่ตราไว 8.7163 บาทตอหนวย 
จํานวนหนวยทรัสต 711,500,000 หนวย 

ขอมูลราคาหลักทรัพย  

ราคาปด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 5.30 บาทตอหนวย 
ราคาสูงสดุของป 2564 5.80  บาทตอหนวย 
ราคาตํ่าสดุของป 2564 3.86 บาทตอหนวย 
มูลคาตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 3,770.95 ลานบาท 
มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอป 154.76 ลานบาท 
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอป 32,405.74 พันหนวย 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 5,693,108,008 บาท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 5,476,976,758 บาท 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 
ตอหนวย 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 8.0015 บาท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 7.6978 บาท 

 

การลดทุนชําระแลว 

นับตั้งแต DREIT แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมฯ DTCPF ไดมีการลดทุนจดจะเบียนเพื่อจายใหแกผูถือ
หนวยทรัสต เปนจํานวน 3 คร้ัง โดยมีวัตถุประสงคการจายจากสภาพคลองสวนเกินของกองทรัสต 

ครั้ง
ที ่

ผลการดําเนินงาน 
วันปดสมุด
ทะเบียน 

วันที่เฉลี่ยเงิน
คืน 

เงินลดทุน
ตอหนวย 
(บาท) 

จํานวนเงนิที่ลด 
(บาท) 

1 01/01/2562-30/09/2562 09/08/2562 23/08/2562 0.0750 30,705,000 
2 01/10/2562-31/12/2562 11/03/2563 25/03/2563 0.0794 56,493,100 
3 01/01/2564-30/06/2564 16/08/2564 31/08/2564 0.0595 42,334,250 

 

 
 

โครงสรางผูถือหนวยทรัสต 

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 กองทรัสต มีผูถือหนวยทรัสตสูงสุด 10 รายแรกตามสมุดทะเบียนดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจายประโยชนตอบแทนของกองทรัสต 

นโยบายการจายประโยชนตอบแทนและขอจํากัด 

1. ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผู
ถือหนวยทรัสตไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่
ปรับปรุงแลวของรอบปบัญชี โดยจะจายไมนอยกวาป
ละ 1 ครั้ง และจะจายภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบ
ปบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายประโยชน
ตอบแทนน้ัน แลวแตกรณี 

กําไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลวตามขอนี้ ใหหมายถึงกําไรท่ี
ปรับปรุงดวยรายการเงินสํารองเฉพาะเพ่ือการดังน้ี 

(1) การซ  อมแซม บ ํ า ร ุ ง รั กษา  หร ื อป รับปรุ ง
อสังหาริมทรัพยของกองทรัสต ตามแผนที่กําหนด
ไวอยางชัดเจนในแบบแสดงรายการขอมูลและ
หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

รายงานประจําป หรือที่ผูจัดการกองทรัสตไดแจง
ใหผูถือหนวยทรัสตทราบลวงหนา 

(2) การชําระหนี้เงินกูยืมหรือภาระผูกพันจากการกูยมื
เงินของกองทรัสตตามวงเงินที่ไดระบุไวในแบบ
แสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวน แบบแสดง
รายการขอมูลประจําป รายงานประจําป หรือท่ี
ผู จัดการกองทรัสตไดแจงใหผู ถ ือหนวยทรัสต
ทราบลวงหนา 

(3) การจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสต
ชนิดที่ใหสิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนในลําดับแรก (ถามี) 

นอกจากนี ้ ในการพิจารณาจายประโยชนตอบแทน
ใหแกผู ถือหนวยทรัสต ผู จัดการกองทรัสต จะตอง
พิจารณาถึงความจําเปนในการดํารงเงินสดของ

ลําดับที ่ ผูถือหนวยทรัสต จํานวนหนวยทรัสต รอยละ 

1 บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 214,872,668 30.20 
2 สาํนักงานประกันสังคม 180,826,930 25.41 
3 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 29,430,000 4.14 
4 บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) 
23,035,488 3.24 

5 กองทุนเปด ทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรตี้ 
แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็ก
ซิเบิ้ล 

14,932,600 2.10 

6 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) 12,000,000 1.69 
7 BBHISL NOMINEES LIMITED 11,844,300 1.66 
8 บริษัท อาคเนย ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 6,050,700 0.85 
9 นายสุรชัย จินารักษพงศ 3,050,000 0.43 
10 กองทุนเปด วรรณ พร็อพเพอรตี้ พลัส ฟนด 2,828,900 0.40 
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กองทรัสตใหเหมาะสม  ทั้งน้ี ตามแนวทางที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด 

2. ในกรณีที ่กองทรัสตมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลา
บัญชีใด ผู จัดการกองทรัสตอาจจายประโยชนตอบ
แทนใหผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็
ได 

3. ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตไมสามารถจายประโยชน
ตอบแทนไดในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดการกองทรัสต
จะแจงใหผูถือหนวยทรัสตทราบผานระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย 

4. ในกรณีที่กองทรัสตยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ผูจัดการ
กองทรัสตจะไมจ ายประโยชน ตอบแทนแกผ ู ถือ
หนวยทรัสต 

5. ในการพิจารณาจายประโยชนตอบแทน ถาประโยชน
ตอบแทนที่จะประกาศจายตอหนวยทรัสตระหวางป
บัญชีหรือรอบปบัญชีใดมีมูลคาตํ่ากวาหรือเทากับ 
0.10 บาท ผูจัดการกองทรัสตสงวนสิทธิที ่จะไมจาย
ประโยชน ตอบแทนในครั ้ งนั ้นและให ยกไปจาย
ประโยชนตอบแทนพรอมกันในงวดถัดไปตามวิธีการ
จายประโยชนตอบแทนที่กําหนดไว 

6. ส ําหรับหลักเกณฑในการจายประโยชนตอบแทน 
ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว 
เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได

แกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื ่น ผู จัดการ
กองทรัสตจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 

7. ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผู
ถ ือหนวยทรัสตตามสัดสวนการถือหนวยของผู ถือ
หนวยทรัสตแตละราย ทั้งนี ้ ผู จัดการกองทรัสตขอ
สงวนสิทธิในการจายประโยชนตอบแทนใหแกผู ถือ
หนวยทรัสตที ่ถือหนวยทรัสตเกินกวาอัตราหรือไม
เปนไปตามหลักเกณฑที ่กําหนดในประกาศที ่ ทจ. 
49/2555 เฉพาะในสวนที ่เกินหรือไมเปนไปตาม
หลักเกณฑดังกลาวและใหประโยชนตอบแทนในสวนที่
ไมอาจจายใหแกผูถือหนวยทรัสตดังกลาวตกเปนของผู
ถือหนวยทรัสตรายอื่นตามสัดสวนการถือหนวยทรัสต 

8. ผูจัดการกองทรัสตจะประกาศการจายประโยชนตอบ
แทน วันปดสมุดทะเบียน และอัตราประโยชนตอบ
แทน โดยการแจงผู ถ ือหนวยทรัสตท ี ่ม ีช ื ่ออย ู ใน
ทะเบียนผูถือหนวยทรัสต ณ วันปดสมุดทะเบียนผาน
ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย และแจงใหทรัส
ตีทราบเปนลายลักษณอักษร 

9. ในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตไมใชสิทธิขอรับประโยชน
ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผู จัดการ
กองทรัสตจะไมนําประโยชนตอบแทนจํานวนดังกลาว
ไปใช  เพ ื ่อการอ ื ่นใดนอกจากเพื ่อประโยชนของ
กองทรัสต 

ประวัติการจายประโยชนตอบแทน ตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถงึ 31 ธันวาคม 2564 

ครั้งที ่ รอบผลการดําเนนิงาน 
วันจายประโยชนตอบแทน

แกผูถือหนวยทรัสต 
ผลตอบแทน 

(บาท : หนวย) 
1 29/11/2560 – 31/12/2560 31/06/2561 0.0403 
2 01/01/2561 – 30/06/2561 31/08/2561 0.2640 
3 01/07/2561 – 31/12/2561 12/03/2562 0.1714 
4 01/01/2562 – 30/09/2562 23/08/2562 0.2516 
5 01/10/2562 – 31/12/2562 25/03/2563 0.0294 
6 01/01/2563 – 30/06/2563 28/08/2563 0.1750 
7 01/07/2563 - 31/12/2563 18/03/2564 0.2130 
8 01/01/2564-30/06/2564 31/08/2564 0.1155 
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กองทรัสตใหเหมาะสม  ทั้งน้ี ตามแนวทางที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด 

2. ในกรณีที ่กองทรัสตมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลา
บัญชีใด ผู จัดการกองทรัสตอาจจายประโยชนตอบ
แทนใหผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็
ได 

3. ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตไมสามารถจายประโยชน
ตอบแทนไดในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดการกองทรัสต
จะแจงใหผูถือหนวยทรัสตทราบผานระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย 

4. ในกรณีที่กองทรัสตยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ผูจัดการ
กองทรัสตจะไมจ ายประโยชน ตอบแทนแกผ ู ถือ
หนวยทรัสต 

5. ในการพิจารณาจายประโยชนตอบแทน ถาประโยชน
ตอบแทนที่จะประกาศจายตอหนวยทรัสตระหวางป
บัญชีหรือรอบปบัญชีใดมีมูลคาตํ่ากวาหรือเทากับ 
0.10 บาท ผูจัดการกองทรัสตสงวนสิทธิที ่จะไมจาย
ประโยชน ตอบแทนในครั ้ งนั ้นและให ยกไปจาย
ประโยชนตอบแทนพรอมกันในงวดถัดไปตามวิธีการ
จายประโยชนตอบแทนที่กําหนดไว 

6. ส ําหรับหลักเกณฑในการจายประโยชนตอบแทน 
ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว 
เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได

แกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื ่น ผู จัดการ
กองทรัสตจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 

7. ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผู
ถ ือหนวยทรัสตตามสัดสวนการถือหนวยของผู ถือ
หนวยทรัสตแตละราย ทั้งนี ้ ผู จัดการกองทรัสตขอ
สงวนสิทธิในการจายประโยชนตอบแทนใหแกผู ถือ
หนวยทรัสตที ่ถือหนวยทรัสตเกินกวาอัตราหรือไม
เปนไปตามหลักเกณฑที ่กําหนดในประกาศที ่ ทจ. 
49/2555 เฉพาะในสวนที ่เกินหรือไมเปนไปตาม
หลักเกณฑดังกลาวและใหประโยชนตอบแทนในสวนที่
ไมอาจจายใหแกผูถือหนวยทรัสตดังกลาวตกเปนของผู
ถือหนวยทรัสตรายอื่นตามสัดสวนการถือหนวยทรัสต 

8. ผูจัดการกองทรัสตจะประกาศการจายประโยชนตอบ
แทน วันปดสมุดทะเบียน และอัตราประโยชนตอบ
แทน โดยการแจงผู ถ ือหนวยทรัสตท ี ่ม ีช ื ่ออย ู ใน
ทะเบียนผูถือหนวยทรัสต ณ วันปดสมุดทะเบียนผาน
ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย และแจงใหทรัส
ตีทราบเปนลายลักษณอักษร 

9. ในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตไมใชสิทธิขอรับประโยชน
ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผู จัดการ
กองทรัสตจะไมนําประโยชนตอบแทนจํานวนดังกลาว
ไปใช  เพ ื ่อการอ ื ่นใดนอกจากเพื ่อประโยชนของ
กองทรัสต 

ประวัติการจายประโยชนตอบแทน ตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถงึ 31 ธันวาคม 2564 

ครั้งที ่ รอบผลการดําเนนิงาน 
วันจายประโยชนตอบแทน

แกผูถือหนวยทรัสต 
ผลตอบแทน 

(บาท : หนวย) 
1 29/11/2560 – 31/12/2560 31/06/2561 0.0403 
2 01/01/2561 – 30/06/2561 31/08/2561 0.2640 
3 01/07/2561 – 31/12/2561 12/03/2562 0.1714 
4 01/01/2562 – 30/09/2562 23/08/2562 0.2516 
5 01/10/2562 – 31/12/2562 25/03/2563 0.0294 
6 01/01/2563 – 30/06/2563 28/08/2563 0.1750 
7 01/07/2563 - 31/12/2563 18/03/2564 0.2130 
8 01/01/2564-30/06/2564 31/08/2564 0.1155 

 
 

โครงสราง 

การจัดการ 
ผูจัดการกองทรัสต 

ขอมูลทั่วไป 

ชื่อผูจัดการกองทรัสต บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส รีท จํากัด  

ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 319  อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวง

ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนบริษทั 0105560138818 

โทรศัพท 02-200-9999 ตอ 3681 - 3684 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

ทุนชําระแลว 10,000,000 บาท 

จํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด 

100,000 หุน 

มูลคาที่ตราไว 100 บาท 

ลักษณะและขอบเขตการ

ดําเนินธรุกิจ 

ทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย 

รายชื่อกรรมการ  1. นายชนินทธ โทณวณิก 
2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ 

3. นางสาวพัฒนีพร เธียรประสิทธิ์       

4. นางสาวณัฐรินทร ตาลทอง 
5. นายวีรพันธ พูลเกษ 

6. นายสานตอ มุทธสกลุ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม นายชนินทธ โทณวณิก นางศุภจี สุธรรมพันธุ นางสาวพัฒนี
พร เธียรประสิทธิ์ และ นายสานตอ มุทธสกุล กรรมการสอง

ในสี ่คนนี ้ลงรายมือชื ่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ

บริษัทฯ 

รอบระยะเวลาบัญช ี 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธนัวาคม ของทุกป 
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โครงสรางการถือหุนของผูจัดการกองทรัสต 

รายชื่อ จํานวนหุนที่ถือ (หุน) สัดสวน (รอยละ) 
1. บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) 99,997 99.997 
2. นายชนินทธ โทณวณิก 1 0.001 
3. นางศุภจี สุธรรมพันธุ 1 0.001 
4. นายสุกิจ งามสงาพงษ 1 0.001 
รวม 100,000 100.00 

กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงาน
ของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ 

ผูถือหุนใหญและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส รีท จํากัด (DTPR) คือ DUSIT ซึ่งถือ
หุนของ DTPR คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนทุนที่ชําระแลวท้ังหมด โดย DUSIT เปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยในหมวดธุรกจิการทองเที่ยวและสันทนาการ  

โครงสรางการจัดการของผูจัดการกองทรัสต 

โครงสรางการจัดการ 

การจัดโครงสรางองคกร ผูจัดการกองทรัสตยึดหลักการในการแบงหนาท่ี ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน
อยางชัดเจน แตละฝายงานมีความเปนอิสระ เปนระบบ รวมทั้งคํานึงถึงการควบคุมความเสี่ยงและความ
ขัดแยงทางผลประโยชนที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหผู จัดการกองทรัสตสามารถจัดการลงทุนใหผู ลงทุนดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวัง คํานึงถึงประโยชนของลูกคากอนประโยชนของผูจัดการกองทรัสตเอง 

บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ในฐานะผู จัดการกองทรัสต (REIT Manager) ซึ่ง
ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผูจัดการ และฝายงานตาง ๆ อีก 3 ฝาย ไดแก ฝายพัฒนาธรุกิจ
เเละนักลงทุนสัมพันธ ฝายบริหารทรัพยสินเเละสนับสนุนการปฏิบัติการ และฝายกาํกับ ตรวจสอบ บริหารเเละ
จัดการความเสี่ยง ตามโครงสรางดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท

ประวััติิการศึกึษา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Director Certification Program (72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (10/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

การดำำารงติำาแหน่่งใน่ปัจจุบััน่

2559 - ปัจจุบัน   รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร /
  กรรมการการลงทุน บริษัท ดุุสิตธานี จำากัดุ (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการกำากับดูุแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำากดัุ (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการธุรกิจการท่องเที�ยวและบริการ หอการค้าไทย
2563 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ดิุจิทัล แพลตฟอร์ม 
  วิสาหกิจเพ่�อสังคม จำากัดุ
2563 - ปัจจุบัน  หวัหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำางานร่วมรัฐ-เอกชน เพ่�อขับเคล่�อนเศรษฐกิจ
  ของประเทศ D6 การส่งเสริมการท่องเที�ยว & MICE 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิต ฟู�ดุส์ จำากัดุ
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ดุุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี�ส์ รีท จำากัดุ
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ D & J Co., Ltd.  
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิมานสุริยา จำากัดุ
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิยะศิริ จำากัดุ
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) 
  Company Limited
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จำากัดุ
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิต ไชน่า แคปปิตอล จำากัดุ
2555 – ปัจจุบัน    กรรมการ Dusit USA Management Inc.
2554 – ปัจจุบัน    กรรมการ DMS Property Investment Private Limited
2553 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ชนัตถ์และลูก จำากัดุ
2552 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ดุุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี�ส์ จำากัดุ (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ Dusit Overseas Company Limited
2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  Dusit Thani Philippines, Inc.
2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี�ส์ จำากัดุ
2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำากัดุ
2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนจิรัง จำากัดุ
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โครงสรางการถือหุนของผูจัดการกองทรัสต 

รายชื่อ จํานวนหุนที่ถือ (หุน) สัดสวน (รอยละ) 
1. บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) 99,997 99.997 
2. นายชนินทธ โทณวณิก 1 0.001 
3. นางศุภจี สุธรรมพันธุ 1 0.001 
4. นายสุกิจ งามสงาพงษ 1 0.001 
รวม 100,000 100.00 

กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงาน
ของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ 

ผูถือหุนใหญและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส รีท จํากัด (DTPR) คือ DUSIT ซึ่งถือ
หุนของ DTPR คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนทุนที่ชําระแลวท้ังหมด โดย DUSIT เปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยในหมวดธุรกจิการทองเที่ยวและสันทนาการ  

โครงสรางการจัดการของผูจัดการกองทรัสต 

โครงสรางการจัดการ 

การจัดโครงสรางองคกร ผูจัดการกองทรัสตยึดหลักการในการแบงหนาท่ี ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน
อยางชัดเจน แตละฝายงานมีความเปนอิสระ เปนระบบ รวมทั้งคํานึงถึงการควบคุมความเสี่ยงและความ
ขัดแยงทางผลประโยชนที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหผู จัดการกองทรัสตสามารถจัดการลงทุนใหผู ลงทุนดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวัง คํานึงถึงประโยชนของลูกคากอนประโยชนของผูจัดการกองทรัสตเอง 

บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ในฐานะผู จัดการกองทรัสต (REIT Manager) ซึ่ง
ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผูจัดการ และฝายงานตาง ๆ อีก 3 ฝาย ไดแก ฝายพัฒนาธรุกิจ
เเละนักลงทุนสัมพันธ ฝายบริหารทรัพยสินเเละสนับสนุนการปฏิบัติการ และฝายกาํกับ ตรวจสอบ บริหารเเละ
จัดการความเสี่ยง ตามโครงสรางดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท

ประวััติิการศึึกษา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Director Certification Program (72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (10/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

การดำำารงติำาแหน่่งใน่ปัจจุบััน่

2559 - ปัจจุบัน   รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร /
  กรรมการการลงทุน บริษัท ดุุสิตธานี จำากัดุ (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการกำากบัดูุแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำากดัุ (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการธุรกิจการท่องเที�ยวและบริการ หอการค้าไทย
2563 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ดิุจิทัล แพลตฟอร์ม 
  วิสาหกิจเพ่�อสังคม จำากัดุ
2563 - ปัจจุบัน  หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำางานร่วมรัฐ-เอกชน เพ่�อขับเคล่�อนเศรษฐกิจ
  ของประเทศ D6 การส่งเสริมการท่องเที�ยว & MICE 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิต ฟู�ดุส์ จำากัดุ
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ดุุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี�ส์ รีท จำากัดุ
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ D & J Co., Ltd.  
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิมานสุริยา จำากัดุ
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิยะศิริ จำากัดุ
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) 
  Company Limited
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จำากัดุ
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิต ไชน่า แคปปิตอล จำากัดุ
2555 – ปัจจุบัน    กรรมการ Dusit USA Management Inc.
2554 – ปัจจุบัน    กรรมการ DMS Property Investment Private Limited
2553 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ชนัตถ์และลูก จำากัดุ
2552 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ดุุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี�ส์ จำากัดุ (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ Dusit Overseas Company Limited
2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  Dusit Thani Philippines, Inc.
2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี�ส์ จำากัดุ
2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำากัดุ
2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนจิรัง จำากัดุ
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คุณวัุฒิทางการศึึกษา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงินและการบัญชีต่างประเทศ Northrop 
      University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (23/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certificate Program (89/2550) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

การดำำารงติำาแหน่่งใน่ปัจจุบััน่

2564 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท เดุอะ คุ๊กกิ�ง แคปิตอล แบงคอก จำากัดุ  / 
  บริษัท เดุอะ ฟู�ดุเอ็ดุดูุเคชั�น แบงคอก จำากัดุ
2564 - ปัจจุบัน    กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ. เอสซีีจี แพคเกจจิ�ง
2563 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดุอัตราค่าตอบแทน 
                        ธนาคาร กสิกรไทย จำากัดุ (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / สมาชิกคณะกรรมการกำากับความเสี�ยง 
  ธนาคารกสิกรไทย จำากัดุ (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการลงทุน/ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุ่ม  
  บมจ. ดุุสิตธานี จำากัดุ 
2562 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ดุุสิต เรียล ฟู�ดุส์ จำากัดุ 
2562 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ดุุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี�ส์ รีท จำากัดุ
2562 - ปัจจุบัน    กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ�ง จำากัดุ
2561 – ปัจจุบัน    กรรมการ LVM Holding Pte Ltd.
2561 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ดุุสิต กูร์เมต์ จำากัดุ
2561 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ดุุสิต ฟู�ดุส์ จำากัดุ
2560 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท อาศัย โฮลดิุ�งส์ จำากัดุ
2560 - ปัจจุบัน    กรรมการ D & J Company Limited 
2559 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท วิมานสุริยา จำากัดุ
2559 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ดุุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี�ส์ จำากัดุ/ 
  บริษัท เลอ กอร์ดุอง เบลอ ดุุสิต จำากัดุ / บริษัท ดุุสิต แมนเนจเม้นท์ จำากัดุ / 
  บริษัท ดุุสิต ไชน่า แคปปิตอล จำากัดุ 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd. / Dusit Thani Philippines, Inc. / 
  Dusit Hospitality Education Philippines, Inc / DMS Property  
  Investment Private Limited 
2558 - ปัจจุบัน    กรรมการสภาผูู้้ทรงคุณวุฒิิ วิทยาลัยดุุสิตธานี

ศุภจี สุธรรมพันธุ์
กรรมการ

คุณวุัฒิทางการศึกึษา

• ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาโท สาขา Information Systems Boston University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Director Certification Program (297/2020) สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำำารงติำาแหน่่งใน่ปัจจุบััน่

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี�ส์ รีท จำากัดุ
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิตธานี รีท จำากัดุ
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิต มัลดีุฟส์ อินเวสเม้นท์ จำากัดุ
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิต มัลดีุฟส์ เเมนเนจเม้นท์ จำากัดุ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวิล์ดุวายด์ุ มัลดุีฟส์ จำากัดุ  
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาศัย โฮลดิุ�งส์ จำากัดุ
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ดุุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี�ส์
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี� จำากัดุ
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พระราม 4 เดุเวลอปเม้นท์ จำากัดุ
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิต เอ็กเซีลเลนซี์ จำากัดุ
2556 – 2564 กรรมการ บริษัท ดุุสิตไชน่า แคปปิตอล จำากัดุ
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ DMS Property Investment Privat Limited 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิต แมนเนจเม้นท์ จำากัดุ
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี�ส์ จำากัดุ
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิต เวิล์ดุวายด์ุ จำากัดุ
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd.
2548 – ปัจจุบัน รองประธานฝ่่ายการเงิน บริษัท ดุุสิตธานี จำากัดุ (มหาชน)
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคมี พรินติ�ง จำากัดุ 

คุณวัุฒิทางการศึึกษา

• ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Colorado สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดำำารงติำาแหน่่งใน่ปัจจุบััน่

2560 – ปัจจบัุน  กรรมการเเละกรรมการอสิระ บรษัิท ดุุสิตธาน ีพร็อพเพอร์ตี�ส์ รีท จำากัดุ
2556 – ปัจจบัุน กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการ  
  บรหิารความเสี�ยง /คณะกรรมการการสรรหาและพจิารณา
  ค่าตอบแทน บมจ. มาลกีรุ๊ป

พัฒินีพร เธียรประสิทธิ�
กรรมการ

ณัฐรินทร์ ตาลทอง
กรรมการ/ กรรมการอิสระ
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คุณวัุฒิทางการศึึกษา

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงินและการบัญชีต่างประเทศ Northrop 
      University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (23/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certificate Program (89/2550) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

การดำำารงติำาแหน่่งใน่ปัจจุบััน่

2564 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท เดุอะ คุ๊กกิ�ง แคปิตอล แบงคอก จำากัดุ  / 
  บริษัท เดุอะ ฟู�ดุเอ็ดุดูุเคชั�น แบงคอก จำากัดุ
2564 - ปัจจุบัน    กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ. เอสซีีจี แพคเกจจิ�ง
2563 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดุอัตราค่าตอบแทน 
                        ธนาคาร กสิกรไทย จำากัดุ (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / สมาชิกคณะกรรมการกำากับความเสี�ยง 
  ธนาคารกสิกรไทย จำากัดุ (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการลงทุน/ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุ่ม  
  บมจ. ดุุสิตธานี จำากัดุ 
2562 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ดุุสิต เรียล ฟู�ดุส์ จำากัดุ 
2562 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ดุุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี�ส์ รีท จำากัดุ
2562 - ปัจจุบัน    กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. 
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ�ง จำากัดุ
2561 – ปัจจุบัน    กรรมการ LVM Holding Pte Ltd.
2561 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ดุุสิต กูร์เมต์ จำากัดุ
2561 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ดุุสิต ฟู�ดุส์ จำากัดุ
2560 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท อาศัย โฮลดิุ�งส์ จำากัดุ
2560 - ปัจจุบัน    กรรมการ D & J Company Limited 
2559 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท วิมานสุริยา จำากัดุ
2559 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ดุุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี�ส์ จำากัดุ/ 
  บริษัท เลอ กอร์ดุอง เบลอ ดุุสิต จำากัดุ / บริษัท ดุุสิต แมนเนจเม้นท์ จำากัดุ / 
  บริษัท ดุุสิต ไชน่า แคปปิตอล จำากัดุ 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd. / Dusit Thani Philippines, Inc. / 
  Dusit Hospitality Education Philippines, Inc / DMS Property  
  Investment Private Limited 
2558 - ปัจจุบัน    กรรมการสภาผูู้้ทรงคุณวุฒิิ วิทยาลัยดุุสิตธานี

ศุภจี สุธรรมพันธุ์
กรรมการ

คุณวุัฒิทางการศึึกษา

• ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาโท สาขา Information Systems Boston University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Director Certification Program (297/2020) สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำำารงติำาแหน่่งใน่ปัจจุบััน่

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี�ส์ รีท จำากัดุ
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิตธานี รีท จำากัดุ
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิต มัลดีุฟส์ อินเวสเม้นท์ จำากัดุ
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิต มัลดีุฟส์ เเมนเนจเม้นท์ จำากัดุ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวิล์ดุวายด์ุ มัลดุีฟส์ จำากัดุ  
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาศัย โฮลดิุ�งส์ จำากัดุ
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ดุุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี�ส์
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี� จำากัดุ
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พระราม 4 เดุเวลอปเม้นท์ จำากัดุ
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิต เอ็กเซีลเลนซี์ จำากัดุ
2556 – 2564 กรรมการ บริษัท ดุุสิตไชน่า แคปปิตอล จำากัดุ
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ DMS Property Investment Privat Limited 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิต แมนเนจเม้นท์ จำากัดุ
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี�ส์ จำากัดุ
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุุสิต เวิล์ดุวายด์ุ จำากัดุ
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd.
2548 – ปัจจุบัน รองประธานฝ่่ายการเงิน บริษัท ดุุสิตธานี จำากัดุ (มหาชน)
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคมี พรินติ�ง จำากัดุ 

คุณวัุฒิทางการศึึกษา

• ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Colorado สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดำำารงติำาแหน่่งใน่ปัจจุบััน่

2560 – ปัจจบัุน  กรรมการเเละกรรมการอสิระ บรษัิท ดุุสิตธาน ีพร็อพเพอร์ตี�ส์ รีท จำากัดุ
2556 – ปัจจบัุน กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการ  
  บรหิารความเสี�ยง /คณะกรรมการการสรรหาและพจิารณา
  ค่าตอบแทน บมจ. มาลกีรุ๊ป

พัฒินีพร เธียรประสิทธิ�
กรรมการ

ณัฐรินทร์ ตาลทอง
กรรมการ/ กรรมการอิสระ
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ประวััติิการศึึกษา

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำำารงติำาแหน่่งใน่ปัจจุบััน่

2560 – ปัจจบัุน กรรมการ และกรรมการผูู้จั้ดุการ บรษัิท ดุุสิตธาน ีพร็อพเพอร์ตี�ส์ รีท จำากัดุ
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดุสิุตธาน ีรที จำากดัุ
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ดุสิุต มัลดุฟีส์ อนิเวสเม้นท์ จำากดัุ

ประวััติิการศึึกษา 

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า University of Colorado สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า University of Colorado สหรัฐอเมริกา 
      (เกียรตินิยมอันดัุบ 1)
• หลกัสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย

• หลักสูตร Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

การดำำารงติำาแหน่่งใน่ปัจจุบััน่

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดุุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี�ส์ รีท จำากัดุ 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อัลติจูดุ ดีุเวลลอปเม้นท์ จำากัดุ
2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพิจารณา
  ค่าตอบแทน บริษัท  นีโอ คอร์ปอเรท จำากัดุ

สานต่อ มุทธสกุล
กรรมการ/ กรรมการผูู้้จัดุการ

วีรพันธ์ พูลเกษ
กรรมการ/ กรรมการอิสระ
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ขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการผูจัดการกองทรัสต 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการจํานวน 1 ชุด ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวา 3 ทาน โดยมีกรรมการ
บริษัทฯ อยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ โดยกรรมการ
อิสระดังกลาวมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม นอกจากน้ี กรรมการ และบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการตองมีลักษณะเปนไป
ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการใหความเห็นชอบ
ผูจัดการกองทรัสต และมาตรฐานการปฏิบัติงาน และที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมหรือตามกฎเกณฑอื่น ๆ ที่สํานักงาน 
ก.ล.ต อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื ่อแทนบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสต ตองมีกรรมการ 2 ทาน (โดยไมใช
กรรมการอิสระ) ลงนามรวมกันและประทับตราบริษัทฯ  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายใหกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื ่นใดปฏิบัติการอยางหนึ ่งอยางใดแทนคณะกรรมการก็ได ทั้งนี ้ การมอบอํานาจ
ดังกลาวจะไมรวมถึงการมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจชวงที่ทําใหกรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนในลักษณะอื่นใด
ขัดแยงกบัผลประโยชนของกองทรัสต  

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ บริษัทฯ 

1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการของ
บริษัทฯ และมติที่ประชุมของผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน 
และเปนธรรมตอผูถือหุนของบริษัทฯ 

2) กําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายและกฎระเบียบ ภายใตการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

3) รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ใหผูถือหุนทราบ 

4) ควบคุม ดูแล ใหฝายงานตาง ๆ ของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม และมีความเทา
เทียมกนั 

5) พิจารณาเสนอวาระการประชุม กรณีที่เห็นวามีเรื่องที่สําคัญที่คณะกรรมการควรพิจารณา และยังมิไดมีการ
บรรจุไวในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6) พิจารณาคัดเลือก แตงตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการเดิมที่พนจากตําแหนง รวมทั้งคัดเลือก เสนอ
แตงตั้งกรรมการเพ่ิมเติมตอผูถือหุนของบริษัทฯ 

7) พิจารณาและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวของกบัการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัทฯ เชน การจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุนของบริษัทฯ การจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกําหนด แผนการตรวจสอบประจําปของ
บริษัทฯ การคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนตน 

8) ใหความรูเกี ่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ และขอบังคับท่ี
เกี่ยวของ ใหกรรมการใหมไดรับทราบ 
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9) กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 4 (สี่) ครั้ง ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทแตละครั้ง จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมในจํานวนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
ครบเปนองคประชุม โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการใหถือตามเสียงขางมากของกรรมการที่มาประชุม 
ท้ังน้ี กรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ๆ จะไมมีสิทธอิอกเสียง 

10) จัดใหมีตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการเพื่อนําเสนอวาระในการประชุมตามที่แตละฝายงานนําเสนอ จัดทํา
และจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุมดังกลาว 

11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ โดยในกรณีที่กรรมการผูจัดการดํารงตําแหนงกรรมการ 
กรรมการท่ีดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการทานนั้นจะไมเขารวมพิจารณา และไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอกองทรัสต 

1) พิจารณาอนุมัตินโยบายที่สําคัญในการจัดการกองทรัสต ไดแก นโยบายในการจัดการกองทรัสต การจัด
โครงสรางเงินทุนของกองทรัสต การลงทุนในอสังหาริมทรัพย การจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพย เปน
ตน เพื่อใหฝายงานที่เกี่ยวของนําไปปฏบัิติ 

2) พิจารณาอนุมัติการลงทุนหรือไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในครั้งแรกและการ
ลงทุนเพิ่มเติม เพื่อการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
รวมทั้งกํากับดูแลเพื ่อใหเปนไปตาม นโยบายของบริษัทฯ สัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตงตั้งผู จัดการ
กองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมทั้ง พิจารณาอนุมัติ
เกี่ยวกับการเพ่ิมทุนของกองทรัสต รวมถึงการขออนุญาตตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

3) พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักและอุปกรณของกองทรัสตเพื่อใหเปนไปตาม 
นโยบายของบริษัทฯ สัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตงต้ังผูจัดการกองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้
ชวน ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

4) พิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการดูแลจัดการกองทรัสต เพ่ือใหฝาย
งานท่ีเกี่ยวของนําไปปฏิบัติ 

5) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการตาง ๆ ในการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน
ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสตและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการ
กองทรัสต ซึ่งรวมถึงมาตรการหรือแนวทางดําเนินการเพื่อรักษาประโยชนที่ดีที ่สุดของกองทรัสตหรือผูถือ
หนวยทรัสตโดยรวมเมื่อเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนข้ึน  

6) พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสต และกองทรัสตกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยง
กันกับผูจัดการกองทรัสต รวมทั้งรายการระหวางกองทรัสตกับทรัสตี และบุคคลที่เกี่ยวโยงกับทรัสตี ตาม
หลักเกณฑและกฎขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ๆ จะไมมีสิทธอิอกเสียง 

7) พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑและกฎขอบังคับที ่เกี ่ยวของ โดย
กรรมการผูมีสวนไดเสียในเร่ืองนั้น ๆ จะไมมีสิทธิออกเสียง 

8) พิจารณาคัดเลือกกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ เพื่อบริหารจัดการกองทรัสต  

9) พิจารณาอนุมัติการแตงต้ัง และประเมินผลการปฏิบัติตามสัญญาของผูเชาทรัพยสินหลักของกองทรัสต 
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9) กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 4 (สี่) ครั้ง ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทแตละครั้ง จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมในจํานวนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
ครบเปนองคประชุม โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการใหถือตามเสียงขางมากของกรรมการที่มาประชุม 
ท้ังน้ี กรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ๆ จะไมมีสิทธอิอกเสียง 

10) จัดใหมีตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการเพื่อนําเสนอวาระในการประชุมตามที่แตละฝายงานนําเสนอ จัดทํา
และจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุมดังกลาว 

11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ โดยในกรณีที่กรรมการผูจัดการดํารงตําแหนงกรรมการ 
กรรมการท่ีดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการทานนั้นจะไมเขารวมพิจารณา และไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอกองทรัสต 

1) พิจารณาอนุมัตินโยบายที่สําคัญในการจัดการกองทรัสต ไดแก นโยบายในการจัดการกองทรัสต การจัด
โครงสรางเงินทุนของกองทรัสต การลงทุนในอสังหาริมทรัพย การจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพย เปน
ตน เพื่อใหฝายงานที่เกี่ยวของนําไปปฏบัิติ 

2) พิจารณาอนุมัติการลงทุนหรือไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในครั้งแรกและการ
ลงทุนเพิ่มเติม เพื่อการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
รวมทั้งกํากับดูแลเพื ่อใหเปนไปตาม นโยบายของบริษัทฯ สัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตงตั้งผู จัดการ
กองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมทั้ง พิจารณาอนุมัติ
เกี่ยวกับการเพ่ิมทุนของกองทรัสต รวมถึงการขออนุญาตตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

3) พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินหลักและอุปกรณของกองทรัสตเพื่อใหเปนไปตาม 
นโยบายของบริษัทฯ สัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตงต้ังผูจัดการกองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้
ชวน ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

4) พิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการดูแลจัดการกองทรัสต เพ่ือใหฝาย
งานท่ีเกี่ยวของนําไปปฏิบัติ 

5) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการตาง ๆ ในการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน
ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสตและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการ
กองทรัสต ซึ่งรวมถึงมาตรการหรือแนวทางดําเนินการเพื่อรักษาประโยชนที่ดีที ่สุดของกองทรัสตหรือผูถือ
หนวยทรัสตโดยรวมเมื่อเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนข้ึน  

6) พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสต และกองทรัสตกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยง
กันกับผูจัดการกองทรัสต รวมทั้งรายการระหวางกองทรัสตกับทรัสตี และบุคคลที่เกี่ยวโยงกับทรัสตี ตาม
หลักเกณฑและกฎขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ๆ จะไมมีสิทธอิอกเสียง 

7) พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑและกฎขอบังคับที ่เกี ่ยวของ โดย
กรรมการผูมีสวนไดเสียในเร่ืองนั้น ๆ จะไมมีสิทธิออกเสียง 

8) พิจารณาคัดเลือกกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ เพื่อบริหารจัดการกองทรัสต  

9) พิจารณาอนุมัติการแตงต้ัง และประเมินผลการปฏิบัติตามสัญญาของผูเชาทรัพยสินหลักของกองทรัสต 

 
 

10) พิจารณาอนุมัติระบบงานที่จะมอบหมายใหผูใหบริการภายนอก (Outsource) เปนผูรับดําเนินการ ตาม
กฎเกณฑที่เกี่ยวของ รวมถึงพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการภายนอก (Outsource) ดังกลาว 

11) พิจารณาอนุมัติการวาจางที่ปรึกษาท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทรัสต 

12) ติดตาม ดูแลจัดการใหมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการกองทรัสต และผูรับมอบหมาย ใหเปนไป
ตามนโยบายของบริษัทฯ สัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล 
หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งการรายงานเรื่องที่สําคัญตอคณะกรรมการในทุก ๆ 
ไตรมาส หรือเม่ือมีเหตุอันควรตองรายงาน และประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ 

13) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําป  

14) พิจารณาอนุมัติรายจายพิเศษ และ/หรือ งบประมาณการลงทุนท่ีอยูนอกงบประมาณประจําป 

15) กํากับดูแลใหมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถามี) ตามแผนการและหลักเกณฑที่กําหนด  

16) พิจารณาอนุมัติผลการดําเนนิงานและการจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสต 

17) พิจารณาอนุมัติการจัดประชุมสามัญประจําปของผูถือหนวยทรัสต หรือเมื่อเห็นสมควรใหมีการประชุมเพื่อ
ประโยชนในการจัดการกองทรัสต หรือผูถือหนวยทรัสตซึ่งถือหนวยทรัสตรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 (สิบ) 
ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวท้ังหมด เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหเรียกประชุมผูถือหนวยทรัสตโดย
ระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไวอยางชัดเจนในหนังสอืน้ัน 

18) พิจารณาอนุมัติแนวทางในการดําเนินการแกไขขอพิพาทและขอรองเรียนท่ีสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
กองทรัสตตามที่เห็นวาจําเปนและเหมาะสม เพื่อใหดําเนินการแกไขขอรองเรียนและขอพิพาทเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของกองทรัสตจากบุคคลภายนอกหรือผูถือหนวยทรัสต ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามขอ
กฎหมาย ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต สัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตงต้ังผูจัดการกองทรัสต แบบ
แสดงรายการขอมูล และหนังสือชี้ชวน 

19) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดแทนคณะกรรมการก็ได ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวจะไมรวมถึงการมอบอํานาจ หรือการมอบ
อํานาจชวงที่ทําใหกรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลท่ี
อาจมคีวามขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับผลประโยชนของกองทรัสต 

20) พิจารณาอนุมัติวิธีการดําเนินการทางกฎหมายสําหรับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ กําหนดใหมีกรรมการอิสระเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญที่เปน
ประโยชนตอธุรกิจ ในการทําหนาที่ติดตามดูแลตรวจสอบการทํางานของผูบริหารและฝายงานของบริษัทฯ เพื่อให
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาใหความเห็นสนับสนุนตอนโยบายที่เปนประโยชนตอกองทรัสต 
และ/หรือ ผูถือหนวยทรัสต หรือคัดคานเมื่อเห็นวาบริษัทฯ อาจตัดสินใจที่สงผลกระทบกับกองทรัสต และ/หรือ ผูถือ
หนวยทรัสตในทางลบ โดยกรรมการอิสระตองมีความเปนอิสระจากการควบคุมของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 
รวมทั้งไมมีสวนเกี่ยวของหรือมสีวนไดเสียกับการตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัทฯ และมีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 
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1) พิจารณาใหความเห็นหรือใหขอสังเกตเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวของของกองทรัสต หรือรายการที่อาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญ เพื่อประโยชนของ
ผูถือหนวยทรัสต 

2) ใหคําแนะนําหรือใหความเห็นในเรื่องที่สําคัญ เชน โครงสรางเงินทุน นโยบายของบริษัทฯ นโยบายการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน เปนตน 

3) ใหความเห็นเกี่ยวกับนโยบายในการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและหลักเกณฑวิธีการควบคมุหรือ
ลดความเสี่ยง 

4) พิจารณา กํากับดูแล และใหคําแนะนําแกบริษัทฯ ในการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ และกองทรัสต ใหมี
ความถูกตองครบถวน  

5) เสนอแนะเร่ืองที่สําคัญที่ควรพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6) แตงตั้ง ดูแลติดตามการดําเนินงาน ตรวจสอบ ใหคําแนะนําหรือใหความเห็นเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน 
ประเมินผลงาน และใหคําแนะนําหรือใหความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลงาน ของผูตรวจสอบภายใน (ถา
มี) รวมถึงนําเสนอและใหความเห็นเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบภายในตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

7) พิจารณาใหมีการตรวจสอบภายในเมื่อเห็นสมควร 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติอยางนอย ดังน้ี 

1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของ
ของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย 

2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 
หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลีักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 (สอง) 
ป 

3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา 
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอย 

4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 (สอง) ป 

5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี 
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1) พิจารณาใหความเห็นหรือใหขอสังเกตเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวของของกองทรัสต หรือรายการที่อาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญ เพื่อประโยชนของ
ผูถือหนวยทรัสต 

2) ใหคําแนะนําหรือใหความเห็นในเรื่องที่สําคัญ เชน โครงสรางเงินทุน นโยบายของบริษัทฯ นโยบายการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน เปนตน 

3) ใหความเห็นเกี่ยวกับนโยบายในการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและหลักเกณฑวิธีการควบคมุหรือ
ลดความเสี่ยง 

4) พิจารณา กํากับดูแล และใหคําแนะนําแกบริษัทฯ ในการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ และกองทรัสต ใหมี
ความถูกตองครบถวน  

5) เสนอแนะเร่ืองที่สําคัญที่ควรพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6) แตงตั้ง ดูแลติดตามการดําเนินงาน ตรวจสอบ ใหคําแนะนําหรือใหความเห็นเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน 
ประเมินผลงาน และใหคําแนะนําหรือใหความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลงาน ของผูตรวจสอบภายใน (ถา
มี) รวมถึงนําเสนอและใหความเห็นเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบภายในตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

7) พิจารณาใหมีการตรวจสอบภายในเมื่อเห็นสมควร 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติอยางนอย ดังน้ี 

1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของ
ของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย 

2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 
หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลีักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 (สอง) 
ป 

3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา 
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอย 

4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 (สอง) ป 

5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี 

 
 

ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมลีักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 (สอง) ป 

6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 (สอง) ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผู มีอํานาจควบคุม หรือ
หุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 
(สอง) ป  

7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มสีวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกนัและเปนการแขงขันที่มนีัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9) ไมเปนบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยเห็นวาไมสมควรเปนผูบริหารตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย และ/หรือ 
บุคคลที่มีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยลักษณะตองหามของบุคลากรใน
ธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม ขอ 12(4) ของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที ่ สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการในการใหความเห็นชอบผูจัดการกองทรัสต และมาตรฐานการปฏิบัติงาน และที่จะมีแกไข
เพ่ิมเติมหรือตามกฎเกณฑอื่น ๆ ที่สํานักงาน ก.ล.ต. อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

10) ไมเคยตองคําพิพากษาวาดวยกระทําความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
เงินทุนธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการ
ประกันวินาศภัย กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี ่ยวกับธุรกิจ
การเงินในทํานองเดียวกัน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ โดยหนวยงานที่มีอํานาจตาม
กฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย หรือการ
บริหารงานที่มีลักษณะเปนการหลอกลวงฉอฉลหรือทุจริต 

11) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใน
สวนนี้ คําวา “บริษัทใหญ” “บริษัทยอย” “บริษัทยอยลําดับเดียวกัน” “บริษัทรวม” “ผูที่เกี่ยวของ” “ผูบริหาร” 
“ผูถือหุนรายใหญ” “ผูมีอํานาจควบคุม” “บุคคลที่อาจมีความขัดแยง” ใหมีความหมายเชนเดียวกับบทนิยาม
ของคําดังกลาวท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายหุนที่ออกใหม  

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการมีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการควบคุมติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน
ฐานะผูจัดการกองทรัสต โดยกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

1) กําหนดแผนการดําเนินงานในการจัดการกองทรัสต การจัดโครงสรางเงินทุน การตัดสินใจลงทุน การวางกล
ยุทธและนโยบายในการคัดเลือกและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย ภายใตนโยบายของบริษัทฯ  

2) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานประจําป  
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3) พิจารณาคัดเลือก อนุมัติการวาจาง และอนุมัติการเลิกจาง รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการวาจาง
บุคลากรของบริษัทฯ  

4) ดูแลบริหารการดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวันในฐานะผูจัดการกองทรัสต รวมถึงการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทฯ และประเมินผลงานบุคลากรของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ สัญญากอต้ังทรัสต สัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต 
แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ มติที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานของผูจัดการกองทรัสต 

5) พิจารณาอนุมัติการเปดเผยขอมลูที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และการดําเนินงานของกองทรัสต 

6) พิจารณาอนุมัติวิธีการดําเนินการทางกฎหมายสําหรับขอพิพาทท่ีเกดิข้ึน  

7) เปนตัวแทนบริษัทฯ ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายใหบุคคลดําเนินการในการติดตอกับหนวยงานราชการและ
หนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของ 

8) มีอํานาจในการออก แกไข เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับที่เกี่ยวกับการทํางานของบรษัิท
ฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตภายในกรอบนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

9) มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ 

10) ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนไดโดยการ
มอบอํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบ
อํานาจที่ใหไว และ/หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกาํหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดกําหนด
ไว ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการนั้นจะตองไมมีลักษณะเปน
การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหกรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงอาจมีสวนไดเสียหรืออาจไดรับประโยชนใน
ลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับกองทรัสต 

หนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการกองทรัสต 

ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพยสิน
ของกองทรัสตและดูแลการปฏิบัติงานของผูเชา โดยผูจัดการกองทรัสตจะปฏิบัติหนาที่ภายใตการกํากับดูแลของทรัส
ตีโดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

(1) หนาที่โดยทั่วไปของผูจัดการกองทรัสต 

1) ปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย
สุจริต โดยปฏิบัติตอผูถือหนวยทรัสตอยางเปนธรรมเพื่อประโยชนที่ดีที ่สุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 
รวมทั้งปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล 
หนังสือชี้ชวน วัตถุประสงคในการจดัตั้งกองทรัสต มติของท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสต ระเบียบ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

2) ปฏิบัติตามพ.ร.บ. ทรัสตฯ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของกองทรัสต 
ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่กําหนดโดยสมาคมที่เกี ่ยวเนื ่องกับธุรกิจ
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3) พิจารณาคัดเลือก อนุมัติการวาจาง และอนุมัติการเลิกจาง รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการวาจาง
บุคลากรของบริษัทฯ  

4) ดูแลบริหารการดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวันในฐานะผูจัดการกองทรัสต รวมถึงการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทฯ และประเมินผลงานบุคลากรของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ สัญญากอต้ังทรัสต สัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต 
แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ มติที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานของผูจัดการกองทรัสต 

5) พิจารณาอนุมัติการเปดเผยขอมลูที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และการดําเนินงานของกองทรัสต 

6) พิจารณาอนุมัติวิธีการดําเนินการทางกฎหมายสําหรับขอพิพาทท่ีเกดิข้ึน  

7) เปนตัวแทนบริษัทฯ ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายใหบุคคลดําเนินการในการติดตอกับหนวยงานราชการและ
หนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของ 

8) มีอํานาจในการออก แกไข เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับที่เกี่ยวกับการทํางานของบรษัิท
ฯ ในฐานะผูจัดการกองทรัสตภายในกรอบนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

9) มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ 

10) ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนไดโดยการ
มอบอํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบ
อํานาจที่ใหไว และ/หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกาํหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดกําหนด
ไว ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการนั้นจะตองไมมีลักษณะเปน
การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหกรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงอาจมีสวนไดเสียหรืออาจไดรับประโยชนใน
ลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับกองทรัสต 

หนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการกองทรัสต 

ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพยสิน
ของกองทรัสตและดูแลการปฏิบัติงานของผูเชา โดยผูจัดการกองทรัสตจะปฏิบัติหนาที่ภายใตการกํากับดูแลของทรัส
ตีโดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

(1) หนาที่โดยทั่วไปของผูจัดการกองทรัสต 

1) ปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย
สุจริต โดยปฏิบัติตอผูถือหนวยทรัสตอยางเปนธรรมเพื่อประโยชนที่ดีที ่สุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 
รวมทั้งปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล 
หนังสือชี้ชวน วัตถุประสงคในการจดัตั้งกองทรัสต มติของท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสต ระเบียบ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

2) ปฏิบัติตามพ.ร.บ. ทรัสตฯ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของกองทรัสต 
ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่กําหนดโดยสมาคมที่เกี ่ยวเนื ่องกับธุรกิจ

 
 

หลักทรัพย หรือองคกรที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพยทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนุโลม และไมสนับสนุน 
สั่งการ หรือใหความรวมมือแกบุคคลใด ๆ ในการปฏิบัติท่ีอาจฝาฝนกหมายหรือขอกําหนดดังกลาว 

3) จัดใหมีเงินทุนที่เพียงพอตอการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
ผูจัดการกองทรัสตไดอยางตอเนื่อง  

4) จัดใหมีการประกันภัยความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจน
การปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

5) บริหารจัดการทรัพยสินใหเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต สัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต แบบแสดงรายการ
ขอมูล หนังสือชี้ชวน แผนการดําเนินงานของบริษัทฯ มติของที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต รวมทั้งระเบียบ และ
กหมายท่ีเกี่ยวของ 

6) ไมนําขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ผูจัดการกองทรัสตไปใชประโยชนอยางไมเหมาะสมเพื่อตนเอง หรือทําให
เกิดความเสียหาย หรือกระทบตอผลประโยชนโดยรวมของกองทรัสต 

7) ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และในกรณีที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเกิดข้ึน จะดําเนินการใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรมและเหมาะสม 

8) จัดใหมีการประชุมผูถือหนวยทรัสตตามหลักเกณฑที่กําหนดในสัญญากอตั้งทรัสต ระเบียบ และกหมายท่ี
เกี่ยวของ 

9) ดําเนินการเพิ่มทุน หรือลดทุน ตามหลักเกณฑที่กําหนดในสัญญากอตั้งทรัสต ระเบียบและกหมาย ที่
เกี่ยวของ 

(2)  หนาที่ในการจัดทํารายงาน และการเปดเผยขอมูล 

1) จัดทํางบการเงินของบริษัทฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดตามกหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี และสง
งบการเงินดังกลาวตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

2) เปดเผย ใหความเห็น หรือใหขอมูลที่มีความสําคัญและเกี่ยวของอยางเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนของผู
ลงทุน  

3) จัดทําและเปดเผยขอมูลของกองทรัสต ตามพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ และขอมูลอื่นตามที่กําหนดในสัญญากอต้ังท
รัสต แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้ชวน ขอบังคับของตลาดหลักทรัพย รวมถึงระเบียบและกหมายท่ี
เกี่ยวของเชน การคํานวณ และเปดเผยมูลคาทรัพยสินของกองทรัสตและมูลคาหนวยทรัสต เปนตน 

4) ใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของทรัสตี หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงการจัดทําและเปดเผยขอมูล
อื่นใด ตามที่ทรัสตี หรือสํานักงาน ก.ล.ต. รองขอ 

5) ดูแลใหผู ถือหนวยทรัสตไดรับขอมูลที่ครบถวนถูกตอง และเพียงพอ กอนการตัดสินใจ โดยไดรับขอมูล
ลวงหนาตามที่กําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบและกหมาย
ท่ีเกี่ยวของ 

6) จัดทําและสงขอมูลรายงาน และ/หรือ เอกสารตาง ๆ ใหแก ทรัสตี และ/หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

(3) หนาที่เก่ียวกับการลงทุนหรือการจําหนายทรัพยสินของกองทรัสต 
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1) ดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจไดวาการลงทุนในทรัพยสินหลักและทรัพยสนิอื่นเปนไปอยางเหมาะสมโดยจัดใหมีการ
ประเมินความพรอมของตนเองในการบริหารการลงทุน และดําเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ 
และสัญญากอต้ังทรัสต 

2) ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาการจําหนาย จาย โอนอสังหาริมทรัพย หรือการเขาทําสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับ
อสังหาริมทรัพยเพื่อกองทรัสต มีการดําเนินการเปนไปอยางถูกตองและมีผลบังคับใชไดตามกฎหมาย 

3) จัดใหมีการดําเนินการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย  และประเมินความเสี่ยง
ในดานตาง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุน และจัดใหมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

4) จัดใหมีการประเมินมลูคาทรัพยสินหลักตามหลักเกณฑที่กําหนด 

5) ดูแลรักษาทรัพยสินหลักใหอยูในสภาพดีพรอมหาประโยชนไดตลอดเวลา โดยจัดใหมีการซอมแซม ปรับปรุง 
และบํารุงรักษาทรัพยสินหลักใหอยูในสภาพดี 

6) จัดใหมีการประกันภัยที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่กองทรัสตลงทุนในทรัพยสนิหลักน้ัน  โดยครอบคลุมถึงการ
ประกันวินาศภัยที่อาจเกิดข้ึนกับอสังหาริมทรพัย และการประกนัภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับ
ความเสียหายจากอสังหาริมทรัพยหรือจากการดําเนินการในอสังหาริมทรัพย รวมทั้ง ประกันภัยอื่นเพิ่มเติม
ตามที่เห็นสมควร 

7) จัดทําแผนการลงทุน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกองทรัสตและทรัพยสินของกองทรัสต 
แผนการกูยืมเงิน และแผนการบริหารจัดการดานการเงินประจําปของกองทรัสต 

(4) หนาที่เก่ียวกับการดูแลผลประโยชนของกองทรัสต 

1) ประสานงานกับทรัสตี หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทรัสตี เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสํารวจทรัพยสิน
หลัก 

2) บริหารจัดการงบประมาณของกองทรัสต และเงินสดหมุนเวียนของกองทรัสต 

3) จัดทํางบการเงินของกองทรัสตใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการบัญชี และ
เปดเผยงบการเงินตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

4) เบิกจายคาใชจายของกองทรัสต เฉพาะกรณีที่เปนการเบิกจายจากบัญชีเพื่อการดําเนินงานประจําวัน หรือ
เพ่ือวัตถุประสงคอื่น ๆ ท่ีตกลงรวมกันกับทรัสตี ภายใตวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากทรัสตี 

5) จัดใหมีการจายผลประโยชนตอบแทนใหแกผู ถือหนวยทรัสตตามหลักเกณฑเงื ่อนไขที่กําหนดในสัญญา
กอตั้งทรัสต มติที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ  

6) กรณีตองขอมติจากผูถือหนวยทรัสตเพ่ือดําเนินการใด ๆ ผูจัดการกองทรัสตตองแสดงความเห็นและวิเคราะห
ผลกระทบ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

7) จัดใหมีการเก็บรักษาเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการของกองทรัสต 

(5) หนาที่ในกรณีที่มีการเขาทําธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ จะพิจารณาเหตุผลและความ
จําเปนในการเขาทําธุรกรรมดังกลาว โดยบริษัทฯ จะขอความเห็นชอบจากทรัสตีวาเปนธุรกรรมที่เปนไปตามสัญญา
กอตั้งทรัสตและกฎหมายที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ทรัสตีไมเห็นชอบ บริษัทฯ จะไมดําเนินการธุรกรรมดังกลาว  นอกจาก
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1) ดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจไดวาการลงทุนในทรัพยสินหลักและทรัพยสนิอื่นเปนไปอยางเหมาะสมโดยจัดใหมีการ
ประเมินความพรอมของตนเองในการบริหารการลงทุน และดําเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ 
และสัญญากอต้ังทรัสต 

2) ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาการจําหนาย จาย โอนอสังหาริมทรัพย หรือการเขาทําสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับ
อสังหาริมทรัพยเพื่อกองทรัสต มีการดําเนินการเปนไปอยางถูกตองและมีผลบังคับใชไดตามกฎหมาย 

3) จัดใหมีการดําเนินการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย  และประเมินความเสี่ยง
ในดานตาง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุน และจัดใหมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

4) จัดใหมีการประเมินมลูคาทรัพยสินหลักตามหลักเกณฑที่กําหนด 

5) ดูแลรักษาทรัพยสินหลักใหอยูในสภาพดีพรอมหาประโยชนไดตลอดเวลา โดยจัดใหมีการซอมแซม ปรับปรุง 
และบํารุงรักษาทรัพยสินหลักใหอยูในสภาพดี 

6) จัดใหมีการประกันภัยที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่กองทรัสตลงทุนในทรัพยสนิหลักน้ัน  โดยครอบคลุมถึงการ
ประกันวินาศภัยที่อาจเกิดข้ึนกับอสังหาริมทรพัย และการประกนัภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับ
ความเสียหายจากอสังหาริมทรัพยหรือจากการดําเนินการในอสังหาริมทรัพย รวมทั้ง ประกันภัยอื่นเพิ่มเติม
ตามที่เห็นสมควร 

7) จัดทําแผนการลงทุน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกองทรัสตและทรัพยสินของกองทรัสต 
แผนการกูยืมเงิน และแผนการบริหารจัดการดานการเงินประจําปของกองทรัสต 

(4) หนาที่เก่ียวกับการดูแลผลประโยชนของกองทรัสต 

1) ประสานงานกับทรัสตี หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทรัสตี เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสํารวจทรัพยสิน
หลัก 

2) บริหารจัดการงบประมาณของกองทรัสต และเงินสดหมุนเวียนของกองทรัสต 

3) จัดทํางบการเงินของกองทรัสตใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการบัญชี และ
เปดเผยงบการเงินตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

4) เบิกจายคาใชจายของกองทรัสต เฉพาะกรณีที่เปนการเบิกจายจากบัญชีเพื่อการดําเนินงานประจําวัน หรือ
เพ่ือวัตถุประสงคอื่น ๆ ท่ีตกลงรวมกันกับทรัสตี ภายใตวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากทรัสตี 

5) จัดใหมีการจายผลประโยชนตอบแทนใหแกผู ถือหนวยทรัสตตามหลักเกณฑเงื ่อนไขที่กําหนดในสัญญา
กอตั้งทรัสต มติที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ  

6) กรณีตองขอมติจากผูถือหนวยทรัสตเพ่ือดําเนินการใด ๆ ผูจัดการกองทรัสตตองแสดงความเห็นและวิเคราะห
ผลกระทบ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

7) จัดใหมีการเก็บรักษาเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการของกองทรัสต 

(5) หนาที่ในกรณีที่มีการเขาทําธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ จะพิจารณาเหตุผลและความ
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กอตั้งทรัสตและกฎหมายที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ทรัสตีไมเห็นชอบ บริษัทฯ จะไมดําเนินการธุรกรรมดังกลาว  นอกจาก

 
 

จะไดรับความเห็นชอบจากทรัสตีตามที่กําหนดขางตนแลว หากเปนธุรกรรมที่มีขนาดรายการที่จะตองไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต  บริษัทฯ จะดําเนินการเพื่อใหไดรับการอนุมัติตาม
กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

ทั้งนี้ การเขาทําธุรกรรมที่เปนการขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกองทรัสตกับทรัสตีนั้นจะกระทํามิได เวนแตเปน
การที ่ทรัสตีเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที ่เปนทรัสตี หรือธุรกรรมอื ่นที่ทรัสตีแสดงใหเห็นไดวาไดจัดการ
กองทรัสตในลักษณะที่เปนธรรมและไดเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของใหผูถือหนวยทรัสตทราบกอนอยางเพียงพอแลว 
และผูถือหนวยทรัสตมิไดแสดงการคัดคาน และดําเนินการตาง ๆ ตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ 

(6) หนาที่อื่น ๆ ของบริษัทฯ 

ในกรณีที่มีการแตงต้ังที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและการจัดการ
อสังหาริมทรัพย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังน้ี 

1) ใหที่ปรึกษาแจงการมีสวนไดสวนเสียกับธุรกรรม เพ่ือประกอบการพิจารณา 

2) หากที่ปรึกษามีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณาไมวาโดยทางตรงหรือทางออม จะตองไมใหเขารวมพิจารณาใน
เร่ืองนั้น ๆ 

(7) การใหความรวมมือแกทรสัตี 

1) บริษัทฯ มีหนาที่จัดทําและจัดเก็บขอมูลและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ในการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน 
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกองทรัสต โดยเมื่อทรัสตีประสงคจะตรวจสอบการจัดการในเรื่องใด บริษัทฯ 
จะใหความรวมมือในการนําสงขอมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งใหเขาไปตรวจสอบในสถานที่ตั ้งของ
อสังหาริมทรัพย ตามที่ทรัสตีรองขอ เพื่อใหทรัสตีสามารถตรวจสอบใหเปนที่มั่นใจไดวาบริษัทฯ ไมมีการ
ปฏิบัติฝาฝน กฎหมายหรือขอกาํหนดของกองทรัสตหรือไมรักษาประโยชนของผูถือหนวยทรัสต 

2) ในชวงระยะเวลากอนจดัต้ังกองทรัสต ทรัสตีจําเปนตองรูและเขาใจในรายละเอียดของกองทรัสตท่ีจะจัดตั้งขึ้น 
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ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ขอมูลผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ชื่อผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวง

ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000617 
โทรศัพท 02-200-9999 
โทรสาร 02-200-9814 
เว็บไซต www.dusit.com 

  
หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงแรม 
และกิจการอื่น ๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการทองเที่ยวทั้ง 
ธ ุ ร กิ จ อ า ห า ร  ธ ุ ร กิ จ ก า รศ ึ ก ษ า  ธ ุ ร กิ จ พัฒ น า
อสังหาริมทรัพย มีประสบการณการบริหารโรงแรมมาก
วา 50 ป มาตรฐานการบริการที่มีเอกลักษณความเปน
ไทย เปนที่ยอมรับจากทั้งในและตางประเทศ ภายใตแบ
รนดเครื ่องหมายการคา “ดุสิตธานี” “ดุสิต ปริ๊นเซส” 
“ดุสิต ดีทู”  “ดุสิต เดวาราณา” “ดุสิต เรสซิเดนซ” และ 
“อาศัย” บริษัทมีประสบการณและความเชี่ยวชาญงาน
ดานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย ครอบคลุมทุกดาน 
ทั้งฝายขายและการตลาด ดานการควบคุมการกอสราง 
ดานการบํารุงรักษาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภค 
งานระบบวิศวกรรมอาคาร งานรักษาความสะอาด งาน
รักษาความปลอดภัย ชีวอนามัย และ สิ่งแวดลอม โดย
หนาที่หลักของผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีดังน้ี  

(1) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตองจัดทําและพิจารณา
อนุมัติแผนงบประมาณประจําป ของโรงแรม
ภายใตกองทรัสต ซึ ่งจะแสดงรายละเอียดของ
รายรับและรายจายที่เกิดข้ึนคอนขางแนนอนในแต
ละป เพื่อหลีกเลี่ยงรายจายที่ไมพึงประสงค และ
ไมมองขามรายจายจําเปนที ่ตองเกิดขึ ้นอยาง
แนนอนในแตละป กําหนดเปาหมายการจัดหา
รายไดในแตละป รวมทั้งติดตามควบคุมดูแลให
รายรับและรายจายของกองทรัสตเปนไปตามแผน
งบประมาณที่ไดวางไวขางตน 

(2) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยตองดําเนินการใหเปนไป
ตามแผนกลย ุทธ และนโยบายในการบริหาร
จัดการโรงแรม 

(3) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยสามารถจัดหาพื้นที่เชา
จากทรัพยสินของกองทรัสตใหสามารถตอบสนอง
และตรงกับความตองการของผูสนใจจะเชาใหได
มากท่ีสุด 

(4) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีหนาท่ีตรวจสอบระบบ 
และงานบํารุงรักษาหรือการซอมแซมอุปกรณหรือ
อาคาร เพื ่อประเมินความเหมาะสมของการ
ซอมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทน เพื่อใหมั่นใจได
วาคาใชจายดังกลาวไมสูญเปลาและกอใหเกิด
ประโยชนตอกองทรัสตโดยแทจริง 

(5) ผู บริหารอสังหาริมทรัพยมีระบบการควบคุม
เก ี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ างเพ ื ่อใหมั ่นใจได วา
กองทรัสตไดรับสินคาหรือบริการที่คุมคากบัเงินท่ี
จายไป ไมมีการเรียกเก็บคาใชจายจากกองทรัสต
มากเกินความจําเปน และตองอยูภายในกรอบท่ี
สัญญากอต้ังทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล และ
หนังสือชี้ชวนกําหนดใหเรียกเก็บได 

(6) มีหนาที ่ติดตามและควบคุมดูแลใหผู เชาชําระ
คาใชจายและคาภาษีตางๆ ที ่เกี ่ยวของกับการ
ชําระเงินใหกับกองทรัสตใหครบถวนถูกตอง
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

(7) วิเคราะหความเปล ี ่ยนแปลงหากรายได และ
คาใชจายไมเปนไปตามแผนงาน รวมถึงเสนอ
แนวทางในการแกไขปญหาในการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย   

(8) จัดเก ็บ ควบค ุม และด ูแลทรัพย  สินในการ
ด ํา เนินงานท ี ่ส ํา คัญ รวมทั ้ งด ู แลและซ อม
บํารุงรักษาทรัพยสินของกองทรัสตอยางเพียงพอ
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อาคาร เพื ่อประเมินความเหมาะสมของการ
ซอมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทน เพื่อใหมั่นใจได
วาคาใชจายดังกลาวไมสูญเปลาและกอใหเกิด
ประโยชนตอกองทรัสตโดยแทจริง 

(5) ผู บริหารอสังหาริมทรัพยมีระบบการควบคุม
เก ี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ างเพ ื ่อใหมั ่นใจได วา
กองทรัสตไดรับสินคาหรือบริการที่คุมคากบัเงินท่ี
จายไป ไมมีการเรียกเก็บคาใชจายจากกองทรัสต
มากเกินความจําเปน และตองอยูภายในกรอบท่ี
สัญญากอต้ังทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล และ
หนังสือชี้ชวนกําหนดใหเรียกเก็บได 

(6) มีหนาที ่ติดตามและควบคุมดูแลใหผู เชาชําระ
คาใชจายและคาภาษีตางๆ ที ่เกี ่ยวของกับการ
ชําระเงินใหกับกองทรัสตใหครบถวนถูกตอง
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

(7) วิเคราะหความเปล ี ่ยนแปลงหากรายได และ
คาใชจายไมเปนไปตามแผนงาน รวมถึงเสนอ
แนวทางในการแกไขปญหาในการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย   

(8) จัดเก ็บ ควบค ุม และด ูแลทรัพย  สินในการ
ด ํา เนินงานท ี ่ส ํา คัญ รวมทั ้ งด ู แลและซ อม
บํารุงรักษาทรัพยสินของกองทรัสตอยางเพียงพอ

 
 

และ เ หมา ะส ม เพ ื ่ อ ให  ส า มา ร ถ ใช  จั ดหา
ผลประโยชนไดอยางตอเนื่องในระยะยาว 

(9) จัดใหมีแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพ่ือ
รองรับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณที่ไมคาดฝนท่ี
อาจเกิดขึ้น หรืออาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอ
การดําเนินงานของทรัพยสินของกองทรัสต  

(10) ดําเนินการตามมาตรการการปองกันความขัดแยง
ทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นระหวางกองทรัสต
และ บุคคลภายนอก 

(11) ประชุมหารือรวมกับผูจัดการกองทรัสตอยางสมํ่า
เสมอ เพ ื ่อประเมินผลการด ํา เนินงานของ
กองทรัสต และหาแนวทางที ่เหมาะสมในการ
แก ไขปญหาที ่เกิดขึ ้นในการด ําเนินงานของ
กองทรัสต
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หนาท่ีและความรับผิดชอบในการเปนทรสัตี 

(1) ทรัสตีมีหนาที ่ จัดการกองทรัสต DREIT ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวัง เพื่อประโยชน
ที่ดีที่สุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม และเปนไป
ตามสัญญากอตั้งทรัสต และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนขอผูกพันที่ไดใหไวเพิ่มเติมในเอกสารที่
เปดเผยแกผูลงทุน (ถามี) และตองไมมีขอจํากัด
ความรับผิดของทรัสตีในกรณีที ่ไมปฏิบัติหนาที่
ดังกลาว 

(2) ทรัสตีมีหนาที่ติดตามดูแลใหผู จัดการกองทรัสต 
หรือผูรับมอบหมายรายอื่น (ถามี) ปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสต และสัญญาอื่นที่
เกี่ยวของ 

(3) ทรัสตีตองเขารวมในการประชุมผูถือหนวยทรัสต
ดวยทุกคร้ัง และใหความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่ขอให
ที ่ประชุมผูถือหนวยทรัสตลงมติวา เปนกรณีท่ี
เปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและกฎหมายท่ี
เกี่ยวของหรือไม และหากมีการขอมติที่ประชุมผู
ถือหนวยทรสัตเพื่อดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง 
ทรัสตีตองปฏิบัติดังตอไปน้ีดวย 

(3.1) ตอบขอซักถามและใหความเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินการดังกลาววาเปนไปตาม
สัญญาก อตั ้ งทรั สต ห ร ื อกฎหมาย ท่ี
เกี่ยวของหรือไม 

(3.2) ทักทวงและแจงใหผู ถือหนวยทรัสตทราบ
วาการดําเนินการดังกลาวไมสามารถ
กระท ําได   หากไม เป นไปตามสัญญา
กอตั้งทรัสตหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(4) ทรัสตีมีหนาที่บังคับชําระหนี ้หรือดูแลใหมีการ
บังคับชําระหนี ้เพ ื ่อใหเปนไปตามขอสัญญา
ระหวางกองทรัสต DREIT กับบุคคลอื่น  

(5) ทรัสตีมีหนาที่เขาจัดการกองทรัสต DREIT ใน
กรณีที่ไมมีผูจัดการกองทรัสต หรือมีเหตุที่ทําให
ผู จัดการกองทรัสตไมสามารถปฏิบัติหนาที ่ได 
ทั ้งนี ้ ภายใต ประกาศที่ กร. 14/2555 และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(6) ทรัสตีมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบอื่นตามท่ี
ก ําหนดไวในประกาศที ่  กร. 14/2555 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(7) ทรัสตีมีหนาที่บริหารและจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินอื่น ๆ ของกองทรัสต DREIT นอกจาก
ทรัพยสินหลัก รวมทั้งดําเนินการอื ่นใดที่จ ําเปน
เพื่อใหการบริหารทรัพยสินอื่น ๆ ของกองทรัสต 
DREIT นอกจากทรัพยสินหลักเปนไปตามสัญญา
กอตั้งทรัสต และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมถึงอาจ
พิจารณามอบหมายใหบุคคลอื่นนอกเหนือจาก
ผูจัดการกองทรัสตจัดการกองทรัสต DREIT ใน
สวนที่เกี ่ยวกับการลงทุนในทรัพยสินอื่นที ่มิใช
ทรัพยสินหลักแทนทรัสตี 

(8) ทรัสตีมีหนาที่ในการแกไขสัญญากอตั้งทรัสตตาม
คําสั่งของสํานักงาน ก.ล.ต. 

(9) ห  า มมิ ให  ท รั ส ต ี น ํ า หน ี ้ ท ี ่ ต น เป  นล ู กหนี้
บุคคลภายนอกอันมิไดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่
เ ป  น ท รั ส ต ี ไ ป หั ก ก ล บ ล บ ห น ี ้ กั บ ห น ี ้ ท่ี
บ ุ ค คลภายนอ ก เป  น ล ู ก หน ี ้ ท รั สต ี อั น สื บ
เนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต DREIT ทั้งนี้ 
การกระทําท่ีฝาฝนขอหามน้ี ใหการกระทําเชนนั้น
ตกเปนโมฆะ 

(10) ในกรณีที่ทรัสตีเขาทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรม
ตาง ๆ กับบุคคลภายนอกใหทรัสตีแจงเปนลาย
ลักษณอักษรใหบุคคลภายนอกทราบวาเปนการ
กระทําในฐานะทรัสตี และตองระบุในเอกสาร
หลักฐานของนิติกรรมหรือธุรกรรมนั้นใหชัดแจง
วาเปนการกระทําในฐานะทรัสตี  

(11) ใหทรัสตีจัดทําบัญชีทรัพยสินของกองทรัสต 
DREIT แยกตางหากจากทรัพยสินและบัญชีอื่น 
ๆ ของทรัสตี ในกรณีทรัสตีจัดการกองทรัสต
หลายกอง  ต  อ งจัดท ํ าบัญช ีทรัพย  สินของ
กองทรัสตแตละกองแยกตางหากออกจากกัน 
ทั้งนี้ โดยตองบันทึกบัญชีใหถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบันดวย  

ในการจัดการกองทรัสต DREIT ทรัสตีตองแยก
ทรัพยสินของกองทรัสต DREIT ไวตางหากจาก
ทรัพยสินที่เปนสวนตัวของทรัสตีและทรัพยสินอื่น
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หนาท่ีและความรับผิดชอบในการเปนทรสัตี 

(1) ทรัสตีมีหนาที ่ จัดการกองทรัสต DREIT ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวัง เพื่อประโยชน
ที่ดีที่สุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม และเปนไป
ตามสัญญากอตั้งทรัสต และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนขอผูกพันที่ไดใหไวเพิ่มเติมในเอกสารที่
เปดเผยแกผูลงทุน (ถามี) และตองไมมีขอจํากัด
ความรับผิดของทรัสตีในกรณีที ่ไมปฏิบัติหนาที่
ดังกลาว 

(2) ทรัสตีมีหนาที่ติดตามดูแลใหผู จัดการกองทรัสต 
หรือผูรับมอบหมายรายอื่น (ถามี) ปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสต และสัญญาอื่นที่
เกี่ยวของ 

(3) ทรัสตีตองเขารวมในการประชุมผูถือหนวยทรัสต
ดวยทุกคร้ัง และใหความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่ขอให
ที ่ประชุมผูถือหนวยทรัสตลงมติวา เปนกรณีท่ี
เปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและกฎหมายท่ี
เกี่ยวของหรือไม และหากมีการขอมติที่ประชุมผู
ถือหนวยทรสัตเพื่อดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง 
ทรัสตีตองปฏิบัติดังตอไปน้ีดวย 

(3.1) ตอบขอซักถามและใหความเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินการดังกลาววาเปนไปตาม
สัญญาก อตั ้ งทรั สต ห ร ื อกฎหมาย ท่ี
เกี่ยวของหรือไม 

(3.2) ทักทวงและแจงใหผู ถือหนวยทรัสตทราบ
วาการดําเนินการดังกลาวไมสามารถ
กระท ําได   หากไม เป นไปตามสัญญา
กอตั้งทรัสตหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(4) ทรัสตีมีหนาที่บังคับชําระหนี ้หรือดูแลใหมีการ
บังคับชําระหนี ้เพ ื ่อใหเปนไปตามขอสัญญา
ระหวางกองทรัสต DREIT กับบุคคลอื่น  

(5) ทรัสตีมีหนาที่เขาจัดการกองทรัสต DREIT ใน
กรณีที่ไมมีผูจัดการกองทรัสต หรือมีเหตุที่ทําให
ผู จัดการกองทรัสตไมสามารถปฏิบัติหนาที ่ได 
ทั ้งนี ้ ภายใต ประกาศที่ กร. 14/2555 และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(6) ทรัสตีมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบอื่นตามท่ี
ก ําหนดไวในประกาศที ่  กร. 14/2555 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(7) ทรัสตีมีหนาที่บริหารและจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินอื่น ๆ ของกองทรัสต DREIT นอกจาก
ทรัพยสินหลัก รวมทั้งดําเนินการอื ่นใดที่จ ําเปน
เพื่อใหการบริหารทรัพยสินอื่น ๆ ของกองทรัสต 
DREIT นอกจากทรัพยสินหลักเปนไปตามสัญญา
กอตั้งทรัสต และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมถึงอาจ
พิจารณามอบหมายใหบุคคลอื่นนอกเหนือจาก
ผูจัดการกองทรัสตจัดการกองทรัสต DREIT ใน
สวนที่เกี ่ยวกับการลงทุนในทรัพยสินอื่นที ่มิใช
ทรัพยสินหลักแทนทรัสตี 

(8) ทรัสตีมีหนาที่ในการแกไขสัญญากอตั้งทรัสตตาม
คําสั่งของสํานักงาน ก.ล.ต. 

(9) ห  า มมิ ให  ท รั ส ต ี น ํ า หน ี ้ ท ี ่ ต น เป  นล ู กหนี้
บุคคลภายนอกอันมิไดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่
เ ป  น ท รั ส ต ี ไ ป หั ก ก ล บ ล บ ห น ี ้ กั บ ห น ี ้ ท่ี
บ ุ ค คลภายนอ ก เป  น ล ู ก หน ี ้ ท รั สต ี อั น สื บ
เนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต DREIT ทั้งนี้ 
การกระทําท่ีฝาฝนขอหามน้ี ใหการกระทําเชนนั้น
ตกเปนโมฆะ 

(10) ในกรณีที่ทรัสตีเขาทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรม
ตาง ๆ กับบุคคลภายนอกใหทรัสตีแจงเปนลาย
ลักษณอักษรใหบุคคลภายนอกทราบวาเปนการ
กระทําในฐานะทรัสตี และตองระบุในเอกสาร
หลักฐานของนิติกรรมหรือธุรกรรมนั้นใหชัดแจง
วาเปนการกระทําในฐานะทรัสตี  

(11) ใหทรัสตีจัดทําบัญชีทรัพยสินของกองทรัสต 
DREIT แยกตางหากจากทรัพยสินและบัญชีอื่น 
ๆ ของทรัสตี ในกรณีทรัสตีจัดการกองทรัสต
หลายกอง  ต  อ งจัดท ํ าบัญช ีทรัพย  สินของ
กองทรัสตแตละกองแยกตางหากออกจากกัน 
ทั้งนี้ โดยตองบันทึกบัญชีใหถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบันดวย  

ในการจัดการกองทรัสต DREIT ทรัสตีตองแยก
ทรัพยสินของกองทรัสต DREIT ไวตางหากจาก
ทรัพยสินที่เปนสวนตัวของทรัสตีและทรัพยสินอื่น

 
 

ท่ีทรัสตีครอบครองอยู และในกรณีที่ทรัสตีจัดการ
กองทรัสตหลายกองทรัสตีตองแยกทรัพยสินของ
กองทรัสตแตละกองออกจากกันดวย  

(12) ในกรณีที่ทรัสตีมิไดดําเนินการใหเปนไปตามขอ 
(11) จนเปนเหตุใหกองทรัสต DREIT ปะปนอยู
กับทรัพยสินที่เปนสวนตัวของทรัสตี จนมิอาจแยก
ไดวาทรัพยสินใดเปนของกองทรัสต DREIT และ
ทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เปนสวนตัวของทรัสตี
เอง ใหสันนิษฐานวา 

(12.1) ทรัพย สินที ่ปะปนกันอยู นั ้นเป นของ
กองทรัสต DREIT 

(12.2) ความเส ียหายและหนี ้ท ี ่ เกิดจากการ
จัดการทรัพยสินที ่ปะปนกันอยูนั ้นเปน
ความเสียหายและหนี ้ท ี ่ เป นสวนตัว
ของทรัสตี 

(12.3) ผลประโยชน ท ี ่ เกิดจากการจัดการ
ทรัพย สินที ่ปะปนกันอยู นั ้นเป นของ
กองทรัสต DREIT 

ทรัพย  สินท ี ่ปะปนกันอย ู ตามวรรคหน ึ ่ ง  ให
หมายความรวมถึง ทรัพยสินที่ถูกเปลี่ยนรูปหรือ
ถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพยสินท่ีปะปนกันอยูน้ัน
ดวย 

(13) ในกรณีที่ทรัสตีมิไดดําเนินการใหเปนไปตามขอ 
(11) จนเปนเหตุใหกองทรัสตแตละกองปะปนกัน
จนมิอาจแยกไดวาทรัพยสินใดเปนของกองทรัสต
ใด ใหสันนิษฐานวาทรัพยสินนั้น รวมทั้งทรัพยสิน
ท ี ่ถ ูกเปลี ่ยนร ูปหรือถ ูกเปลี ่ยนสภาพไปจาก
ทรัพยสินนั้นและประโยชนใด ๆ หรือหนี ้สินท่ี
เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพยสินดังกลาว เปนของ
กองทรัสตแตละกองตามสัดสวนของทรัพยสินท่ี
นํามาเปนตนทุนที่ปะปนกัน 

(14) การจัดการกองทรัสต DREIT เปนเรื่องเฉพาะตัว
ของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายใหผู อ ื ่นจัดการ
กองทรัสต DREIT มิได เวนแต 

(14.1) สัญญากอตั้งทรัสตกําหนดไวเปนอยาง
อื่น 

(14.2) การทําธุรกรรมที ่มิใช เร ื ่องที ่ต องทํา
เฉพาะตัวและไมจําเปนตองใชวิชาชีพ
เยี่ยงทรัสตี 

(14.3) การทําธุรกรรมที่โดยทั่วไปผูเปนเจาของ
ทรัพยสินซึ่งมีทรัพยสินและวตัถุประสงค
ของการ จัดการในลักษณะท ํ านอง
เดียวกันกับกองทรัสตจะพึงกระทําใน
การมอบหมายใหบุคคลอื่นจัดการแทน 

(14.4) การเก็บรักษาทรัพยสิน การจัดทําสมุด
ทะเบียนผู ถ ือหนวยทรัสต หร ือการ
ปฏิบัติงานดานการสนับสนุนใหบริษัทใน
เครือของทรัสตีหรือผูอื่นดําเนินการได 

(14.5) กรณีอ ื ่นใดที ่ผ ู  จัดการกองทรัสตเปน
ผ ู  รับผิดชอบและด ํา เ นินการตามท่ี
กําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสต หรือ
หลักเกณฑในประกาศที่ ทจ. 49/2555 
ประกาศที่ กร.14/2555 และประกาศท่ี 
สช.  29/2555 และมาตรฐานการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  ซ ึ ่ ง ร ว ม ถ ึ ง ก ร ณ ี ท่ี
คณะกร รมก า ร  ก . ล . ต .  ป ร ะก าศ
กําหนดใหมอบหมายใหบุคคลอื่นจัดการ
แทน หรือมีขอกําหนดอื่นใดที่เกี่ยวของ
กําหนดเรื่องดังกลาวไวในกรณีที่ทรัสตี
ฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหการท่ี
ทําไปนั้นผูกพันทรัสตีเปนการสวนตัวไม
ผูกพันกองทรัสต DREIT 

(15) ในกรณ ีท ี ่ทรัสต ีมอบหมายให ผ ู  อ ื ่น จัดการ
กองทรัสต DREIT โดยชอบตามขอ (14) ทรัสตี
ตองเลือกผูรับมอบหมายดวยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง รวมทั้งตองกํากับและตรวจสอบการ
จัดการแทนอยางเพียงพอดวยความระมัดระวัง
และความเอาใจใส โดยตองกําหนดมาตรการใน
การดําเนินงานเกี ่ยวกับการมอบหมายงานตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ ที่ กข. 1/2553 
ดังนี้ 

(15.1) การคัดเลือกผูที่สมควรไดรับมอบหมาย
โดยพิ จารณาถ ึ งความพร  อมด  าน
ระบบงานและบุคลากรของผู ที ่ได รับ
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มอบหมาย ตลอดจนการขัดกันทาง
ผลประโยชนของผูรับมอบหมายงานและ
กองทรัสต DREIT 

(15.2) การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติ
ของผูไดรับมอบหมายงาน 

(15.3) การดําเนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏวาผู
ท่ีไดรับมอบหมายไมเหมาะสมที่จะไดรับ
มอบหมายงานอีกตอไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนด
รายละเอ ียดในการปฏิบัติของทรัสต ีในกรณี
ดังกลาวได 

(16) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีราย
ใหมพบวากอนที่ทรัสตีรายใหมเขารับหนาที่ มี
การจัดการกองทรัสต DREIT ที่ไมเปนไปตามที่
กําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสตหรือพ.ร.บ. ทรัสต
ฯ จนเปนเหตุให กองทรัสต DREIT เส ียหาย 
ใหทรัสตีรายใหมดําเนินการดังตอไปน้ี 

(16.1) เรียกรองคาเสียหายจากทรัสตีรายท่ีตอง
รับผิด 

(16.2) ติ ด ต า ม เ อ า ท รั พ ย  สิ น ค ื น จ า ก
บุคคลภายนอก ไมว าบุคคลนั ้นจะได
ทรัพยสินมาโดยตรงจากทรัสตีรายเดิม
หรือไม และไมวาทรัพยสินในกองทรัสต 
DREIT จะถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยน
สภาพไปเปนทรัพยสินอยางอื ่นก็ตาม 
เวนแตบุคคลดังกลาวจะไดมาโดยสุจริต 
เสียคาตอบแทนและไมรูหรือไมมีเหตุอัน
ควรร ู ว าทรัพยสินนั ้นได มาจากการ
จัดการกองทรัสต DREIT โดยมิชอบ 

(17) ในการจั ดการกองทรั สต   DREIT และการ
มอบหมายใหผูอื่นจัดการกองทรัสต DREIT โดย
ชอบตามขอ (14) หากมีคาใชจายหรือทรัสตีตอง
ชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหกับบุคคลภายนอก
ดวยเงินหรือทรัพยสินที่เปนสวนตัวของทรัสตีเอง
โดยชอบตามความจําเปนอันสมควร ใหทรัสตีมี
สิทธิไดรับเงินหรือทรัพยสินคืนจากกองทรัสต 
DREIT ได เวนแตสัญญากอตั้งทรัสตกําหนดไว

ใหการชําระเงินหรือทรัพยสินอื ่นนั ้นเปนภาระ
ของทรัสตี 

สิทธิที่จะไดรับเงินหรือทรัพยสินคืนตามวรรคหนึ่ง 
ยอมเปนบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยูกอนผูรับประโยชน
และบุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ 
เหนือกองทรัสต DREIT และเปนสิทธทิี่อาจบังคับ
ไดในทันทีโดยไมจําตองรอใหมกีารเลิกทรัสต และ
ในกรณีท ี ่ม ีความจําเปนตองเปลี ่ยนรูป หรือ
เปล ี ่ยนสภาพทรัพย สินในกองทรัสต DREIT 
เพ่ือใหมีเงินหรือทรัพยสินคืนแกทรัสตี ใหทรัสตีมี
อํานาจดําเนินการดังกลาวไดแตตองกระทําโดย
สุจริต 

เพ ื ่อประโยชน ในการค ุ มครองทรัพย  สินใน
กองทรัสต DREIT คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ให ทรัสต ีปฏิบัติ เก ี ่ ยวกับการช ําระเงินหรือ
ทรัพย  สินอ ื ่นท ี ่ เป นส วนตัวของทรัสต ี ให กับ
บุคคลภายนอกตามวรรคหนึ่ง หรือการใชสิทธิ
ของทรัสตีตามวรรคสองก็ได  

(18) หามมิใหทรัสตีใชสิทธิตามขอ (17) จนกวาทรัสตี
จะไดชําระหนี ้ที ่มีอยู ตอกองทรัสต DREIT จน
ครบถวนแลว เวนแตเปนหนี้ที่อาจหักกลบลบหน้ี
กันไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 (19) ทรัสตีตองดูแลใหสัญญากอตั้งทรัสตมีสาระสําคัญ
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยในกรณีที่มี
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญากอตั้งทรัสต ใหทรัส
ตีดําเนินการตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(19.1) ดูแลใหการแกไขเปลี ่ยนแปลงสัญญา
ก อตั ้ งทรัสต  เป นไปตามวิธ ีการและ
เงื ่อนไขที ่กําหนดไวในสัญญากอตั ้งท
รัสต   และเป นไปตามหลักเกณฑ ที่
กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ   

(19.2) ในกรณีที่การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
กอตั ้งทรัสตไมเปนไปตามขอ (19.1) 
ใหทรัสตีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที ่ท ี ่ระบุไวในสัญญากอตั้งทรัสต 
และตามพ.ร.บ. ทรัสตฯ เพื่อดูแลรักษา
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มอบหมาย ตลอดจนการขัดกันทาง
ผลประโยชนของผูรับมอบหมายงานและ
กองทรัสต DREIT 

(15.2) การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติ
ของผูไดรับมอบหมายงาน 

(15.3) การดําเนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏวาผู
ท่ีไดรับมอบหมายไมเหมาะสมที่จะไดรับ
มอบหมายงานอีกตอไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนด
รายละเอ ียดในการปฏิบัติของทรัสต ีในกรณี
ดังกลาวได 

(16) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีราย
ใหมพบวากอนที่ทรัสตีรายใหมเขารับหนาที่ มี
การจัดการกองทรัสต DREIT ที่ไมเปนไปตามที่
กําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสตหรือพ.ร.บ. ทรัสต
ฯ จนเปนเหตุให กองทรัสต DREIT เส ียหาย 
ใหทรัสตีรายใหมดําเนินการดังตอไปน้ี 

(16.1) เรียกรองคาเสียหายจากทรัสตีรายท่ีตอง
รับผิด 

(16.2) ติ ด ต า ม เ อ า ท รั พ ย  สิ น ค ื น จ า ก
บุคคลภายนอก ไมว าบุคคลนั ้นจะได
ทรัพยสินมาโดยตรงจากทรัสตีรายเดิม
หรือไม และไมวาทรัพยสินในกองทรัสต 
DREIT จะถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยน
สภาพไปเปนทรัพยสินอยางอื ่นก็ตาม 
เวนแตบุคคลดังกลาวจะไดมาโดยสุจริต 
เสียคาตอบแทนและไมรูหรือไมมีเหตุอัน
ควรร ู ว าทรัพยสินนั ้นได มาจากการ
จัดการกองทรัสต DREIT โดยมิชอบ 

(17) ในการจั ดการกองทรั สต   DREIT และการ
มอบหมายใหผูอื่นจัดการกองทรัสต DREIT โดย
ชอบตามขอ (14) หากมีคาใชจายหรือทรัสตีตอง
ชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหกับบุคคลภายนอก
ดวยเงินหรือทรัพยสินที่เปนสวนตัวของทรัสตีเอง
โดยชอบตามความจําเปนอันสมควร ใหทรัสตีมี
สิทธิไดรับเงินหรือทรัพยสินคืนจากกองทรัสต 
DREIT ได เวนแตสัญญากอตั้งทรัสตกําหนดไว

ใหการชําระเงินหรือทรัพยสินอื ่นนั ้นเปนภาระ
ของทรัสตี 

สิทธิที่จะไดรับเงินหรือทรัพยสินคืนตามวรรคหนึ่ง 
ยอมเปนบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยูกอนผูรับประโยชน
และบุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ 
เหนือกองทรัสต DREIT และเปนสิทธทิี่อาจบังคับ
ไดในทันทีโดยไมจําตองรอใหมกีารเลิกทรัสต และ
ในกรณีท ี ่ม ีความจําเปนตองเปลี ่ยนรูป หรือ
เปล ี ่ยนสภาพทรัพย สินในกองทรัสต DREIT 
เพ่ือใหมีเงินหรือทรัพยสินคืนแกทรัสตี ใหทรัสตีมี
อํานาจดําเนินการดังกลาวไดแตตองกระทําโดย
สุจริต 

เพ ื ่อประโยชน ในการค ุ มครองทรัพย  สินใน
กองทรัสต DREIT คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ให ทรัสต ีปฏิบัติ เก ี ่ ยวกับการช ําระเงินหรือ
ทรัพย  สินอ ื ่นท ี ่ เป นส วนตัวของทรัสต ี ให กับ
บุคคลภายนอกตามวรรคหนึ่ง หรือการใชสิทธิ
ของทรัสตีตามวรรคสองก็ได  

(18) หามมิใหทรัสตีใชสิทธิตามขอ (17) จนกวาทรัสตี
จะไดชําระหนี ้ที ่มีอยู ตอกองทรัสต DREIT จน
ครบถวนแลว เวนแตเปนหนี้ที่อาจหักกลบลบหน้ี
กันไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 (19) ทรัสตีตองดูแลใหสัญญากอตั้งทรัสตมีสาระสําคัญ
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยในกรณีที่มี
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญากอตั้งทรัสต ใหทรัส
ตีดําเนินการตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(19.1) ดูแลใหการแกไขเปลี ่ยนแปลงสัญญา
ก อตั ้ งทรัสต  เป นไปตามวิธ ีการและ
เงื ่อนไขที ่กําหนดไวในสัญญากอตั ้งท
รัสต   และเป นไปตามหลักเกณฑ ที่
กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ   

(19.2) ในกรณีที่การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
กอตั ้งทรัสตไมเปนไปตามขอ (19.1) 
ใหทรัสตีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที ่ท ี ่ระบุไวในสัญญากอตั้งทรัสต 
และตามพ.ร.บ. ทรัสตฯ เพื่อดูแลรักษา

 
 

สิทธิประโยชนของผู ถ ือหนวยทรัสต
โดยรวม 

(19.3) ในกรณีที ่หลักเกณฑเกี ่ยวกับการเสนอ
ขายหน  วยท รั สต  ห ร ื อก ารจั ดการ
ก อ ง ท รั ส ต   DREIT ท ี ่ อ อ ก ต า ม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักท รัพย   พ.ศ .  2535 ( “พ.ร .บ . 
หลักทรัพยฯ”) และพ.ร.บ. ทรัสตฯ มีการ
แก ไขเปล ี ่ยนแปลงในภายหลัง และ
สัญญาก อตั ้งทรัสต ท ี ่ ไม  เป นไปตาม
หลักเกณฑดังกลาว ใหทรัสตีดําเนินการ
เพื ่อแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญากอตั้งท
รัสตใหเปนไปตามหลักเกณฑนั้น ตาม
วิธีการที่กําหนดในสัญญากอตั้งทรัสต 
หรือตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสั่ง 

(20) ทรัสตีตองติดตาม ดูแล และตรวจสอบใหผูจัดการ
กองทรัสตหรือผู ไดรับมอบหมายรายอื่น (ถามี) 
ดําเนินการในงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปตาม
สัญญากอตั้งทรัสต และกฎหมายที่เกี่ยวของ การ
ติดตาม ดูแล และตรวจสอบ ใหหมายความ
รวมถึงการทําหนาท่ีดังตอไปนี้ดวย 

(20.1) การดูแลใหการบริหารจัดการกองทรัสต 
DREIT กระทําโดยผูจัดการกองทรัสตที่
ได รับความเห ็นชอบจากส ํานักงาน 
ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที ่กองทรัสต 
DREIT ไดก อตั ้งอยู  เวนแตเปนกรณี
ตามขอ (22) 

(20.2) การติดตามดูแลและดําเนินการตามที่
จําเปนเพื่อใหผู รับมอบหมายมีลักษณะ
และปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
ก ํ าหนดในสัญญาก อตั ้ งทรัสต และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงการถอด
ถอนผูรับมอบหมายรายเดิม และการ
แตงตั้งผูรับมอบหมายรายใหม  

(20.3) การควบค ุมด ูแลให การลงท ุนของ
กองทรัสต DREIT เปนไปตามสัญญา
กอตั้งทรัสตและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(20.4) การควบคุมดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล
ของกองทรัสต DREIT อยางถูกตอง
ครบถวนตามที่กําหนดในสัญญากอตั้งท
รัสตและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(20.5) การแสดงความเห ็น เก ี ่ ย วกั บการ
ด ําเนินการหรือการทําธ ุรกรรมเพื่อ
ก อ งท รั ส ต   DREIT ข อ ง ผ ู  จั ด ก า ร
กองทรัสต และผู รับมอบหมายรายอื่น 
(ถามี) เพื่อประกอบการขอมติท่ีประชุมผู
ถือหนวยทรัสต การเปดเผยขอมูลของ
กองทรัสต DREIT ตอผูลงทุน หรือเม่ือ
สํานักงาน ก.ล.ต. รองขอ  

(21) ในกรณีที่ปรากฏวาผูจัดการกองทรัสตกระทําการ
หรืองดเวนกระทําการ จนกอใหเกิดความเสียหาย
แกกองทรัสต DREIT หรือไมปฏิบัติหนาที ่ตาม
สัญญากอตั ้งทรัสตหรือกฎหมายที ่เก ี ่ยวของ 
ใหทรัสตีดําเนินการดังตอไปน้ี 

(21.1) จัดทํารายงานเสนอตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
ภายใน 5 วันทําการนับแตรูหรือพึงรู ถึง
เหตุการณดังกลาว 

(21.2) ดําเนินการเพื่อแกไข ยับยั้ง หรือเยียวยา
ความเสียหายที ่เกิดขึ ้นแกกองทรัสต 
DREIT ตามที่เห็นสมควร  

(22) ในกรณีที ่ผู จัดการกองทรัสตไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหทรัสตีเขาจัดการกองทรัสต DREIT 
ตามความจําเปนเพื่อปองกัน ยับยั้ง หรือจํากัดมิ
ใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชน
ของกองทรัสต DREIT หรือผู ถือหนวยทรัสต
โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่ระบุ
ไวในสัญญากอตั้งทรัสตและพ.ร.บ. ทรัสตฯ ใน
การจัดใหมีผูจัดการกองทรัสตรายใหม 

ทรัสตีที่เขาจัดการกองทรัสต DREIT ตามวรรค
หนึ่ง จะมอบหมายใหบุคคลอื่นจัดการกองทรัสต 
DREIT แทนในระหวางนั้นก็ได ทั ้งนี ้ บ ุคคลท่ี
ได  รับมอบหมายดังกล าวจะต องปฏิบั ติตาม
ขอบเขต หลักเกณฑ และเงื ่อนไขที ่ระบุไว ใน
สัญญากอต้ังทรัสต 
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(23) ในกรณีที่ทรัสตีเปนผูถือหนวยทรัสตในกองทรัสต 
DREIT หากตองมีการออกเสียงหรือดําเนินการ
ใด ๆ ในฐานะผูถือหนวยทรัสต ใหทรัสตีคํานึงถึง
และรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยทรัสต
โดยรวม และตั ้งอยู บนหลักแหงความซื ่อสัตย
สุจริต และความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม
กอใหเกิดความขัดแยงหรือกระทบตอการปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต DREIT 

(24) ทรัสต ีต อง จัดให ม ีการจัดท ําทะเบ ียนผ ู ถือ
หนวยทรัสต โดยอาจมอบหมายใหนายทะเบียน
หลักทรัพยดําเนินการแทนได 

การจัดทําทะเบียนผูถือหนวยทรัสตตามวรรคหนึ่ง 
ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปน้ี 

(1) รายละเอียดท่ัวไป ประกอบดวย 

(1.1) ชื่อผูจัดการกองทรัสต และทรัสตี 

(1.2) จํานวนหนวยทรัสต มลูคาท่ีตราไว ทุน
ชําระแลว และวัน เดือน ป ที ่ออก
หนวยทรัสต 

(1.3) ข อจ ํากัดในเร ื ่องการโอน ในเร ื ่อง
สัดสวนการถือครองหนวยทรัสตโดยผู
ถือหนวยทรัสตที ่มีสัญชาติตางดาว 
สัดสวนการถือครองหนวยทรัสตของ
ผู จัดการกองทรัสตและทรัสตี (ถามี
การถือหนวยทรัสต) หรือสัดสวนการ
ถ ื อครองหน  วยท รั สต  ของผ ู  ถื อ
หนวยทรัสตอื่นใดตามที่ พ.ร.บ. ทรัสต
ฯ และ/หร ือ กฎหมายหลักทรัพย  
ประกาศกําหนด 

(2) รายละเอียดของผูถือหนวยทรัสตแตละราย 
ประกอบดวย 

(2.1) ชื่อ นามสกุล สัญชาติ และที่อยูของผู
ถือหนวยทรัสต 

(2.2) เลขที่หนวยทรัสต (ถามี) และจํานวน
หนวยทรัสตท่ีถือ  

(2.3) วัน เดือน ป ท่ีลงทะเบียนเปนหรือขาด
จากการเปนผูถือหนวยทรัสต 

(2.4) วัน เดือน ป ที่ยกเลิกใบหนวยทรัสต
และออกใบหนวยทรัสตแทน (ถามี) 

(2.5) เลขที่คํารองขอใหเปลี่ยนแปลงหรือจด
แจงรายการในทะเบียน (ถามี) 

(2.6) การจ ํานํา/ เพิกถอนจํานอง/ การ
อายัด/ ปลดอายัดหนวยทรัสต (ถามี) 

(25) ท รั ส ต ี ต  อ ง จั ด ท ํ า ห ลั ก ฐ านแ ส ดง สิ ท ธิ ใ น
หนวยทรัสตมอบใหแกผูถือหนวยทรัสต ซึ่งอยาง
นอยตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ เวนแต
การจัดทําหลักฐานตามระบบของศูนยรับฝาก
หลักทรัพย ใหเปนไปตามเงื ่อนไขที่กําหนดโดย
ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(1) มีขอมูลที่จําเปนและเพียงพอเพื่อใหผูถือ
หนวยทรัสตสามารถใชเปนหลักฐาน
แสดงสิทธิของผูถือหนวยทรัสต และใช
อางอิงตอทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต และ
บุคคลอื่นได  

(2) มีขอมูลของบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดการกองทรัสต DREIT เชน ทรัส
ตี ผ ู จัดการกองทรัสต  นายทะเบียน
หลักทรัพย   เป นต น  เพ ื ่ อ ให ผ ู  ถื อ
หนวยทรัสตสามารถติดตอกับบ ุคคล
เหลานั้นได 

(3) มีขอมูลที่แสดงวา ผูถือหนวยทรัสตไม
สามารถขายคืนหรือไถถอนหนวยทรัสต
ได และในกรณีที่มขีอจํากัดสิทธขิองผูถือ
หนวยทรัสต ตองระบุขอจํากัดสิทธิเชน
วานั้นไวใหชัดเจน 

(26) ภายใต บั ง คับของข อ (25) ในกรณ ีท ี ่ ผ ู  ถือ
หน วยทรัสต ขอให ทรัสต ีหร ือนายทะเบ ียน
หลักทรัพยออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสต
ใหมแทนหลักฐานเกาที ่สูญหาย ลบเลือน หรือ
ช ํ า ร ุดในสาระส ํ า คัญ ทรัสต ีต อ งออกหรือ
ดําเนินการใหมีการออกหลักฐานแสดงสิทธิใน
หนวยทรัสตใหแกผูถือหนวยทรัสตภายในเวลาอัน
ควร 
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(23) ในกรณีที่ทรัสตีเปนผูถือหนวยทรัสตในกองทรัสต 
DREIT หากตองมีการออกเสียงหรือดําเนินการ
ใด ๆ ในฐานะผูถือหนวยทรัสต ใหทรัสตีคํานึงถึง
และรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยทรัสต
โดยรวม และตั ้งอยู บนหลักแหงความซื ่อสัตย
สุจริต และความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม
กอใหเกิดความขัดแยงหรือกระทบตอการปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต DREIT 

(24) ทรัสต ีต อง จัดให ม ีการจัดท ําทะเบ ียนผ ู ถือ
หนวยทรัสต โดยอาจมอบหมายใหนายทะเบียน
หลักทรัพยดําเนินการแทนได 

การจัดทําทะเบียนผูถือหนวยทรัสตตามวรรคหนึ่ง 
ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปน้ี 

(1) รายละเอียดท่ัวไป ประกอบดวย 

(1.1) ชื่อผูจัดการกองทรัสต และทรัสตี 

(1.2) จํานวนหนวยทรัสต มลูคาท่ีตราไว ทุน
ชําระแลว และวัน เดือน ป ที ่ออก
หนวยทรัสต 

(1.3) ข อจ ํากัดในเร ื ่องการโอน ในเร ื ่อง
สัดสวนการถือครองหนวยทรัสตโดยผู
ถือหนวยทรัสตที ่มีสัญชาติตางดาว 
สัดสวนการถือครองหนวยทรัสตของ
ผู จัดการกองทรัสตและทรัสตี (ถามี
การถือหนวยทรัสต) หรือสัดสวนการ
ถ ื อครองหน  วยท รั สต  ของผ ู  ถื อ
หนวยทรัสตอื่นใดตามที่ พ.ร.บ. ทรัสต
ฯ และ/หร ือ กฎหมายหลักทรัพย  
ประกาศกําหนด 

(2) รายละเอียดของผูถือหนวยทรัสตแตละราย 
ประกอบดวย 

(2.1) ชื่อ นามสกุล สัญชาติ และที่อยูของผู
ถือหนวยทรัสต 

(2.2) เลขที่หนวยทรัสต (ถามี) และจํานวน
หนวยทรัสตท่ีถือ  

(2.3) วัน เดือน ป ท่ีลงทะเบียนเปนหรือขาด
จากการเปนผูถือหนวยทรัสต 

(2.4) วัน เดือน ป ที่ยกเลิกใบหนวยทรัสต
และออกใบหนวยทรัสตแทน (ถามี) 

(2.5) เลขที่คํารองขอใหเปลี่ยนแปลงหรือจด
แจงรายการในทะเบียน (ถามี) 

(2.6) การจ ํานํา/ เพิกถอนจํานอง/ การ
อายัด/ ปลดอายัดหนวยทรัสต (ถามี) 

(25) ท รั ส ต ี ต  อ ง จั ด ท ํ า ห ลั ก ฐ านแ ส ดง สิ ท ธิ ใ น
หนวยทรัสตมอบใหแกผูถือหนวยทรัสต ซึ่งอยาง
นอยตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ เวนแต
การจัดทําหลักฐานตามระบบของศูนยรับฝาก
หลักทรัพย ใหเปนไปตามเงื ่อนไขที่กําหนดโดย
ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(1) มีขอมูลที่จําเปนและเพียงพอเพื่อใหผูถือ
หนวยทรัสตสามารถใชเปนหลักฐาน
แสดงสิทธิของผูถือหนวยทรัสต และใช
อางอิงตอทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต และ
บุคคลอื่นได  

(2) มีขอมูลของบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดการกองทรัสต DREIT เชน ทรัส
ตี ผ ู จัดการกองทรัสต  นายทะเบียน
หลักทรัพย   เป นต น  เพ ื ่ อ ให ผ ู  ถื อ
หนวยทรัสตสามารถติดตอกับบ ุคคล
เหลานั้นได 

(3) มีขอมูลที่แสดงวา ผูถือหนวยทรัสตไม
สามารถขายคืนหรือไถถอนหนวยทรัสต
ได และในกรณีที่มขีอจํากัดสิทธขิองผูถือ
หนวยทรัสต ตองระบุขอจํากัดสิทธิเชน
วานั้นไวใหชัดเจน 

(26) ภายใต บั ง คับของข อ (25) ในกรณ ีท ี ่ ผ ู  ถือ
หน วยทรัสต ขอให ทรัสต ีหร ือนายทะเบ ียน
หลักทรัพยออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสต
ใหมแทนหลักฐานเกาที ่สูญหาย ลบเลือน หรือ
ช ํ า ร ุดในสาระส ํ า คัญ ทรัสต ีต อ งออกหรือ
ดําเนินการใหมีการออกหลักฐานแสดงสิทธิใน
หนวยทรัสตใหแกผูถือหนวยทรัสตภายในเวลาอัน
ควร 

 
 

ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทรัสต 

ผูสอบบัญช ี

ชื่อ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
ที่อยู เลขที ่ 1 อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร ชั ้นที่ 50-51 

ถนนส าทร ใต   แ ข ว งย านนา วา  เ ขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท 02-677-2000 
 

ชื่อ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด 
ที่อยู เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้นท่ี 6-7 ถนนประชา

ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท 02-596-0500 
 

ชื่อ KPMG Maldives 
ที่อยู 2nd Floor, H. Mialani, Sosun Magu, Male’, 

Republic of Maldives 
โทรศัพท +960 3310 420-2 

นายทะเบียนหนวยทรัสต 

ชื่อ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั 
ที่อยู เลขที่ 93 ชั้น 14 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต

ดินแดง กรุงเทพ 10400 
โทรศัพท 02-009-9000 

ผูประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ชื่อ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากดั 
ที่อยู 100/122 อาคาร บีดีจี ชั้น 3 ถ.พระราม 9 แขวง

หวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท 02-641-4828-30 
 

ชื่อ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู เลขที่ 65/192 ชั้น 23 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ 

บิสซิเนส เซ็นเตอร ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง 
เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10310 

โทรศัพท 02-643-8223 
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การกํากับ 
ดูแลกองทรัสต 
นโยบายการกํากับดูแลกองทรัสต 

ผ ู จัดการกองทรัสตม ีนโยบายในการก ํากับด ูแล
กองทรัสต โดยดําเนินการจัดการกองทรัสตดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวัง และคํานึงถึงประโยชนของผู
ถือหนวยทรัสตเปนสําคัญ รวมถึงการบริหารกองทรัสต
ให เป นไปตามสัญญากอตั ้งทรัสต  สัญญาแต ง ต้ัง
ผูจัดการกองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้
ชวน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 

การประชุมของผูจัดการกองทรัสต 

กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยาง
นอยปละ 4 คร้ัง ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
แตละครั้ง จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมในจํานวน
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเปน
องคประชุม โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการใหถือ
ตามเสียงขางมากของกรรมการที ่มาประชุม  ทั ้งนี้ 
กรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ๆ จะไมมีสิทธิออก
เสียง 

ธุรกรรมที่สําคัญของกองทรัสตที่เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการในรอบปบัญชีที่ผานมา 
 

ครั้งท่ีประชมุ
คณะกรรมการ

บริษัทฯ 

วาระที่พิจารณาธุรกรรมที่
สําคัญของกองทรัสต 

มติทีป่ระชุม เหตผุลในการพิจารณา 

1/2564 พิจารณาจายประโยชนตอบ
แทนจากผลการดําเนินงาน
รอบวันที ่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 
2563 

ใหจายประโยชนตอบแทน
แกผูถือหนวยทรัสตในอัตรา 
0.213 บาทตอหนวย และ
กําหนดจายวันที ่  18 มี.ค. 
2564 

เพื ่อใหเปนไปตามนโยบาย
การจายประโยชนตอบแทน
ของกองทรัสต   และตาม
ประกาศของส ํ านั ก ง าน 
ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของ 

2/2564 พิจารณากําหนดวาระและ
วิ ธ ี ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ผ ู  ถื อ
หนวยทรัสตประจําป 2564 

ใหจัดสงหนังสือเวียนแทน
การจัดประชุมตามประกาศ
ผ  อ น ผั น ท ี ่ ก ํ า ห น ด ขอ ง
สํานักงาน ก.ล.ต. 

เพื ่อให เป นไปตามสัญญา
กอตั ้งทรัสต และเกณฑท่ี
เกี่ยวของ 

3/2564 พิจารณาขอเสนอขอแกไข
เพิ่มเติมสัญญาเชาทรัพยสิน 
สัญญาเชาชวงทรัพยสนิ และ
สัญญาตกลงกระทําการของ
กองทรัสต 

ใหดําเนินการขอมติจากผูถือ
หนวยทรัสต โดยการจัดสง
ห นังส ื อ เว ี ยนไปยั งผ ู  ถื อ
หน วยทรัสต  แทนการจัด
ประชุม 

เพ ื ่ อ ให  DUSIT ม ี ค ว าม
คล  อ ง ตั ว ใ นกา ร ให  ก า ร
สนับสนุนทางการเงินแกผู
เชาหลัก 

4/2564 พิจารณาผลการดําเนินงาน
และงบการเงินประจําไตร
มาส 1/2564 

อนุมัติ เพื ่อให เป นไปตามสัญญา
กอตั ้งทรัสต และเกณฑที่
เกี่ยวของ 

5/2564 พิจารณาการปรับโครงสราง
สัญญาเงินกูระหวาง DREIT 
และ DMI 

อนุมัติ เพื่อใหสัญญาเงินกูระหวาง 
DREIT และ DMI เป น ไป
ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ  แ ล ะ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

120 รายงานประจำาปี 2564



 
 

การกํากับ 
ดูแลกองทรัสต 
นโยบายการกํากับดูแลกองทรัสต 

ผ ู จัดการกองทรัสตม ีนโยบายในการก ํากับด ูแล
กองทรัสต โดยดําเนินการจัดการกองทรัสตดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวัง และคํานึงถึงประโยชนของผู
ถือหนวยทรัสตเปนสําคัญ รวมถึงการบริหารกองทรัสต
ให เป นไปตามสัญญากอตั ้งทรัสต  สัญญาแต ง ต้ัง
ผูจัดการกองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้
ชวน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 

การประชุมของผูจัดการกองทรัสต 

กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยาง
นอยปละ 4 คร้ัง ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
แตละครั้ง จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมในจํานวน
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเปน
องคประชุม โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการใหถือ
ตามเสียงขางมากของกรรมการที ่มาประชุม  ทั ้งนี้ 
กรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ๆ จะไมมีสิทธิออก
เสียง 

ธุรกรรมที่สําคัญของกองทรัสตที่เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการในรอบปบัญชีที่ผานมา 
 

ครั้งท่ีประชมุ
คณะกรรมการ

บริษัทฯ 

วาระที่พิจารณาธุรกรรมที่
สําคัญของกองทรัสต 

มติทีป่ระชุม เหตผุลในการพิจารณา 

1/2564 พิจารณาจายประโยชนตอบ
แทนจากผลการดําเนินงาน
รอบวันที ่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 
2563 

ใหจายประโยชนตอบแทน
แกผูถือหนวยทรัสตในอัตรา 
0.213 บาทตอหนวย และ
กําหนดจายวันที ่  18 มี.ค. 
2564 

เพื ่อใหเปนไปตามนโยบาย
การจายประโยชนตอบแทน
ของกองทรัสต   และตาม
ประกาศของส ํ านั ก ง าน 
ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของ 

2/2564 พิจารณากําหนดวาระและ
วิ ธ ี ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ผ ู  ถื อ
หนวยทรัสตประจําป 2564 

ใหจัดสงหนังสือเวียนแทน
การจัดประชุมตามประกาศ
ผ  อ น ผั น ท ี ่ ก ํ า ห น ด ขอ ง
สํานักงาน ก.ล.ต. 

เพื ่อให เป นไปตามสัญญา
กอตั ้งทรัสต และเกณฑท่ี
เกี่ยวของ 

3/2564 พิจารณาขอเสนอขอแกไข
เพิ่มเติมสัญญาเชาทรัพยสิน 
สัญญาเชาชวงทรัพยสนิ และ
สัญญาตกลงกระทําการของ
กองทรัสต 

ใหดําเนินการขอมติจากผูถือ
หนวยทรัสต โดยการจัดสง
ห นังส ื อ เว ี ยนไปยั งผ ู  ถื อ
หน วยทรัสต  แทนการจัด
ประชุม 

เพ ื ่ อ ให  DUSIT ม ี ค ว าม
คล  อ ง ตั ว ใ นกา ร ให  ก า ร
สนับสนุนทางการเงินแกผู
เชาหลัก 

4/2564 พิจารณาผลการดําเนินงาน
และงบการเงินประจําไตร
มาส 1/2564 

อนุมัติ เพื ่อให เป นไปตามสัญญา
กอตั ้งทรัสต และเกณฑที่
เกี่ยวของ 

5/2564 พิจารณาการปรับโครงสราง
สัญญาเงินกูระหวาง DREIT 
และ DMI 

อนุมัติ เพื่อใหสัญญาเงินกูระหวาง 
DREIT และ DMI เป น ไป
ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ  แ ล ะ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
 

ครั้งท่ีประชมุ
คณะกรรมการ

บริษัทฯ 

วาระที่พิจารณาธุรกรรมที่
สําคัญของกองทรัสต 

มติทีป่ระชุม เหตผุลในการพิจารณา 

6/2564 พิจารณาผลการดําเนินงาน
และงบการเงินประจําไตร
มาส 2/2564 

อนุมัติ เพื ่อให เป นไปตามสัญญา
กอตั ้งทรัสต และเกณฑที่
เกี่ยวของ 

พิจารณาการเลื่อนการชําระ
คาเชาของ DMCO 

อนุมัติการเลื่อนการชําระคา
เ ช  า ของ  DMCO จ ํ านวน 
50% ของคาเช ารายเดือน 
ของ เด ื อน  ส .ค . 2564 - 
ม.ค. 2565  

เพื ่อบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณโควิดใหแกผูเชา 

พิจารณาจายประโยชนตอบ
แทนจากผลการดําเนินงาน
รอบวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 
2564 

ใหจายประโยชนตอบแทน
แกผูถือหนวยทรัสตในอัตรา 
0.1155 บาทตอหนวย และ
เงินลดทุน ในอัตรา 0.0595 
บาทตอหนวย โดยกําหนด
จายวันที่ 31 ส.ค. 2564 

เพื ่อใหเปนไปตามนโยบาย
การจายประโยชนตอบแทน
ของกองทรัสต   และตาม
ประกาศของส ํ านั ก ง าน 
ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวของ 

7/2564 รับทราบหนังส ือเสนอซื้อ
ท ี ่ ดิน สิ ่งปล ูกสร าง และ
ทรัพยสินของโรงแรมดุสิต ดี
ทู เชียงใหม ของบริษัท แอส
เสท เวิ ร ด คอร ป จ ํ ากัด 
(มหาชน)  

รับทราบและใหคณะทํางาน
ศึกษาความเปนไปไดในการ
เขาทําธุรกรรมดังกลาว 

เพื ่อลดความเสี่ยงและเพ่ิม
สภาพคลองใหแกกองทรัสต
รวมถ ึงสร างผลตอบแทน
ใหแกนักลงทุน 

รับทราบขอเสนอขอแกไข
สัญญาเช าท รัพย  สินของ
โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม 
สัญญาเช าท รัพย  สินของ
โรงแรมดุสิตธาน ี ลาก ูนา 
ภ ูเก็ต และสัญญาเชาชวง
ทรัพยสินของโรงแรมดุสิต
ธ า น ี  หั ว หิ น  ร ะ ห ว  า ง
กองทรัสต และบริษัทดุสิต
ธานี แมนเนจเมนท จากัด 
( DMCO) ใ น ป ร ะ เ ด ็ น ท่ี
เกี่ยวของกับคาเชาทรัพยสิน
ในแตละสัญญา 

รับทราบและใหคณะทํางาน
ศึกษาความเปนไปไดในการ
เขาทําธุรกรรมดังกลาว 

เปนธุรกรรมที่เกี ่ยวเนื่องกับ
ธุรกรรมการจําหนายไปของ
โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม 

8/2564 พิจารณาผลการดําเนินงาน
และงบการเงินประจําไตร
มาส 3/2564 

อนุมัติ เพื ่อให เป นไปตามสัญญา
กอตั ้งทรัสต และเกณฑที่
เกี่ยวของ 

9/2564 พิจารณาและอน ุมัติ กา ร
จําหนายไปซึ่งทรัพยสินของ
ก อ ง ท รั ส ต  ใ น ส  ว นข อ ง

ใหเสนอตอผูถือหนวยทรัสต
เพ ื ่ อพิจารณาอน ุ มั ติการ
จําหนายไปซึ ่งทรัพยสินใน

ธ ุ ร ก ร ร ม ดั ง ก ล  า ว เ ป น
ธ ุรกรรมท ี ่ เก ี ่ยวเน ื ่องกับ
ธุรกรรมการยกเลิก/แกไข
สัญญาเชาทรัพยสินซึ่งเปน
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ครั้งท่ีประชมุ
คณะกรรมการ

บริษัทฯ 

วาระที่พิจารณาธุรกรรมที่
สําคัญของกองทรัสต 

มติทีป่ระชุม เหตผุลในการพิจารณา 

โครงการโรงแรมดุสิต ดีทู 
เชียงใหม 

โครงการโรงแรมดุสิต ดีทู 
เชียงใหม 

การทําธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงที่มีขนาดรายการถึง
เกณฑที่ตองไดรับการอนุมัติ
จากผูถือหนวยทรัสต 

การเลิกสัญญาเชาทรัพยสิน
ของกองทรัสตที่จําหนายไป
แ ละก า ร แก  ไ ข เ พิ ่ ม เ ติ ม
สัญญาเช าท รัพย  สินของ
กองทรัสต 

ใหเสนอตอผูถือหนวยทรัสต
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลิก
สัญญาเชาสําหรับโครงการ
โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม 

ขนาดรายการของธุรกรรม
ดังกลาวตองไดรับการอนุมัติ
จ า ก ท ี ่ ป ร ะ ช ุ ม ผ ู  ถื อ
หนวยทรัสตตามหลักเกณฑ
ท่ีเกี่ยวของ 

การเรียกประชุมวิสามัญผู
ถ ื อหน  วยท รั สต   ครั ้ ง ท่ี  
1/2565 

ใหกําหนดวันประชุมวิสามัญ
ผ ู ถ ือหนวยทรัสต  ครั ้ งที่  
1/2565 ในวันท ี ่  27 ม.ค. 
2565  
 

เพ ื ่อให ผ ู ถ ือหนวยทรัสต
พิจารณาอนุมัติในการเขาทํา
ธุรกรรมการจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินและการเลิกสัญญา
เชาทรัพยสินของโครงการ
โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม 

นโยบายการกํากับดูแลบริษัทลงทุน
และบริษัทยอยของกองทรัสต 

ในการเขาลงทุนในทรัพยสินที ่กองทรัสต DREIT เขา
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 กองทรัสตไดเขาลงทุนทางออม
ผานการซื้อหุนใน DMI (โดยกองทรัสตถือหุนใน DMI 
ผานบริษัทไทยที่จัดตั้งขึ ้น ซึ่งกองทรัสต และบุคคลที่
กองทรัสตแตงต้ังเขาถือหุนในบริษัทดังกลาวไมนอยกวา
รอยละ 100) และใหเงินกูยืมผูถือหุนแก DMI ในการนี้ 
ผูจัดการกองทรัสตมีนโยบายเพื่อกํากับดูแลและรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยทรัสต ดังน้ี 

1) ผูจัดการกองทรัสตจะแตงตั้งกรรมการ ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู จัดการ
กองทรัสตเขาเปนกรรมการของบริษัทลงทนุและ
บริษัทยอยของกองทรัสต โดยจํานวนกรรมการที่
แตงตั ้งดังกลาวจะตองมีจ ํานวนไมน อยกวา
สัดสวนของการถือหุ นของกองทรัสตในบริษัท
ลงทุนและบริษัทยอยของกองทรัสต  

2) กรรมการที ่ไดรับการแตงตั ้งขางตนจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหาม

ตามกฎหมายที่เกี ่ยวของกําหนด โดยผู จัดการ
กองทรัสตจะกํากับดูแลใหการบริหารจัดการ
ทรัพย  สินของกองทรัสต  เป นไปดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังตามมาตรฐานอยาง
ผูมีวิชาชีพ 

3) ผูจัดการกองทรัสตมีนโยบายที่จะใชอํานาจผาน
ทางคณะกรรมการของบริษัทลงทุนและบริษัท
ยอยของกองทรัสต ในการแตงตั้ง และ/หรือ 
ถอดถอน ผูบริหาร เพื่อบริหารกิจการของบริษัท
ลงทุนและบริษัทยอยของกองทรัสต 

4) ในการดําเนินการใด ๆ ในบริษัทลงทุนและ
บริษัทยอยของกองทรัสต กรรมการ และ/หรือ 
ผูบริหาร ที ่ผู จัดการกองทรัสตแตงตั ้งจะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติสําหรับผู
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการในบริษัทลงทุนและ
บริษัทยอยของกองทรัสต ที่ผูจัดการกองทรัสต
ไดกําหนดขึ้นเพื่อควบคุมดูแลใหธุรกรรมใด ๆ 
ของบริษัทลงทุนและบริษัทยอยของกองทรัสต 
ไดรับการอนุมัติตามกฎระเบียบที ่ เกี ่ยวของ
เสม ือนหนึ ่งการกระท ํานั ้นเกิดข ึ ้นในระดับ
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ครั้งท่ีประชมุ
คณะกรรมการ

บริษัทฯ 

วาระที่พิจารณาธุรกรรมที่
สําคัญของกองทรัสต 

มติทีป่ระชุม เหตผุลในการพิจารณา 

โครงการโรงแรมดุสิต ดีทู 
เชียงใหม 

โครงการโรงแรมดุสิต ดีทู 
เชียงใหม 

การทําธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงที่มีขนาดรายการถึง
เกณฑที่ตองไดรับการอนุมัติ
จากผูถือหนวยทรัสต 

การเลิกสัญญาเชาทรัพยสิน
ของกองทรัสตที่จําหนายไป
แ ละก า ร แก  ไ ข เ พิ ่ ม เ ติ ม
สัญญาเช าท รัพย  สินของ
กองทรัสต 

ใหเสนอตอผูถือหนวยทรัสต
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลิก
สัญญาเชาสําหรับโครงการ
โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม 

ขนาดรายการของธุรกรรม
ดังกลาวตองไดรับการอนุมัติ
จ า ก ท ี ่ ป ร ะ ช ุ ม ผ ู  ถื อ
หนวยทรัสตตามหลักเกณฑ
ท่ีเกี่ยวของ 

การเรียกประชุมวิสามัญผู
ถ ื อหน  วยท รั สต   ครั ้ ง ท่ี  
1/2565 

ใหกําหนดวันประชุมวิสามัญ
ผ ู ถ ือหนวยทรัสต  ครั ้ งที่  
1/2565 ในวันท ี ่  27 ม.ค. 
2565  
 

เพ ื ่อให ผ ู ถ ือหนวยทรัสต
พิจารณาอนุมัติในการเขาทํา
ธุรกรรมการจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินและการเลิกสัญญา
เชาทรัพยสินของโครงการ
โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม 

นโยบายการกํากับดูแลบริษัทลงทุน
และบริษัทยอยของกองทรัสต 

ในการเขาลงทุนในทรัพยสินที ่กองทรัสต DREIT เขา
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 กองทรัสตไดเขาลงทุนทางออม
ผานการซื้อหุนใน DMI (โดยกองทรัสตถือหุนใน DMI 
ผานบริษัทไทยที่จัดตั้งขึ ้น ซึ่งกองทรัสต และบุคคลที่
กองทรัสตแตงต้ังเขาถือหุนในบริษัทดังกลาวไมนอยกวา
รอยละ 100) และใหเงินกูยืมผูถือหุนแก DMI ในการนี้ 
ผูจัดการกองทรัสตมีนโยบายเพื่อกํากับดูแลและรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยทรัสต ดังน้ี 

1) ผูจัดการกองทรัสตจะแตงตั้งกรรมการ ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู จัดการ
กองทรัสตเขาเปนกรรมการของบริษัทลงทนุและ
บริษัทยอยของกองทรัสต โดยจํานวนกรรมการที่
แตงตั ้งดังกลาวจะตองมีจ ํานวนไมน อยกวา
สัดสวนของการถือหุ นของกองทรัสตในบริษัท
ลงทุนและบริษัทยอยของกองทรัสต  

2) กรรมการที ่ไดรับการแตงตั ้งขางตนจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหาม

ตามกฎหมายที่เกี ่ยวของกําหนด โดยผู จัดการ
กองทรัสตจะกํากับดูแลใหการบริหารจัดการ
ทรัพย  สินของกองทรัสต  เป นไปดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังตามมาตรฐานอยาง
ผูมีวิชาชีพ 

3) ผูจัดการกองทรัสตมีนโยบายที่จะใชอํานาจผาน
ทางคณะกรรมการของบริษัทลงทุนและบริษัท
ยอยของกองทรัสต ในการแตงตั้ง และ/หรือ 
ถอดถอน ผูบริหาร เพื่อบริหารกิจการของบริษัท
ลงทุนและบริษัทยอยของกองทรัสต 

4) ในการดําเนินการใด ๆ ในบริษัทลงทุนและ
บริษัทยอยของกองทรัสต กรรมการ และ/หรือ 
ผูบริหาร ที ่ผู  จัดการกองทรัสตแตงตั ้งจะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติสําหรับผู
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการในบริษัทลงทุนและ
บริษัทยอยของกองทรัสต ที่ผูจัดการกองทรัสต
ไดกําหนดขึ้นเพื่อควบคุมดูแลใหธุรกรรมใด ๆ 
ของบริษัทลงทุนและบริษัทยอยของกองทรัสต 
ไดรับการอนุมัติตามกฎระเบียบที ่ เกี ่ยวของ
เสม ือนหนึ ่งการกระท ํานั ้นเกิดข ึ ้นในระดับ

 
 

กองทรัสต ซึ่งหลักเกณฑและแนวปฏิบัติดังกลาว
จะกําหนดรวมถึงเร่ืองดังตอไปนี้ 

- กรอบอ ํานาจในการใช ด ุลพินิ จของ
คณะกรรมการของบริษัทลงทุนและบริษัท
ยอยของกองทรัสต และระเบียบอํานาจ
อนุมัติที่ชัดเจน รวมถึงการดําเนินการที่
ส ําคัญที ่ต องได รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของผู จัดการกองทรัสต 
ทรัสตี และ/หรือ ผูถือหนวยทรัสต ตาม
สัญญาก อตั ้ งทรัสต   หร ือประกาศท่ี
ส ํ า นั ก ง า น  ก . ล . ต .  แ ล ะ / ห รื อ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 
กอนที่จะดําเนินการ 

- กลไกในการกํากับดูแลที ่มีผลใหการทํา
รายการระหวางบริษัทลงทุนและบริษัท
ยอยของกองทรัสต กับบุคคลที่เกี่ยวโยง 
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน 
หร ือการทํารายการสําคัญอื ่นใดของ
บริษัทลงทุนและบริษัทยอยของกองทรสัต 
มีสาระของรายการและไดรับมติจากท่ี
ประช ุมคณะกรรมการของผ ู จัดการ
กองทรัสตหรือที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต
ก อนการเข าท ํารายการดังกล าวของ
บริษัทดังกลาว ทั้งนี้ ใหพิจารณาการทํา
รายการของบริ ษัทดั งกล าวท ํ านอง
เดียวกับการทํารายการในลักษณะและ
ขนาดเดียวกันกับที ่กองทรัสต DREIT 
ต องได รับมติของคณะกรรมการของ
ผูจัดการกองทรัสตหรือที ่ประชุมผู ถือ
หนวยทรัสตตามขอก ําหนดในสัญญา
กอตั้งทรัสต 

- กลไกในการกํากับดูแลที่มีผลใหการแกไข
หรือเปลี่ยนแปลงเรื่องใด ๆ ที่อาจสงผล
กระทบตอสวนไดเสียของกองทรัสตหรือผู
ถือหนวยทรัสตอยางมนีัยสําคัญ เชน การ
แกไขเอกสารสําคัญ การเลิกหรือเปลี่ยน
การประกอบธุรกิจ การเปล ี ่ยนแปลง
โครงสรางเงินทุน การออกหลักทรัพย 

การกูยืมเงิน การใหหลักประกัน การโอน
หรือขายทรัพยสิน เปนตน ตองไดรับ
อนุมัติจากกองทรัสต 

- การกํากับดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูลและ
บันทึกบัญชีของบริษัทลงทุนและบริษัท
ยอยของกองทรัสต ใหผูจัดการกองทรัสต
ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะม ี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
หลักเกณฑการเปดเผยขอมูลฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงาน การทํา
รายการระหวางกัน และการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มนีัยสําคัญอยาง
ครบถวนถูกตอง โดยใชหลักเกณฑที่
เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมลูและการทาํ
รายการในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ
การเปดเผยขอมูลและการทํารายการใดๆ 
ของกองทรัสต DREIT 

- ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
รัดก ุมเพ ียงพอ เพ ื ่อ ติดตามด ูแลให
กรรมการและผูบริหารของบริษัทดังกลาว
ปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที ่และความ
รับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด 

5) ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการเพื่อใหมั่นใจได
วามีการควบคุมดูแลใหขอบเขตธุรกิจของบริษทั
ลงทุนและบริษัทยอยของกองทรัสต จํากัดเฉพาะ
ขอบเขตธุรกิจที ่กองทรัสตสามารถกระทําได 
ตามหลักเกณฑที ่ส ํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

6) ตลอดระยะเวลาที ่กองทรัสต DREIT ลงทุนใน
บริษัทลงทุน ผู  จัดการกองทรัสต จะใชความ
พยายามในการดูแลใหสิทธิในการลงคะแนนผู
ถือหุนของกองทรัสต มีไมนอยกวาสัดสวนตามท่ี
ไดกําหนดไวในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. 
และจะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการแกไข
ขอบังคับของบริษัท และ/หรือ เอกสารอื ่นใด 
ของ DMI เพื่อใหสอดคลองกับการกํากับดูแล
บริษัทลงทุนและบริษัทย อยของกองทรัสต
ดังกลาวขางตน และปกปองสิทธิของกองทรัสต 
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DREIT ในฐานะผูถือหุนใน DMI และบริษัทยอย
ของกองทรัสต 

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

ฝายกากับตรสอบ บริหาร และัการาสยงะ
กาหนแนทางการปองกนัการลงรูขอูลภายใน และ
ปองกันการใประยนากขอูลภายใน ทังน �ื�อ
รักษาประยนท  ท  ส ุของกองทรัสต และผู ถือ
หนยทรัสต ซึงะการานินแนทางตางๆ ังน 

(1) ฝายกากับตรสอบ บริหาร และัการา
สยงะานินการตรสอบาแตละฝายงาน
การัทาบัญุอกสารและ�ั�ก็บอกสารท
ก ยของกับฝายงานของตนอยางนอยปละ 1 
(หนึง) รัง 

(2) �ั�ใหการแบงแยกหนยงานและบุลากรท
ปฏิบัติหน าท  ซ ึ  งอาะ าขัแย งทาง
ผลประยนออกากกัน หรือแบงแยกทนท
ปฏิบัติงานออกากกัน (Chinese Wall) �ื�อ
ปองกันการรัหลของขอูลภายใน แก 
1) กาหนบุลทสนรในการ�ิ�ารณา

และรั บทราบข  อ ู ลภายใน  (Access 
Person) ย ฝายกากับตรสอบ บริหาร 
และ�ั�การาส  ยง  ะ า นินการ
ปรับปรุงรายื อบ ุลท สาารถขาถึง
ข อูลภายใน (Access Person) ให  ปน
ป  ุบันท ุกรั  งท     การยกย ายหรือ
ปลยนแปลงตาแหนงหนาทงาน 

2) บ ุลท  สาารถข าถ ึงข อ ูลภายใน 
(Access Person) อ า   ป  น ก ร ร ก า ร 
ผูบริหาร หรือนักงาน หรือบุลอืนาก
ภายนอก ยฝายกากับตรสอบ บริหาร 
และ�ั�การาสยงะกาหนใหบุล
�ั�งกลาตองปฏิบัติตาระบยบกฏกณฑท
ก ยของของบริษัทฯ ยรงรัและ
อน ุญาตให  ข  าถ ึ ง    ฉาะข อ ู ลท
าปนตองใปฏิบัติงาน ยลักษณะ
งานหรือตาแหนงงานท ก อใหกิา
ขัแยงทางผลประยน 

- �ั�ใหบุลท สาารถขาถ ึงข อูล
ภายใน (Access Person) รหัสผาน
ในการขาถึงขอูลอิล็กทรอนิกส และ
สถานท �ั�ก็บขอูลท อยู ในรูปของ
อกสารในส นท  ก  ยของกับการ
ปฏิบัติงานของตนแยกตางหากากกัน 

- �ั�ใหระบบปองกันิใหบุลทใ
กล ุ บ ุลท สาารถข าถ ึงขอูล
ภายใน (Access Person) ขาถึงขอลู
ภายในของกองทรัสตท�ั�ก็บในระบบ
อ�ิ�ตอร และบุิใหการ
รัหลของขอูลสาหรับขอูลทอยูใน
รูปของอกสาร 

(3) ณะกรรการ ผูบริหารของบริษัทฯ นักงาน 
และผูทกยของกับการบริหารัการกองทรัสต
หนาทรายงานใหฝายกากับตรสอบ บริหาร 
และั ก าราส   ย งทร าบถ ึ งก าร ถื อ
หนยทรัสตของกองทรัสตท  บริษัทฯ บริหาร
�ั�การทตนองและบุลทกยของถืออยู ย
แงปรับปรุงขอูลใหปนป�ุ�บันตอบริษัทฯ ทุก
สินตราส ทังน หาณะกรรการ ผูบริหาร
ของบริษัทฯ นักงาน และผูทก ยของกับการ
บริหารัการกองทรัสต และบุลทกยของ
ของบุลนันทรับทราบหรืออารับทราบ
ขอูลภายในทยังปผยตอสาธารณน ทา
การซือขายหุนหรือักนใหบุลอืนซือ หรือ
ขาย หรือสนอซือ หรือสนอขายหนยทรัสต
ของกองทรัสตทบริษัทฯ บริหาร�ั�การ าะ
ยตนอง หรือผ านนายหนา ในขณะท ยัง
รอบรองขอูลทยังปผยตอสาธารณน
อยู ในการน ฝายกากับตรสอบ บริหาร และ
�ั�การาสยงอาานินการสุตรประัติ
การซือขายหลักทรัยของบุลังกลา และ
ผูฝาฝนะถูกลงทษทางินัยตานยบายของ
บริษัทฯ 

(4) แนทางานินการ ือปองกันการใประยน
ากขอูลภายใน และแนทางในการานินการ
กรณทการฝาฝน ฝายกากับตรสอบ บริหาร 
และัการาส  ยง ก าหนแนทาง
านินการสาหรับกรณขางตน�ั�งน 
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การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

ฝายกากับตรสอบ บริหาร และัการาสยงะ
กาหนแนทางการปองกนัการลงรูขอูลภายใน และ
ปองกันการใประยนากขอูลภายใน ทังน �ื�อ
รักษาประยนท  ท  ส ุของกองทรัสต และผู ถือ
หนยทรัสต ซึงะการานินแนทางตางๆ ังน 

(1) ฝายกากับตรสอบ บริหาร และัการา
สยงะานินการตรสอบาแตละฝายงาน
การัทาบัญุอกสารและ�ั�ก็บอกสารท
ก ยของกับฝายงานของตนอยางนอยปละ 1 
(หนึง) รัง 

(2) �ั�ใหการแบงแยกหนยงานและบุลากรท
ปฏิบัติหน าท  ซ ึ  งอาะ าขัแย งทาง
ผลประยนออกากกัน หรือแบงแยกทนท
ปฏิบัติงานออกากกัน (Chinese Wall) �ื�อ
ปองกันการรัหลของขอูลภายใน แก 
1) กาหนบุลทสนรในการ�ิ�ารณา

และรั บทราบข  อ ู ลภายใน  (Access 
Person) ย ฝายกากับตรสอบ บริหาร 
และ�ั�การาส  ยง  ะ า นินการ
ปรับปรุงรายื อบ ุลท สาารถขาถึง
ข อูลภายใน (Access Person) ให  ปน
ป  ุบันท ุกรั  งท     การยกย ายหรือ
ปลยนแปลงตาแหนงหนาทงาน 

2) บ ุลท  สาารถข าถ ึงข อ ูลภายใน 
(Access Person) อ า   ป  น ก ร ร ก า ร 
ผูบริหาร หรือนักงาน หรือบุลอืนาก
ภายนอก ยฝายกากับตรสอบ บริหาร 
และ�ั�การาสยงะกาหนใหบุล
�ั�งกลาตองปฏิบัติตาระบยบกฏกณฑท
ก ยของของบริษัทฯ ยรงรัและ
อน ุญาตให  ข  าถ ึ ง    ฉาะข อ ู ลท
าปนตองใปฏิบัติงาน ยลักษณะ
งานหรือตาแหนงงานท ก อใหกิา
ขัแยงทางผลประยน 

- �ั�ใหบุลท สาารถขาถ ึงข อูล
ภายใน (Access Person) รหัสผาน
ในการขาถึงขอูลอิล็กทรอนิกส และ
สถานท �ั�ก็บขอูลท อยู ในรูปของ
อกสารในส นท  ก  ยของกับการ
ปฏิบัติงานของตนแยกตางหากากกัน 

- �ั�ใหระบบปองกันิใหบุลทใ
กล ุ บ ุลท สาารถข าถ ึงขอูล
ภายใน (Access Person) ขาถึงขอลู
ภายในของกองทรัสตท�ั�ก็บในระบบ
อ�ิ�ตอร และบุิใหการ
รัหลของขอูลสาหรับขอูลทอยูใน
รูปของอกสาร 

(3) ณะกรรการ ผูบริหารของบริษัทฯ นักงาน 
และผูทกยของกับการบริหารัการกองทรัสต
หนาทรายงานใหฝายกากับตรสอบ บริหาร 
และั ก าราส   ย งทร าบถ ึ งก าร ถื อ
หนยทรัสตของกองทรัสตท  บริษัทฯ บริหาร
�ั�การทตนองและบุลทกยของถืออยู ย
แงปรับปรุงขอูลใหปนป�ุ�บันตอบริษัทฯ ทุก
สินตราส ทังน หาณะกรรการ ผูบริหาร
ของบริษัทฯ นักงาน และผูทก ยของกับการ
บริหารัการกองทรัสต และบุลทกยของ
ของบุลนันทรับทราบหรืออารับทราบ
ขอูลภายในทยังปผยตอสาธารณน ทา
การซือขายหุนหรือักนใหบุลอืนซือ หรือ
ขาย หรือสนอซือ หรือสนอขายหนยทรัสต
ของกองทรัสตทบริษัทฯ บริหาร�ั�การ าะ
ยตนอง หรือผ านนายหนา ในขณะท ยัง
รอบรองขอูลทยังปผยตอสาธารณน
อยู ในการน ฝายกากับตรสอบ บริหาร และ
�ั�การาสยงอาานินการสุตรประัติ
การซือขายหลักทรัยของบุลังกลา และ
ผูฝาฝนะถูกลงทษทางินัยตานยบายของ
บริษัทฯ 

(4) แนทางานินการ ือปองกันการใประยน
ากขอูลภายใน และแนทางในการานินการ
กรณทการฝาฝน ฝายกากับตรสอบ บริหาร 
และัการาส  ยง ก าหนแนทาง
านินการสาหรับกรณขางตน�ั�งน 

 
 

1) รวบรวม และประกาศรายชือ่ของหลกัทรัพย
ท ี ่ จะต องควบค ุมดูแลการซ ื ้อขายของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท
ฯ  ซึ่งในเบื้องตนไดแกหลักทรัพยของบริษัท 
ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (DUSIT) หนวยทรัสต
ของกองทรัสตท ี ่บริษัทฯ บริหารจัดการ 
รวมทั้งตราสารที ่เกี ่ยวของกับหลักทรัพย
ดังกลาว ภายหลังจากที ่หลักทรัพยไดจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยแลว 

2) ประกาศให กรรมการ ผ ู บ ริหาร  และ
พนักงานทุกคนของบริษัทฯ รับทราบถึง
กําหนดระยะเวลาที่หามซื้อขายหลักทรัพย
ดังกลาว ซึ่งไดแก ชวงที่บริษัทฯ ไดรับหรือมี
โอกาสที ่จะได รับขอมูลภายในเกี ่ยวกับ
ขอมูลผูออกหลักทรัพยดังกลาว อาทิ 30 
วันล วงหน าก อนวันครบก ําหนดส งงบ
การเงินหรือ 7 วันลวงหนากอนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกําหนดการจาย
ประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสต 

3) กรรมการ ผู บริหาร และพนักงานทุกคน 
จะตองรายงานการถือครองหลักทรัพยตาม
ขอ 1) ขางตนของตนเอง รวมถึงคูสมรสและ
บุตรที ่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอฝายกํากับ
ตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสี่ยง 
ตามแบบแจ งข อม ูลการถ ือครองของ
หลักทรัพยของบริษัทฯ เมื ่อเริ ่มเขาดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ 
พนักงานของบริษัทฯ และรายงานใหทราบ
ทุกครั้งเมื่อสิ้นไตรมาส  

4) ฝายกํากับตรวจสอบ บริหาร และจัดการ
ความเสี่ยง อาจมีการประกาศรายชื ่อของ
หลักทรัพยที ่หามการซื ้อขายเพิ ่มเติมได 
หากเปนหลักทรัพยที่บริษัทฯ มีโอกาสไดรับ
ขอมูลภายในของบริษัทผู ออกหลักทรัพย
ดังกลาว เชน จากการศึกษาเพื ่อเขาทํา
รายการกับบริษัทผูออกหลักทรัพยน้ัน ๆ  

5) ฝายกํากับตรวจสอบ บริหาร และจัดการ
ความเสี่ยงจะมีมาตรการตรวจสอบเพื่อให
แนใจวากรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง 

และระเบียบภายในของบริษัทฯ รวมทั้ง
ระเบียบ กฎเกณฑ และ/หรือ คําสงของ
หนวยงานที่เกี ่ยวของ โดยคํานึงถึงความ
เสี ่ยงที่พนักงานอาจมีการปฏิบัติไมเปนไป
ตามกฎเกณฑ 

การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และ
การบริหารจัดการกองทรัสต 

ในการตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพยใดๆ ผูจัดการ
กองทรัสตจะจัดใหมีการคัดเลือกและตรวจสอบ (Due 
Diligence) อสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตจะเขาลงทุน
ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง สอดคลองกับ
นโยบายการลงทุนตามสัญญากอตั้งทรัสต แบบแสดง
รายการขอมูล หนังสือชี้ชวน วัตถุประสงคในการจัดตั้ง
กองทรัสต ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยตอง
บันท ึกและจัดเก ็บขอมูลรวมทั้งเอกสาร หลักฐาน
เกี่ยวกับการคัดเลือก การตรวจสอบ และการตัดสินใจท่ี
จะลงทุนหรือไมลงทุนในทรัพยสินใดทรัพยสินหนึ ่งไว
เปนหลักฐานอางอิง โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

(1) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1) ผูจัดการกองทรัสตจะทําการคัดเลือกทรัพยสินท่ี

จะลงทุน โดยพิจารณาถึงโอกาสและความเปนไป
ไดในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงในการลงทุน
หร ือการได มาซึ ่ งทรัพยสินหลักนั ้น รวมทั้ง 
รายละเอียดในเบื้องตนเกี่ยวกับที่ต้ังและประเภท
ของทรัพยสิน และการจัดโครงสรางเงินทุนของ
กองทรัสตในการลงทุนในทรัพยสินนั ้น โดย
ห ลัก เกณฑ  ในการ พิจารณาและ คัดกรอง
ทรัพยสินท่ีจะลงทุนมีดังนี้ 
1.1) เปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อให

ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
โดยหากเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปน้ี 
จัดเปนการไดมาซึ่งสิทธคิรอบครอง 
- เปนการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยที่มี

การออก น.ส.3ก. 
- เป นการได มาซ ึ ่งสิทธิการเช าใน

อสังหาริมทรัพยที่มีการออกตราสาร
แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ประเภท น.ส.3ก. 
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1.2) อสังหาริมทรัพยท ี ่ ไดมาตองไมอยู ใน
บังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอพิพาทใด 
ๆ เวนแตบริษัทฯ และทรัสตีไดพิจารณา
โดยมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรวา
การอยูภายใตบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือ
การมีขอพิพาทนั้นไมกระทบตอการหา
ประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว
อยางมีนัยสําคัญ และเงื่อนไขการไดมาซึ่ง
อสังหาริมทรัพยน้ันยังเปนประโยชนแกผู
ถือหนวยทรัสตโดยรวม 

1.3) ก า ร ท ํ า สั ญ ญ า เ พ ื ่ อ ใ ห  ไ ด  ม า ซึ่ ง
อสังหาริมทรัพยตองไมมีขอตกลงหรือขอ
ผูกพันใด ๆ ที่อาจสงผลใหกองทรัสตไม
สามารถจําหนายอสังหาริมทรัพยในราคา
ยุติธรรม (ในขณะที่มีการจําหนาย) เชน 
ขอตกลงที่ใหสิทธิแกคู สัญญาในการซื้อ
อสังหาริมทรัพยของกองทรัสตไดก อน
บุคคลอื ่น โดยมีการกําหนดราคาไว
แนนอนลวงหนาแลว เปนตน หรืออาจมี
ผลใหกองทรัสตมีหนาที่มากกวาปกติที่ผู
เชาพึงมีเม่ือสัญญาเชาสิ้นสุดลง 

1.4) อสังหาริมทรัพยท ี ่ ไดมาตองพรอมจะ
นําไปจัดหาประโยชน โดยคิดเปนมูลคา
รวมกันไมนอยกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบ
หา) ของมูลคาหนวยทรัสตที่ขออนุญาต
เสนอขายรวมทั้งจํานวนเงินกูยืม (ถามี) 
ทั้งน้ี กองทรัสตอาจลงทุนในโครงการที่ยงั
กอสรางไมแลวเสร็จได โดยมูลคาของเงิน
ล งท ุ น ท ี ่ จ ะท ําให  ได มาและใช  พัฒนา
อสังหาริมทรัพยใหแลวเสร็จเพื ่อนําไป
จัดหาประโยชนตองไมเกินรอยละ 10 
(สิบ )  ของม ูลค  าทรัพย  สินรวมของ
กองทรัสต   (ภายหลังการเสนอขาย
หนวยทรัสต) และตองแสดงไดวาจะมี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนา
ดังกลาว โดยไมสงผลกระทบกับความอยู
รอดของกองทรัสต 

2) ผูจัดการกองทรัสตอาจมีการจางที่ปรึกษา
ที ่มีความเชี ่ยวชาญเฉพาะทาง เชน ท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย หรือที ่ปรึกษาทางวิศวกรรม 

เป นต น เพ ื ่ อมาดําเ นินการศ ึกษาใน
ประเด็นตาง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับการ
พิ จ า ร ณ า ตั ด สิ น ใ จ ล ง ท ุ น ใ น
อสังหาริมทรัพย และตรวจสอบและสอบ
ทาน (Due Diligence) อสังหาริมทรพัย
ที่กองทรัสตจะลงทุน เพื่อใหมั่นใจไดวา
ผู จัดการกองทรัสต ไดมีการศึกษาและ
พิจารณาขอมูลและปจจัยตาง ๆ ที่สําคัญ
เ ก ี ่ ย ว กั บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ล ง ท ุ น ใ น
อสังหาริมทรัพยอยางครบถวน ถูกตอง 
และเพียงพอ 

3) เมื่อพิจารณาขอมูลการศึกษาเชิงลึก และ
ผ ู  จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต  พิ จ า ร ณ า ว า
อสังหาริมทรัพยนั้นผานเกณฑที่กําหนด 
ผูจัดการกองทรัสตจะด ําเนินการตาม
กระบวนการไดมาซึ่งทรัพยสินเพิ่มเติมซึ่ง
รวมถึงการดําเนินการขอความเห็นชอบ
จากทรัสตีวาการลงทุน และ/หรือ ไดมา
ใ น ทรั พ ย  สิ น ดั ง ก ล  า ว เ ป  น ไ ปต าม
ขอกําหนดของสัญญากอต้ังทรัสต สัญญา
ที่เกี่ยวของ และกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
การดําเนินการขออนุมัติตามเกณฑที่
ก ําหนดตามสัญญาก อตั ้ งทรัสต และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

(2) กระบวนการไดมาซึ่งทรัพยสินหลักเพิ่มเติม 
เมื่อผูจัดการกองทรัสตพิจารณาคัดเลือกทรัพยสินหลัก
ที่จะลงทุน รวมถึงการตรวจสอบหรือสอบทาน (การทํา 
Due Diligence) เสร็จสิ้นแลว และผูจัดการกองทรัสต
เห็นสมควรใหดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยนั้น 
ในการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินหลักจะตอง
เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1) การลงทุนหรือไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
ก า ร เช  าอสั งหา ริมท รัพย  เพ ื ่ อ การ จัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว ผูจัดการกองทรัสต
จะมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1.1) จัดใหมีการประเมินมูลคาทรัพยสินโดยผู
ป ร ะ เ มิ นม ู ล ค  า ท รัพ ย  สิ น  ร วม ท้ั ง
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑการ
ลงทุนในทรัพยสินตามประกาศสํานักงาน 
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1.2) อสังหาริมทรัพยท ี ่ ไดมาตองไมอยู ใน
บังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอพิพาทใด 
ๆ เวนแตบริษัทฯ และทรัสตีไดพิจารณา
โดยมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรวา
การอยูภายใตบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือ
การมีขอพิพาทนั้นไมกระทบตอการหา
ประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว
อยางมีนัยสําคัญ และเงื่อนไขการไดมาซึ่ง
อสังหาริมทรัพยน้ันยังเปนประโยชนแกผู
ถือหนวยทรัสตโดยรวม 

1.3) ก า ร ท ํ า สั ญ ญ า เ พ ื ่ อ ใ ห  ไ ด  ม า ซึ่ ง
อสังหาริมทรัพยตองไมมีขอตกลงหรือขอ
ผูกพันใด ๆ ที่อาจสงผลใหกองทรัสตไม
สามารถจําหนายอสังหาริมทรัพยในราคา
ยุติธรรม (ในขณะที่มีการจําหนาย) เชน 
ขอตกลงที่ใหสิทธิแกคู สัญญาในการซื้อ
อสังหาริมทรัพยของกองทรัสตไดก อน
บุคคลอื ่น โดยมีการกําหนดราคาไว
แนนอนลวงหนาแลว เปนตน หรืออาจมี
ผลใหกองทรัสตมีหนาที่มากกวาปกติที่ผู
เชาพึงมีเม่ือสัญญาเชาสิ้นสุดลง 

1.4) อสังหาริมทรัพยท ี ่ ไดมาตองพรอมจะ
นําไปจัดหาประโยชน โดยคิดเปนมูลคา
รวมกันไมนอยกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบ
หา) ของมูลคาหนวยทรัสตที่ขออนุญาต
เสนอขายรวมทั้งจํานวนเงินกูยืม (ถามี) 
ทั้งน้ี กองทรัสตอาจลงทุนในโครงการที่ยงั
กอสรางไมแลวเสร็จได โดยมูลคาของเงิน
ล งท ุ น ท ี ่ จ ะท ําให  ได มาและใช  พัฒนา
อสังหาริมทรัพยใหแลวเสร็จเพื ่อนําไป
จัดหาประโยชนตองไมเกินรอยละ 10 
(สิบ )  ของม ูลค  าทรัพย  สินรวมของ
กองทรัสต   (ภายหลังการเสนอขาย
หนวยทรัสต) และตองแสดงไดวาจะมี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนา
ดังกลาว โดยไมสงผลกระทบกับความอยู
รอดของกองทรัสต 

2) ผูจัดการกองทรัสตอาจมีการจางที่ปรึกษา
ที ่มีความเชี ่ยวชาญเฉพาะทาง เชน ท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย หรือที ่ปรึกษาทางวิศวกรรม 

เป นต น เพ ื ่ อมาดําเ นินการศ ึกษาใน
ประเด็นตาง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับการ
พิ จ า ร ณ า ตั ด สิ น ใ จ ล ง ท ุ น ใ น
อสังหาริมทรัพย และตรวจสอบและสอบ
ทาน (Due Diligence) อสังหาริมทรพัย
ที่กองทรัสตจะลงทุน เพื่อใหมั่นใจไดวา
ผู จัดการกองทรัสต ไดมีการศึกษาและ
พิจารณาขอมูลและปจจัยตาง ๆ ที่สําคัญ
เ ก ี ่ ย ว กั บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ล ง ท ุ น ใ น
อสังหาริมทรัพยอยางครบถวน ถูกตอง 
และเพียงพอ 

3) เมื่อพิจารณาขอมูลการศึกษาเชิงลึก และ
ผ ู  จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต  พิ จ า ร ณ า ว า
อสังหาริมทรัพยนั้นผานเกณฑที่กําหนด 
ผู จัดการกองทรัสตจะด ําเนินการตาม
กระบวนการไดมาซึ่งทรัพยสินเพิ่มเติมซึ่ง
รวมถึงการดําเนินการขอความเห็นชอบ
จากทรัสตีวาการลงทุน และ/หรือ ไดมา
ใ น ทรั พ ย  สิ น ดั ง ก ล  า ว เ ป  น ไ ปต าม
ขอกําหนดของสัญญากอต้ังทรัสต สัญญา
ที่เกี่ยวของ และกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
การดําเนินการขออนุมัติตามเกณฑที่
ก ําหนดตามสัญญาก อตั ้ งทรัสต และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

(2) กระบวนการไดมาซึ่งทรัพยสินหลักเพิ่มเติม 
เมื่อผูจัดการกองทรัสตพิจารณาคัดเลือกทรัพยสินหลัก
ที่จะลงทุน รวมถึงการตรวจสอบหรือสอบทาน (การทํา 
Due Diligence) เสร็จสิ้นแลว และผูจัดการกองทรัสต
เห็นสมควรใหดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยนั้น 
ในการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินหลักจะตอง
เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1) การลงทุนหรือไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
ก า ร เช  าอสั งหา ริมท รัพย  เพ ื ่ อ การ จัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว ผูจัดการกองทรัสต
จะมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1.1) จัดใหมีการประเมินมูลคาทรัพยสินโดยผู
ป ร ะ เ มิ นม ู ล ค  า ท รัพ ย  สิ น  ร วม ท้ั ง
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑการ
ลงทุนในทรัพยสินตามประกาศสํานักงาน 

 
 

ก .ล .ต .  โดยผ ู  จั ดการกองท รัสต จ ะ
ดําเนินการสงรายการอสังหาริมทรัพยที่
ไดรับการคัดเลือกในเบื้องตนใหผูประเมิน
ม ูลค าทรัพย  สิน เพ ื ่ อประเมินม ูลคา
ทรัพยสินที ่กองทรัสต จะลงทุน โดยมี
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 
- ผู ประเมินมูลคาทรัพยสินตองเปน

บุคคลที ่ได  รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. เกี ่ยวกับการให
ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคา
ทรัพยสินและผูประเมินหลัก 

- เป นการประเมินมูลคาอยางเต็ม
รูปแบบที่ม ีการตรวจสอบเอกสาร
สิทธิและเปนไปเพื ่อวัตถุประสงค
สาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอผู
ลงทุน โดยผูประเมินมูลคาทรัพยสิน
อยางนอย 2 (สอง) ราย 

1.2) พิจารณาโครงสรางเงินทุนในการลงทุน
หรือไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย 

1.3) พิจารณาในดานสาระสําคัญของรายการ
ดังตอไปน้ี 

1. เปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

2. เปนไปเพื ่อประโยชนที ่ดีที ่สุดของ
กองทรัสต 

3. มีความสมเหตุสมผลและใชราคาท่ี
เปนธรรม 

4. ผูที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในการเขา
ท ําธ ุรกรรมไมม ีส วนร วมในการ
ตัดสินใจเขาทําธุรกรรมน้ัน 

1.4) ดําเนินการอื่นใดใหเปนไปตามที่มีการ
ประกาศไวตามหลักเกณฑการลงทุนใน
ทรัพยสินตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. 
และที่จะไดแกไขเพิ่มเติม 

2) น อ กจ ากนี้  ใ น ก า ร ล ง ท ุ น ห ร ื อ ไ ด  ม า ซึ่ ง
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย  ห ร ื อ สิ ท ธิ ก า ร เ ช า

อสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม (Ongoing) ผูจัดการ
กองทรัสต จะมีการดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

2.1) ในดานสาระของรายการ พิจารณาวาเปน
ธุรกรรมที่เขาลักษณะ ดังตอไปน้ี 

1. เปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

2. เปนไปเพื ่อประโยชนที ่ดีที ่ส ุดของ
กองทรัสต 

3. มีความสมเหตุสมผลและใชราคาท่ี
เปนธรรม 

4. คาใชจายในการเขาทําธุรกรรมท่ี
เรียกเก็บจากกองทรัสต (ถามี) อยูใน
อัตราที่เปนธรรมและเหมาะสม 

5. ผูที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในการเขา
ท ําธ ุรกรรมไมม ีส วนร วมในการ
ตัดสินใจเขาทําธรุกรรมนั้น 

2.2) ในดานระบบในการอนุมัติตองดําเนินการ 
ดังตอไปน้ี 

1. กรณีเจาของ ผูใหเชา หรือผูโอนสิทธิ
การเชามิไดเปนบริษัทฯ หรือบุคคลท่ี
เกี่ยวโยงกันกับผูจดัการกองทรัสต 

ก. ไดรับความเห็นชอบจากทรัสตี
วา เปนธุรกรรมที ่เปนไปตาม
สัญญากอต้ังทรัสตและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของแลว 

ข. พิจารณาเสนอขออนุมัติตาม
ขนาดรายการ ดังตอไปน้ี 

- ในกรณีที ่เปนการไดมาซึ่ง
ทรัพยสินหลักที่มีมูลคาตํ ่า
กวารอยละ 10 (สิบ) ของ
ม ูลค าทรัพย  สินรวมของ
กองทรัสต ตองไดรับอนุมัติ
จากกรรมการผูจัดการ 
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- ในกรณีที่เปนการไดมาซึ่ง
ทรัพย  สินหลักท ี ่ม ีม ูลคา
ตั้งแตรอยละ 10 (สิบ) ข้ึน
ไป แตตํ ่ากวารอยละ 30 
( ส า ม สิ บ )  ข อ ง ม ู ล ค า
ท รั พ ย  สิ น ร ว ม ข อ ง
กองทรัสต ตองไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ดวย 

- ในกรณีที่เปนการไดมาซึ่ง
ทรัพย  สินหลักท ี ่ม ีม ูลคา
ตั้งแตรอยละ 30 (สามสิบ) 
ขึ ้นไป ของมูลคาทรัพยสิน
รวมของกองทรัสต ต อง
ไดรับมติของที่ประชุมผูถือ
หน วยทรัสต ด วยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 
(สามในสี่) ของจํานวนเสยีง
ทั ้ ง ห ม ด ข อ ง ผ ู  ถื อ
หน วยทรัสต ท ี ่มาประชุม
และมสีิทธิออกเสียง 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมาย  ประกาศ 
หลักเกณฑ และขอบังคับที่
เกี่ยวของ บริษัทฯ จะปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ประกาศ 
หลักเกณฑ และขอบังคับที่
เกี่ยวของที่ไดแกไขดังกลาว 

3) ในกรณีที ่ตองขอมติที่ประชุมผู ถือหนวยทรัสต 
หนังส ือเชิญประชุมผู ถ ือหนวยทรัสต ตองมี
ความเห ็นของท ี ่ ปร ึกษาทางการเงิน เพื่ อ
ประกอบการขอมติที่ประชุมผู ถือหนวยทรัสต
ดวย โดยจะนําสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา
ตามสวนที่วาดวยการเปดเผยขอมูลตามประกาศ 
บจ/ร  29-00 เ ร ื ่ อ ง การ รับ  ก า ร เป  ด เผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนหน วยทรัสต
ของทรัสตเพ ื ่อการลงท ุน พ.ศ. 2558 และ

ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที ่ สร. 26/2555 
เรื่องขอกําหนดเกี่ยวกับรายการและขอความใน
สัญญากอตั้งทรัสต ของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย และที่จะมีการแกไขเพ่ิมเติม 

(3) การจําหนายไปซึ่งทรัพยสินหลัก 

ในกรณีที่เปนการพิจารณาจําหนายไปซึ่งทรัพยสินหลัก 
ผูจัดการกองทรัสตจะจัดทําการประเมินทรัพยสินหลักท่ี
จะจําหนายไปภายใตแผนการปฏิบัติงานเพื่อกอใหเกิด
รายไดและผลประโยชนตอบแทนที่ดีที่สุดตอกองทรัสต
และผูถือหนวยทรัสต โดยขั้นตอนในการจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินหลัก มดีังน้ี  

1) ผูจัดการกองทรัสต จะจัดทําการประเมินมูลคา
ทรัพยสินหลักที่จะจําหนายไปตามหลักเกณฑท่ี
เกี่ยวของ 

2) ผูจัดการกองทรัสต จะมีการดําเนินการจําหนาย
ไปโดยเปดเผย และมีสาระของรายการ มีระบบ
ในการอน ุมั ติ  และม ีกระบวนการขอความ
เห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผูถือ
หนวยทรัสตตามที่กําหนดในสัญญากอตั้งทรัสต  

3) การจ ํ าหน  ายทรัพย สินหลักท ี ่ เข าลักษณะ
ดังตอไปนี้ นอกจากจะตองเปนไปตามที่กําหนด
ในขอ 1) แลว จะตองเปนกรณีที่เปนเหตุจําเปน
และสมควร โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
(Board of Directors) ของผูจัดการกองทรัสต
ดวย 
- การจ ําหนายทรัพย สินหลักก อนครบ 1 

(หนึ ่ง) ปนับแตวันที ่กองทรัสตไดมาซึ่ง
ทรัพยสินหลักน้ัน 

- การจาํหนายทรัพยสินหลักที่กองทรสัตไดมา
ซึ่งกรรมสิทธิ์ ใหแกเจาของเดิม 

การคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
และ/หรือ ผูเชาชวงทรัพยสินหลัก 

ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการพิจารณาและคัดเลือก
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย และ/หรือ ผูเชาชวงทรัพยสิน
หลัก โดยคํานึงถ ึงคุณสมบัติที ่จะตองเปนไปตามท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด โดยตองเปนผูที่มีคุณสมบัติ
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- ในกรณีที่เปนการไดมาซึ่ง
ทรัพย  สินหลักท ี ่ม ีม ูลคา
ตั้งแตรอยละ 10 (สิบ) ข้ึน
ไป แตตํ ่ากวารอยละ 30 
( ส า ม สิ บ )  ข อ ง ม ู ล ค า
ท รั พ ย  สิ น ร ว ม ข อ ง
กองทรัสต ตองไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ดวย 

- ในกรณีที่เปนการไดมาซึ่ง
ทรัพย  สินหลักท ี ่ม ีม ูลคา
ตั้งแตรอยละ 30 (สามสิบ) 
ขึ ้นไป ของมูลคาทรัพยสิน
รวมของกองทรัสต ต อง
ไดรับมติของที่ประชุมผูถือ
หน วยทรัสต ด วยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 
(สามในสี่) ของจํานวนเสยีง
ทั ้ ง ห ม ด ข อ ง ผ ู  ถื อ
หน วยทรัสต ท ี ่มาประชุม
และมสีิทธิออกเสียง 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมาย  ประกาศ 
หลักเกณฑ และขอบังคับที่
เกี่ยวของ บริษัทฯ จะปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ประกาศ 
หลักเกณฑ และขอบังคับที่
เกี่ยวของที่ไดแกไขดังกลาว 

3) ในกรณีที ่ตองขอมติที่ประชุมผู ถือหนวยทรัสต 
หนังส ือเชิญประชุมผู ถ ือหนวยทรัสต ตองมี
ความเห ็นของท ี ่ ปร ึกษาทางการเงิน เพื่ อ
ประกอบการขอมติที่ประชุมผู ถือหนวยทรัสต
ดวย โดยจะนําสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา
ตามสวนที่วาดวยการเปดเผยขอมูลตามประกาศ 
บจ/ร  29-00 เ ร ื ่ อ ง การ รับ  ก า ร เป  ด เผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนหน วยทรัสต
ของทรัสตเพ ื ่อการลงท ุน พ.ศ. 2558 และ

ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที ่ สร. 26/2555 
เรื่องขอกําหนดเกี่ยวกับรายการและขอความใน
สัญญากอตั้งทรัสต ของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย และที่จะมีการแกไขเพ่ิมเติม 

(3) การจําหนายไปซึ่งทรัพยสินหลัก 

ในกรณีที่เปนการพิจารณาจําหนายไปซึ่งทรัพยสินหลัก 
ผูจัดการกองทรัสตจะจัดทําการประเมินทรัพยสินหลักท่ี
จะจําหนายไปภายใตแผนการปฏิบัติงานเพื่อกอใหเกิด
รายไดและผลประโยชนตอบแทนที่ดีที่สุดตอกองทรัสต
และผูถือหนวยทรัสต โดยขั้นตอนในการจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินหลัก มดีังน้ี  

1) ผูจัดการกองทรัสต จะจัดทําการประเมินมูลคา
ทรัพยสินหลักที่จะจําหนายไปตามหลักเกณฑท่ี
เกี่ยวของ 

2) ผูจัดการกองทรัสต จะมีการดําเนินการจําหนาย
ไปโดยเปดเผย และมีสาระของรายการ มีระบบ
ในการอน ุ มัติ  และม ีกระบวนการขอความ
เห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผูถือ
หนวยทรัสตตามที่กําหนดในสัญญากอตั้งทรัสต  

3) การจ ํ าหน  ายทรัพย สินหลักท ี ่ เข าลักษณะ
ดังตอไปนี้ นอกจากจะตองเปนไปตามที่กําหนด
ในขอ 1) แลว จะตองเปนกรณีที่เปนเหตุจําเปน
และสมควร โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
(Board of Directors) ของผูจัดการกองทรัสต
ดวย 
- การจ ําหนายทรัพย สินหลักก อนครบ 1 

(หนึ ่ง) ปนับแตวันที ่กองทรัสตไดมาซึ่ง
ทรัพยสินหลักน้ัน 

- การจาํหนายทรัพยสินหลักที่กองทรสัตไดมา
ซึ่งกรรมสิทธิ์ ใหแกเจาของเดิม 

การคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
และ/หรือ ผูเชาชวงทรัพยสินหลัก 

ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการพิจารณาและคัดเลือก
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย และ/หรือ ผูเชาชวงทรัพยสิน
หลัก โดยคํานึงถ ึงคุณสมบัติที ่จะตองเปนไปตามท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด โดยตองเปนผูที่มีคุณสมบัติ

 
 

ครบถวนตามกฎหมายในการดําเนินธุรกิจประเภท
โรงแรม มีประสบการณ ชื่อเสียงเปนที่รูจัก และผลงาน
ในอดีต ไมนอยกวา 3 ป มีฐานะทางการเงินมั่นคง มี
มาตรฐานและระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบการ
ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  

การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย และ/หรือ 
ผูเชาชวงทรัพยสิน 

ผู จั ดการกองทรัสต   ได มอบหมายให  ผ ู  บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย  และ/หร ือ ผ ู  เช าช วงทรัพย  สิน 
ดําเนินการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่
กองทรัสต  เข าลงท ุน เพ ื ่ อก อให  เกิดรายได และ
ผลประโยชนตอบแทนที่ดีที ่สุดตอกองทรัสตและผูถือ
หนวยทรัสต โดยผูจัดการกองทรัสตไดกําหนดแนวทาง
ในการกํากับดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) กําหนดใหผู เช าทรัพยสินหลักจัดทําแผนการ
จัดหารายไดประจ ําป  ประมาณการรายได
คาใชจายของอสังหาริมทรัพย แผนการใชเงิน
สําหรับรายจายสวนทุน และแผนการปรับปรุง
อาคารสิ่งปลูกสรางท่ีกองทรัสตลงทุน ใหบริษัทฯ 
ในฐานะผู จัดการกองทรัสตเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติ 

2) ตรวจสอบ ดูแลใหผ ู  เช าทรัพย  สินหลักของ
กองทรัสต ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยสินของกองทรัสต และปฏิบัติตามเงื่อนไข
ตาง ๆ ตามสัญญาที่ไดตกลงกัน 

3) ติดตาม ด ูแลให ผ ู  เช  าทรัพย  สินหลั กของ
กองทรัสตดําเนินการประเมินสถานการณทาง
เศรษฐกิจ ธ ุรกิจท องเที ่ยวและโรงแรม และ
สถานการณ อ ื ่นท ี ่ เก ี ่ ยวข องกับการจัดหา
ประโยชนจากทรัพยสินของกองทรัสต และเสนอ
ขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการติดตามการจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยใหแกบริษัทฯ 

4) ติดตาม ควบคุมดูแลผูเชาทรัพยสินหลักของ
กองทรัสตใหดูแลคุณภาพของทรัพยสินหลักของ

กองทรัสต โดยจัดใหมีการปรับปรุง ซอมแซม
และบํารุงรักษาทรัพยสินหลักของกองทรัสต
อยางสมํ่าเสมอเพื่อใหอยูในสภาพดีและพรอมใช
จัดหาประโยชนอยูเสมอ รวมทั้งมีลักษณะเปนไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของในการดูแลคุณภาพของ
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต 

5) ติดตาม ตรวจสอบดูแลการดําเนินการตาม
แผนการดูแลทรัพยสิน นโยบาย และกลยุทธใน
การจัดหาผลประโยชนของบริษัทฯ รวมทั้งการ
ดําเนินการตามเง ื ่อนไขของสัญญาเช า โดย
กําหนดใหมีการจัดทํารายงานการดําเนินงานใน
การบริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสตเพ่ือ
จัดสงใหแกบริษัทฯ 

6) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการสุมตรวจการ
ดําเนินงานของผูเชาทรัพยสินหลักของกองทรัสต 
โดยหากพบวาการดําเนินงานในจุดใดตองมีการ
ปรับปร ุงแกไข บริษัทฯ จะกําหนดใหผ ู  เชา
ทรัพยสินหลักของกองทรัสตทําแผนงานปรับปรงุ
แกไขการดําเนินงานในจุดนั้น ๆ 

ตลอดป 2564 เนื่องจากเปนปที่ยังคงไดรับผลกระทบ
จากการแพรระบาดของโรค COVID-19 จึงสงผลให
รายไดของโรงแรมยังไม ปรับตัวฟ นค ืน ผู จัดการ
กองทรัสตได ตรวจสอบรายไดและคาใชจ ายอยาง
ใกลชิด และเห็นถึงความตั้งใจและความพยายามของ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการลดคาใชจายที่ไมจําเปน
ออกไปกอน  

การติดตามดูแลผลประโยชนของ
กองทรัสต 

ผู  จัดการกองทรัสตมีวัตถุประสงคหลักที ่จะบริหาร
ทรัพยสินหลักของกองทรัสตเพื่อประโยชนสูงสุดของ
กองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตโดยรวม โดยผูจัดการ
กองทรัสต มีแนวทางและระบบในการติดตามและดูแล
ผลประโยชนจากทรัพยสิน ดังตอไปน้ี 

1)  กองทรัสตและผูจัดการกองทรัสตมีนโยบายที่จะ
ดําเนินการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินหลัก 
โ ดย ก า ร น ํ า อ สั ง ห า ริ มท รัพ ย  ห ลั ก  แ ล ะ
สังหาริมทรัพยที่เกี่ยวของ ใหเชา และ/หรือ เชา
ชวงแกผู เช าทรัพย สินหลัก เพื ่อนําไปจัดหา
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2) ผูจัดการกองทรัสตและทรัสตี จะติดตามผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสตในแตละป โดยการ
เปร ียบเท ียบผลการดําเนินงานและรายได
คาใชจายกับงบประมาณประจําป  

3) ผูจัดการกองทรัสตและผูเชาทรัพยสินหลักของ
กองทรั สต  จะ ร  วมกั น ในกา รสร  า งความ
เจริญเติบโตทางธรุกิจและพัฒนาความสัมพันธที่
ดีกับลูกคา พรอมทั้งบริหารจัดการใหอัตราการ
เข า พักและอัตราค าห องพักอย ู  ในระดับที่
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกองทรัสต  

4) ผูจัดการกองทรัสตและผูเชาทรัพยสินหลักของ
กองทรัสตจะทํางานกันอยางใกลชิด เพื ่อเพ่ิม
ศักยภาพของทรัพยสินหลัก ซึ ่งการดําเนินการ
ดังกล าวจะรวมถึงการดูแลและบําร ุงรักษา
ทรัพยสินหลักและการปรับปรุงภาพลักษณของ
ทรัพยสินหลัก 

5) ผู จัดการกองทรัสตจะจัดใหมีการประกันภัย
สําหรับทรัพยสินหลักของกองทรัสต ดังตอไปนี้ 

-  การประกันภัยทรัพยสินสําหรับความเสี่ยง
ทุกประเภท (All Risks Insurance) โดย
ทําเปนการประกันทรัพยสินอยางเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อคุมครองถึงความเสี่ยงภัย
อันอาจจะเกิดแกทรัพยสิน โดยวงเงินเอา
ประกันภัยพิจารณาตามการประกันมูลคา
ของใหม (Replacement Cost) ไมรวม
ตนทุนคาท่ีดิน  

-  ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย ค ว า ม รั บ ผิ ด ต อ
บ ุ ค คล ภา ย น อ ก  ( Public Liabilities 
Insurance) ท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

-  การประกันภัยกรณ ีธ ุ รกิ จหย ุ ดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) 

6) การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะมีการ
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

-  ในการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี ่ยวโยงกัน
กับผู  จัดการกองทรัสตจะดําเนินการให
เปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและกฎหมาย
ที่เกี ่ยวของ และเปนไปเพื่อประโยชนที ่ดี
ที่สุดของกองทรัสต  

-  ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะตองเปน
ธุรกรรมที ่มีความสมเหตุสมผลและเปน
ธรรม 

-  บุคคลท่ีมีสวนไดเสียกับการทําธุรกรรมไมวา
ทางตรงหรือทางออมจะตองไมเขามามีสวน
รวมในการตัดสินใจเขาทําธุรกรรม 

- การคิดคาใช จ ายท ี ่ เกิดจากการเข าท ํา
ธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกันตองใชราคา
แ ล ะ อั ต ร า ท ี ่ เ ป  น ธ ร ร มแ ล ะ ม ี ค ว าม
สมเหตุสมผล 

คาตอบแทนของผูจัดการกองทรัสต 

ผูจัดการกองทรัสตจะไดรับคาธรรมเนียมในการปฏิบัติ
หนาที ่ตามสัญญาแตงตั้งผู จัดการกองทรัสต โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) คาธรรมเนียมพื้นฐาน 

ผูจัดการกองทรัสต จะไดรับคาตอบแทนในอัตราไมเกิน
รอยละ 2.00 (สอง) ตอป ของมูลคาทรัพยสินรวมของ
กองทรัสต ทั ้งน ี ้  ค าตอบแทนดังกล าวไมต ํ ่ากวา 
2,000,000 (สองลาน) บาทตอป 

2) คาธรรมเนียมในการไดมา / จําหนายไปซึ่ง
ทรัพย สินของกองทรัสต  (Acquisition / 
Disposal Fee) 

ผูจัดการกองทรัสต จะไดรับคาธรรมเนียมไมเกินรอยละ 
1.00 ของมูลคาที่ทรัพยสินที่ไดมาหรือจําหนายไปของ
กองทรัสต 
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2) ผูจัดการกองทรัสตและทรัสตี จะติดตามผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสตในแตละป โดยการ
เปร ียบเท ียบผลการดําเนินงานและรายได
คาใชจายกับงบประมาณประจําป  

3) ผูจัดการกองทรัสตและผูเชาทรัพยสินหลักของ
กองทรั สต  จะ ร  วมกั น ในกา รสร  า งความ
เจริญเติบโตทางธรุกิจและพัฒนาความสัมพันธที่
ดีกับลูกคา พรอมทั้งบริหารจัดการใหอัตราการ
เข า พักและอัตราค าห องพักอย ู  ในระดับที่
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกองทรัสต  

4) ผูจัดการกองทรัสตและผูเชาทรัพยสินหลักของ
กองทรัสตจะทํางานกันอยางใกลชิด เพื ่อเพ่ิม
ศักยภาพของทรัพยสินหลัก ซึ ่งการดําเนินการ
ดังกล าวจะรวมถึงการดูแลและบําร ุงรักษา
ทรัพยสินหลักและการปรับปรุงภาพลักษณของ
ทรัพยสินหลัก 

5) ผู จัดการกองทรัสตจะจัดใหมีการประกันภัย
สําหรับทรัพยสินหลักของกองทรัสต ดังตอไปนี้ 

-  การประกันภัยทรัพยสินสําหรับความเสี่ยง
ทุกประเภท (All Risks Insurance) โดย
ทําเปนการประกันทรัพยสินอยางเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อคุมครองถึงความเสี่ยงภัย
อันอาจจะเกิดแกทรัพยสิน โดยวงเงินเอา
ประกันภัยพิจารณาตามการประกันมูลคา
ของใหม (Replacement Cost) ไมรวม
ตนทุนคาท่ีดิน  

-  ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย ค ว า ม รั บ ผิ ด ต อ
บ ุ ค คล ภา ย น อ ก  ( Public Liabilities 
Insurance) ท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

-  การประกันภัยกรณ ีธ ุ รกิ จหย ุ ดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) 

6) การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะมีการ
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

-  ในการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี ่ยวโยงกัน
กับผู  จัดการกองทรัสตจะดําเนินการให
เปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและกฎหมาย
ที่เกี ่ยวของ และเปนไปเพื่อประโยชนที ่ดี
ที่สุดของกองทรัสต  

-  ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะตองเปน
ธุรกรรมที ่มีความสมเหตุสมผลและเปน
ธรรม 

-  บุคคลท่ีมีสวนไดเสียกับการทําธุรกรรมไมวา
ทางตรงหรือทางออมจะตองไมเขามามีสวน
รวมในการตัดสินใจเขาทําธุรกรรม 

- การคิดคาใช จ ายท ี ่ เกิดจากการเข าท ํา
ธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกันตองใชราคา
แ ล ะ อั ต ร า ท ี ่ เ ป  น ธ ร ร มแ ล ะ ม ี ค ว าม
สมเหตุสมผล 

คาตอบแทนของผูจัดการกองทรัสต 

ผูจัดการกองทรัสตจะไดรับคาธรรมเนียมในการปฏิบัติ
หนาที ่ตามสัญญาแตงตั้งผู จัดการกองทรัสต โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) คาธรรมเนียมพื้นฐาน 

ผูจัดการกองทรัสต จะไดรับคาตอบแทนในอัตราไมเกิน
รอยละ 2.00 (สอง) ตอป ของมูลคาทรัพยสินรวมของ
กองทรัสต ทั ้งน ี ้  ค าตอบแทนดังกล าวไมต ํ ่ากวา 
2,000,000 (สองลาน) บาทตอป 

2) คาธรรมเนียมในการไดมา / จําหนายไปซึ่ง
ทรัพย สินของกองทรัสต  (Acquisition / 
Disposal Fee) 

ผูจัดการกองทรัสต จะไดรับคาธรรมเนียมไมเกินรอยละ 
1.00 ของมูลคาที่ทรัพยสินที่ไดมาหรือจําหนายไปของ
กองทรัสต 

 

 

 
 

การเปดเผยขอมูลและสารสนเทศตอผูถือหนวยทรัสต 

1) สําหรับขอมูลที่สําคัญที่บริษัทฯ จะดําเนินการ
จัดทําเอง เชน งบการเงิน รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน รายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) 
ของกองทรัสตและมูลคาหนวยทรัสต ขอมูลการ
จายประโยชนตอบแทน รวมถึงรายงานที่ตองมี
การจัดทําและเปดเผยตอหนวยงานกํากับดูแล
และทรัสตี ตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
โดยกรรมการผ ู  จั ดการจะพิจารณาความ
เหมาะสมของขอมูลตาง ๆ ที่จะมีการเปดเผย
และไดรับการสอบทานความครบถวนถูกตอง
โดยฝายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสมัพันธแลววา
ขอมูลนั้นมีความชัดเจน ไมบิดเบือนหรืออาจทํา
ใหมีการสําคัญผิด เมื ่อกรรมการผู จัดการจะ
พิจารณาแลววาขอมูลมีความเหมาะสม (ทั้งน้ี 
โดยที ่หากขอมูลใดตองจัดส งให ทรัสตีเพื่อ
รับทราบหรืออนุมัติ จะดําเนินการใหมีการจัดสง
ขอมูลใหทรัสตีทราบ) กรรมการผู จัดการจะ
พิจารณาอนุมัติการเปดเผยขอมูลดังกลาวและ
สงใหฝายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ
ดําเนินการเปดเผยขอมูลตอไป 

2) สําหรับขอมูลบางประเภทที่บริษัทฯ จําเปนตอง
ว  าจ างผ ู  ให บริการภายนอกหร ือท ี ่ปร ึกษา
ภายนอกใหเปนผูจัดทําตาม ระเบียบ กฎหมาย 
และสัญญาที่เกี่ยวของ เชน รายงานการประเมิน
มูลคาอสังหาริมทรัพยเต็มรูปแบบ รายงานสอบ
ทานการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพย ซึ ่งจะ
จัดทําโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินอิสระที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. รายงานของ
ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ/หรือ รายงาน
อื ่นใดที ่ตองมีการเปดเผยตอหนวยงานกํากับ
ด ูแลและทรัสต ีตามสัญญาและกฎหมายที่
เกี ่ยวของ เปนตน โดยกรรมการผู จัดการจะ
พิจารณาความเหมาะสมของขอมูลตาง ๆ ท่ีจะมี
การเป ดเผยและได  รับการสอบทานความ
ครบถวนถูกตองโดยฝายพัฒนาธุรกิจและนัก
ลงทุนสัมพันธแลววาขอมูลนั้นมีความชัดเจน ไม
บิดเบือนหรืออาจทําใหมีการสําคัญผิด เม่ือ

กรรมการผูจัดการจะพิจารณาแลววาขอมูลมี
ความเหมาะสม กรรมการผูจัดการจะพิจารณา
อนุมัติการเปดเผยขอมูลดังกลาวและสงใหฝาย
พัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธดําเนินการ
เปดเผยขอมูลตอไป 

3) ในการจัดทําและเปดเผยขอมูลตาง ๆ บริษัทฯ 
ซ ึ ่งรวมถึงกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการ
ผูจัดการของบริษัทฯ จะรับผิดชอบรวมกันใน
เนื้อหาขอมูลที่ไดมีการประกาศ หรือเปดเผยตอ
ผูถือหนวยทรัสต ผูลงทุนทั่วไป หนวยงานกํากับ
ดูแลและทรัสตี โดยบริษัทฯ จะกํากับดูแลใหมี
ระบบการตรวจสอบที่ทําใหมั่นใจไดวาขอมูลท่ี
เปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูล หนังสือชี้
ชวน หนังสือเชิญประชุมผูถือหนวยทรัสต (จัดสง
รางหนังสือเชิญประชุมผูถือหนวยทรัสตใหทรัสตี
เห็นชอบ และจัดสงหนังสือเชิญประชุมผู ถือ
หนวยทรัสตเพื่อรับทราบ ประกาศตีพิมพ หรือ
เอกสารเผยแพรอื่นใด) ไดรับการตรวจสอบกอน
การเผยแพรวามีความถูกตองครบถวน ชัดเจน 
ไม ขาดข อม ูลส ําคัญ และเพ ียงพอต อการ
ตัดสินใจลงทุน รวมทั้งเปนไปตามสัญญากอต้ังท
รัสต สัญญาแตงตั ้งผ ู  จัดการกองทรัสต แบบ
แสดงรายการขอมูล หนังสือชี้ชวน ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของแลว 

โดยการเปดเผยขอมูลของกองทรัสตจะตองสอดคลอง
กับหลักเกณฑและขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ประเภทการรายงาน ประเภทขอมูล ระยะเวลาทีต่องเปดเผย 
การรายงานขอมูลตาม
รอบระยะเวลาบัญชี 

• งบการเงิน 
- รายไตรมาส 
- ประจําป  

• คําอธบิายและการวิเคราะห
ของฝายจัการ (MD&A) 

- ภายใน 45 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี 

- ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี (ในกรณีไมสงงบไตรมาส 4) 

• มูลคาทรัพยสินรวม มูลคา
ทรัพยสินส ุทธิ และมูลคา
หนวยทรัสต (NAV) 

- ภายใน 45 วันนับแตวันสุทายของแตละ
ไตรมาส 

• รายงานความคืบหนาของ
โครงการ ในกรณีที่กองทรัสต
ล ง ท ุ น ห ร ื อ ม ี ไ ว  ซึ่ ง
อสังหาริมทรัพยท ี ่ ไมแลว
เสร็จ  

- ภายใน 30 วันนับแตวันสุทายของรอบ
ระยะเวลา 6 เ�ื�อน 

• แบบแสงรายการข อมูล
ประจําป (56-REIT1) 

- ภายใน 3 เือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญช ี

• ร า ย ง านปร ะจ ํ า ป   (56-
REIT2) 

- ภายใน 4 เือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญช ี

•   รายงานการํารงเงินกองทุน 
(CAR) 

- ภายใน 5 วันของทุกสิ้นเือน 

•    รายงาน FSCOMP - ภายใน 15 วันนับตั ้งแตการเป เผยงบ
การเงิน 

การรายงานขอมูลตาม
เหตุการณ 

• ข อม ูลท ี ่ส  งผลกระทบตอ
ราคาหลักทรัพย 

- เปเผยทันที 

• ขอมูลที่ควรเผยแพรใหผูถือ
หนวยทราบ เชน เปลี่ยนแปลง
ผ ู  ส อ บบัญช ี  ย  า ยท ี ่ ต้ั ง
สํานักงานใหญของผูจัการ
กองทรัสต 

- ภายใน 3 วันทําการ 

• ขอมูลที่เปนหลักฐานอางอิง - ภายใน 14 วันนับแตวันท่ีเกิเหตุการณ 

ชองทางการเปดเผยขอมูล 

1) รายงานผานตลาหลักทรัพยแหงประเทศไทย : www.set.or.th 
2) รายงานผานเว็บไซตของผูจัการกองทรัสต : www.dtcreit.com 
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ประเภทการรายงาน ประเภทขอมูล ระยะเวลาทีต่องเปดเผย 
การรายงานขอมูลตาม
รอบระยะเวลาบัญชี 

• งบการเงิน 
- รายไตรมาส 
- ประจําป  

• คําอธบิายและการวิเคราะห
ของฝายจัการ (MD&A) 

- ภายใน 45 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี 

- ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี (ในกรณีไมสงงบไตรมาส 4) 

• มูลคาทรัพยสินรวม มูลคา
ทรัพยสินส ุทธิ และมูลคา
หนวยทรัสต (NAV) 

- ภายใน 45 วันนับแตวันสุทายของแตละ
ไตรมาส 

• รายงานความคืบหนาของ
โครงการ ในกรณีที่กองทรัสต
ล ง ท ุ น ห ร ื อ ม ี ไ ว  ซึ่ ง
อสังหาริมทรัพยท ี ่ ไมแลว
เสร็จ  

- ภายใน 30 วันนับแตวันสุทายของรอบ
ระยะเวลา 6 เ�ื�อน 

• แบบแสงรายการข อมูล
ประจําป (56-REIT1) 

- ภายใน 3 เือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญช ี

• ร า ย ง านปร ะจ ํ า ป   (56-
REIT2) 

- ภายใน 4 เือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญช ี

•   รายงานการํารงเงินกองทุน 
(CAR) 

- ภายใน 5 วันของทุกสิ้นเือน 

•    รายงาน FSCOMP - ภายใน 15 วันนับตั ้งแตการเป เผยงบ
การเงิน 

การรายงานขอมูลตาม
เหตุการณ 

• ข อม ูลท ี ่ส  งผลกระทบตอ
ราคาหลักทรัพย 

- เปเผยทันที 

• ขอมูลที่ควรเผยแพรใหผูถือ
หนวยทราบ เชน เปลี่ยนแปลง
ผ ู  ส อ บบัญช ี  ย  า ยท ี ่ ต้ั ง
สํานักงานใหญของผูจัการ
กองทรัสต 

- ภายใน 3 วันทําการ 

• ขอมูลที่เปนหลักฐานอางอิง - ภายใน 14 วันนับแตวันท่ีเกิเหตุการณ 

ชองทางการเปดเผยขอมูล 

1) รายงานผานตลาหลักทรัพยแหงประเทศไทย : www.set.or.th 
2) รายงานผานเว็บไซตของผูจัการกองทรัสต : www.dtcreit.com 

 

 

 

 

 
 

การจัดประชุมผูถือหนวยทรัสต 

1) ผู จัดการกองทรัสต สามารถขอมติจากผู ถือ
หนวยทรัสตดวยการจัดประชุมผูถือหนวยทรัสต
เทานั้น 

2) เหต ุ ในก ารขอม ติและการประช ุ มผ ู  ถื อ
หนวยทรัสต ต องเป นไปตามที ่ก ําหนดไว
ดังตอไปนี้ และผูจัดการกองทรัสตตองจัดใหมี
การประชุมผูถือหนวยทรัสตในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) การประชุมสามัญประจําป ซึ่งตองจัดให
มีข ึ ้นภายใน 4 (ส่ี) เดือนนับแตวันส้ิน
รอบปบัญชีของกองทรัสต 

(2) การประชุมวิสามัญ ในกรณีดังตอไปน้ี 
2.1 เ ม ื ่ อ ผ ู  จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต

เห็นสมควรใหเรียกประชุมผูถือ
หนวยทรัสตเพื่อประโยชนในการ
จัดการกองทรัสต 

2.2 เม ื ่ อผ ู ถ ือหน วยทรัสต ซ ึ ่ งถือ
หนวยทรัสตรวมกันไมนอยกวา
ร อยละ 10 (สิบ)  ของจ ํ านวน
หนวยทรัสตที ่จ ําหนายไดแลว
ทั ้งหมด เข าช ื ่อกันท ําหนังสือ
ขอใหผู  จัดการกองทรัสตเร ียก
ประชุมผูถือหนวยทรัสต โดยระบุ
เหตุผลในการขอเรียกประชุมไว
อยางชัดเจนในหนังสือนั้น ทั้งน้ี 
ผ ู  จั ดก า รกองท รั สต  จะ ต  อ ง
ดําเนินการจัดใหมีการประชุมผู
ถือหนวยทรัสตภายใน 1 (หนึ่ง) 
เดือนนับแตไดรับหนังสือจากผูถือ
หนวยทรัสต 

อน่ึง หากผูจัดการกองทรัสตไมไดดําเนินการจัด
ให ม ีการประชุมผ ู ถ ือหน วยทรัสต ภายใน
ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ ่ง ทรัสตีจะ
ดําเนินการจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยทรัสต
เองก็ได 

3) การเรียกประชุมผูถือหนวยทรัสต 

ผู จัดการกองทรัสตจะจัดทําหนังสือนัดประชุมผู ถือ
หนวยทรัสต โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวย
รายละเอียดตามสมควร และระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื ่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา 
แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของผูจัดการกองทรัสต
ในเร ื ่ อง ดังกล าว ซ ึ ่ งรวมถ ึงผลกระทบท ี ่ ผ ู  ถือ
หนวยทรัสตอาจไดรับจากการลงมติในเรื่องนั้น โดย
การจัดสงหนังสือนัดประชุมผู ถ ือหนวยทรัสต จะ
ดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) กรณีทั่วไป ใหจัดสงใหผูถือหนวยทรัสต
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน
กอนวันประชุม 

(2) กรณีที ่มีประกาศกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับระยะเวลาการจัดสงหนังสือนัด
ประชุมผ ู ถ ือหนวยทรัสตไว เป นการ
เ ฉ พา ะ  ใ ห  จั ด ส  ง ใ ห  เ ป  น ไ ป ต าม
หลักเกณฑในเร่ืองนั้น ๆ 

4) การมอบฉันทะ 

(1)  ในกา รประช ุ มผ ู  ถ ื อ หน  ว ยทรั ส ต   ผ ู  ถื อ
หนวยทรัสตอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื ่นเขา
ประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็
ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมอื
ชื่อของผูถือหนวยทรัสตที่มอบฉันทะ  

(2) หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกผู จัดการ
กองทรัสต หรือผูที ่ผูจัดการกองทรัสตกําหนด 
ลวงหนา ภายในเวลาที ่ระบุในหนังสือเชิญ
ประชุม หรือ ณ ที่ประชุม กอนผูรับมอบฉันทะ
เขาประชุม 

5) องคประชุม 

(1) การประช ุมผ ู  ถ ือหน วยทรัสต ต องม ีผ ู  ถือ
หน วยทรัสตและผู รับมอบฉันทะจากผ ู  ถือ
หนวยทรัสต (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 
(ยี ่สิบหา) คน หรือไมนอยกวากึ ่งหนึ ่งของ
จํานวนผู ถือหนวยทรัสตทั ้งหมด และตองมี
หนวยทรัสตนับรวมกันไมนอยกวา 1/3 (หน่ึงใน
สาม) ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลว
ท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

(2) ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหนวยทรัสต
ครั ้งใด เมื ่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 (หนึ ่ง) 
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ชั ่วโมงและจํานวนผู ถือหนวยทรัสตซึ ่งมาเขา
รวมการประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ี
กําหนด หากวาการประชุมผูถือหนวยทรัสตน้ัน
ไดเรียกนัดเพราะผูถือหนวยทรัสตรองขอใหการ
ประชุมเปนอันระงับไป หากการประชุมผูถือ
หนวยทรัสตนั้นมิไดถูกเรียกประชุมเพราะผูถือ
หนวยทรัสตรองขอ ใหผูจัดการกองทรัสตเรียก
นัดประชุมใหมและใหสงหนังสือเชิญประชุมไป
ยังผูถือหนวยทรัสตกอนวันประชุมไมนอยกวา
ระยะเวลาจัดสงหนังสือเชิญประชุมครั้งกอน 
ท้ังน้ี ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตอง
ครบองคประชุม 

6) ประธานที่ประชุม 

ผูจัดการกองทรัสตจะแตงตั้งกรรมการรายใดรายหน่ึง 
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่กรรมการมอบหมาย ใหทํา
หนาที่เปนประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมี
อํานาจและหนาที่ในการดําเนินการประชุมใหเปนไป
โดยเรียบรอย และถูกตองตามที่กําหนด อยางไรก็ดี 
ในกรณีที่ผู จัดการกองทรัสตมีสวนไดเสียในเรื ่องท่ี
พิจารณา ใหทรัสตีหรือตัวแทนของทรัสตีแตงตั้งบุคคล
หนึ่งเพื่อใหทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมสําหรับ
วาระนั้น ๆ แทน 

7) วิธีการนับคะแนนเสียง 
ใหผู ถ ือหนวยทรัสตมีคะแนนเสียง 1 (หนึ ่ง) 
เสียงตอ 1 (หนึ่ง) หนวยทรัสตที่ตนถือ โดยผูถือ
หนวยทรัสตที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตองไม
เป นผ ู ท ี ่ม ีส วนได เส ียเป นพิเศษในเร ื ่องที่
พิจารณา 

8) มติของผูถือหนวยทรัสต 

(1) ในกรณีทั่วไป ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผู
ถือหนวยทรัสตที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3/4 (สามในส่ี) ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหนวยทรัสตที ่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  
2.1 การไดมาหรือจําหนายไปซึ ่งทรัพยสิน

ห ลักท ี ่ ม ี ม ู ลค  าตั ้ ง แต  ร  อยละ 30 

(สามสิบ) ของมูลคาทรัพยสินรวมของ
กองทรัสต 

2.2 การเพิ่มทุนหรือการลดทุนชําระแลวของ
กองทรัสตที่มิไดระบุไวเปนการลวงหนา
ในสัญญากอตั้งทรัสตฉบับน้ี 

2.3 การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปของ
กองทรัสต 

2.4 การทําธุรกรรมกับผูจัดการกองทรัสต
หรือบุคคลที ่เกี ่ยวโยงกันกับผู จัดการ
กองทรัสต ซ ึ ่งมีขนาดรายการตั ้งแต 
20,000,000 (ยี ่สิบลาน) บาท หรือ
เกินกว าร อยละ 3 (สาม) ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต แลวแต
มูลคาใดจะสูงกวา 

2.5 การเปลี่ยนแปลงผลประโยชนตอบแทน
และการคืนเงินทุนใหผูถือหนวยทรัสต 

2.6 การถอดถอนหรือการแตงตั้งทรัสตีตาม
ข  อ ก ํ า ห น ด ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข  อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทรัสตี ตามที่ไดกําหนดไว
ในสัญญากอตั้งทรัสต 

2.7 การถอดถอนหรือการแตงตั้งผูจัดการ
กองทรัสตตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ
การเปลี ่ยนแปลงผู  จัดการกองทรัสต 
ตามท่ีไดกําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสต 
และสัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต 

2.8 การแกไขเพิ่มเติมสัญญากอตั้งทรัสต
ฉบับนี้ในเรื ่องที ่กระทบสิทธิของผู ถือ
หนวยทรัสตอยางมีนัยสําคัญ 

2.9 การเลิกกองทรัสต 

(3) มติของผ ู ถ ือหน  วยทรัสต ท ี ่ จะเป นผลให
กองทรัสตหรือการจัดการกองทรัสตมีลักษณะท่ี
ขัดหร ือแย  งกับสัญญาก อ ตั ้ งทรัสต   หรือ
หลักเกณฑอื ่นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย หรือ
พ.ร.บ. ทรัสต ใหถือวามติน้ันไมมีผลบังคับ 

(4) กรณีที่มีประกาศกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การขอมติและการประชุมผูถือหนวยทรัสตไว
เปนการเฉพาะ ใหเปนไปตามหลักเกณฑใน
เรื่องน้ัน 
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ชั ่วโมงและจํานวนผู ถือหนวยทรัสตซึ ่งมาเขา
รวมการประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ี
กําหนด หากวาการประชุมผูถือหนวยทรัสตน้ัน
ไดเรียกนัดเพราะผูถือหนวยทรัสตรองขอใหการ
ประชุมเปนอันระงับไป หากการประชุมผูถือ
หนวยทรัสตนั้นมิไดถูกเรียกประชุมเพราะผูถือ
หนวยทรัสตรองขอ ใหผูจัดการกองทรัสตเรียก
นัดประชุมใหมและใหสงหนังสือเชิญประชุมไป
ยังผูถือหนวยทรัสตกอนวันประชุมไมนอยกวา
ระยะเวลาจัดสงหนังสือเชิญประชุมครั้งกอน 
ท้ังน้ี ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตอง
ครบองคประชุม 

6) ประธานที่ประชุม 

ผูจัดการกองทรัสตจะแตงตั้งกรรมการรายใดรายหน่ึง 
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่กรรมการมอบหมาย ใหทํา
หนาที่เปนประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมี
อํานาจและหนาที่ในการดําเนินการประชุมใหเปนไป
โดยเรียบรอย และถูกตองตามที่กําหนด อยางไรก็ดี 
ในกรณีที่ผู จัดการกองทรัสตมีสวนไดเสียในเรื ่องท่ี
พิจารณา ใหทรัสตีหรือตัวแทนของทรัสตีแตงตั้งบุคคล
หนึ่งเพื่อใหทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมสําหรับ
วาระนั้น ๆ แทน 

7) วิธีการนับคะแนนเสียง 
ใหผู ถ ือหนวยทรัสตมีคะแนนเสียง 1 (หนึ ่ง) 
เสียงตอ 1 (หนึ่ง) หนวยทรัสตที่ตนถือ โดยผูถือ
หนวยทรัสตที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตองไม
เป นผ ู ท ี ่ม ีส วนได เส ียเป นพิเศษในเร ื ่องที่
พิจารณา 

8) มติของผูถือหนวยทรัสต 

(1) ในกรณีทั่วไป ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผู
ถือหนวยทรัสตที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3/4 (สามในส่ี) ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหนวยทรัสตที ่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  
2.1 การไดมาหรือจําหนายไปซึ ่งทรัพยสิน

หลั กท ี ่ ม ี ม ู ลค  าตั ้ ง แต  ร  อยละ 30 

(สามสิบ) ของมูลคาทรัพยสินรวมของ
กองทรัสต 

2.2 การเพิ่มทุนหรือการลดทุนชําระแลวของ
กองทรัสตที่มิไดระบุไวเปนการลวงหนา
ในสัญญากอตั้งทรัสตฉบับน้ี 

2.3 การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปของ
กองทรัสต 

2.4 การทําธุรกรรมกับผูจัดการกองทรัสต
หรือบุคคลที ่เกี ่ยวโยงกันกับผู จัดการ
กองทรัสต ซ ึ ่งมีขนาดรายการตั ้งแต 
20,000,000 (ยี ่สิบลาน) บาท หรือ
เกินกว าร อยละ 3 (สาม) ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต แลวแต
มูลคาใดจะสูงกวา 

2.5 การเปลี่ยนแปลงผลประโยชนตอบแทน
และการคืนเงินทุนใหผูถือหนวยทรัสต 

2.6 การถอดถอนหรือการแตงตั้งทรัสตีตาม
ข  อ ก ํ า ห น ด ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข  อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทรัสตี ตามที่ไดกําหนดไว
ในสัญญากอตั้งทรัสต 

2.7 การถอดถอนหรือการแตงตั้งผูจัดการ
กองทรัสตตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ
การเปลี ่ยนแปลงผู  จัดการกองทรัสต 
ตามท่ีไดกําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสต 
และสัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทรัสต 

2.8 การแกไขเพิ่มเติมสัญญากอตั้งทรัสต
ฉบับนี้ในเรื ่องที ่กระทบสิทธิของผู ถือ
หนวยทรัสตอยางมีนัยสําคัญ 

2.9 การเลิกกองทรัสต 

(3) มติของผ ู ถ ือหน  วยทรัสต ท ี ่ จะเป นผลให
กองทรัสตหรือการจัดการกองทรัสตมีลักษณะท่ี
ขัดหร ือแย  งกับสัญญาก อ ตั ้ งทรัสต   หรือ
หลักเกณฑอื ่นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย หรือ
พ.ร.บ. ทรัสต ใหถือวามติน้ันไมมีผลบังคับ 

(4) กรณีที่มีประกาศกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การขอมติและการประชุมผูถือหนวยทรัสตไว
เปนการเฉพาะ ใหเปนไปตามหลักเกณฑใน
เรื่องน้ัน 

 
 

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ
และผูบริหารระดับสูง 

ผู จัดการกองทรัสตมีการคัดเลือกกรรมการเพื ่อทํา
หนาที ่บริหารจัดการกองทรัสตโดยพิจารณาจาก
ความร ู ความสามารถและประสบการณทํางานท่ี
สอดคลองกับธุรกิจของอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสต
เขาไปลงทุน เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถบริหารจัดการ
ลงทุนหรือจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอกองทรัสตและผูถือหนวยทรัสต โดย
ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร และ/หรือ ผูบริหาร โดยมีคุณสมบัติตามท่ี
ระบุไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ดังน้ี 

1) เปนผูที่มีประสบการณการทํางานที่สอดคลอง
กับธุรกิจของอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตเขา
ลงทุน หรือสอดคลองกับหนาท ี ่  และ/หรือ 
ความรับผิดชอบในสายงานของบริษัทฯ 

2) ในการคัดเลือกบุคลากรที่จะเขามาทําหนาท่ี
รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการดูแลจัดการ
ทรัพยสินของกองทรัสต บุคคลดังกลาวจะตอง
มีความรูและประสบการณดานบริหารจัดการ
ล ง ท ุ น ห ร ื อ จั ด ห า ผ ล ป ร ะ โ ย ช น  จ า ก
อสังหาริมทรัพยรวมกันเปนระยะเวลาไมนอย
กวา 3 (สาม) ป ภายในชวงระยะเวลา 5 (หา) 
ปที่ผานมา  

3) ไ ม  ม ี ลั ก ษ ณ ะ ต  อ ง ห  า ม ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยลักษณะ
ตองหามของบุคลากรในธรุกิจตลาดทุน 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

กองทรัสตไดแตงตั้งใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา
บัญช ี สิ ้ นส ุด  วันท ี ่  31 ธันวาคม 2564 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ชื่อผูสอบบัญช ี ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที ่

น.ส. วิภาวรรณ ปทวรรณวิเวก 4795 
น.ส. วรรณาพร จงพีรเดชานนท 4098 

น.ส. วิไลวรรณ ผลประเสริฐ 8420 

คาสอบบัญชีประจําป 2564 ของกองทรัสตเทากับ 
850,000 บาท ทั้งนี ้ คาสอบบัญชีดังกลาวเปนเงิน
คาตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายป และ
งบการเงินรายไตรมาส  

2) คาบริการอื่น (non-audit fee)  

คาบริการอื่น สําหรับงวดประจําป 2564 มีจํานวน 
11,100 บาท ประกอบดวย ค าพิมพรายงานงบ
การเงิน คาสงเอกสาร คาเดินทาง และ/หรือ คาใชจาย
อื่น ๆ ที่ออกลวงหนา 
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ความรับผิดชอบ 
ตอสังคม 
นโยบายและการดําเนินงานที่แสดง
ถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส รีท จํากัด ในฐานะ
ผ ู จั ดการกองทรัสต  ได ค ํ าน ึ งแนวทางความ
รับผิดชอบตอสังคม โดยมุ งเน นการประกอบ

กิจการดวยความเปนธรรม การตอตานการทุจริต
และคอรรัปชั ่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การ
ปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบ
ตอผูบริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การรวม
พัฒนาชุมชนหรือสังคม การเผยแพรนวัตกรรมซึ่ง
ไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 
สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสยี  

 
การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

เพื่อใหการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการ
กองทรัสตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการตรวจสอบ
และควบคุมภายในที่สําคัญเพ่ือตรวจสอบและควบคมุ
ใหการดําเนินงานของฝายงานตาง  เปนไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ สัญญากอตั ้งทรัสต สัญญา
แตงตั้งผูจัดการกองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล 
หนังสือชี ้ชวน ระเบียบ และกฎหมายที ่เกี ่ยวของ 
ดังตอไปน้ี 

1) ระบบการจัดซื้อจัดจางในระดับกองทรัสต 

บริษัทฯ จัดใหมีระบบควบคุมตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จางของกองทรัสต เพื่อใหมั่นใจไดวากองทรัสตไดรับ
สินคาหรือบริการที ่คุ มคา โดยมีระบบควบคุมการ
จัดซื ้อจัดจางขั ้นตํ ่าซึ ่งพิจารณาผู เสนอราคาที ่มี
คุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไว อยางนอย 3 ราย 
มีการกําหนดการควบคุมความถูกตองครบถวนและ
ป องกันการท ุจริต รวมถึงการป องกันการเบิก
คาใชจายท่ีซํ้าซอน โดยการควบคุมดวยทะเบียนใบสั่ง

ซื้อสําหรับการทํารายการจัดซื้อจัดจางของกองทรัสต 
การกําหนดใหมีการตรวจรับสินคาหรือบริการ พรอม
ลงนามการตรวจรับ หรือจัดสงเอกสารยืนยันการ
ตรวจรับสินคาหรือบริการ เปนตน 

2) ระบบการติดตามการจัดเก็บคาเชา 

บริ ษัทฯ จะด ําเนินการตรวจสอบความถูกต อง
ครบถวนของการจัดเก็บรายไดคาเชาของกองทรสัต
โ ดยผ ู  เ ช  าทรัพย  สิ นหลั กของกองทรั สตและ
ควบคุมดูแลใหผูเชาทรัพยสินหลักของกองทรัสตให
ดําเนินการชําระคาเชาตามระยะเวลาที ่กําหนดใน
สัญญาเชา โดยจะมีการสอบถามและติดตามการ
ชําระคาเชากันลวงหนาอยางนอย 15 (สิบหา) วัน
กอนครบกําหนดชําระคาเช าตามสัญญาเชาเพ่ือ
ปองกันมิใหเกิดการชําระคาเชาลาชา หรือผิดสัญญา
เชา ทั้งนี้ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใด  บริษัทฯ จะเรียก
ใหมีการประชุมหารือกันกอนถึงกําหนดระยะเวลา
ชําระคาเชาดังกลาว  

3) ระบบการจัดทํางบประมาณประจ ําป ของ
กองทรัสต 

136 รายงานประจำาปี 2564



 
 

ความรับผิดชอบ 
ตอสังคม 
นโยบายและการดําเนินงานที่แสดง
ถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรตี้ส รีท จํากัด ในฐานะ
ผ ู จั ดการกองทรัสต  ได ค ํ าน ึ งแนวทางความ
รับผิดชอบตอสังคม โดยมุ งเน นการประกอบ

กิจการดวยความเปนธรรม การตอตานการทุจริต
และคอรรัปชั ่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การ
ปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบ
ตอผูบริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การรวม
พัฒนาชุมชนหรือสังคม การเผยแพรนวัตกรรมซึ่ง
ไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 
สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสยี  

 
การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

เพื่อใหการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในฐานะผูจัดการ
กองทรัสตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการตรวจสอบ
และควบคุมภายในที่สําคัญเพ่ือตรวจสอบและควบคมุ
ใหการดําเนินงานของฝายงานตาง  เปนไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ สัญญากอตั ้งทรัสต สัญญา
แตงตั้งผูจัดการกองทรัสต แบบแสดงรายการขอมูล 
หนังสือชี ้ชวน ระเบียบ และกฎหมายที ่เกี ่ยวของ 
ดังตอไปน้ี 

1) ระบบการจัดซื้อจัดจางในระดับกองทรัสต 

บริษัทฯ จัดใหมีระบบควบคุมตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จางของกองทรัสต เพื่อใหมั่นใจไดวากองทรัสตไดรับ
สินคาหรือบริการที ่คุ มคา โดยมีระบบควบคุมการ
จัดซื ้อจัดจางขั ้นตํ ่าซึ ่งพิจารณาผู เสนอราคาที ่มี
คุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไว อยางนอย 3 ราย 
มีการกําหนดการควบคุมความถูกตองครบถวนและ
ป องกันการท ุจริต รวมถึงการป องกันการเบิก
คาใชจายท่ีซํ้าซอน โดยการควบคุมดวยทะเบียนใบสั่ง

ซื้อสําหรับการทํารายการจัดซื้อจัดจางของกองทรัสต 
การกําหนดใหมีการตรวจรับสินคาหรือบริการ พรอม
ลงนามการตรวจรับ หรือจัดสงเอกสารยืนยันการ
ตรวจรับสินคาหรือบริการ เปนตน 

2) ระบบการติดตามการจัดเก็บคาเชา 

บริ ษัทฯ จะด ําเนินการตรวจสอบความถูกต อง
ครบถวนของการจัดเก็บรายไดคาเชาของกองทรสัต
โ ดยผ ู  เ ช  าทรัพย  สิ นหลั กของกองทรั สตและ
ควบคุมดูแลใหผูเชาทรัพยสินหลักของกองทรัสตให
ดําเนินการชําระคาเชาตามระยะเวลาที ่กําหนดใน
สัญญาเชา โดยจะมีการสอบถามและติดตามการ
ชําระคาเชากันลวงหนาอยางนอย 15 (สิบหา) วัน
กอนครบกําหนดชําระคาเช าตามสัญญาเชาเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดการชําระคาเชาลาชา หรือผิดสัญญา
เชา ทั้งนี้ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใด  บริษัทฯ จะเรียก
ใหมีการประชุมหารือกันกอนถึงกําหนดระยะเวลา
ชําระคาเชาดังกลาว  

3) ระบบการจัดทํางบประมาณประจ ําป ของ
กองทรัสต 

 
 

บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ
ประจําป ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธในการจัดหา
ผลประโยชนที่ไดกําหนดไว  

4) ระบบการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ
ปรับปรุงซอมแซมทรัพยสินคร้ังใหญ 

บริษัทฯ จะดูแลและติดตามใหผูเชาทรัพยสินหลักของ
กองทรัสต ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงซอมแซม
ทรัพยสินที่ไดรับอนุมัติ ภายใตงบประมาณการลงทุน
ของกองทรัสต 

5) ระบบการจัดเก็บขอมูลเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับกองทรัสต 

บริษัทฯ จัดใหมีระบบปองกันมิใหบุคคลที่ไมใชกลุม
บุคคลที ่สามารถเขาถ ึงข อมูลภายใน (Access 
Person) เขาถึงขอมูลภายในของกองทรัสต และ
ควบคุมมิใหมีการรั่วไหลของขอมลู 

6) ระบบการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ จะดําเนินการใหมีการตรวจสอบภายใน ท้ัง
ในระดับทรัพยสิน และในระดับกองทรัสต เปนรายป
หรือเมื่อกรรมการอิสระเห็นสมควร กรรมการอิสระ
จะดําเนินการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลภายนอก
เปนผูตรวจสอบภายในโดยในการตรวจสอบภายใน
ของผู ตรวจสอบภายในนั ้นจะตองมีการตรวจสอบ 
และสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
รวมทั้งประเมินความเสี ่ยงที ่อาจสงผลกระทบตอ
กองทรัสต  

ทั ้ งน ี ้  บริษัทฯ จะเป นผ ู  จัดเก ็บรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานการติดตามแกไข เพ่ือ
ประโยชนในการเรียกตรวจสอบของหนวยงานกํากับ
ดูแล 

การบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษัทฯ ใหความสําคัญเกี ่ยวกับการบริหารและ
จัดการความเสี ่ยงที ่เก ี ่ยวของกับการดูแลจัดการ
กองทรัสต โดยบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีนโยบายในการ
บริหารและจัดการความเสี ่ยงของกองทรัสตและ
ก ํากับด ูแลใหม ีการทบทวนระบบหรือประเมิน

ประสิทธิผลของการจัดการความเส ี ่ ยง โดยมี
หลักเกณฑการดําเนนิงาน ดังน้ี 

1) ระบุความเสี่ยง 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยมีความเสี่ยงหลายดาน 
แบงออกเปนปจจัยภายนอกและภายใน  

ความเส ี ่ ยงจากป จจัยภายนอก เช น (1)  การ
เปล ี ่ยนแปลงในทางลบดานการเมืองและภาวะ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ( 2)  ส ภ า ว ะ ด  า น ล บ ข อ ง ต ล า ด
อสังหาริมทรัพยในประเทศที่ทรัพยสินหลักตั้งอยู (3) 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย อัตราเงินเฟอ 
อัตราแลกเปลี ่ยนเงินตราตางประเทศ (4) การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินหรือนโยบายทาง
เศรษฐกิจอื่น ๆ ในประเทศและตางประเทศ (5) การ
เปลี่ยนแปลงของราคานํ้ามันและเชื้อเพลิงอื่น ๆ (6) 
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบทางดาน
สิ่งแวดลอม กฎหมายผังเมือง และกฎระเบียบอื่น ๆ 
ของรัฐ ตลอดจนนโยบายทางการคลัง 

ความเส ี ่ยงจากปจจัยภายใน เช น (1) การเพิ่ม
คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ี
ไมไดคาดการณไว (2) การเปลี่ยนแปลงของคาเชา
คงที่และคาเชาแปรผันที่จะไดรับจากอสังหาริมทรัพย
ท ี ่ลงทุน (3) การเปลี ่ยนแปลงความตองการของ
นักท องเท ี ่ยวในกลุ มตลาดเปาหมายใด ๆ (4) 
ความสามารถของผูบริหารโรงแรม หรือ ผูเชาหลัก ท่ี
อาจสงผลกระทบตอธุรกิจและชื ่อเสียงของโรงแรม 
(5) ความสามารถในการตออายุสัญญาเชา (6) 
ความสามารถในการเก็บคาเชาจากผูเชาหลักภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด (7) คาเบ้ียประกันภัยที่เพ่ิมสูงขึ้น 
หรือ เหตุสุดวิสัย ความเสียหายที ่ไมสามารถเอา
ประกัน ภัย ได  (8 )  ความช ํ า ร ุดบกพร  องของ
อสังหาริมทรัพย ซึ่งตองไดรับการแกไข หรือซอมแซม 
ตลอดจนการบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพย ซึ ่งกอให
เกิดรายจายลงทุนที่ไมไดคาดการณไวลวงหนา (9) 
การขาดสภาพคลองในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
(10) สวนไดเสียหรือภาระผูกพันตางๆ ซึ่งไมสามารถ
พบไดหรือไมเปดเผยจากการตรวจสอบที ่ ดิน ณ 
สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของในขณะที่ทําการตรวจสอบ 
และ (11) และปจจัยอื่นๆ ปจจัยหลายอยางตามท่ี
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กลาวขางตนอาจเปนสาเหตุของความผันผวนของ
อัตราคาเชาหองพัก อัตราการเขาพักและคาใชจายใน
การดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย ซึ ่งอาจสงผล
กระทบในทางลบตอมูลคาของอสังหาริมทรัพยและ
รายไดคาเชาคงที่ และ/หรือ คาเชาแปรผันที่จะไดรับ
จากอสังหาริมทรัพย 

2) ประเมินความเสี ่ยงและการตอบสนองตอ
ความเสี่ยง 

บริษัทฯ จะรายงานผลการดําเนินการบริหารและ
รวมถึงความเสี ่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื ่อนําเสนอตอ
กรรมการผูจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ และทรัสตี
เพื่อรับทราบเมื่อมีเหตุการณที่มีนัยสําคัญที่อาจสงผล
กระทบกับกองทรัสต ผู ถือหนวยทรัสต และ/หรือ 
การดําเนินงานของบริษัทฯ เปนระยะ  

3) ติดตามแผนปฎิบัติการ และ รายงานผลการ
ดําเนินการ 

ภายหลังจากการตรวจสอบเปนเวลา 3 เดือน บริษัทฯ 
จะตองติดตามผลการดําเนินการแกไข หรือรายงาน
ความค ืบหนา (ส ําหรับในกรณีท ี ่ยังไม สามารถ
ดําเนินการแกไขไดเสร็จสิ้น) วาฝายงานตาง  มีการ
ด ํา เนินการแก ไขหร ือม ีความค ืบหน าตามท ี ่ผู

ตรวจสอบภายในแจงใหทราบหรือมีขอเสนอแนะแลว
หรือไม และนําสงรายงานการติดตามการแกไขใหกับ
กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ และทรัสตี
เพ่ือรับทราบ  

4) ประเมินและทบทวนแผนการ 

การประเมินและทบทวนแผนในการบริหารและ
จัดการความเสี่ยง แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

-  ในกรณีทั ่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ อาจ
ประเมินและทบทวนแผนในการบริหารและ
จัดการความเส ี ่ยงและหลักเกณฑวิธ ีการ
ควบคุมเพื่อปองกนัหรือลดความเสี่ยงเปนราย
ป  (ทั ้งนี ้ กรรมการจะใหความเห็นในเรื่อง
ดั งกล  า วก  อนหร ื อระหว  างการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ)  

-  ในกรณีที ่เกิดเหตุการณที ่มีนัยสําคัญที่อาจ
สงผลกระทบกับกองทรัสต ผูถือหนวยทรัสต 
และ/หร ื อ  การด ํ า เ นินงานของบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมนิและทบทวน
แผนในการบริหารและจัดการความเสี่ยงและ
กําหนดหลักเกณฑวิธีการควบคุมเพื่อปองกัน
หรือลดความเสี่ยงในเรื่องน้ัน  ทันที 
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รายไดคาเชาคงที่ และ/หรือ คาเชาแปรผันที่จะไดรับ
จากอสังหาริมทรัพย 

2) ประเมินความเสี ่ยงและการตอบสนองตอ
ความเสี่ยง 

บริษัทฯ จะรายงานผลการดําเนินการบริหารและ
รวมถึงความเสี ่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื ่อนําเสนอตอ
กรรมการผูจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ และทรัสตี
เพื่อรับทราบเมื่อมีเหตุการณที่มีนัยสําคัญที่อาจสงผล
กระทบกับกองทรัสต ผู ถือหนวยทรัสต และ/หรือ 
การดําเนินงานของบริษัทฯ เปนระยะ  

3) ติดตามแผนปฎิบัติการ และ รายงานผลการ
ดําเนินการ 

ภายหลังจากการตรวจสอบเปนเวลา 3 เดือน บริษัทฯ 
จะตองติดตามผลการดําเนินการแกไข หรือรายงาน
ความค ืบหนา (ส ําหรับในกรณีท ี ่ยังไม สามารถ
ดําเนินการแกไขไดเสร็จสิ้น) วาฝายงานตาง  มีการ
ด ํา เนินการแก ไขหร ือม ีความค ืบหน าตามท ี ่ผู

ตรวจสอบภายในแจงใหทราบหรือมีขอเสนอแนะแลว
หรือไม และนําสงรายงานการติดตามการแกไขใหกับ
กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ และทรัสตี
เพ่ือรับทราบ  

4) ประเมินและทบทวนแผนการ 

การประเมินและทบทวนแผนในการบริหารและ
จัดการความเสี่ยง แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

-  ในกรณีทั ่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ อาจ
ประเมินและทบทวนแผนในการบริหารและ
จัดการความเส ี ่ยงและหลักเกณฑวิธ ีการ
ควบคุมเพื่อปองกนัหรือลดความเสี่ยงเปนราย
ป  (ทั ้งนี ้ กรรมการจะใหความเห็นในเรื่อง
ดั งกล  า วก  อนหร ื อระหว  างการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ)  

-  ในกรณีที ่เกิดเหตุการณที ่มีนัยสําคัญที่อาจ
สงผลกระทบกับกองทรัสต ผูถือหนวยทรัสต 
และ/หร ื อ  การด ํ า เ นินงานของบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมนิและทบทวน
แผนในการบริหารและจัดการความเสี่ยงและ
กําหนดหลักเกณฑวิธีการควบคุมเพื่อปองกัน
หรือลดความเสี่ยงในเรื่องน้ัน  ทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การปกา 
ทาผลประโช 
 

รายชื่อผูจัดการกองทรัสตและบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต 

ผูจัดการกองทรัสตและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับผูจัดการกองทรัสต 

ลักษณะความสัมพันธ 

1. บริษท ุสิต เจเท จําก ผูเชา/เชาชทรพสิที่กทรสตเาลทุ
ร้รก 

2. บริษท ุสิตธา�ี� พร็พเพรตี้ส รีท จําก ผูจการกทรสต 
3. บริษท ุสิต ลีฟส เจเท จําก ผูเชา/เชาชทรพสิที่กทรสตเาลทุ

เพิ่เติร้ที่ 1 
4. บริษท ุสิตธา�ี� จําก (หาช) ผูบริหารสหาริทรพ 
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นโยบายการท ําธ ุรกรรมระหว าง
กองทรัสตกับบุคคลที่เกี่ยวโยง และ
แนวทางการปองกันความ�ั�แยงทาง
ผลประโยชน 

บริษัทฯ จะจัดใหมีมาตรการและแนวทางดําเนินการใน
การปงกันวาม�ั�ดแ งทางลประน ระหว าง
กงทรัสตกับบุลที่าจมีวาม�ั�ดแง ทั้งนี้ เพื่รักษา
ประนที ่ดีท่ีสุดงกงทรัสต และูถืหนวทรัสต
ดรวม  

1) นโยบายการทําธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับ
ผูจัการกองทรัสตหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผูจัการกองทรัสต 

ในกรณีท ี ่จะมีการทําธุรกรรมระหวางกงทรัสตกับ
ูจัดการกงทรัสตหรืบุลที่เกี่วงกันกับู จัดการ
กงทรัสต จะมีการดําเนินการดังนี้ 

- การทําธุรกรรมระหวางกงทรัสตกับู จัดการ
กงทรัสตหรืบุลที่เกี ่วงกันกับู จัดการ
กงทรัสต จะดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา
กตั้งทรัสตและกฏหมาที่เกี่วง 

- ธุรกรรมที่กงทรัสตทํากับูจัดการกงทรัสตหรื
บุลที่เกี่วงกันกับูจัดการกงทรัสต จะตง
เปนไปเพื ่ประนที ่ดีที ่ส ุดงกงทรัสต มี
วามสมเหตุสมลงราการและใราาที่เปน
ธรรม 

- ูที่มีสวนไดเสีเปนพิเศษในการเาทําธุรกรรมไม
วาทางตรงหรืทางม จะตงไมมีสวนรวมใน
การตัดสินใจเาทําธุรกรรมน้ัน 

- ในการเาธุรกรรมระหวางกงทรัสตกับูจัดการ
กงทรัสตหรืบุลที่เกี ่วงกันกับู จัดการ
กงทรัสต จะตงไดรับวามเห็นบจากทรัสตี 
รวมทั้งมติจากที่ประุมณะกรรมการบริษัทฯ 
หรืูถืหนวทรัสต (แลวแตกรณี) หากการเา

ทําธ ุรกรรมดังกลาวจะตงได รับนุมัติจากท่ี
ประุม�ู�ถืหนวทรัสต จะตงดําเนนิการใหมีการ
เป ดเ ม ูลส วนได ส วนเส ีง ู จัดการ
กงทรัสตหรืบุลที่เกี ่วงกันกับู จัดการ
กงทรัสต ราละเีดงธุรกรรม เหตุลในการ
ท ําธ ุรกรรม วามสมเหต ุสมลงการิด
าตบแทนหรืการกําหนดเงื่นไงธุรกรรม
ดังกล  าว   านส ื ่ ิ เล ็กทรนิกส งตลาด
หลักทรัพ  พรมทั ้งวามเห็นงที ่ปร ึกษา
ทางการเงินในหนังสืเิญประุมูถืหนวทรัสต 

2) นโยบายการทําธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับท
รสัตีหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

ในกรณีที่จะมีการทําธุรกรรมระหวางกงทรัสตกับทรัสตี
หรืบุลที่เกี่วงกันกับทรัสตี จะมีการดําเนินการดังน้ี 

- เปดเมูลางเพีงพตูถืหนวทรัสต 
ไม น กวา 14 วัน านตลาดหลักทรัพหรื
งทางื่นใดทีู่ ถืหนวทรัสตสามารถเาถึง
มูลการจะเาทําธุรกรรมไดางท่ัวถึง  

- เปดเงทาง วิธีการ และระะเวลาในการ
แสดงัดานที่ัดเจนดระะเวลาดังกลาวตง
ไมนกวา 14 วัน เวนแตในกรณีที่มีการมติ�ู�
ถืหนวทรัสตเพ่ืเาทําธุรกรรมดังกลาว ใหการ
�ั�ดานกระทําในการมติ�ู�ถืหนวทรัสตนั้น 

- ในกรณีทีู่ถืหนวทรัสต�ั�ดานเกินกวา 1 ใน 4 
งจํานวนหนวทรัสตที่จําหนาไดแลวทั้งหมด 
ทรัสตีจะกระทําหรืินมใหมีการทําธุรกรรมท่ี
เปนการ�ั�ดแงกับประนงกงทรัสตไมได 

- ในการเาทําธุรกรรมระหวางกงทรัสตกับทรัสตี
หร ืบ ุลที ่ เก ี ่วงกันกับทรัสต ี  จะตงมี
มาตรการหรืกลไกตรวจสบและถวงดุลวาม
เปนธรรมงธุรกรรมดังกลาว มีการเปดเมูล
ท่ีเกี ่วงใหู ถ ืหนวทรัสตทราบกนาง
เพีงพแลว ดบุลดังกลาวไม�ั�ดานหรื
�ั�ดานในจํานวนนกวาตามท่ีหลักเกณฑกําหนด
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นโยบายการท ําธ ุรกรรมระหว าง
กองทรัสตกับบุคคลที่เกี่ยวโยง และ
แนวทางการปองกันความ�ั�แยงทาง
ผลประโยชน 

บริษัทฯ จะจัดใหมีมาตรการและแนวทางดําเนินการใน
การปงกันวาม�ั�ดแ งทางลประน ระหว าง
กงทรัสตกับบุลที่าจมีวาม�ั�ดแง ทั้งนี้ เพื่รักษา
ประนที ่ดีท่ีสุดงกงทรัสต และูถืหนวทรัสต
ดรวม  

1) นโยบายการทําธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับ
ผูจัการกองทรัสตหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผูจัการกองทรัสต 

ในกรณีท ี ่จะมีการทําธุรกรรมระหวางกงทรัสตกับ
ูจัดการกงทรัสตหรืบุลที่เกี่วงกันกับู จัดการ
กงทรัสต จะมีการดําเนินการดังนี้ 

- การทําธุรกรรมระหวางกงทรัสตกับู จัดการ
กงทรัสตหรืบุลที่เกี ่วงกันกับู จัดการ
กงทรัสต จะดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา
กตั้งทรัสตและกฏหมาที่เกี่วง 

- ธุรกรรมที่กงทรัสตทํากับูจัดการกงทรัสตหรื
บุลที่เกี่วงกันกับูจัดการกงทรัสต จะตง
เปนไปเพื ่ประนที ่ดีที ่ส ุดงกงทรัสต มี
วามสมเหตุสมลงราการและใราาที่เปน
ธรรม 

- ูที่มีสวนไดเสีเปนพิเศษในการเาทําธุรกรรมไม
วาทางตรงหรืทางม จะตงไมมีสวนรวมใน
การตัดสินใจเาทําธุรกรรมน้ัน 

- ในการเาธุรกรรมระหวางกงทรัสตกับูจัดการ
กงทรัสตหรืบุลที่เกี ่วงกันกับู จัดการ
กงทรัสต จะตงไดรับวามเห็นบจากทรัสตี 
รวมทั้งมติจากที่ประุมณะกรรมการบริษัทฯ 
หรืูถืหนวทรัสต (แลวแตกรณี) หากการเา

ทําธ ุรกรรมดังกลาวจะตงได รับนุมัติจากท่ี
ประุม�ู�ถืหนวทรัสต จะตงดําเนนิการใหมีการ
เป ดเ ม ูลส วนได ส วนเส ีง ู  จัดการ
กงทรัสตหรืบุลที่เกี ่วงกันกับู จัดการ
กงทรัสต ราละเีดงธุรกรรม เหตุลในการ
ท ําธ ุรกรรม วามสมเหต ุสมลงการิด
าตบแทนหรืการกําหนดเงื่นไงธุรกรรม
ดังกล  าว   านส ื ่ ิ เล ็กทรนิกส งตลาด
หลักทรัพ  พรมทั ้งวามเห็นงที ่ปร ึกษา
ทางการเงินในหนังสืเิญประุมูถืหนวทรัสต 

2) นโยบายการทําธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับท
รสัตีหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

ในกรณีที่จะมีการทําธุรกรรมระหวางกงทรัสตกับทรัสตี
หรืบุลที่เกี่วงกันกับทรัสตี จะมีการดําเนินการดังน้ี 

- เปดเมูลางเพีงพตูถืหนวทรัสต 
ไม น กวา 14 วัน านตลาดหลักทรัพหรื
งทางื่นใดทีู่ ถืหนวทรัสตสามารถเาถึง
มูลการจะเาทําธุรกรรมไดางท่ัวถึง  

- เปดเงทาง วิธ ีการ และระะเวลาในการ
แสดงัดานที่ัดเจนดระะเวลาดังกลาวตง
ไมนกวา 14 วัน เวนแตในกรณีที่มีการมติ�ู�
ถืหนวทรัสตเพ่ืเาทําธุรกรรมดังกลาว ใหการ
�ั�ดานกระทําในการมติ�ู�ถืหนวทรัสตนั้น 

- ในกรณีทีู่ถืหนวทรัสต�ั�ดานเกินกวา 1 ใน 4 
งจํานวนหนวทรัสตที่จําหนาไดแลวทั้งหมด 
ทรัสตีจะกระทําหรืินมใหมีการทําธุรกรรมท่ี
เปนการ�ั�ดแงกับประนงกงทรัสตไมได 

- ในการเาทําธุรกรรมระหวางกงทรัสตกับทรัสตี
หร ืบ ุลที ่ เก ี ่วงกันกับทรัสต ี  จะตงมี
มาตรการหรืกลไกตรวจสบและถวงดุลวาม
เปนธรรมงธุรกรรมดังกลาว มีการเปดเมูล
ท่ีเกี ่วงใหู ถ ืหนวทรัสตทราบกนาง
เพีงพแลว ดบุลดังกลาวไม�ั�ดานหรื
�ั�ดานในจํานวนนกวาตามท่ีหลักเกณฑกําหนด

 

 
 

ขอมูลทางการเงิน 
ที่สําคัญ 
 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ปบัญช ี ผูสอบบัญช ี เลขทะเบียน 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 วิภาวรรณ ปทวรรณวิเวก ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 วิภาวรรณ ปทวรรณวิเวก ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จํากัด 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 วิภาวรรณ ปทวรรณวิเวก ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จํากัด 

รายงานการผูสอบบญัชีในปที่ผานมา  

ปบัญช ี ความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถูกตองตามท่ีควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถูกตองตามท่ีควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
สรุปรายงานการสอบบัญชีของป 2564 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบงบการเงนิรวมของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาดุสิตธานีและบริษัทยอย (กลุมกองทรัสต) ซึ ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบ
ประกอบรายละเอียดเงินลงทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
ซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและเร่ืองอื่นๆ 

ผูสอบบัญชีเห็นวา งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของกองทรัสต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการ
ดําเนินงานรวม การเปลี ่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิรวม กระแสเงินสดรวม และขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
สําหรับปสิ้นสุดวนัเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

 

 

 

 

147



 
 

ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หนวย: ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 2563 2564 

สินทรัพย 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยตามมูลคายุติธรรม 
เงินลงทุนทีแ่สดงดวยมลูคายุติธรรมผานกาํไรหรือขาดทุน 
เงินตามธนาคาร 
ลูกหนี้คาเชาคางรับและลูกหนี้อืน่ 
คาใชจายรอตัดบัญชี 
คาใชจายลวงหนา 
สินทรัพยอื่น 
รวมสินทรพัย 

 
6,780.67 

21.66 
52.06 
48.46 
63.33 
10.44 
0.32 

6,976.96 

 
7,258.86 

14.04 
134.06 
38.06 
44.81 

1.53 
0.18 

7,491.53 

 
7,507.99 

46.09 
100.19 
106.51 
32.64 

1.07 
0.30 

7,794.79 
หนี้สิน 
เจาหน้ีอื่น 
คาใชจายคางจาย 
ภาษีเงินไดคางจาย 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 
หนี้สินตามสัญญาเชา 
เงินกูยืมระยะยาว 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี
รวมหนี้สิน 

 
73.27 

5.92 
7.49 
0.83 
0.00 

1,488.21 
0.00 

1,575.73 

 
25.88 
4.73 
1.69 
1.20 

297.49 
1,683.51 

0.06 
2,014.56 

 
23.75 

5.58 
7.32 
1.02 

324.61 
1,736.79 

 2.62 
2,101.68 

สินทรัพยสุทธ ิ 5,401.23 5,476.98 5,693.11 
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยทรสัต 5,407.74 5,351.24 6,201.65 
กําไรสะสม 20.92 196.04 359.42 
องคประกอบอื่นของผูถือหนวยทรัสต (27.43) (70.31) 24.78  
สินทรัพยสุทธ ิ 5,401.23 5,476.98 5,693.11 
สินทรัพยสุทธิตอหนวย 7.5913 7.6978 8.0015 
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ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หนวย: ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 2563 2564 

สินทรัพย 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยตามมูลคายุติธรรม 
เงินลงทุนทีแ่สดงดวยมลูคายุติธรรมผานกาํไรหรือขาดทุน 
เงินตามธนาคาร 
ลูกหนี้คาเชาคางรับและลูกหนี้อืน่ 
คาใชจายรอตัดบัญชี 
คาใชจายลวงหนา 
สินทรัพยอื่น 
รวมสินทรพัย 

 
6,780.67 

21.66 
52.06 
48.46 
63.33 
10.44 
0.32 

6,976.96 

 
7,258.86 

14.04 
134.06 
38.06 
44.81 

1.53 
0.18 

7,491.53 

 
7,507.99 

46.09 
100.19 
106.51 
32.64 

1.07 
0.30 

7,794.79 
หนี้สิน 
เจาหน้ีอื่น 
คาใชจายคางจาย 
ภาษีเงินไดคางจาย 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 
หนี้สินตามสัญญาเชา 
เงินกูยืมระยะยาว 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี
รวมหนี้สิน 

 
73.27 

5.92 
7.49 
0.83 
0.00 

1,488.21 
0.00 

1,575.73 

 
25.88 
4.73 
1.69 
1.20 

297.49 
1,683.51 

0.06 
2,014.56 

 
23.75 

5.58 
7.32 
1.02 

324.61 
1,736.79 

 2.62 
2,101.68 

สินทรัพยสุทธ ิ 5,401.23 5,476.98 5,693.11 
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยทรสัต 5,407.74 5,351.24 6,201.65 
กําไรสะสม 20.92 196.04 359.42 
องคประกอบอื่นของผูถือหนวยทรัสต (27.43) (70.31) 24.78  
สินทรัพยสุทธ ิ 5,401.23 5,476.98 5,693.11 
สินทรัพยสุทธิตอหนวย 7.5913 7.6978 8.0015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งบกําไรขาดทุน 
 

งบกําไรขาดทนุ  
(หนวย: ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 2563 2564 

รายไดจากการลงทุน 
รายไดคาเชา 
ดอกเบีย้รับ 
รายไดอื่น 
รวมรายได 

 
286.06 

0.39 
2.33 

288.78 

 
424.37 

0.33 
1.99 

426.69 

 
495.68 

71.89 
2.96 

498.72 
คาใชจาย 
คาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมทรัสตี 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน 
คาธรรมเนียมวิชาชีพ 
คาใชจายรอตัดบัญชีจาย 
คาใชจายอื่น 
ตนทุนการเงิน 
คาใชจายภาษีเงินได 
รวมคาใชจาย 

 
8.20 
6.29 
2.68 
3.02 
7.47 
12.18 
32.31 
7.52 

79.67 

 
13.84 
8.85 
2.95 
1.93 

12.21 
16,90 
73.38 
3.36 

133.42 

 
14.13 
9.03 
3.43 
2.84 
12.18 
16.10 

73.99 
9.77 

141.45 
รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ 209.12 293.27 357.26 
รายการขาดทุนสุทธจิากเงนิลงทุน 
รายการกําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 
ผลตางจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 

(1.08) 
(71.47) 
(14.63) 

(7.36) 
1.43 

33.21 

(8.93) 
(129.77) 
178.53  

รวมรายการ กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนสุทธิ (87.17) 21.28 39.83 
การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 121.95 320.55 397.09 
ผลตางจากอัตราแลกเปลีย่น  (27.43) (42.88) 95.09  

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานและ
องคประกอบอื่น 

94.52 277.67 492.18 

 
งบกระแสเงินสด 
 
งบกระแสเงินสด  
(หนวย : ลานบาท) 

สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธนัวาคม 
2562 2563 2564 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไป) กจิกรรมดําเนินงาน 
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกจิกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิกอนผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่น 
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธ ิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป / งวด 
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป / งวด 

(2,417.91) 
2,435.31 

17.41 
(0.83) 
16.58 
35.49 
52.06 

125.33 
(42.56) 
82.77 
(0.78) 
82.00 
52.06 

134.06 

231.41 
(264.74) 

(33.33) 
(0.54)  

(33.87) 
134.06 
100.19 
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อัตราสวนทางการเงิน 

รายการ 
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 

หนวย 
2562 2563 2564 

จํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายแลวทั้งหมด ณ ปลายงวด  711.5 711.5 711.5 ลานหนวย 

สินทรัพยสทุธิตอหนวย  7.5913 7.6978 8.0015 บาท 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธจิากการดําเนินงานสาํหรับงวดตอหนวย 0.1714 0.4505 0.5581 บาท 

อัตราสวนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม  21.33 22.47 22.28 % 

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม  22.58 26.89 26.96 % 

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยสุทธ ิ 0.29 0.37 0.37 เทา 

อัตราสวนวัดความสามารถในการจายดอกเบี้ย  7.47 5.00 5.83 เทา 

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทนุ        

ประเภทเงินลงทุน 
(หนวย : ลานบาท) 

31 ธันวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 
ราคาทุน ราคา

ยุติธรรม 
ราคาทุน ราคา

ยุติธรรม 
เงินลงทนุในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 
1.) โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
2.) โรงแรมดุสิตดีทู เชยีงใหม 
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
3.) โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
สิทธิการเชาท่ีดิน และอาคาร สิ่งปลูกสราง 
กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา 
อุปกรณ และสวนปรับปรุง 
4) โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส 
สิทธิการเชาที่ดิน และกรรมสิทธ์ิในอาคาร สิ่งปลูก
สราง และอุปกรณ 

 
 

3,061.80 
 

409.74 
 

1,224.52 
 
 

 
2,687.90 

 
 

2,958.02 
 

411.70 
 

1,252.31 
 

 
 

2,636.83 

 
 

3,064.53 
 

409.77 
 

1,302.06 
 
 
 

2,724.52 

 
 

2,950.08 
 

415.73 
 

1,226.11 
 
 
 

2,916.07 

รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 7,383.95 7,258.86 7,500.87 7,507.99 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย 14.02 14.04 46.07 46.09 
เงินลงทนุในหุนสามัญ 
บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด 
รวมเงนิลงทุนในหุนสามัญ 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

รวมเงินลงทุน 7,397.97 7,272.89 7,546.94 7,554.08 
หมายเหตุ : อางอิงตามงบการเงินของกองทรัสตสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  และรายงานของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต 
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อัตราสวนทางการเงิน 

รายการ 
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 

หนวย 
2562 2563 2564 

จํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายแลวทั้งหมด ณ ปลายงวด  711.5 711.5 711.5 ลานหนวย 

สินทรัพยสทุธิตอหนวย  7.5913 7.6978 8.0015 บาท 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธจิากการดําเนินงานสาํหรับงวดตอหนวย 0.1714 0.4505 0.5581 บาท 

อัตราสวนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม  21.33 22.47 22.28 % 

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม  22.58 26.89 26.96 % 

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยสุทธ ิ 0.29 0.37 0.37 เทา 

อัตราสวนวัดความสามารถในการจายดอกเบี้ย  7.47 5.00 5.83 เทา 

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทนุ        

ประเภทเงินลงทุน 
(หนวย : ลานบาท) 

31 ธันวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 
ราคาทุน ราคา

ยุติธรรม 
ราคาทุน ราคา

ยุติธรรม 
เงินลงทนุในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 
1.) โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
2.) โรงแรมดุสิตดีทู เชยีงใหม 
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
3.) โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
สิทธิการเชาท่ีดิน และอาคาร สิ่งปลูกสราง 
กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา 
อุปกรณ และสวนปรับปรุง 
4) โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส 
สิทธิการเชาที่ดิน และกรรมสิทธ์ิในอาคาร สิ่งปลูก
สราง และอุปกรณ 

 
 

3,061.80 
 

409.74 
 

1,224.52 
 
 

 
2,687.90 

 
 

2,958.02 
 

411.70 
 

1,252.31 
 

 
 

2,636.83 

 
 

3,064.53 
 

409.77 
 

1,302.06 
 
 
 

2,724.52 

 
 

2,950.08 
 

415.73 
 

1,226.11 
 
 
 

2,916.07 

รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 7,383.95 7,258.86 7,500.87 7,507.99 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย 14.02 14.04 46.07 46.09 
เงินลงทนุในหุนสามัญ 
บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด 
รวมเงนิลงทุนในหุนสามัญ 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

รวมเงินลงทุน 7,397.97 7,272.89 7,546.94 7,554.08 
หมายเหตุ : อางอิงตามงบการเงินของกองทรัสตสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  และรายงานของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต 
 
 
 
 

 
 

การวิเคราะหและคําอธบิาย 
ของผูจัดการกองทรัสต 
การวิเคราะหการดําเนินงานที่ผานมา 

สําหรับผลการดําเนินงานของกองทรัสตป 2564 กองทรัสตมีรายไดรวมทั้งสิ้น 498.72 ลานบาท โดย
รายไดรวมดังกลาวประกอบดวยรายไดคาเชา จํานวน 495.68 ลานบาท และเปนสวนของรายไดดอกเบี้ย
และรายไดอื ่น จํานวน 3.03 ลานบาท รายไดคาเชาของกองทรัสต มาจากผลประกอบการของแตละ
โรงแรม สรุปไดดังนี้  

ผลการดําเนินงาน 
โรงแรมดุสิตธานี  

ลากูนา ภูเก็ต 
โรงแรมดุสิตธาน ี

หัวหิน 
โรงแรมดุสิตดีทู 

เชียงใหม 

ป 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

อัตราการเขาพัก 28% 22% 28% 37% 14% 27% 

อัตราเฉลีย่คาหองพัก 2,525  6,255  2,604  2,821  1,346  1,966  

รายไดตอหองพัก   712  1,386    724  1,038    184    529  

รายไดรวม (ลานบาท) 97.16  160.60  117.86  182.60  13.28  33.74  

EBITDA (ลานบาท) (23.31) (5.33) (18.23) (2.36) (15.26)    (10.75) 

 
โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต มีอัตราการเขาพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) ป 2564 ที่รอยละ 28 
ลดลงรอยละ 6 จากปที่ผานมา ในขณะท่ีอัตราเฉล่ียคาหองพัก (Average Room Rate) อยูที่ประมาณ 
2,525 บาทตอหองตอวันลดลง 3,730 บาท จากปที่ผานมา ทําใหรายไดตอหองพัก (REVPAR) ของ
โรงแรมโดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 712 บาท เทียบกับ 1,386 บาทในป 2563 โดยปจจัยหลักมาจากการ
แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ตอเนื่องจากป 2563 และ กลับมาเร่ิมรุนแรงขึ้นอีกคร้ังตั้งแตตนป 2564 
ซึ่งกระทบชวงฤดูการทองเที่ยวพอดี สงผลใหรายไดหลักไตรมาสแรกของป ลดลงเกือบรอยละ100 เทียบ
กับปกอนหนา ตอมาสถานการณการแพรระบาดในเขตภาคใตเริ่มลดนอยลง รัฐบาลจึงออกแผนภูเก็ต
แซนดบ็อกซซึ่งเปนโครงการใหมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่อนุญาตใหนักทองเที่ยวที่ไดรับวัคซีนครบโดส
แลวสามารถเขาประเทศไทยไดโดยไมตองกักตัว  โครงการนี้มีเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 กอนท่ี
ประเทศไทยจะกลับมาเปดประเทศใหนักทองเที่ยวเขามาอยางเต็มรูปแบบ ภูเกต็เปนจงัหวัดแรกของไทยที่
มีการดําเนินการตามแผนของโครงการ "แซนดบ็อกซ" นี้ และนักทองเที่ยวที่มาเยือนเกาะภูเก็ตนี้จะไมกัก
ตัวในหองพักอีกตอไป รายไดเร่ิมปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องจนถึงปลายป 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน มีอัตราการเขาพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) ป 2564 ที่รอยละ 28 ลดลงรอย
ละ 9 จากปที่ผานมา ในขณะที่อัตราเฉลี่ยคาหองพัก (Average Room Rate) อยูที่ประมาณ 2,604 
บาทตอหองตอวัน ลดลง 217 บาท จากปที่ผานมา ทําใหรายไดตอหองพัก (REVPAR) ของโรงแรมโดย
เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 724 บาท เทียบกับ 314 บาทในป 2563 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการแพร
ระบาดของไวรัสโควดิ-19 เชนเดียวกัน โดยจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธซึ่งเปนพื้นท่ีทองเที่ยวที่อยู
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ติดกัน ไดเร่ิมโครงการหัวหิน รีชารจ เปดตอนรับนักทองเที่ยวจากตางประเทศท่ีไดรับการฉีดวัคซีนครบ ให
สามารถเดินทางมาพักในพื ้นที ่ได โดยไมต องกักตัว ตั ้งแตวันที ่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนมา กลุม
นักทองเที่ยวหลักจะเปนคนไทย รอยละ 98 ท่ีเหลือคือ กลุมยุโรป (รัสเซีย อังกฤษ ฟนแลนด) รอยละ1.2  

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม มีอัตราการเขาพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) ป 2564 ที่รอยละ 14 ลดลง
รอยละ 13 จากปที่ผานมา ในขณะที่อัตราเฉลี่ยคาหองพัก (Average Room Rate) อยูที ่ประมาณ 
1,346 บาทตอหองตอวัน ลดลง 620 บาท จากปที่ผานมา ทําใหรายไดตอหองพัก (REVPAR) ของ
โรงแรมโดยเฉลี่ยอยูที ่ประมาณ 184บาท เทียบกับ 529 บาทในป 2563 จังหวัดเชียงใหมไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 อยางมากในปนี้ เพราะ มียอดผูติดเชื้อสะสมตั้งแตเมษายน-สิ้นป 
จํานวน 20,782 ราย ทําใหไมมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางไปทองเที่ยวเลย โรงแรมหลายแหงปรับตัว
เปนฮอสพิเทล รานคาและสถานที่ทองเท่ียวเกือบทั้งหมดปดใหบริการ  อยางไรกด็ี ในชวงไตรมาสสุดทาย 
ตั้งแตเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคม ซึ่งเปนชวงไฮซีซั่น มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในจังหวัดเชียงใหมเดือน
ละประมาณ 500,000 คน จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โรงแรมเริ่มกลับมาเริ่มรับรูรายไดเพิ่มขึ้น 

ผลการดําเนินงาน โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส 

ป 2564 2563 

อัตราการเขาพัก 70% 27% 

อัตราเฉลีย่คาหองพัก 491  647  

รายไดตอหองพัก 345  178  

รายไดรวม (ลานดอลลารสหรัฐ) 22.67  10.53  

EBITDA (ลานดอลลารสหรัฐ) 9.27  2.69  
 

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส มีอัตราการเขาพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) ป 2564 ที่รอยละ 70 เพิ่มขึ้น
รอยละ 43 จากปที่ผานมา ในขณะที่อัตราเฉลี่ยคาหองพัก (Average Room Rate) อยูที ่ประมาณ 
491 เหรียญตอหองตอวัน ลดลง 156 เหรียญจากปที่ผานมา ทําใหรายไดตอหองพัก (REVPAR) ของ
โรงแรมโดยเฉลี ่ยอยู ที ่ประมาณ 345 เหรียญ เทียบกับ 178 เหรียญในป 2563 เปนปที ่มีผลการ
ดําเนินงานคอนขางดี หลังจากที่ประเทศมัลดีฟสเริ่มเปดประเทศรับนักทองเที่ยวตั้งแตกรกฎาคม 2563 
เปนตนมา จํานวนนักทองเที่ยวทยอยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ รัสเซีย อินเดีย อังกฤษ ฝรั่งเศส 
และ เยอรมัน นอกจากนี้ ระยะเวลาพักกเ็พิ่มขึ้น จาก 5 วันในป 2563 เปน 6 วนัในป 2564  

กองทรัสตมีคาใชจายรวมทั้งสิ ้น 141.45 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28.36 ของรายไดรวม โดย
คาใชจายกองทรัสตดังกลาว ประกอบดวย คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมทรัสตี คาธรรมเนียม
ตรวจสอบบัญชี คาธรรมเนียมประเมินมูลคาทรัพยสิน คาธรรมเนียมนายทะเบียน และคาใชจายตาง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุมผูถือหนวยและการจายผลประโยชน และคาใชจายอื่นๆ  
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ติดกัน ไดเร่ิมโครงการหัวหิน รีชารจ เปดตอนรับนักทองเที่ยวจากตางประเทศท่ีไดรับการฉีดวัคซีนครบ ให
สามารถเดินทางมาพักในพื ้นที ่ได โดยไมต องกักตัว ตั ้งแตวันที ่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนมา กลุม
นักทองเที่ยวหลักจะเปนคนไทย รอยละ 98 ท่ีเหลือคือ กลุมยุโรป (รัสเซีย อังกฤษ ฟนแลนด) รอยละ1.2  

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม มีอัตราการเขาพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) ป 2564 ที่รอยละ 14 ลดลง
รอยละ 13 จากปที่ผานมา ในขณะที่อัตราเฉลี่ยคาหองพัก (Average Room Rate) อยูที ่ประมาณ 
1,346 บาทตอหองตอวัน ลดลง 620 บาท จากปที่ผานมา ทําใหรายไดตอหองพัก (REVPAR) ของ
โรงแรมโดยเฉลี่ยอยูที ่ประมาณ 184บาท เทียบกับ 529 บาทในป 2563 จังหวัดเชียงใหมไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 อยางมากในปนี้ เพราะ มียอดผูติดเชื้อสะสมตั้งแตเมษายน-สิ้นป 
จํานวน 20,782 ราย ทําใหไมมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางไปทองเที่ยวเลย โรงแรมหลายแหงปรับตัว
เปนฮอสพิเทล รานคาและสถานที่ทองเท่ียวเกือบทั้งหมดปดใหบริการ  อยางไรกด็ี ในชวงไตรมาสสุดทาย 
ตั้งแตเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคม ซึ่งเปนชวงไฮซีซั่น มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในจังหวัดเชียงใหมเดือน
ละประมาณ 500,000 คน จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โรงแรมเริ่มกลับมาเริ่มรับรูรายไดเพิ่มขึ้น 

ผลการดําเนินงาน โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส 

ป 2564 2563 

อัตราการเขาพัก 70% 27% 

อัตราเฉลีย่คาหองพัก 491  647  

รายไดตอหองพัก 345  178  

รายไดรวม (ลานดอลลารสหรัฐ) 22.67  10.53  

EBITDA (ลานดอลลารสหรัฐ) 9.27  2.69  
 

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส มีอัตราการเขาพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) ป 2564 ที่รอยละ 70 เพิ่มขึ้น
รอยละ 43 จากปที่ผานมา ในขณะที่อัตราเฉลี่ยคาหองพัก (Average Room Rate) อยูที ่ประมาณ 
491 เหรียญตอหองตอวัน ลดลง 156 เหรียญจากปที่ผานมา ทําใหรายไดตอหองพัก (REVPAR) ของ
โรงแรมโดยเฉลี ่ยอยู ที ่ประมาณ 345 เหรียญ เทียบกับ 178 เหรียญในป 2563 เปนปที ่มีผลการ
ดําเนินงานคอนขางดี หลังจากที่ประเทศมัลดีฟสเริ่มเปดประเทศรับนักทองเที่ยวตั้งแตกรกฎาคม 2563 
เปนตนมา จํานวนนักทองเที่ยวทยอยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ รัสเซีย อินเดีย อังกฤษ ฝรั่งเศส 
และ เยอรมัน นอกจากนี้ ระยะเวลาพักกเ็พิ่มขึ้น จาก 5 วันในป 2563 เปน 6 วนัในป 2564  

กองทรัสตมีคาใชจายรวมทั้งสิ ้น 141.45 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28.36 ของรายไดรวม โดย
คาใชจายกองทรัสตดังกลาว ประกอบดวย คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมทรัสตี คาธรรมเนียม
ตรวจสอบบัญชี คาธรรมเนียมประเมินมูลคาทรัพยสิน คาธรรมเนียมนายทะเบียน และคาใชจายตาง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุมผูถือหนวยและการจายผลประโยชน และคาใชจายอื่นๆ  

 

 
 

ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของป 2564 กองทรัสตมีรายไดจากการลงทุนสุทธิจํานวน 357.26 ลานบาท 
ขณะที่ป 2563 กองทรัสตมีรายไดจากการลงทุนสุทธิจํานวน 293.27 ลานบาท คิดเปนการเติบโตรอยละ 
21.82 โดยเปนผลจากการรับรู รายไดคาเชาของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส ที ่ลงทุนไปเมื ่อวันที่ 25 
กันยายน 2562 ที่ผานมา 

กองทรัสตมีกําไรสุทธิจากเงินลงทุนจํานวน 39.83 ลานบาท จึงทําใหกองทรัสตมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย
สุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 397.09 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 23.88 จากปกอนหนา โดยสาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่มขึ้นในผลตางจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 178.53 ลานบาท  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอจายประโยชนตอบแทนตอผูถือหนวย ในอัตราหนวยละ 0.175 
บาทตอหนวย ซึ่งเปนของผลประกอบการตั้งแต มกราคม ถึง มิถุนายน 2564 ซึ่งประกอบดวยเงินปนผล
จํานวน 0.1155 บาทตอหนวย และ เงินลดทุนจํานวน 0.0595 บาทตอหนวยโดยกําหนดจายประโยชน
ตอบแทนในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

ฐานะทางการเงินของกองทรัสต 

สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตมีมูลคาทรัพยสินรวมเทากับ  7,794.79  ลานบาท เพิ่มขึ้นรอย
ละ 4.04 จากป 2563 โดยทรัพยสินสวนใหญเปนเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย คิดเปนจํานวน  
7,507.99  ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.43 เงินลงทุนที่แสดงดวยมูลคายุติธรรม จํานวน  46.09  ลาน
บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 228.51 จากปกอนหนา  

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตมีหนี้สินรวมเทากับ 2,101.68  ลานบาท หรือ รอยละ 26.96 
ของมูลคาทรัพยสินรวม เพิ่มขึ้นจํานวน 87.12 ลานบาท สวนใหญมาจากเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 53 
ลานบาท และ มาจากหนี้สินตามสัญญาเชา จํานวน 27 ลานบาท โดยวัตถุประสงคหลักของเงินกูยืมระยะ
ยาวดังกลาวไดแก (1) เพื่อการซื้อสิทธิการเชาและกรรมสิทธิ์ในกิจการโรงแรมดุสติธานี มัลดีฟสของบริษัท
ยอย (2) เพื่อใชสําหรับเปนเงินทุนสําหรับงานปรับปรุงโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน  

สินทรัพยสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสตมีสินทรัพยสุทธิจํานวน  5,693.11  ลานบาท ประกอบดวยทุนจด
ทะเบียนและทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยทรัสตจํานวน  5,308.91  ลานบาท กําไรสะสม 359.42 ลานบาท 
และองคประกอบอื่นของผูถือหนวย 24.78 ลานบาท  คิดเปนสินทรัพยสุทธิตอหนวย เทากับ  8.0015 
บาทตอหนวย เทียบกับ  7.6978 บาทตอหนวยในป 2563  
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ปจจัยหรือเหตุการณที่อาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงาน
ในอนาคต 

จากการที่โรค COVID-19 ยังคงมีการแพรระบาดอยางตอเน่ือง สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวปรับตัวลดลง 
ทําใหรายไดของกลุมอุตสาหกรรมประเภทโรงแรมปรับตัวลดลงตาม กองทรัสตจึงอาจไมไดรับคาเชาแปร
ผันจากทางผูเชาหลักหากสถานการณการแพรระบาดยังคงไมปรับตัวดีขึ้น อยางไรก็ดี กองทรัสตยังคง
ไดรับคาเชาคงที่ภายใตเงื่อนไขของสัญญาเชา 

นอกจากนี้ กองทรัสตอาจมีความเสี่ยงอื่นๆ เพิ่มเติมที่สงผลกระทบตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงานใน
อนาคต เชน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชี หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือแนวทาง
การปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากการท่ีกองทรัสตไดมีการ
เขาลงทุนทางออมในตางประเทศ และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น เปนตน 
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ความเห็นของทรัสตี 

เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทรัสต 
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