
แบบ -REIT 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 

สินสดุวนัที  ธนัวาคม 1 

 

 

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุิตธานี 

Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

(DREIT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

ส่วนที 1  การดําเนินกจิการของกองทรัสต์                        หน้า 

 

1.  ข้อมลูกองทรัสต์          ส่วนที 1 หน้า 2  

2.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกจิ และ การจดัประโยชน์ของกองทรัสต์            ส่วนที 1 หน้า 3 

3.  ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธรุกิจการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ทีลงทนุ  ส่วนที 1 หน้า 26  

4. ปัจจยัความเสียง          ส่วนที 1 หน้า 37  

5.  ข้อมลูการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบุคคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์และ 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์        ส่วนที 1 หน้า 56  

6. คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์     ส่วนที 1 หน้า 61  

7.  ข้อมลูหน่วยลงทุน หลกัทรัพย์ ตราสารทีกองทรัสต์ เป็นผู้ออก     ส่วนที 1 หน้า 61 

8.  ข้อพพิาททางกฏหมาย        ส่วนที 1 หน้า 63  

9.  ข้อมลูสําคญัอืน          ส่วนที 1 หน้า 63  

 

ส่วนที 2  การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ         

10.  โครงสร้างการจัดการ         ส่วนที 2 หน้า 2  

 

ส่วนที 3  ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน         

11.  ข้อมลูทางการเงินทีสําคญั         ส่วนที 3 หน้า 2  

12.  การวเิคราะห์และคําอธิบายของผู้จดัการกองทรัสต์      ส่วนที 3 หน้า 7  

 

ส่วนที 4  การรับรองความถกูต้องของข้อมูล           

 

เอกสารแนบ   

1.  รายละเอียดเกียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน   

2.  รายละเอียดเกียวกบัคณุสมบติัของผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

3.  รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอาํนาจควบคมุและเลขานุการของบริษัท   

4.  รายละเอียดเกียวกบักรรมการของบริษัทย่อย   

5.  อนืๆ   

 

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

ส่วนที  การดําเนินกจิการของกองทรัสต์ 

 

ส่วนที 1 หน้า 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท ี  

การดาํเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

ส่วนที  การดําเนินกจิการของกองทรัสต์ 

 

ส่วนที 1 หน้า 2 

1. ข้อมลูกองทรัสต์ 

1.1 สาระสําคัญของกองทรัสต์ 

ชือกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดสุติธานี (“กองทรัสต์”) 

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

ชือย่อ DREIT 

ผู้จดัการกองทรัสต์  บริษัท ดสุิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) 

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

อายกุองทรัสต์ ไม่มีกาํหนดอาย ุ

ทนุชําระแล้ว , , , .  บาท 

ประเภทของกองทรัสต์ ประเภทไม่รับซือคืนหน่วยทรัสต์จากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

รายชือผู้ถือหน่วย 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (28 ธันวาคม 2561) 

รายชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ จาํนวนหน่วย 

สัดส่วนการถอื

หน่วยทรัสต์ 

บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) 122,920,000  30.02% 

สํานกังานประกนัสงัคม 104,049,100  25.42% 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 21,000,000  5.13% 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 15,916,600  3.89% 

บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 8,700,000  2.13% 

กองทนุเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี พลสั ฟันด์ 3,176,600  0.78% 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชวีิต จํากดั (มหาชน) 2,535,000  0.62% 

นาย ณัฐกติติ จริะทิพยบุษย์ 2,100,000  0.51% 

นาย นริศ เชยกลิน 1,750,000  0.43% 

นาย สนัติ ศนัสนียเกียรติ 1,584,100  0.39% 
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2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกจิ และการจัดหาผลประโยชน์ 

2.1  วสัิยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์มีวตัถปุระสงค์ทีจะลงทุนในทรัพย์สินหลกั โดยการซือ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับโอน

สิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลกั หรือการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์โดยทางอ้อม 

โดยจะนําทรัพย์สินหลักไปจดัหาประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเชา่หรือรายได้อืนใดในทํานองเดียวกนั ตลอดจนทํา

การปรับปรุง เปลียนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ เพือมุ่งก่อให้เกิดรายได้และ

ผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนืองในระยะยาว อีกทังกองทรัสต์มี

จุดมุ่งหมายทีจะลงทุนในทรัพย์สินอืน และ/หรือหลักทรัพย์อืน และ/หรือการหาดอกผลอืนโดยวิธีอืนใด ตามที

กฎหมายหลกัทรพัย์ และ/หรือกฎหมายอืนใดทีเกียวข้องกําหนด  

2.2 การเปลียนแปลงและพัฒนาการทสีําคัญ 

เหตุการณ์สําคัญเกียวกับการดาํเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีบัญชี 

ในรอบปี  ทีผ่านมา กองทรัสต์ได้ควบคมุและดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต  

ในสว่นของห้องพกั ห้องอาหาร ปรับภมูทิศัน์ และ พืนทีส่วนสํานกังาน ในเฟสที  ต่อจากปีกอ่น โดยแบ่งออกเป็น

ห้องพกั  ห้องในส่วนของตกึ -  ห้องอาหาร La Trattoria และ พืนทีสว่นสํานกังานของห้องแม่บ้าน ห้องซกัรีด 

แผนกช่าง ห้องรักษาความปลอดภยั และระบบต่างๆ โดยการปรับปรุงโดยรวมทังหมดเสร็จในเดือน ตุลาคม โดย

มีวตัถปุระสงค์ในการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สนิดใูหม ่ทนัสมยั และสอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้า

และ เพือดงึดูดให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนือง   

นอกจากนีกองทรัสต์ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจําปีของทัง  โรงแรม โดยโรงแรมดุสิตดีทู 

เชียงใหม่ได้รับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินไนเดือนกุมภาพันธ์  ส่วนโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และ 

โรงแรมดสิุตธานี หวัหนิทําการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินไปในเดือนกนัยายน   

ผลการดําเนินงานปีทีผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ ในช่วงครึงปีแรกทีผ่านมา รายได้ของกองทรัสต์จากแต่ละ

โรงแรมได้รับปัจจยับวกจากจํานวนนักท่องเทียวต่างชาติทีเพิมขนึในช่วงตรุษจีน สงกรานต์ เทศกาลฟุตบอลโลก 

เทศกาลอีสเตอร์ทีเร็วขึนทําให้นกัท่องเทียวยุโรปขยายตวัสงูขนึ กองทรัสต์จึงประกาศจ่ายปันผลตงัแต่กองทรัสต์

ดําเนินงานมาจนถงึช่วงครึงปีแรก  ในอตัรา .  บาทต่อหน่วยซงึจา่ยในเดือน สิงหาคม    
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2.3 ข้อมูลทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุน 

โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภเูก็ต 

(1) ข้อมูลทัวไป 

โรงแรมดสุิตธานี ลากนู่า ภเูกต็ เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดบั  ดาว ทีตงัอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ต เป็นโรงแรมประเภทรี

สอร์ททีได้รับการออกแบบทีมีลักษณะเฉพาะ มีรูปแบบการตกแต่งและการบริการซึงคํานึงถึงเอกลักษณ์ของ

ความเป็นไทยในทุก ๆ รายละเอยีด มีพืนทีกว้างขวาง และสะดวกสบาย มีพืนทีติดชายหาดบางเทาเป็นแนวยาว 

ขนาบข้างด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่ และห้องพกัส่วนใหญ่สามารถมองเหน็ทะเลได้ 

(2) ทตีงัของโครงการ 

เลขที  ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต บนเนือทีประมาณ  ไร่  งาน 1.4 ตาราง

วา 

(3) ลักษณะอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต มีห้องสําหรับให้เช่าพักจํานวน  ห้อง ประกอบด้วย อาคารโรงแรมสูง  ชนั 

พืนทีใช้สอยทงัสินประมาณ ,  ตารางเมตร และอาคารอืน ๆ จํานวน  หลงั โดยอาคารโรงแรมได้สร้าง

เสร็จและเปิดดําเนินกิจการเมือปี  และมีการดแูล ซอ่มแซม และปรับปรุงอยา่งต่อเนืองจนถงึปัจจุบนั 

ระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม ประกอบด้วย ลิฟท์โดยสารจํานวน  ชดุ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน และ

ระบบปอ้งกนัอคัคีภยัและสปริงเกอร์ในอาคาร 

(4) รายละเอียดของโครงการ 

กองทรัสต์ลงทนุโดยซือโครงการโรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูก็ต เป็นกรรมสิทธิ ซงึทรัพย์สนิของโครงการโรงแรม

ดสุติธานี ลากนู่า ภเูกต็ ประกอบด้วย 

(1) ทีดนิจํานวน  แปลง รวมเนือทีประมาณ  ไร่  งาน 61.4 ตารางวา 

(2) สงิปลกูสร้าง และงานระบบสาธารณปูโภค พร้อม สิงอํานวยความสะดวก 

(3) เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอปุกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ในการประกอบกิจการ 

ภาพโรงแรมดสุิตธานี ลากนู่า ภูเกต็ 
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โครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ 

(1) ข้อมูลทัวไป 

โรงแรมดสิุตธานี หวัหนิเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดบั  ดาว ในอาํเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบุรี เป็นโรงแรมประเภท

รีสอร์ททีได้รับการออกแบบทีมีลกัษณะเฉพาะโดยผสมผสานความเป็นไทยกับยุโรป มีพืนทีกว้างขวาง ติด

ชายหาดทีสวยงาม และสะดวกสบาย 

(2) ทตีงัของโครงการ 

เลขที  ถนนเพชรเกษม อาํเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบรีุ บนเนือทีประมาณ  ไร่  งาน  ตารางวา 

(3) ลักษณะอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

โรงแรมดสิุตธานี หวัหิน มีห้องสําหรับให้เช่าพกั  ห้อง ประกอบด้วย อาคารโรงแรมสูง  ชนั จํานวน  หลัง 

พืนทีใช้สอยทงัสินประมาณ ,  ตารางเมตร และอาคารอืน ๆ จํานวน  หลงั โดยอาคารโรงแรมได้สร้าง

เสร็จและเปิดดําเนินกิจการเมอืปี  และมีการดูแล ซอ่มแซมและปรับปรุงอย่างต่อเนืองจนถงึปัจจบุนั 

ระบบสาธารณปูโภคของโรงแรม ประกอบด้วย ลฟิท์โดยสารจํานวน 4 ตวั ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าฉกุเฉิน ระบบ

ผลิตนําเพอืใช้ในกิจการของโรงแรม และระบบป้องกนัอคัคีภยัและสปริงเกอร์ในอาคาร 

(4) รายละเอียดของโครงการ 

กองทรัสต์ลงทุนโดยในสิทธิการเช่าของโครงการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ซงึทรัพย์สินของโครงการโรงแรมดุสิต

ธานี หวัหนิ ประกอบด้วย 

(1) ทีดนิจํานวน  แปลง รวมเนือทีประมาณ  ไร่  งาน  ตารางวา 

(2) สงิปลกูสร้าง และงานระบบสาธารณปูโภค พร้อม สิงอํานวยความสะดวก 

(3) เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอปุกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ในการประกอบกิจการ 

ภาพโรงแรมดสุิตธานี หวัหิน 
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โครงการโรงแรมดุสิตดีท ูเชียงใหม่ 

(1) ข้อมูลทัวไป 

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดับ  ดาว เป็นโรงแรมทีได้รับการออกแบบให้มีความ

ทนัสมัย มีการตกแต่งและบริการทีโดดเด่น มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในรูปแบบ ไทยร่วมสมยั มีทําเลที

ตงัอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ บริเวณไนท์บาร์ซาร์ ถนนช้างคลาน ซงึถือเป็นย่านการค้าและแหล่งช้อปปิงที

สําคญัแหง่หนงึของจงัหวดัเชียงใหม่ 

(2) ทตีงัของโครงการ 

เลขที  ถนนช้างคลาน ตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ บนเนือทีประมาณ  ไร่  งาน  

ตารางวา 

(3) ลักษณะอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

โรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ มีห้องสําหรับให้เช่าพกัจํานวน  ห้อง ประกอบด้วย อาคารโรงแรมสงู  ชนั (รวม

ชนัใต้ดิน) จํานวน  หลงั พืนทีใช้สอยทงัสินประมาณ ,  ตารางเมตร และอาคารอืน ๆ จํานวน  หลัง 

ทงันี อาคารโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เดิมชือโรงแรมเชียงอินน์ซงึทางกลุ่มดสุิตได้ซือกรรมสิทธิในทีดินและสิง

ปลูกสร้าง และได้ปรับปรุงอาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคทังหมด เพือเปลียนภาพลักษณ์ให้ใหม่และ

ทันสมัย โดยได้เปิดดําเนินการใหม่เมือปลายปี  ภายใต้เครืองหมายการค้า “ดุสิตดีทู” และมีการดูแล 

ซอ่มแซม และปรับปรุงอย่างต่อเนืองจนถงึปัจจบุนั 

ระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม ประกอบด้วย ลิฟท์จํานวน  ตวั เป็นลิฟท์โดยสารจํานวน  ตวั และลิฟท์ขน

ของจํานวน  ตวั ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าฉกุเฉิน และระบบปอ้งกนัอคัคีภยัและสปริงเกอร์ในอาคาร 

(4) รายละเอียดของโครงการ 

กองทรัสต์ลงทนุโดยซือโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ เป็นกรรมสทิธิ ซงึทรัพย์สินของโครงการโรงแรมดุสิต

ดีท ูเชียงใหม่ ประกอบด้วย 

(1) ทดีนิจํานวน 7 แปลง รวมเนือทีประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา 

(2) สงิปลกูสร้าง และงานระบบสาธารณปูโภค พร้อม สิงอํานวยความสะดวก 

(3) เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอปุกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ในการประกอบกิจการ 

ภาพโรงแรมดสุิตดีท ูเชยีงใหม่ 
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ราคาทไีด้จากรายงานการสอบทานการประเมนิมูลค่าครังล่าสุด  

บริษทัฯ ได้จดัให้มีการสอบทานการประเมินมลูค่าทรัพย์สนิโดยบริษัท กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สิน จํากดั ซงึเป็นผู้ประเมิน มลูคา่ทรัพย์สินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดย

บริษทัประเมินมูลค่าทรัพย์สนิได้พิจารณาเลือกใช้วิธี รายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด (Income Approach) เป็นกระบวนการหามลูค่าปัจจุบนัของทรัพย์สนิ โดยอาศยัการวิเคราะห์ การ 

เปลียนแปลงของกระแสรายได้/รายจา่ยทีจะเกิดขนึภายในชว่งระยะเวลาทีกําหนด เพือทําการหากระแสเงนิสทุธิในแต่ละ งวด/ปี แล้วคิดส่วนลดกลบัเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยการเลือกใช้ค่า

อตัราคิดลดกระแสเงินสดทีเหมาะสม 

 

สถานทตีงั รูปแบบการลงทุน 

ทรัพย์สินปัจจบัุน 

พนืทีโดยประมาณ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินด้วยวิธี

รายได้ตามโครงสร้างกองทรัสต์ 

(Income Approach) 

(ล้านบาท) 

วันทปีระเมนิ 

มูลค่าสินทรัพย์* 

 

โครงการโรงแรมดสุิตธานี 

ลากนู่า ภูเกต็  

กรรมสทิธิ 33-2-61.4 3,009.2 27 กนัยายน 2561 

 

โครงการโรงแรมดสุิตธานี 

หวัหนิ  

สทิธิการเชา่ประมาณ 22 ปี 

(สนิสดุปี ) 

63-1-60 909.5 26 กนัยายน 2561 

 

โครงการโรงแรมดสุิตดีท ู

เชียงใหม ่ 

กรรมสทิธิ 2-2-65 396.7 6 กมุภาพนัธ์ 2561 

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดสุติธานี 

สว่นที  การดําเนินกจิการของกองทรัสต์ 

 

สว่นที 1 หน้า 8 

2.4 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

2.4.1 ลักษณะการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์มีนโยบายการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทโรงแรมทีลงทุนดงักล่าว โดยการนํากรรมสิทธิทีดิน

พร้อมสิงปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคทีเกียวข้องกบักิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตา 

และอปุกรณ์ต่างๆ ของโรงแรมดสุิตธานี ลากนู่า ภเูกต็ และโรงแรมดสุิตดีทู เชียงใหม่ และสทิธิการเช่าทีดนิพร้อม

สงิปลกูสร้างของโรงแรมดสุิตธานี หวัหนิ ออกให้เช่า หรือให้เช่าช่วงแกผู่้ประกอบกจิการโรงแรม ได้แก่ บริษัท ดสุติ

แมนเนจเม้นท์ จํากดั เพือนําไปจดัหาประโยชน์และจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กองทรัสต์ และบริษัท ดสุิตแมนเนจเม้น 

จํากดั ได้ว่าจ้างบริษัท ดสุติธานี จํากดั (มหาชน) เป็นผู้บริหารจดัการโรงแรม 

โดยรายละเอยีดการลงทนุและการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสามารถสรุปได้ตามแผนภาพ ตอ่ไปนี 

 

                                                                                                    
 

                                                                                                    
 

                                                                                                  
 

 

 

 

 

สญัญาเช่า/เช่าช่วงทีกองทรัสต์ได้ทํากบับริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด ฉบบัปัจจุบนัจะสินสุดลงในปี  

จากนนักองทรัสต์ สามารถใช้สิทธิให้ บริษัท ดสิุต แมนเนจเม้นท์ จํากดั ตอ่อายสุญัญาได้อีก  คราว คราวละ  ปี 

(สินสดุปี ) ซงึกองทรัสต์จะได้รับค่าเชา่ ดงันี 

 

 

 

 

 

ลงทนุ 

จ่าย
ประโยชน์ 

สิทธิการ

กรรมสิทธิ 

กรรมสิทธิ 

ชําระคา่เช่า/เช่าช่วง 

ให้เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สนิ 

บริหารจดัการ 

ทรัพย์สิน จ้าง

ชําระคา่บริการ 

บมจ. ดุสติธาน ี

ลกูค้าโรงแรม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

บจ. ดสุิต  
แมนเนจเม้นท์  

กองทรัสต์ 
DREIT 

ลงทนุ 
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(1) ค่าเช่ารวม 

คา่เช่ารวม  เท่ากบั คา่เช่าคงทีสดุท้าย บวกด้วย ค่าเช่าแปรผนั  

 ซงึจะเท่ากบั EBITDA หกัด้วย ส่วนแบ่งของผู้ เช่า(i) หรือ บวกด้วย ส่วนชดเชยจากผู้เช่า(ii) 

โดยที 

EBITDA หมายถึง กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ของทรัพย์สินที

กองทรัสต์ลงทุน ตามสตูรการคํานวณทีอยู่ในข้อ (5) ท้ายนี 

(i) หมายถงึ กรณีที EBITDA มากกว่าหรือเท่ากบั ค่าเชา่คงทีเริมต้น 

(ii) หมายถงึ กรณีที EBITDA น้อยกวา่ คา่เชา่คงทีเริมต้น 

 

(2) ค่าเช่าคงทีรายปี (Fixed Rental)  ค่าเช่าคงทีรายปี หมายถึง ค่าเช่าคงทีเริมต้นในแต่ละปี หรือ ค่าเช่าคงที

สดุท้ายในแต่ละปี (แล้วแตก่รณี) โดยที 

(2.1) คา่เช่าคงทีเริมต้น 

 (ก) กรณีทีเป็นปีทีตอ่สญัญาเชา่ จะเท่ากบั 205 ล้านบาทตอ่ปี หรือ 2 ใน 3 ของคา่เฉลียของค่าเช่า

รวมย้อนหลงั 3 ปีกอ่นหน้า แล้วแตจํ่านวนใดจะมากกว่า 

 (ข) กรณีในระหว่าง 3 ปี ทีไม่ใชเ่ป็นปีทีต่อสญัญา จะเท่ากบั 205 ล้านบาทต่อปี หรือค่าเช่าคงที

สดุท้ายสําหรับปีทีผ่านมา แล้วแตจํ่านวนใดจะมากกว่า 

 

(2.2) ค่าเช่าคงทีสดุท้าย เท่ากบั ค่าเช่าคงทีเริมต้นหรืออตัราส่วน 2 ใน 3 ของค่าเช่ารวมในปีนนัแล้วแต่

จํานวนใดจะมากกว่ากนั ผู้ เช่า/เช่าช่วงตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่าคงทีเริมต้นแต่ละปี

ให้กบักองทรัสต์ ดงันี 

 

 

 

 

 

เดือน สัดส่วนของค่าเช่าคงทเีริมต้นแต่ละปี (ร้อยละ) 

มกราคม 12.50 

กมุภาพนัธ์ 12.50 

มีนาคม 10.00 

เมษายน 10.00 

พฤษภาคม 5.00 

มิถนุายน 5.00 

กรกฎาคม 5.00 

สิงหาคม 5.00 

กนัยายน 5.00 

ตลุาคม 7.50 

พฤศจิกายน 10.00 

ธันวาคม 12.50 
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ทงันี ในรอบปีใด ๆ หากคา่เช่าคงทีเริมต้นทงัหมดทีบริษัท ดสุติ แมนเนจเม้นท์ จํากดั ชําระให้แก่กองทรสัต์น้อย

กว่าค่าเช่าคงทีสุดท้ายตามผลลพัธ์ทีได้จากการคํานวณตามสูตรคํานวณในข้างต้น โดยใช้ข้อมูลทางการเงิน

ของบริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั ทีปรากฎอยู่ในงบการเงินประจําปีทีตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีซงึเป็น

ผู้สอบบญัชีทีอยู่ในบญัชีรายชือทีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

ตกลงทีจะชําระค่าเช่าคงทีสุดท้ายส่วนทีขาดให้แก่กองทรัสต์ ภายในงวดถัดไปหลังจากการคํานวณค่าเช่า

ดงักล่าวได้  

(3) ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rental) 

ค่าเช่าแปรผนั เท่ากบั EBITDA หกัด้วย คา่เช่าคงทีสดุท้าย หกัด้วย ส่วนแบง่ของผู้ เช่า(i) หรือ บวกด้วย ส่วนชดเชย

จากผู้ เชา่(ii) ซงึจะมีการคํานวณในไตรมาสนนัหรือในปีนนั (แล้วแต่กรณี) 

โดยที EBITDA หมายถงึ กาํไรจากการดําเนินงานก่อนหกัค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตดับญัชี ของทรัพย์สินที

กองทรัสต์ลงทุน ตามสตูรการคํานวณทีอยู่ในข้อ (5) ท้ายนี 

(i) หมายถงึ กรณีที EBITDA มากกว่าหรือเท่ากบั ค่าเชา่คงทีเริมต้น 

(ii) หมายถงึ กรณีที EBITDA น้อยกวา่ คา่เชา่คงทีเริมต้น 

ทงันี ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าแปรผนัทีบริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั ชําระให้แก่กองทรัสต์ 

แตกต่างจากค่าเช่าแปรผันตามผลลัพธ์ทีได้จากการคํานวณตามสูตรคํานวณในข้างต้น โดยใช้ข้อมูลทาง

การเงินของบริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั ทีปรากฎอยู่ในงบการเงินประจําปีทีตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีซงึ

เป็นผู้สอบบญัชีทีอยู่ในบญัชีรายชือทีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. บริษัท ดสุติแมนเนจเม้น จํากดั 

ตกลงทีจะชําระค่าเช่าแปรผนัส่วนทีขาดให้แก่กองทรัสต์ หรือ กองทรัสต์ตกลงหกักลบค่าเช่าแปรผนัส่วนทีเกิน 

กบัคา่เช่าทีกองทรัสต์ มีสิทธิได้รับ ภายในงวดถดัไปหลงัจากการคํานวณค่าเชา่ดงักลา่วได้ 

(4) ส่วนแบ่งของผู้เช่า หรือ ส่วนชดเชยจากผู้เช่า 

(4.1) สว่นแบ่งของผู้ เช่า ให้หมายถงึเฉพาะในกรณีที EBITDA มากกว่าคา่เชา่คงทีเริมต้น  

โดยทีสว่นแบง่ของผู้ เชา่ในไตรมาสนนัหรือในปีนนั (แล้วแต่กรณี) เท่ากบัจํานวนทีตํากว่าระหวา่ง 

EBITDA – คา่เช่าคงทีเริมต้น หรือ  

(EBITDA – 205,000,000) x (1 – ก)  

 ก = ในอตัราร้อยละ 85 ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2560 ถงึวนัที 31 ธนัวาคม 2565 และในอตัรา

ร้อยละ 80 หรือตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

 

(4.2) ส่วนชดเชยจากผู้ เช่า ให้หมายถงึเฉพาะในกรณีที EBITDA น้อยกวา่คา่เช่าคงทีเริมต้น  

 โดยทีสว่นชดเชยจากผู้ เช่า = คา่เชา่คงทีเริมต้น – EBITDA 

 โดย ณ สนิปี คา่เชา่คงทีเริมต้นจะเท่ากบัค่าเช่าคงทีสดุท้าย  
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ทงันี ในการคํานวณ ส่วนแบ่งของผู้ เช่า หรือ ส่วนชดเชยจากผู้ เชา่ รายไตรมาส จะคํานวณโดยใช้ ค่าเชา่คงที

เริมต้น หรือ จํานวนเงนิ 205,000,000 บาท ตามอตัราส่วนของผลรวมของ “สดัส่วนของค่าเชา่คงทีเริมต้นแตล่ะ

ปี” ตามทีระบใุนตารางข้อ (2) ข้างต้น 

(5) กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ของทรัพย์สินทกีองทรัสต์ลงทนุ 

(EBITDA) 

กําไรจากการดําเนินงาน

ก่อนหกัค่าเสือมราคา 

และค่าใช้จ่ายตดับญัชี 

ของทรัพย์สินทีกองทรัสต์

ลงทุน(EBITDA) 

EBITDA  = (ข – ค – ง – จ) 

ข   =  รายได้รวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (รายได้ค่าห้องพัก รายได้

ค่าอาหารและเครืองดืม และรายได้จากการดําเนินงานอืนๆ) ในไตรมาส

นนัหรือในปีนนั (แล้วแตก่รณี) 

ค   =  ต้นทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (ต้นทุนค่าห้องพัก ต้นทุน

คา่อาหารและเครืองดืม และต้นทุนจาการดําเนินงานอนื ๆ) ในไตรมาสนนั

หรือในปีนนั (แล้วแตก่รณี) 

ง   =  ค่าใช้จ่ายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบกิจการโรงแรม ใน

ไตรมาสนนัหรือในปีนนั (แล้วแตก่รณี) 

จ   =  ค่าใช้จ่ายรวมการดําเนินงานอืนจากการประกอบกิจการโรงแรม (ภาษี

โรงเรือน ค่าธรรมเนียมการบริหารโรงแรม ค่าธรรมเนียมประกนัภัยธุรกิจ

หยุดชะงัก  ( Business Interruption Insurance)  และค่าธรรม เ นียม

ประกันภัยเพือประโยชน์บุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 

เป็นต้น) ในไตรมาสนนัหรือในปีนนั (แล้วแต่กรณี) 

2.4.2  รายละเอียดผู้เช่า 

ชือผู้เชา่ บริษัท ดสุิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

สถานทีตงั เลขที   อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชนั  ถนนพญาไท  

แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

เลขทะเบียนบริษัท 0105553152720 

โทรศพัท์ 02-200-9999 

โทรสาร 02-636-3545 

ทนุจดทะเบียน 4,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว 4,000,000 บาท 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) 

คณุสมบตัิและประสบการณ์ผู้ เช่า 

บริษัท ดสุิต แมนเนจเม้นท์ จาํกดั เป็นผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินของทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่าดสุิตธานี โดยบริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั ร้อยละ 99.99 

ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด ทงันี การทีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินคือ กลุม่ดสุิตธานี 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดสุติธานี 

ส่วนที  การดําเนินกจิการของกองทรัสต์ 

 

ส่วนที 1 หน้า 12 

จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของโรงแรมทีอยู่ภายใต้กองทรัสต์ เนืองจากทังบริษัท ดุสิตธานี จํากัด 

(มหาชน) และ บริษัท ดสุิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั มีความเชียวชาญในทรัพย์สินดงักล่าวเป็นอย่างดี โดย บริษัท 

ดสุติธานี จํากดั (มหาชน) บริษัท ดสิุต แมนเนจเม้นท์ จํากดั และผู้จดัการกองทรัสต์สามารถทํางานร่วมกนัในการ

กําหนดแผนการดําเนินงานทีจําเป็นเพือให้การดําเนินธุรกิจของโรงแรมทีอยู่ภายใต้กองทรัสต์ ให้ประสบ

ความสําเร็จอย่างต่อเนืองในระยะยาว 

2.4.3  ผลกระทบของการเปลียนตวัผู้เช่า เมือเกิดเหตุการณ์ทีอาจทําให้กองทรัสต์ต้องเปลียนตัวผู้เช่า / เช่าช่วง 

กรณีทีผู้ เช่า/ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินทีกองทรัสต์ไม่ต่ออายุสญัญา หรือมีการบอกเลิกสัญญาเช่า/เช่าช่วงก่อนครบ

กําหนดสญัญา กองทรัสต์อาจต้องใช้เวลาในการหาบุคคลอืน เพือเข้ามาเป็นผู้ เช่า/ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินดงักล่าว

แทนผู้ เช่า/ผู้ เช่าช่วงเดิม ซงึบุคคลดงักล่าว อาจไม่มีความสามารถหรือคุณสมบตัิไม่เทียบเท่ากบัผู้ เช่ารายเดิม ซงึ

จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ รวมถงึความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ 

อย่างไรกดี็ เพือลดความเสียงในกรณีนี ภายใต้สญัญาเชา่/เช่าช่วง กองทรัสต์ได้กําหนดระยะเวลาการเช่า/เช่าช่วง 

 ปี (ยกเว้นสญัญาปัจจุบนัจะมีผลบังคบัใช้จนถึงสินปี ) โดยเมือหมดอายุสัญญาเช่า/เช่าช่วงฉบบัแรก 

คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีสทิธิในการต่ออายสุญัญาออกไปอีก  คราว คราวละ  ปี 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท ดสุติ แมนเนจเม้นท์ จํากดั ไม่ได้เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินภายใต้กองทรัสต์อีกต่อไป 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกผู้ เช่า/ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่ โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั 

2.4.4  ความสัมพนัธ์เชงิการถือหุ้นหรือความเกียวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั ซงึเป็นผู้ เช่า/เช่าช่วง และผู้จดัการกองทรัสต์มีความสมัพนัธ์กนัจากการที ทงั  

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

หุ้นทีออกทังหมดของทงั  บริษัท ดังนนั บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั และผู้จดัการกองทรัสต์ จงึมีผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่รายเดียวกนั 

2.4.5  การกําหนดราคาค่าเช่าและเงอืนไขเกียวกับการเช่า 

กองทรัสต์จะได้รับค่าเช่าจากการให้เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินทีลงทุนครังแรก ในรูปแบบของคา่เช่าคงทีและค่าเช่าผนั

แปร โดยโครงสร้างค่าเช่าจะสอดคล้องกบัลกัษณะของการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีกําหนดว่า ค่าเช่า

ส่วนทีอ้างอิงกับผลประกอบการของผู้ เช่า (ค่าเช่าแปรผัน) จะไม่เกินกว่าร้อยละ  ของจํานวนเงินค่าเช่าที

กําหนดไว้แน่นอนล่วงหน้า (ค่าเช่าคงที) ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที 

ทจ. /  เรืองการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และประกาศอืน

ใดทีเกียวข้องและทีได้มีการแก้ไขเพมิเตมิ 

2.4.6  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจระหว่างกองทรัสต์และผู้บริหารจัดการโรงแรม 

แม้ว่าบริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั ได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าทีของบริษัท ดุสิตธานี 

จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ อย่างระมัดระวัง แต่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
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กองทรัสต์ กบั บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ก็ยังอาจเกิดขึนได้ เนืองจากบริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทในกลุ่มยงัคงทําหน้าทีในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมแห่งอืนๆ ในหลายๆ พืนที 

อย่างไรกต็าม โอกาสทีจะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์นนัมีไม่มากนกั เนืองจาก โรงแรมของกลุม่ดสุิตธานี ที

ไม่ได้เป็นของกองทรัสต์นนั ไม่ได้อยูใ่นพืนทีใกล้เคียงกบัโรงแรมทีกองทรัสต์เข้าลงทนุ (ยกเว้นโรงแรมดสุิตปรินเซส 

เชียงใหม่ ซงึอยู่ในจงัหวดัเดียวกับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่) อกีทังแต่ละโรงแรมมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแตกต่าง

กันไป ตามลักษณะการให้บริการ ทําเลทีตงั สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง ซึงล้วนเป็นปัจจัยสําคัญต่อการ

ตดัสนิใจเข้าพกัของลูกค้า ซงึยอ่มเลือกเข้าพกัในโรงแรมทีตรงกบัความต้องการของตนเองเป็นหลกั  

นอกจากนีการว่าจ้าง บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) ให้บริหารโรงแรม ยงัมีโครงสร้างสญัญาทีสร้างแรงจงูใจใน

การสร้างผลกําไรในระดับทีดีให้แก่กองทรัสต์อย่างต่อเนือง โดยกําหนดให้มีค่าธรรมเนียมบริหารเพือสร้าง

แรงจูงใจในการเพิมกําไรจากการดําเนินงาน (Gross Operating Profit) ทังนีเพือเพิมค่าธรรมเนียมบริหารทีจะ

ได้รับ อนัจะชว่ยลดความเสียงจากการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วได้  

อีกทงั ข้อตกลงกระทําการต่างๆ โดยภาพรวมแล้วเป็นเงือนไขเพือให้กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินทีลงทุนครังแรกได้อย่างดี และไม่ให้ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) แข่งขันกับโรงแรมภายใต้

กองทรัสต์ และเพือเปิดโอกาสให้กองทรัสต์สามารถขยายการลงทนุในอนาคตได้ 

2.4.7  ข้อมลูเกียวการประกันรายได้และผู้ประกันรายได้ 

- ไม่ม ี– 

2.4.8 สรุปสาระสําคัญของสัญญาจดัหาประโยชน์ 

2.4.8.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่า (โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภเูกต็) 

ผู้ให้เช่า ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดสุิตธานี (“กองทรัสต์”) 

ผู้เช่า บริษัท ดสุิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั (“ผู้เช่า”) 

ทรัพย์สินทีเช่า (1) ทีดินทังหมดหรือบางส่วน (แล้วแต่กรณี) ได้แก่ โฉนดทีดินเลขที 5917, 

5971, 42109, 11956, 45114 และ 45115 ตงัอยูที่เลขที 390 ถนนศรีสนุทร 

ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีพืนทีประมาณ 33 ไร่ 2 งาน 

61.4 ตารางวา ตามสภาพ ณ วนัทีทําสญัญา 

(2) อาคาร สิ งปลูกส ร้างใด ๆ ซึงไ ด้ปลูกส ร้างในทีดิน ทีเช่ า พร้อมทัง

สาธารณูปโภค งานระบบและสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึงเป็นส่วน

ควบของอาคารทีเช่า ตามเอกสารแนบท้ายสญัญาหมายเลข 1 ซึงรวมถึง 

อาคารโรงแรมสงู 3 ชนั โดยมีห้องพกัทงัสินจํานวน 226 ห้อง 
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(3) เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทีเกียวเนืองซงึได้ใช้ใน

การดําเนินกิจการโรงแรม เช่น เตียง ตู้ เ สือผ้า ตู้ เ ก็บของ สุขภัณฑ์ 

เครืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ตามเอกสารแนบท้ายสญัญา 

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตงัแตว่นัทีทําสญัญาฉบบันี ทงันี เว้นแตก่องทรัสต์ DREIT

ได้ใช้สิทธิต่ออายสุญัญาฉบบัต่อไปตามข้อกําหนดและเงือนไขของสญัญาฉบบันี  

ค่าเช่า ค่าเช่าจะเป็นอัตราและวิธีการคํานวณรวมกันของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตามทีระบุในส่วนที 2.4.1  

“การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์”  

หน้าทขีองผู้เช่า สาระสําคญัของหน้าทีของผู้ เช่าตามสญัญาเชา่ มีดงัตอ่ไปนี 

(1) ผู้ เช่าจะใช้ทรัพย์สินทีเช่าตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามทีระบุไว้ใน

สญัญา และจะไม่ประกอบธุรกิจทีไม่ถกูต้องตามกฎหมายในทรัพย์สินทีเช่า

ดงักลา่ว 

(2) ผู้ เช่าจะต้องจัดให้มีผู้ บริหารโรงแรมทีเช่าในระดับสากลในการประกอบ

ธุรกิจโรงแรมภายใต้ข้อกําหนดและเงือนไขทีกองทรัสต์ DREIT ยอมรับ 

ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันีและระยะเวลาการเช่าทีจะได้มี

การขยายออกไป (หากมี)  

(3) ผู้เชา่จะต้องใช้ความพยายามอย่างสงูสดุในการดูแลทรัพย์สินทีเช่าให้อยู่ใน

สภาพทีดี ตลอดระยะเวลาการเช่า  

(4) ผู้ เช่าต้องไม่กระทําหรือยินยอมให้บุคคลใดบุคคลหนึงกระทําการใด ๆ บน

ทรัพย์สินทีเช่าซงึเป็นการกระทําทีผิดกฎหมาย หรือการกระทําดงักล่าวอาจ

เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ หรือมีลกัษณะเป็นทีน่ารังเกียจหรือก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนหรือรําคาญแกบุ่คคลอืน ๆ  

(5) ผู้ เช่าตกลงประกอบกิจการโรงแรมและธุรกิจทีเกียวข้องตามวตัถุประสงค์

ของสญัญา เท่านนั และผู้เช่าตกลงจะไม่ก่อหนีหรือภาระผกูพนัใด ๆ เว้นแต่

การก่อหนีหรือภาระผูกพนัอนัเกิดขนึเนืองจากการประกอบธุรกิจตามปกติ

สําหรับโรงแรมและธุรกิจทีเกียวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการ

ดําเนินการของโรงแรม หรือการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนีหรือสัญญาที

เกียวข้อง ผู้ เช่าตกลงจะดํารงสัดส่วนของหนีสินต่อทุน (Debt to Equity 

Ratio) ของผู้ เช่าไว้ในอตัรา 2.5 ต่อ 1 โดยคํานวณเฉพาะการก่อหนีซึงเป็น

การกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน โดยไม่รวมถงึการกู้ยืมเงินจากบริษัท ดุสิต

ธานี จํากดั (มหาชน) ตามทีกําหนดในสญัญาเช่า 
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(6) ผู้ เช่าจะปฏิบติัตามข้อตกลง เงือนไข และข้อกําหนดของกฎหมายใด ๆ อนั

เป็นสาระสําคญัต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยเคร่งครัด  

(7) ผู้ เช่าจะปฏิบติัตามข้อตกลงและเงือนไขอนัเป็นสาระสําคญั และดํารงไว้ซึง

ใบอนุญาตต่าง ๆ ทีสําคญัต่อการประกอบกิจการโรงแรมตลอดระยะเวลา

ตามสญัญาฉบบันี 

(8) ผู้เชา่จะไม่กอ่ให้เกดิภาระผูกพนัใด ๆ เหนือทรัพย์สนิทีเช่า 

การประกันภัย  (1) ผู้ เช่าตกลงจะจัดให้มีการทําประกันภัยสําหรับทรัพย์สินทีเช่าตลอด

ระยะเวลาเช่าในลักษณะการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 

Interruption Insurance)  

(2) ผู้ เช่าตกลงจะจัดให้มีการทําประกันภัยสําหรับทรัพย์สินทีเช่าตลอด

ระยะเวลาเช่าในลกัษณะการเอาประกนัความเสียงภยับุคคลทีสาม (Public 

Liabilities) ภายใต้จํานวนทุนประกัน ข้อกําหนดและเงือนไขทีกองทรัสต์ 

DREIT ให้ความเห็นชอบ 

(3) ผู้ เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบชําระค่าเบียประกนัสําหรับการประกนัภัยข้างต้น

ทงัหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว  

(4) ผู้ เช่าตกลงทีจะใช้ความพยายามอย่างดีทีสดุ ในการร่วมดําเนินการใด ๆ ที

จําเป็น และเรียกร้องให้บริษัทประกนัภยัจ่ายค่าสินไหมทดแทนอนัพึงได้รับ

โดยเร็ว 

การโอนสทิธิการเช่า

และการให้เช่าช่วง 

 

(1) ผู้ เช่าสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าทีภายใต้สัญญาฉบบันีไม่ว่าทังหมด

หรือบางส่วนให้แก่บุคคลอืนใด โดยต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก

กองทรัสต์ DREIT เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการโอนสิทธิดงักล่าวเท่านนั 

(2) กอง ทรั ส ต์  DREIT ยิ น ยอ มใ ห้ผู้ เ ช่ า นํ าท รัพ ย์ สิน ที เ ช่ า อ อก ใ ห้ แ ก่

บคุคลภายนอกเช่าช่วงพืนทีในทรัพย์สนิทีเชา่บางสว่นตามวตัถปุระสงค์ของ

การเช่าตามทีระบุไว้ในสญัญาเชา่เท่านนั 

(3) กองทรัสต์ DREIT สามารถโอนทังสิทธิและหน้าทีทังหมด (ไม่ว่าบางส่วน

หรือทังหมด) ตามสญัญาฉบบันีให้แก่บุคคลใด ๆ ได้ก็ต่อเมือได้รับความ

ยินยอมจากผู้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ

แห่งการเลิกสัญญา 

เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยฝ่ายผู้เช่า 

(ก) ผู้ เช่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงซงึเป็นสาระสําคัญตามทีระบุไว้ใน

สัญญาฉบับนีหรือสัญญาจ้างบริหารงาน หรือผิดคํารับรองซึง เ ป็น

สาระสําคญัทีให้ไว้ในสญัญาฉบบันีหรือสญัญาจ้างบริหารงาน  
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(ข) ผู้เชา่ผดินดัชําระหนีเงนิตามเงือนไขของสญัญากู้ยืมเงนิ หนีคําประกนั และ/

หรือ ตราสารหนี และ/หรือ ตราสารทางการเงินใด ๆ หรือหนีใด ๆ ก็ตามซงึ

หนีเงินทีผิดนดัมีมลูคา่รวมกนัเกนิกว่า 10,000,000 บาท 

(ค) เมือผู้ เชา่ถกูฟ้องร้องดําเนินคดี หรือมีเหตกุารณ์อืนใด ทีจะก่อให้เกิดความ

เสียหายในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินการหรือสถานะทาง

การเงินของผู้ เช่า หรือจะกระทบกระเทือนต่อการปฏิบติัตามสญัญานีของผู้

เชา่อย่างมีนยัสําคญั  

(ง) เมือมีการแก้ไขเปลียนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิกใบอนุญาต หนังสือ

รับรอง หนงัสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใด ๆ ทีผู้ เช่าได้รับจากหน่วยงานของ

รัฐ เจ้าหน้าที บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ซงึผู้ เช่าจําเป็นต้องมีไว้ หรือใช้ใน

การประกอบธุรกจิหลกัของผู้เช่า ซงึมีผลกระทบในทางลบ อยา่งมีนยัสําคัญ

ตอ่การดําเนินกิจการโรงแรมดสุติธานี ลากนู่า ภเูก็ต 

(จ) เมือผู้ เชา่ถกูดําเนินการโดยทางกฎหมาย หรือคําสงัของรัฐ หรือเพราะกรณี

อืนใดอนัมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถในการ

ปฏิบตัติามสญัญาฉบบันีของผู้ เชา่ได้ 

(ฉ) ในกรณีทีผู้ เช่าถูกศาลสงัพิทักษ์ทรัพย์ หรือถกูศาลสังให้ล้มละลาย หรืออยู่

ในขนัตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมีการร้องขอให้ฟืนฟูกิจการ

ของผู้ เช่าต่อศาลหรือหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง หรือกระบวนการอืนใด

ในทํานองเดียวกนั  

(ช) ผู้ เช่าเริมกระบวนการ หรือขันตอนตามกฎหมายเพือเลิกกิจการ หรือฟืนฟู

กิจการ หรือเพือแต่งตังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ ทําแผน ผู้บริหารแผน 

ผู้ดแูลทรัพย์สิน หรือเจ้าพนกังานทีปฏิบตัิหน้าทีในทํานองเดียวกนั  

(ซ) ในกรณีทีผู้ เช่าได้หยุดประกอบกิจการทังหมด หรือบางส่วนซึงทําให้

กองทรัสต์ DREIT ไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่าได้อย่างมี

นยัสําคญั 

(ฌ) ในกรณีทีทีประชมุของผู้ เชา่มีมตใิห้ขายหรือโอนกิจการทังหมดหรือบางส่วน

ทีสําคญัให้แก่บุคคลอืน หรือควบบริษัทกบับุคคลอืน ซงึกองทรัสต์ DREIT 

เห็นว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อการชําระค่าเช่าหรือการ

ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์

อกัษรจากกองทรัสต์ DREIT 
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(ญ) ในกรณีทีบริษัท ดสิุตธานี จํากดั (มหาชน) ปฏิบตัผิดิเงือนไขหรือข้อกําหนด 

ใด ๆ ตามทีกําหนดในสัญญาตกลงกระทําการระหว่างบริษัท ดุสิตธานี 

จํากดั (มหาชน) และกองทรัสต์ DREIT 

เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยฝ่ายกองทรัสต์ DREIT 

ในกรณีทีกองทรัสต์ DREIT ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที เป็น

สาระสําคญัใด ๆ ตามทีระบุไว้ในสญัญาฉบบันี หรือสญัญาทีเกียวข้องซงึกองทรัสต์ 

DREIT เป็นคู่สัญญา หรือผิดคํารับรองตามทีให้ไว้ในสัญญาฉบบันี และกองทรัสต์ 

DREIT ไม่สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 30 

(สามสบิ) วนัทําการนบัจากวนัทีได้รับแจ้งหรือทราบถงึเหตแุห่งการผิดสญัญานนั หรือ

ภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีทีการไม่ปฏิบัติตาม

ข้อตกลงหรือเงือนไขทีระบุไว้ในสญัญาฉบบันีเป็นผลเนืองมาจากกรณีดงัต่อไปนี 

(ก) การทีดสุติธานีในฐานะคูส่ญัญาของสญัญาจะซือจะขายทีดนิและอาคารไม่

ปฏิบัติหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสญัญาจะซือจะขายทีดินและอาคาร หรือ

ผิดคํารับรองทีกําหนดไว้ในสญัญาจะซือจะขายทีดนิและอาคาร 

(ข) เป็นเหตสุดุวสิยั 

ผลของการผิดนัด

หรือผลอันเกดิจาก

เหตุแห่งการเลิก

สัญญา 

สญัญาเช่าให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงในการบอกเลิกสญัญาเช่าช่วงฉบับนี

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงได้ เว้นแต่

เหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดจากเหตสุดุวิสยัตามนิยามทีกําหนดไว้ในสญัญาเช่า 

คํามันว่าจะเช่า

ทรัพย์สินทีเช่าและ

เงอืนไขในการต่อ

อายุสัญญา 

ผู้ เช่าตกลงให้คํามันแก่ กองทรัสต์ DREIT ว่าจะเช่าทรัพย์สินทีเช่าจากกองทรัสต์ 

DREIT ต่อไปอกี 6 คราว คราวละ 3 ปี (ปัจจบุนัคงเหลือ 4 คราว)  

2.4.8.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่าช่วง (โครงการโรงแรมดุสิตธานี หวัหนิ) 

ผู้ให้เช่าช่วง ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดสุิตธานี (“ผู้ให้เช่า”) 

ผู้เช่าช่วง บริษัท ดสุิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั (“ผู้เช่า”) 

ทรัพย์สินทีเช่า (1) ทีดนิทงัหมดหรือบางสว่น (แล้วแตก่รณี) ทีเป็นทีตงัของโรงแรมดสุิตธานี หวั

หนิ ตามโฉนดเลขที 6101, 6102, 24102, 24103 และ 24104 ตงัอยูที่เลขที 

1349 ถนนเพชรเกษม อําเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบรีุ  เนือทีรวมประมาณ 63 
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ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา รวมถงึส่วนควบของทีดินทีเช่า รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารแนบท้ายสญัญาเช่าช่วง 

(2) อาคารดงัต่อไปนี 

1. อาคารโรงแรม 7 ชนั โดยมห้ีองพกัทงัสินจํานวน 296 ห้อง 

2. อาคาร The Pavillion 

3. อาคาร The Royal Dusit Hall 

4. อาคารครัวไทย 

5. อาคารครัวริมทะเล 

6. อาคาร Boat House 

7. อาคารซุ้มนําทรงไทย 

8. อาคารบําบดันําเสีย 

9. อาคารเกบ็แก็ส 

10. อาคารห้องเครือง 

11. สนามเทนนิส 4 สนาม 

12. สระบวัขนาดใหญ่ 

13. สระวา่ยนํา 2 สระ 

(3) เฟอร์นิเจอร์ เครืองมือ และอปุกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทีเกียวเนือง

ซงึได้ใช้ในการดําเนินกิจการโรงแรม เช่น เตียง ตู้เสือผ้า ตู้เก็บของ สขุภณัฑ์ 

เครืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ทังนี รายการเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ปรากฏตาม

เอกสารแนบท้าย 

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตงัแตว่นัทีทําสญัญาฉบบันี ทงันี เว้นแตก่องทรัสต์ DREIT

ได้ใช้สิทธิต่ออายสุญัญาฉบบัต่อไปตามข้อกําหนดและเงือนไขของสญัญาฉบบันี  

สิทธิในการต่ออายุ

สัญญาเช่าเมอืสัญญา

เช่าครบกําหนด 

กองทรัสต์ DREITมีสิทธิเรียกให้ผู้ เช่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าต่อไปภายหลังจากสินสุด

สญัญาฉบบันีภายใต้เงือนไขทีกําหนดในสญัญา แต่ทงันีจะต่อออกไปได้ไม่เกินคราว

ละ 3 ปี  
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ค่าเช่า ค่าเช่าจะเป็นอัตราและวิธีการคํานวณรวมกันของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 

โรงแรมดสิุตธานี หวัหนิ และโรงแรมดสุติดีท ูเชียงใหม่ ตามทีระบใุนสว่นที 2.4.1 “การ

จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์”  

หน้าทขีองผู้เช่า สาระสําคญัของหน้าทีของผู้ เช่าตามสญัญาเช่า มีเงือนไขเหมือนกบัหน้าทีของผู้ เช่า

ตามสญัญาเชา่ (โรงแรมดสุติธานี ลากนู่า ภเูก็ต) 

การประกันภัย การประกนัภัยมีเงือนไขเหมือนกบัการประกนัภัยตามสญัญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี 

ลากนู่า ภเูกต็) 

การโอนสทิธิการเช่า

และการให้เช่าช่วง 

การโอนสิทธิการเช่าและการให้เช่าช่วงมีเงือนไขเหมือนกบัการโอนสิทธิการเช่าและ

การให้เชา่ช่วงตามสญัญาเช่า (โรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูกต็) 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ

แห่งการเลิกสัญญา 

(1) เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยฝ่ายผู้ เช่า มีเงือนไขเหมือนกับเหตุผิดนัดผิด

สญัญาตามสญัญาเชา่ (โรงแรมดสุิตธานี ลากนู่า ภเูกต็) 

(2) เหตผุดินดัผดิสญัญาโดยฝ่ายกองทรัสต์ DREIT 

ในกรณีทีกองทรัสต์ DREIT ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที เป็น

สาระสําคญัใด ๆ ตามทีระบุไว้ในสญัญาฉบบันี หรือสญัญาทีเกียวข้องซงึกองทรัสต์ 

DREIT เป็นคู่สญัญา หรือผิดคํารับรองตามทีให้ไว้ในสญัญาฉบบันี และกองทรัสต์ 

DREIT ไม่สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 30 วัน

ทําการนับจากวันทีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน หรือภายใน

ระยะเวลาใด ๆ ทีคูส่ญัญาได้ตกลงกนั เว้นแตใ่นกรณีทีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือ

เงอืนไขทีระบไุว้ในสญัญาฉบบันีเป็นผลเนืองมาจากกรณีดงัต่อไปนี 

(ก) การที DTPP ในฐานะคู่สญัญาของสญัญาเช่าทีดินและอาคารไม่

ปฏิบัติหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสญัญาเช่าทีดินและอาคาร หรือ

ผิดคํารบัรองทีกําหนดไว้ในสญัญาเชา่ทีดนิและอาคาร 

(ข) เป็นเหตสุดุวสิยั 

ผลของการผิดนัด

หรือผลอันเกดิจาก

เหตุแห่งการเลิก

สัญญา 

 

(1) กองทรัสต์ DREIT มีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันีโดยบอกกล่าวให้แก่ผู้ เช่าทราบ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี และ/

หรือ เรียกค่าเสียหายจากผู้ เช่าได้ และใช้สิทธิบังคับเอากับหลักประกัน

ตามทีกําหนดไว้ในสัญญา หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงตามทีได้

กําหนดไว้ใน เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยฝ่ายผู้ เช่าเกิดขึน (ซึงมีเงือนไข

เหมือนกบัเหตุผิดนัดผิดสญัญาตามสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า 

ภเูกต็)) 
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(2) ผู้ เช่ามีสิทธิเลิกสัญญาเช่าฉบับนี โดยบอกกล่าวให้แก่กองทรัสต์ DREIT 

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบติัตามสญัญาฉบบันี 

และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจาก กองทรัสต์ DREIT ได้ หากมีเหตุการณ์ใด

เหตกุารณ์หนึงตามทีได้กําหนดไว้ในข้อ (2) ของเหตุผิดนดัหรือเหตุแห่งการ

เลกิสญัญาข้างต้น  

(3) ในกรณีทีกองทรัสต์ DREIT โอนสิทธิและหน้าทีภายใต้เงือนไขการโอนสิทธิ

การเช่าและการให้เช่าชว่งของสญัญาฉบบันีข้างต้น (ซงึมีเงือนไขเหมือนกบั

การโอนสิทธิการเช่าและการให้เช่าช่วงตามสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี 

ลากูน่า ภูเก็ต) ทงักองทรัสต์ DREIT และผู้ เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญาฉบับนี

โดยการบอกกล่าวแก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 30 วนั และคูส่ญัญาไม่สิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง เว้น

แต่สิทธิและหน้าทีทีเกดิขนึก่อนการเลิกสญัญาดงักล่าว 

คํามันว่าจะเช่า

ทรัพย์สินทีเช่าและ

เงอืนไขในการต่อ

อายุสัญญา 

ผู้ เช่าตกลงให้คํามันแก่กองทรัสต์ DREIT ว่าจะเช่าทรัพย์สินทีเช่าจากกองทรัสต์ 

DREIT ต่อไปอีก 6 คราว คราวละ 3 ปี (ปัจจบุนัคงเหลือ 4 คราว) 

2.4.8.3 สรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่า (โครงการโรงแรมดุสิตดีท ูเชียงใหม่) 

ผู้ให้เช่า ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดสุิตธานี (“กองทรัสต์”) 

ผู้เช่า บริษัท ดสุิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั (“ผู้เช่า”) 

ทรัพย์สินทีเช่า (1) ทีดินตามโฉนดเลขที 20166, 20167, 12435, 12434, 12433, 12432 และ 

2503 ตังอยู่ทีเลขที 100 ถนนช้างคลาน ตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง 

จงัหวัดเชียงใหม่ เนือทีรวมประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา รวมถงึส่วน

ควบของทีดนิทีเช่า 

(2) สงิปลกูสร้างใด ๆ ซงึได้ปลกูสร้างในทีดินทีเชา่ พร้อมทงัสาธารณปูโภค งาน

ระบบและสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซงึเป็นส่วนควบของอาคารทีเช่า 

ซงึประกอบด้วย อาคารโรงแรมสูง 11 ชนั (รวมชนัใต้ดิน) จํานวน 1 หลัง 

และ อาคารสํานกังาน 3 ชนั จํานวน 2 หลงั 

(3) เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทีเกียวเนืองซงึได้ใช้ใน

การดําเนินกิจการโรงแรม เช่น เตียง ตู้ เ สือผ้า ตู้ เ ก็บของ สุขภัณฑ์ 

เครืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ตามเอกสารแนบท้ายสญัญา 
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ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตงัแตว่นัทีทําสญัญาฉบบันี ทงันี เว้นแตก่องทรัสต์ DREIT 

ได้ใช้สทิธิต่ออายสุญัญาฉบบัตอ่ไปตามข้อกําหนดและเงือนไขของสญัญาฉบบันี  

สิทธิในการต่ออายุ

สัญญาเช่าเมอืสัญญา

เช่าครบกําหนด 

สิทธิในการต่ออายสุญัญาเช่าเมือสญัญาเช่าครบกําหนดมีเงือนไขเหมือนกบัสิทธิใน

การต่ออายุสญัญาเช่าเมือสญัญาเช่าครบกําหนดตามสญัญาเช่า (โรงแรมดสุิตธานี 

ลากนู่า ภเูกต็) 

เงอืนไขในการต่อ

อายุสัญญาเช่าเมือ

สัญญาเช่าครบ

กําหนด 

เงือนไขในการต่ออายุสัญญาเช่าเมือสัญญาเช่าครบกําหนดมีเงือนไขเหมือนกับ

เงือนไขในการต่ออายสุัญญาเช่าเมือสญัญาเช่าครบกําหนดตามสญัญาเช่า (โรงแรม

ดสุติธานี ลากนู่า ภเูกต็) 

ค่าเช่า ค่าเช่าจะเป็นอัตราและวิธีการคํานวณรวมกันของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 

โรงแรมดสิุตธานี หวัหิน และโรงแรมดสุติดีทู เชียงใหม่ ตามทีระบใุนสว่นที 2.4.1 “การ

จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์” 

หน้าทขีองผู้เช่า สาระสําคญัของหน้าทีของผู้ เช่าตามสญัญาเช่า มีเงือนไขเหมือนกบัหน้าทีของผู้ เช่า

ตามสญัญาเช่า (โรงแรมดสุติธานี ลากนู่า ภเูก็ต) 

การประกันภัย  การประกนัภัยมีเงือนไขเหมือนกบัการประกนัภัยตามสญัญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี 

ลากนู่า ภเูกต็) 

การโอนสทิธิการเช่า

และการให้เช่าช่วง 

การโอนสิทธิการเช่าและการให้เช่าช่วงมีเงือนไขเหมือนกบัการโอนสิทธิการเช่าและ

การให้เช่าช่วงตามสญัญาเช่า (โรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภูเกต็) 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ

แห่งการเลิกสัญญา 

(1) เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยฝ่ายผู้ เช่า มีเงือนไขเหมือนกับเหตุผิดนัดผิด

สญัญาตามสญัญาเชา่ (โรงแรมดสุิตธานี ลากนู่า ภเูกต็) 

(2) เหตผุิดนดัผดิสญัญาโดยฝ่ายกองทรัสต์ DREIT 

ในกรณีที กองทรัสต์ DREIT รวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทีเป็น

สาระสําคญัใด ๆ ตามทีระบุไว้ในสญัญาฉบบันี หรือสญัญาทีเกียวข้องซงึกองทรัสต์ 

DREIT เป็นคู่สัญญา หรือผิดคํารับรองตามทีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี และกองทรัสต์ 

DREIT ไม่สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 30 วนั

ทําการนับจากวันทีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน หรือภายใน

ระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สญัญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีทีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

หรือเงือนไขทีระบไุว้ในสญัญาฉบบันีเป็นผลเนืองมาจากกรณีดงัต่อไปนี 

(ก) การที DTPP ในฐานะคู่สัญญาจะซือจะขายทีดินและอาคารไม่

ปฏิบัติหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสัญญาจะซือจะขายทีดินและ
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อาคาร หรือผิดคํารับรองทีกําหนดไว้ในสญัญาจะซือจะขายทีดิน

และอาคาร 

(ข) เป็นเหตสุดุวิสยั 

ผลของการผิดนัด

หรือผลอันเกดิจาก

เหตุแห่งการเลิก

สัญญา 

สญัญาเช่าให้สิทธิแก่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงในการบอกเลิกสญัญาเช่าฉบบันีเป็น

ลายลักษณ์อักษร และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงได้ หากมี

เหตุการณ์เกิดขึนตามทีกําหนดไว้ในเหตุผิดนัดผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ เช่าข้างต้น (ซึงมี

เงือนไขเหมือนกับเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า 

ภเูกต็)) 

คํามันว่าจะเช่า

ทรัพย์สินทีเช่าและ

เงอืนไขในการต่อ

อายุสัญญา 

คํามันว่าจะเช่าทรัพย์สินทีเช่าและเงือนไขในการต่ออายุสญัญามีเงือนไขเหมือนกับ

คํามันว่าจะเช่าทรัพย์สินทีเช่าและเงือนไขในการต่ออายุสัญญาตามสัญญาเช่า 

(โรงแรมดสุติธานี ลากนู่า ภเูกต็) 

 

2.5 การกู้ยืมเงนิ 

นโยบายการกู้ยืมเงิน 

กองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินโดยการขอสินเชือจากสถาบนัการเงิน หรือออกตราสารหรือหลักทรัพย์หรือเข้าทําสญัญาทีมี

ลกัษณะเป็นการกู้ ยืม รวมถงึก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพือนําเงินทีได้มาลงทุนในทรัพย์สินหลัก

ของกองทรัสต์เพิมเติม และ/หรือ ปรับปรุงทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุน หรือเพือวัตถุประสงค์อืนใดทีเป็น

ประโยชน์ในทางธุรกิจของกองทรัสต์ ภายใต้วตัถปุระสงค์การกู้ยืมเงินดงัต่อไปนี 

(1) ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิมเติม 

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

ทนุจะประกาศกําหนดให้เป็นทรัพย์สินหลกั 

(3) บริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

(4) ปรับปรุงหรือซอ่มแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิ

ครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมทีจะใช้หาผลประโยชน์ รวมถงึการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของ

อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว 
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(5) ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซึงสังหาริมทรัพย์หรืออุปกรณ์ทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมีความ

พร้อมทีจะใช้หาผลประโยชน์ 

(6) ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้วซงึเป็นของกองทรัสต์ หรือทีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่า

หรือสทิธิครอบครอง เพือประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์  

(7) เป็นเงินทุนหมนุเวียนของกองทรัสต์  

(8) ชําระหนีเงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

(9) ปรับโครงสร้างเงนิกู้ยืมเพือนําไปชําระหนีเงนิกู้ยืมหรือภาระผกูพนัฉบบัเดิม (Refinance) 

(10) ปรับโครงสร้างเงนิทนุของกองทรัสต์ 

(11) ปอ้งกนัความเสียงทางด้านอตัราแลกเปลียนเงนิตรา และ/หรือป้องกนัความเสียงทางด้านอตัราดอกเบีย อนั

เนืองมาจากการกู้ ยืมเงินหรือออกตราสารหนี 

(12) เหตจํุาเป็นอืนใดทีผู้จดัการกองทรสัต์เห็นสมควรสําหรับการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

ทงันี ผู้จดัการกองทรัสต์จะกู้ยืมเงนิ โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั ทงันี 

ในกรณีทีกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสงัหาริมทรัพย์หรือสงัหาริมทรัพย์ การกู้ ยืม

เงินเพือวัตถุประสงค์ตามทีกําหนดในข้อ (4) (5) หรือ (6) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที

เหลืออยู่ตามสญัญาเช่าด้วย 

มลูคา่การกู้ยืมเงนิ 

ในกรณีทีกองทรัสต์มกีารกู้ยืมเงนิ ให้มลูคา่การกู้ยืมไม่เกินอตัราส่วนอย่างใดอย่างหนึงดงัต่อไปนี เว้นแต่การเกิน

อตัราส่วนดงักล่าวไม่ได้เกิดจากการกู้ ยืมเงินเพิมเติม 

(1) ร้อยละ 35 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

(2) ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีทีกองทรัสต์มีอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ในอนัดบัที

สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซงึเป็นอนัดบัความน่าเชือถือครังล่าสุดทีได้รับการจัดอนัดับโดย

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือทีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีกอ่นวนักู้ ยืมเงิน 

การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเข้าทําสญัญาไม่ว่าในรูปแบบใดทีมีความ

มุ่งหมายหรือเนือหาสาระทีแท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ยืมเงนิ 

การก่อภาระผูกพนัแกท่รัพย์สินของกองทรัสต์ 

การก่อภาระผูกพันแก่ทรัสต์สินของกองทรัสต์ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีทีจําเป็นและเกียวข้องกับการบริหาร

จดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงัต่อไปนี 
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(1) การก่อภาระผูกพนัซึงเกียวเนืองกบัการทําข้อตกลงหลกัทีกองทรัสต์ สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดใน

ประกาศที ทจ. 49/2555 และกฎหมายอืนใดทีเกียวข้อง เช่น การนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็น

หลกัประกนัการชาํระเงินกู้ ยืมตามสญัญากอ่ตงัทรัสต์ 

(2) การกอ่ภาระผกูพนัทีเป็นเรืองปกติในทางพาณิชย์หรือเป็นเรืองปกติในการทําธุรกรรมประเภทนนั 

วิธีการกู้ยืมเงนิหรือการก่อภาระผกูพนั 

กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพนัใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึงหรือหลายวิธี

ร่วมกนัในขณะใดขณะหนึง ซงึหมายความรวมถึง การออกตราสารหรือการเข้าทําสญัญาไม่ว่าในรูปแบบใดทีมี

ความหมายหรือเนือหาสาระทีแท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ยืมเงิน ดงันี 

(1)  การกู้ ยืมเงิน ขอสินเชือ เบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ทังในประเทศ และ/หรือ

ตา่งประเทศ ซงึรวมถงึบริษัทประกนัภัยซงึจดัตงัขนึตามกฎหมายเกียวข้องกบัประกนัภยั และกองทรัสต์อาจ

พิจารณาให้หลักประกันในการชําระเงินกู้ ยืมดังกล่าวด้วย นอกจากนี กองทรัสต์อาจทําสัญญาซือขาย

ล่วงหน้า หรือซือขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivative Product) เพือป้องกันความเสียงของก

องทรัสต์จากอตัราแลกเปลียน และ/หรืออตัราดอกเบียทีเกดิขึนจากการกู้ ยืมเงินไม่ว่าทงัจํานวนหรือบางส่วน 

เช่น สญัญาแลกเปลียนอตัราแลกเปลียน (Cross Currency Swap) หรือสญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 

(Interest Rate Swap) เป็นต้น หรือ 

(2)  การออกตราสาร การออกตราสารหนี ไม่ว่าระยะสนัและระยะยาว เพือจําหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนทังประเภท

บุคคลและสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกียวข้อง และ

กองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลกัประกนัทีเกียวข้องกบัการออกตราสารดงักล่าวด้วย  

ทงันี ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน เปลียนแปลง หรือก่อ

ภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพือประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการในการกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันตามทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี และ

กฎหมายทีเกียวข้อง โดยไม่ต้องขอมติอนุมัติจากทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่าทีไม่ขัดกบักฎหมายและสัญญา

ก่อตงัทรัสต์ฉบบันี อย่างไรก็ดี ในกรณีทีกองทรัสต์นําทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ไปเป็นหลักประกนัการชําระ

เงินกู้ ยืม ซงึรวมถึงการเพิมวงเงินหลกัประกนัให้แก่ผู้ให้กู้ รายเดิมจากหลกัประกนัทีมีอยู่แล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์

จะดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอืนทีเกียวข้อง 

ทงันี ทรัสตีจะเป็นผู้ลงนามผกูพนักองทรัสต์ในการเข้าทําสญัญาเพือกู้ ยืมเงิน เปลียนแปลง หรือก่อภาระผูกพัน

เหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรืออาจมอบอํานาจให้ผู้ จดัการกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์ตามสัญญา

ดงักลา่วแทนได้ ทงันี ในกรณีทีทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อกําหนดสิทธิและเงือนไขใด ๆ ทีเกียวข้องกบัการ

กู้ ยืมเงิน เปลียนแปลง หรือก่อภาระผูกพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงักล่าว ทรัสตีจะกระทําได้เมือได้ตกลง

ร่วมกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ก่อน และในกรณีทีคู่สญัญาไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกนัได้ คูส่ญัญาทงัสองฝ่ายขอ
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สงวนสิทธิทีจะจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือหาข้อยุติ โดยให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดําเนินการจัดประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ตามวธีิการขอมติและการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีระบุไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

ข้อมลูเกียวกบัการกู้ยืมเงิน ณ วนัสินรอบปีบญัชี 

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มียอดสนิเชือคงค้างกบัธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) โดยข้อกําหนดและ

เงือนไขทีสําคญัเป็นดงันี 

ผู้กู้  ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุิตธานี 

ผู้ให้สินเชอื ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

วงเงนิกู้  สินเชือเงนิกู้แบบมีกําหนดเวลาจาํนวนรวมไมเ่กนิ 790 ล้านบาท 

วตัถปุระสงค์การกู้ยืม เพือใช้เป็นค่าซือ และ/หรือ รับโอนทรัพย์สินจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่าดุสิตธานี รวมถึงใช้ชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องกับธุรกรรม

ข้างต้น และใช้สําหรับการปรับปรุงโรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูก็ต  

อตัราดอกเบีย ไม่เกนิอตัราอ้างองิ MLR หรืออตัราเทียบเท่า 

ระยะเวลาการกู้ยืม 12 ปี นบัจากวนัทีเบิกเงนิกู้งวดแรก  

หลกัประกนั มีหลกัประกนั  
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3. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ทีลงทุน 

3.1. ภาพรวมสถานการณ์ท่องเทียวในประเทศไทย 

จากข้อมลูการท่องเทียวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา ภาคการท่องเทียวของประเทศไทยใน

ปี 2561 ทีผ่านมานัน มีการเติบโตทังจํานวนนักท่องเทียว และรายได้จากการท่องเทียว โดยมีนักท่องเทียว

ชาวต่างชาติมาท่องเทียวในประเทศไทยจํานวนทังสิน 38.23 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 7.54 จากปี 2560 

ก่อให้เกิดรายได้ทีได้รับจากนักท่องเทียวต่างชาติคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.00 ล้านล้านบาท ขยายตวั ร้อยละ 

9.63 จากปี 2560 โดยมีคา่ใช้จา่ยเฉลียอยู่ที 5,557 บาท/วนั เติบโตจากปีทีแล้ว 3.43% 

 

ทังนี ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา รายงานว่า สถานการณ์ท่องเทียวช่วงเดือน ม.ค.-ต.ค.  มี

นกัท่องเทียวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว  ล้านคน เพิมขึน . % จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดย

ขยายตวัสงูสดุในเดือน ก.พ. และเริมลดลงตงัแตเ่ดือนก.ค.ต่อเนืองถงึเดือน ต.ค. ปัจจยัทีทําให้นักท่องเทียวลดลง 

ได้แก่ อุบัติเหตุเรือล่มทีภูเก็ต, การระบาดของโรคไข้เลือดออกในไทย และกรณีนักท่องเทียวจีนถูกทําร้ายที

สนามบินดอนเมือง ขณะทีปัจจยัภายนอก ได้แก ่การออ่นค่าของเงินตราต่างประเทศ, การชะลอตวัทางเศรษฐกิจ

ของหลายประเทศทีได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทางกระทรวงการท่องเทียวและ

กีฬา จึงได้ออกมาตราการฟรีค่าธรรมเนียม Visa on arrival (VOA)  ตงัแต่วันที 15 พฤศจิกายน 2561 ทีผ่านมา 

รวมถงึ มาตราการกระตุ้นการใช้จ่ายทีมีตามห้างร้านต่าง ๆ เชน่ Amazing Thailand Grand Sale และมาตราการ 

Double Entry Visa  หรือการขอวีซ่าหนึงครังสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้  ครังนนัจะช่วยกระตุ้นให้เกิด

การเดินทางท่องเทียวซาํ โดยมาตราการดงักล่าวค่อนข้างส่งผลในทิศทางบวก และเป็นเป็นตวัแปรทีช่วยกระตุ้น

การตดัสนิใจการเดินทางของนกัเทียวท่องช่วงปลายปีทีผ่านมาและยงัส่งผลมาถึงในปัจจบุนั 

 

โดยนกัท่องเทียวส่วนใหญ่ในปี 2561 ได้แกน่กัท่องเทียวชาวจีนซงึมีจํานวนเท่ากบั 10.5 ล้านคน ทงันี ถงึแม้ว่าจะ

มีอตัราการเติบโตจากนักท่องเทียวจีนทีลดลงในช่วงเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน เนืองจากเหตุการณ์ต่างๆ

ในช่วงทีผ่านมาทีส่งผลลบต่อภาพลักษณ์การท่องเทียวของประเทศไทย อย่างไรก็ตามภาพรวมของจํานวน

นักท่องเทียวจีนยังคงมีการเติบโตจากปี  เพิมขึนร้อยละ .44 ในส่วนของรายได้ทีมาจากนักท่องเทียว

ต่างประเทศตลาดทีสร้างรายได้จากการท่องเทียวมากทีสดุก็ยงัคงเป็นตลาดนกัท่องเทียวจีน ซงึมีรายได้จากการ

ท่องเทียวรวมทงัสนิ 5.80 แสนล้านบาท เพมิขนึร้อยละ 11.52 เมือเทียบชว่งเดียวกนัของปีก่อน 
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สําหรับตลาดนักท่องเทียวชาวไทย มีสัญญาณทีดี มีการส่งเสริมและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่าน

มาตรการทางการตลาดต่างๆ ส่งผลให้ในปี 2561 มีรายได้จากนักท่องเทียวชาวไทยทีท่องเทียวในประเทศ สงูถงึ 

1.07 ล้านล้านบาท เพมิขึนร้อยละ 7.94% เมือเทียบกบัปี 2560 

 

ในปี 2561 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเทียวรวม 3.07 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการ

นักท่องเทียวชาวต่างชาติและนักท่องเทียวชาวไทยเท่ากับ 2.00 ล้านล้านบาท และ 1.07 ล้านล้านบาท 

ตามลําดบั มีเตบิโตจากปี 2560 ซงึประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเทียวรวม 2.75 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้

จากนักท่องเทียวชาวต่างชาติและนักท่องเทียวชาวไทยเท่ากับ 1.82 ล้านล้านบาท และ 0.93 ล้านล้านบาท 

ตามลําดบั 
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จากข้อมลูกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา ได้คาดการณ์โนวแน้มการท่องเทียวในปี 2562 โดยการวิเคราะห์

อนุกรมเวลา (Time Series) ว่าจะมีรายได้จากนกัท่องเทียวชาวต่างชาติและชาวไทยเท่ากบั 2.21 ล้านล้านบาท 

เพมิขึนอตัราร้อยละ 10 และ 1.12 ล้านล้านบาท เพิมขนึอตัราร้อยละ 5 ตามลําดบั 

3.2 สถานการณ์ท่องเทยีวในจังหวัดเชียงใหม่ 

1) จาํนวนนักท่องเทียวทีเดินทางมาจงัหวัดเชียงใหม่ และอัตราการเข้าพกัในจงัหวัดเชียงใหม่ 

จากข้อมูลสถิติด้านท่องเทียว กระทรวงการท่องเทียวและกีฬาพบว่าในปี  จงัหวดัเชียงใหม่มีจํานวนผู้ เยียม

เยือน (Visitor) ทงัสิน .  ล้านคน เพิมขึน .  ล้านคน จากช่วงเดียวกนัของปี  หรือคิดเป็นการเพิมขึน

ร้อยละ .  ในจํานวนนกัท่องเทียวทีเพิมขนึนนั เป็นนกัท่องเทียวชาวไทยทีเพิมขึนจํานวน .  ล้านคน หรือคิด

เป็นร้อยละ .  ของจํานวนนกัท่องเทียวชาวไทยในปี  และเป็นนกัท่องเทียวต่างชาติทีเพิมขนึจํานวน .  

ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ .  ของจาํนวนนกัท่องเทียวชาวต่างชาติปี   

ในด้านของรายได้จากผู้ เยียมเยือน (Visitor) สําหรับของปี  นนั จงัหวัดเชียงใหม่มีรายได้จากผู้ เยียมเยือน

ทงัสิน ,  ล้านบาท เพิมขึน ,  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ .  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเทียวชาวไทยจํานวน ,  ล้านบาท และรายได้จากนักท่องเทียวชาวต่างชาติ

จํานวน ,  ล้านบาท 

อตัราการเข้าพักเฉลียของโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ของปี  มีการเพมิขีนร้อยละ .  จากชว่งเดียวกนัของ

ปีก่อนมาอยู่ทีระดบัร้อยละ .  

2) อุปทานของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ 

ปี 2561 จํานวนทีพักและห้องพักในจงัหวดัเชียงใหม่ยังคงมีการเติบโต โดย ณ สินปี  เชียงใหม่มี

จาํนวนทีพกั 855 แห่ง และจาํนวนห้องพกั 38,096 แห่ง ซงึส่วนใหญ่เป็นทีพกัประเภทโรงแรม โดยคิดเป็น

สดัส่วน 48.19% ของจํานวนทีพกั และ 67.96% ของจํานวนห้องพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ ทงันีหากมองใน

มมุของการเติบโต ปี  จาํนวนทีพกัเติบโต 1.42% และจาํนวนห้องพกัเติบโต 0.89% 

3) แนวโน้มการท่องเทยีวในจงัหวัดเชียงใหม่ในปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 

การท่องเทียวจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตทีดี แต่ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ธุรกิจโรงแรมใน

เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากนักท่องเทียวจีนทีลดลง โดยเฉพาะกรุ๊ปทัวร์เนืองจากขาดความเชือมนัต่อความ

ปลอดภัยในการท่องเทียวไทย เกิดจากภาพลกัษณ์การท่องเทียวไทยทีเป็นลบตงัแต่เหตุการณ์เรือล่มที จ.ภูเก็ต 

ทําให้นักท่องเทียวจีนมองว่าการท่องเทียวไทยไม่มีความปลอดภัย ข่าวการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก และ

เหตกุารณ์เจ้าหน้าทีทําร้ายนกัท่องเทียวจีนทีสนามบินดอนเมือง เป็นขา่วรุนแรงในสือออนไลน์จีน อย่างไรก็ดีการ

ลดลงของกรุ๊ปทวัร์จีนยงัไม่ส่งผลต่อภาพรวมการท่องเทียวของจงัหวดัมากนกั เนืองจากตลาดหลกัในช่วงปลายปี

เป็นกลุ่มนกัท่องเทียวไทย รวมถึงนกัท่องเทียวชาติอืน เชน่ สหรัฐฯ ยโุรป ยงัขยายตวัได้ดีขนึ 
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ในปี 2562 ผู้ประกอบการในเชียงใหม่ได้มีการปรับตวัโดยจะทําเน้นช่องทางการจําหน่าย OTA (Online Travel 

Agency) เน้นตลาดประชมุสมัมนาในประเทศมากขนึ รวมถึง หาตลาดยโุรป สหรัฐฯ ญีปุ่ น เพือทดแทนรายได้ที

ลดลงจากนกัท่องเทียวจีน และเน้นกลุม่ลูกค้า FIT มากขนึ 

ข้อมลูจํานวนสถานทีพกัแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2559 – ปี 2561 

จงัหวดัเชยีงใหม่  
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 ทพีกั   ห้องพกั   ทพีกั   ห้องพกั   ทีพกั   ห้องพกั  

 โรงแรม              398  25,016  404  25,633  412  25,889  

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

 เกสท์เฮ้าส์              185  4,020  186  4,098  187           4,122  

 บงักะโล  3  36  3  36  3                 36  

 เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์  21  1,249  21  1,249  21           1,249  

 อพาร์ทเมนท์/แมนชนั  19  968  19  968  19              968  

 โฮมสเตย์/เรือนพกัแรม  15  172  15  172  15              172  

 อืนๆ  29  526  29  526  31              553  

 รวม              835  37,049  843  37,759  855         38,096  

 อตัราการเตบิโต  7.46% 0.67% 0.96% 1.92% 1.42% 0.89% 

ทีมา : ศนูย์วิจยัด้านตลาดการท่องเทียว การท่องเทียวแหง่ประเทศไทย



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดสุติธานี 

สว่นที  การดําเนินกิจการของกองทรัสต์ 

 

สว่นที 1 หน้า 30 

อตัราการเข้าพัก จํานวนผู้เยียมเยือนและรายได้จากผู้ เยียมเยือนจงัหวดัเชียงใหม ่

เชียงใหม่ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

อตัราการเข้าพกั                         

ปี 2561    90.76     84.57     80.90    78.14     67.53       67.85     68.29        67.02     63.24    69.08  83.12      91.71  76.02 

ปี 2560    88.64     82.78     76.85    74.85     65.34       64.78     67.14        65.49     61.76    67.83  81.26      90.37  73.92 

จํานวนผู้เยยีมเยือน (ล้านคน)                         

ปี 2561      1.08       0.95       0.96      0.81       0.70         0.66       0.68           0.66       0.61      1.03  1.19        1.49  10.84 

ปี 2560      1.04       0.93       0.88      0.78       0.68         0.63       0.67          0.65       0.60      1.01  1.16        1.37  10.39 

จํานวนผู้เยยีมเยือนคนไทย (ล้านคน)                         

ปี 2561      0.77       0.65       0.66      0.57       0.48         0.44       0.42           0.42       0.37      0.79  0.88        1.14  7.59 

ปี 2560      0.74       0.63       0.61      0.54       0.47         0.42       0.41           0.41       0.36      0.77  0.85        1.04  7.26 

จํานวนผู้เยยีมเยือนชาวต่างชาติ (ล้านคน)                         

ปี 2561      0.31       0.30       0.29      0.24       0.22         0.22       0.26           0.24       0.24      0.24  0.31        0.35  3.25 

ปี 2560      0.31       0.29       0.27      0.23       0.21         0.22       0.26           0.24       0.23      0.24  0.31        0.32  3.13 

รายได้จากผู้ เยียมเยอืน (ล้านบาท)                         

ปี 2561    11,234     10,218     9,880    7,861     6,826       6,570     7,393         7,206     6,694    9,441  11,078    13,611  108,013 

ปี 2560    10,364     9,335     8,840    7,314     6,416       6,051     6,928         6,659     6,196    8,803  10,220      11,942  99,070 

รายได้จากผู้ เยียมเยอืนคนไทย (ล้านบาท)                         

ปี 2561    7,040     5,995     6,058    4,955     4,202       3,842     3,755         3,864     3,428    6,517  7,314      9,393  66,363 

ปี 2560    6,609     5,618     5,430    4,639     3,965       3,554     3,530         3,557     3,145    6,139  6,811      8,321  61,320 

รายได้จากผู้ เยียมเยอืนชาวต่างชาติ (ล้านบาท)                         

ปี 2561    4,193     4,223     3,822    2,906     2,624       2,728     3,628         3,342     3,267    2,924  3,764      4,218  41,650 

ปี 2560    3,755     3,717     3,409    2,675     2,451       2,497     3,398         3,102     3,051    2,664  3,409      3,621  37,750 

ทีมากระทรวงการท่องเทียวและกีฬา 
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3.3     สถานการณ์ท่องเทียวในจังหวัดภูเก็ต 

1) จาํนวนนักท่องเทียวทีเดินทางมาจงัหวัดภเูก็ต และอัตราการเข้าพักในจงัหวัดภูเกต็ 

จากข้อมลูสถติิด้านท่องเทียว กระทรวงการท่องเทียวและกีฬาพบว่าในปี  จงัหวดัภูเก็ตมีจํานวนผู้ เยียมเยือน 

(Visitor) ทงัสิน .  ล้านคน เพิมขึน .  ล้านคน จากชว่งเดียวกนัของปี  หรือคิดเป็นการเพิมขนึร้อยละ 

.  ในจํานวนนกัท่องเทียวทีเพิมขนึนนั เป็นนกัท่องเทียวชาวไทยทีเพิมขนึจํานวน .  ล้านคน หรือคิดเป็นร้อย

ละ .  ของจํานวนนกัท่องเทียวชาวไทยในปี  และเป็นนกัท่องเทียวต่างชาตทีิเพิมขึนจํานวน .  ล้านคน 

หรือคดิเป็นร้อยละ .  ของจํานวนนกัท่องเทียวชาวต่างชาตใินปี  

ในด้านของรายได้จากผู้ เยียมเยือน (Visitor) สําหรับ สําหรับปี  นนั จงัหวดัภูเก็ตมีรายได้จากผู้ เยียมเยือน

ทงัสิน ,  ล้านบาท เพิมขึน ,  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ .  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเทียวชาวไทยจํานวน ,  ล้านบาท และรายได้จากนักท่องเทียวชาวต่างชาติ

จํานวน ,  ล้านบาท 

ในปี  อตัราการเข้าพกัเฉลียของโรงแรมในจงัหวัดภูเก็ตเพิมขีนร้อยละ .  จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมา

อยู่ทีระดบัร้อยละ .  

2) อุปทานของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

ช่วงปี  –  จังหวัดภูเก็ตมีการเติบโตของทีพักค่อนข้างสูง โดยในปี  มีการเติบโตของทีพักถึง 

14.23% และการเติบโตของห้องพักจํานวน . % โดยเฉพาะทีพักประเภทเกสท์เฮ้าสทีมีจํานวนเพิมขึน

ประมาณ % ทงัจากจํานวนทีพกัและจํานวนห้องพกั อย่างไรก็ดี ในปี  มีการลดลงเล็กน้อย โดยเป็นการ

ลดลงของจาํนวนทีพกั . % และมีการลดลงของจํานวนห้องพกัประมาณ 0.91% 

3) แนวโน้มการท่องเทยีวในจงัหวัดภูเก็ตในปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 

จงัหวัดภูเก็ตยังคงมีแนวโน้มเติบโตดีในช่วงครึงปีแรก ทงัจากนักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติ จากการ

เพิมขึนของจํานวนเทียวบินทีมาลงทีสนามบินภูเก็ต เช่น จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลางและเอเชีย

ตะวนัออก อย่างไรก็ตามผลกระทบจากเหตกุารณ์เรือล่ม ส่งผลให้มีจํานวนนกัท่องเทียวชาวจีนลดลงจากปีก่อน

โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที 4 

แนวโน้มในปี 2562 คาดว่าภาพรวมธรุกิจท่องเทียวจะขยายตวัขนึเลก็น้อยจากจํานวนนกัท่องเทียวชาว มาเลเซีย 

ยโุรป รัสเซยี และอนิเดียทีมแีนวโน้มเพมิขนึ ในขณะทีกลุม่นกัท่องเทียวชาวจีนถงึแม้ว่าจะยงัมีแนวโน้มลดลงจาก

ปีกอ่น แตเ่ริมเห็นสญัญาณการฟืนตวัจากยอดจองห้องพกั และคาดว่าจะปรับตวัได้ดีขึน ทางด้านผู้ประกอบส่วน

ใหญ่ยงัคงเชือมนัในธุรกิจท่องเทียวจงัหวัดภูเก็ต เพราะมีจดุแข็งด้านแหล่งท่องเทียวทีสวยงาม และมนัใจว่าจะ

สามารถดึงดูดนกัท่องเทียวทงัรายใหม่และรายเก่าได้ไม่ยาก 
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ข้อมลูจํานวนสถานทีพกัแรมในจงัหวัดภูเก็ต ปี 2559 – ปี 2561 

จงัหวดัภเูก็ต  
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 ทพีกั   ห้องพกั   ทพีกั   ห้องพกั   ทีพกั   ห้องพกั  

 โรงแรม   701   41,893   789   49,054   771   48,182  

 รีสอร์ท   468   30,103   521   35,060   514   35,262  

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

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

 เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์   12   369   13   400   13   400  

 อพาร์ทเมนท์/แมนชนั   88   1,949   97   2,490   94   2,428  

 โฮมสเตย์/เรือนพกัแรม   5   25   5   26   5   26  

 อืนๆ   3   35   10   153   11   187  

 รวม   1,722   82,525   1,967   97,026   1,930   96,143  

 อตัราการเตบิโต  N/A N/A 14.23% 17.57% -1.92% -0.91% 

 ทีมา : ศนูย์วิจยัด้านตลาดการท่องเทียว การท่องเทียวแหง่ประเทศไทย 
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อตัราการเข้าพัก จํานวนผู้เยียมเยือนและรายได้จากผู้ เยียมเยือนจงัหวดัภูเก็ต 

ภเูก็ต ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

อตัราการเข้าพกั                         

ปี 2561        84.03         90.63         86.76         88.05         69.50         79.88         65.48         64.95         60.80         63.90         74.97         79.53  75.71 

ปี 2560        82.61         84.14         81.84         83.64         66.35         77.77         66.79         67.36         65.46         67.87         76.88         81.73  75.20 

จํานวนผู้เยยีมเยือน (ล้านคน)                          

ปี 2561          1.60           1.63           1.63           1.30           0.92           1.24           0.82           0.81           0.78           1.08           1.06           1.50  14.38 

ปี 2560          1.55           1.44           1.49           1.21           0.88           1.18           0.83           0.85           0.84           1.14           1.08           1.50  14.01 

จํานวนผู้เยยีมเยือนคนไทย (ล้านคน)                          

ปี 2561          0.32           0.53           0.47           0.34           0.09           0.30           0.23           0.33           0.27           0.34           0.32           0.51  4.05 

ปี 2560          0.32           0.48           0.45           0.33           0.08           0.29           0.22           0.32           0.26           0.31           0.32           0.50  3.90 

จํานวนผู้เยยีมเยือนชาวต่างชาติ (ล้านคน)                          

ปี 2561          1.28           1.10           1.17           0.96           0.83           0.94           0.59           0.48           0.51           0.74           0.74           0.99  10.33 

ปี 2560          1.23           0.97           1.04           0.89           0.80           0.89           0.60           0.53           0.58           0.82           0.77           1.00  10.11 

รายได้จากผู้ เยียมเยอืน (ล้านบาท)                          

ปี 2561      63,611       57,562       59,657       37,052       29,631       37,080       21,437       18,961       19,972       39,648       39,265       53,448  477,324 

ปี 2560      54,297       45,680       47,928       31,584       26,200       31,264       20,036       19,108       19,870       39,779       37,396       49,869  423,013 

รายได้จากผู้ เยียมเยอืนคนไทย (ล้านบาท)                          

ปี 2561        4,624         7,197         6,345         3,913  1,012                  3,489         3,218         4,563         3,561         4,286         4,073         6,477  52,759 

ปี 2560        4,194         6,236         5,839         3,548            918         3,181         2,881         4,193         3,353         3,956         3,791         6,020  48,111 

รายได้จากผู้ เยียมเยอืนชาวต่างชาติ (ล้านบาท)                          

ปี 2561      58,987       50,365       53,312       33,139       28,618       33,591       18,218       14,398       16,411       35,361       35,192       46,972  424,565 

ปี 2560      50,102       39,444       42,090       28,036       25,282       28,083       17,155       14,916       16,516       35,823       33,604       43,848  374,902 

ทีมากระทรวงการท่องเทียวและกีฬา 
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3.4 สถานการณ์ท่องเทยีวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1) จาํนวนนักท่องเทียวทีเดินทางมาจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอัตราการเข้าพกัในจงัหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

จากข้อมลูสถิติด้านท่องเทียว กระทรวงการท่องเทียวและกีฬาพบว่าในปี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีจํานวนผู้

เยียมเยือน (Visitor) ทงัสิน .  ล้านคน เพิมขึน .  ล้านคน จากช่วงเดียวกนัของปี  หรือคิดเป็นการ

เพิมขึนร้อยละ .  ในจํานวนนกัท่องเทียวทีเพิมขึนนนั เป็นนกัท่องเทียวชาวไทยทีเพิมขึนจํานวน .  ล้านคน 

หรือคิดเป็นร้อยละ .  ของจํานวนนักท่องเทียวชาวไทยในปี  และเป็นนักท่องเทียวต่างชาติทีเพิมขึน

จํานวน .  ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ .  ของจํานวนนกัท่องเทียวชาวต่างชาตใินปี    

ในด้านของรายได้จากผู้ เยียมเยือน (Visitor) ของปี  นนั จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์มีรายได้จากผู้ เยียมเยือน

ทังสิน ,  ล้านบาท เพิมขึน ,  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ .  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเทียวชาวไทยจํานวน ,  ล้านบาท และรายได้จากนักท่องเทียวชาวต่างชาติ

จํานวน ,  ล้านบาท 

ในปี  อตัราการเข้าพกัเฉลียของโรงแรมในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เพมิขีนร้อยละ .  จากชว่งเดียวกนัของปี

กอ่นมาอยู่ทีระดบัร้อยละ .  

2) อุปทานของโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ปี 2561 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีทีพกัจํานวน 558 แห่ง 17,167 ห้องและมีห้องพกัจํานวน ห้อง โดยเติบโตจากปี 

2560 1.45% และ 1.57% ตามลําดบั ทงันีหากแบ่งเป็นประเภทของทีพกั พบว่าทีพกัประเภทโรงแรมมีจํานวนที

พกัและห้องพักสูงสุด ได้แก่ 195 แห่ง และ 9,564 ห้อง คิดเป็นสดัส่วน 34.95% และ 55.71% ตามลําดบั ขณะที

ทีพกัประเภทรีสอร์ทและเกสต์เฮ้าส์มีจํานวนรองลงมาเป็นลําดบัที 2 และ 3 

3) แนวโน้มการท่องเทยีวในจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 

การท่องเทียวจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีแนวโน้มเติบโตขึนจากปีทีผ่านมา และไม่ได้รับผลกระทบจากการ

ลดลงของนกัท่องเทียวชาวจีนเนืองจากนกัท่องเทียวกลุม่หลกัของจงัหวดัประจวบฯเป็นกลุม่นกัท่องเทียวชาวไทย 

โดยในปี 2562 ทาง ททท.สํานักงานประจวบฯ ได้จัดโครงการ “Amazing Thailand Go Local” ทีมุ้ งเน้นการ

ส่งเสริมการท่องเทียวในแง่มุมใหม่ๆ ส่งเสริมนักท่องเทียวกลุ่มศักยภาพให้มีการใช้จ่ายเพิมขึน รวมทังการ

สร้างสรรค์ content ใหม่ๆ เพือกระตุ้นนกัท่องเทียวให้เดนิทางเข้ามาท่องเทียวในจงัหวัด ประจวบฯ 
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ข้อมลูจํานวนสถานทีพกัแรมในจงัหวดัประจวบศีรีขนัธ์ ปี 2559 – ปี 2561 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 ทพีกั   ห้องพกั   ทพีกั   ห้องพกั   ทีพกั   ห้องพกั  

 โรงแรม   186   8,878   193   9,392   195   9,564  

 รีสอร์ท   184   4,883   186   4,937   191   5,020  

 เกสท์เฮ้าส์   87  989  87   989   87   989  

 บงักะโล   60   969   60   969   60   969  

 เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์   3   110   3   110   3   110  

 อพาร์ทเมนท์/แมนชนั   4   109   5   234   5   234  

 โฮมสเตย์/เรือนพกัแรม   4   18   4   18   4   18  

 อืนๆ   12   253   12   253   12   263  

 รวม   540   16,209   550   16,902   558   17,167  

 อตัราการเตบิโต  N/A N/A 1.85% 4.28% 1.45% 1.57% 

 ทีมา : ศนูย์วิจยัด้านตลาดการท่องเทียว การท่องเทียวแห่งประเทศไทย 
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อตัราการเข้าพัก จํานวนผู้เยียมเยือนและรายได้จากผู้ เยียมเยือนจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

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

อตัราการเข้าพกั                         

ปี 2561    77.26     74.89     77.74    71.99     65.20       59.28     58.46      61.60     52.14    64.61       67.18       71.76  66.84 

ปี 2560    75.86     71.70     79.51    68.61     63.24       57.31     57.29      62.43     53.79    63.72       64.81       64.81  64.90 

จํานวนผู้ เยียมเยือน (ล้านคน)                          

ปี 2561      0.60       0.55       0.54      0.55       0.51         0.48       0.56        0.62       0.50      0.71        0.73        0.82  7.18 

ปี 2560      0.58       0.52       0.52      0.52       0.49         0.46       0.54        0.61       0.50      0.68         0.69         0.69  6.82 

จํานวนผู้ เยียมเยือนคนไทย (ล้านคน)                          

ปี 2561      0.48       0.42       0.46      0.46       0.44         0.41       0.46        0.52       0.42      0.57         0.59         0.69  5.94 

ปี 2560      0.46       0.40       0.45      0.44       0.42         0.39       0.45        0.51       0.42      0.55         0.56         0.56  5.61 

จํานวนผู้ เยียมเยือนชาวต่างชาติ (ล้านคน)                          

ปี 2561      0.12       0.13       0.08      0.08       0.07         0.07       0.10        0.10       0.08      0.13         0.14         0.13  1.24 

ปี 2560      0.12       0.12       0.07      0.08       0.07         0.07       0.10        0.10       0.08      0.13         0.13         0.13  1.21 

รายได้จากผู้เยียมเยอืน (ล้านบาท)                          

ปี 2561    3,648     3,430     3,012    3,134     2,867       2,771     3,244      3,463     2,800    4,585       4,844       5,189  42,988 

ปี 2560    3,342     3,068     2,770    2,790     2,609       2,497     3,004      3,298     2,709    4,355       4,371       4,782  39,596 

รายได้จากผู้เยียมเยอืนคนไทย (ล้านบาท)                          

ปี 2561    2,393     2,105     2,282    2,088     1,971       1,830     1,917      2,143     1,773    3,213       3,353       3,854  28,923 

ปี 2560    2,211     1,900     2,123    1,872     1,812       1,656     1,806      2,087     1,700    3,041       3,057       3,468  26,734 

รายได้จากผู้เยียมเยอืนชาวต่างชาติ (ล้านบาท)                          

ปี 2561       1,255        1,324        730       1,046        896          941     1,327         1,319        1,027    1,372       1,491       1,335  14,064 

ปี 2560 1,130             1,168        647       918        797          841        1,197         1,211        1,010    1,314          1,314          1,314  12,863 

ทีมากระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
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4. ปัจจยัความเสียง 

ข้อความดงัต่อไปนีแสดงถึงปัจจัยความเสียงทีมีนัยสําคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต์ หรือมูลค่า

หน่วยทรัสต์ และนอกจากปัจจยัความเสียงทีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันีแล้ว ยงัอาจมีปัจจัยความเสียง

อืน ๆ ซึงผู้ก่อตงัทรัสต์ไม่อาจทราบได้ในขณะนีหรือเป็นความเสียงทีผู้ก่อตังทรัสต์ได้พิจารณาในขณะนีว่าไม่เป็น

สาระสําคัญ แต่ความเสียงดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยความเสียงทีมีนัยสําคญัต่อไปในอนาคต ความเสียงทังหลายที

ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบบันีและความเสียงทีอาจมีขึนในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ

ธุรกิจ ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ 

ข้อความในลักษณะทีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ทีปรากฏต่อไปนี เช่น การใช้

ถ้อยคําว่า “เชือว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตงัใจ” “ประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน โครงการ

ในอนาคต การคาดการณ์เกียวกบัผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ แผนการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ การเปลียนแปลงของกฎหมายทีเกียวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ นโยบายของรัฐ เป็นต้น เป็น

การคาดการณ์ถงึเหตกุารณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของผู้ก่อตังทรัสต์ ทีปรึกษาทางการเงิน หรือบุคคลใด ๆ มิได้

เป็นการรับรองความถูกต้องของสมมติฐาน รวมถงึมิได้เป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคต

ดงักล่าว อีกทงัมิได้เป็นการรับประกนั และ/หรือ รับรองว่าผลการดําเนินงานจริงทีจะเกิดขนึในอนาคตจะเป็นไปตาม

ประมาณการงบกําไรขาดทุน นอกจากนี ผลการดําเนินงานทีเกิดขึนจริงกบัการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความ

แตกต่างอย่างมีนัยสําคญั ทังนี ผู้ก่อตงัทรัสต์ และทีปรึกษาทางการเงิน ได้พิจารณาและเห็นว่าการคาดการณ์ใน

อนาคตได้ตงัอยูบ่นสมมตฐิานหรืออ้างองิข้อมลูทีสมเหตุผลภายใต้สภาวะการณ์และข้อมลูทีมใีนปัจจบุนั 

ข้อมลูในส่วนนีทีอ้างถงึหรือเกียวข้องกบัรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือเศรษฐกิจเป็นข้อมลูทีรวบรวมมาจากข้อมูลทีมี

การเปิดเผยหรือจากสิงพิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือจากแหล่งข้อมูลอืน ๆ โดยกองทรัสต์ได้พิจารณาและ

เห็นว่าเป็นข้อมูลทีสมเหตุผล ทังนี กองทรัสต์มิได้ทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่

ประการใด เนืองจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็น

ผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวังทีจะได้รับผลตอบแทนในระยะสัน นอกจากนัน ราคาของ

หน่วยทรัสต์ปัจจุบนักบัมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอนาคตอาจลดตําลงหรือสงูขึน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทุนในการ

ลงทุน ดงันัน ผู้ ทีประสงค์จะซือหน่วยทรัสต์จึงควรศึกษาข้อมูลเกียวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ก่อน

ตดัสนิใจลงทนุ  

4.1 ความเสียงเกียวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

(1) ความเสียงจากภยัธรรมชาติ อบุติัภยั และการก่อวินาศกรรม 

การเกิดภยัธรรมชาต ิอบุตัภิยั การกอ่วินาศกรรม และเหตุสุดวสิยัอืน ๆ แม้จะมีโอกาสเกิดขนึไม่บ่อยครังนกั แต่

หากเกิดขึนในบริเวณทีตังอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของ

กองทรัสต์แล้ว จะยงัความสญูเสียแก่ชีวติและทรัพย์สินของผู้ เชา่และผู้มาใช้บริการในโครงการอยา่งประเมินค่า
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ไม่ได้  แม้ว่ากองทรัสต์จะได้ทําประกนัภัยทีครอบคลุมความเสียหายทีเกิดจากภัยธรรมชาติ อบุตัิภัย การก่อ

วินาศกรรม และเหตสุุดวิสยัอืน ๆ ไว้สําหรับอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ทงันี เป็นไปตามเงือนไขทีกําหนดใน

กรมธรรม์ประกนัภยัตามมาตรฐานทวัไปสําหรับธุรกิจโรงแรม แต่การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ขึนใหม่หรือการ

ซ่อมแซมส่วนทีได้รับความเสียหายหนัก อาจมีภาระค่าใช้จ่ายสูงและใช้ระยะเวลาในการดําเนินการนาน ซงึ

อาจทําให้กองทรัสต์สญูเสียรายได้อย่างมีนัยสําคญัตลอดช่วงระยะเวลาดงักล่าว และมีผลกระทบต่อผลการ

ดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

(2) ความเสียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจซงึอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของอสงัหาริมทรัพย์ที

กองทรัสต์ลงทนุ/จะเข้าลงทนุ 

อสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน/จะเข้าลงทุนมีความเสียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและ

อตุสาหกรรมท่องเทียว ทงัในระดบัประเทศและระดบัโลก นอกจากนี ผลประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ที

กองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงจากปัจจัยมหภาคอืน ๆ อันอาจจะส่งผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมท่องเทียว เช่น การวางผังเมือง การได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด 

ตลอดจนกรณีการเกิดความไม่สงบในประเทศ เป็นต้น ซงึอาจทําให้กองทรัสต์สญูเสียรายได้อย่างมีนยัสําคญั

ในชว่งระยะเวลาดงักล่าว และมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

(3) ความเสียงจากการแข่งขนัทีสงูขึน 

การแข่งขนัด้านโรงแรมและทีพกัอาศยัทวีความรุนแรงขนึ เนืองจากลกัษณะการทําธุรกิจก็เริมเปลียนไป ลกูค้ามี

ทางเลือกในการหาทีพักเพิมขนึจากช่องทาง AirBNB ในขณะทีสดัส่วนการถือครองห้องชุดมากถึง -45% 

บางโครงการสูงถึง -48 % โดยเฉพาะในโซนทีเป็นแหล่งท่องเทียว ตามชายหาดชือดังต่าง ๆ  ส่งผลให้

อปุทานของตลาดเพิมขนึ ทําให้มีการแข่งขนัสูงขึน ซงึอาจทําให้รายได้ของกองทรัสต์ลดลง และมีผลกระทบต่อ

ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม โรงแรมทีกองทรัสต์ลงทนุในปัจจบุนั ใช้เครืองหมายการค้าของโรงแรมดสุิตธานี ซงึมีชอืเสียงและ

มีประวตัิการดําเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน อีกทัง โรงแรมแต่ละโรงแรมตงัอยู่ในทําเลทีดี โดยโรงแรมดุสิต

ธานี ลากนู่า ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ตงัอยู่ติดทะเล ในขณะทีโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตงัอยู่บน

ถนนช้างคลาน ซงึอยูใ่จกลางเมืองและไม่ไกลจากแหลง่ท่องเทียวสําคญัหลายแหง่ของจงัหวดัเชียงใหม่ โรงแรม

ทงั  แหง่จงึน่าจะสามารถดึงดดูลกูค้าทงัชาวไทยและตา่งชาตไิด้ในระยะยาว   

(4) ความเสียงทีเกดิจากผลกระทบต่อรายได้ของโรงแรมทีลดลงเมือต้องมีการปรับปรุงโรงแรมครังใหญ่ 

โรงแรมแต่ละแห่งจะต้องบํารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงแรมให้ดูใหม่ ทนัสมยั และสอดคล้องกบัความ

พอใจของลกูค้าอยู่เสมอ เพือดงึดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการในโรงแรมอย่างต่อเนือง โดยปกตกิารปรับปรุง หรือ 

การซอ่มแซมบํารุงรักษาประจําปีจะไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อการดําเนินงานของโรงแรมมากนกั ยกเว้นในกรณี

ทีเป็นการปรับปรุงครังใหญ่ซงึเป็นการปรับปรุงเพือเปลียนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในโรงแรมหรือ
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เป็นการเปลียนงานระบบสําคญัของโรงแรม ซงึจะดําเนินการตามระยะเวลาทีผู้บริหารโรงแรมหรือผู้เช่า/เช่าช่วง

ทรัพย์สินเห็นว่าเหมาะสมและกองทรัสต์เห็นชอบ ทงันี โดยปกติโรงแรมจะไม่มีการหยุดดําเนินการในระหว่าง

ช่วงการปรับปรุงนนั ๆ การปรับปรุงจะดําเนินการเป็นส่วน ๆ เฉพาะพืนทีทีต้องการปรับปรุงเท่านนั และมักจะ

จดัให้ดําเนินการในช่วงนอกฤดูกาลท่องเทียว (low season) ดงันนัผลกระทบต่อรายได้ของโรงแรมจะเกิดขึน

เฉพาะพืนทีและชว่งเวลาทีมีการปรับปรุงดงักล่าว 

(5) ความเสียงเรืองเงินเกบ็สํารองเพือการปรับปรุงโรงแรมครังใหญ่อาจไม่เพยีงพอ 

เพือให้โรงแรมมีความทันสมัยและสามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการในโรงแรมอย่างต่อเนือง ผู้จัดการ

กองทรัสต์จะทยอยเก็บสํารองค่าปรับปรุงภาพลกัษณ์จากผลการดําเนินงานของกองทรัสต์เป็นระยะ ๆ เพือให้

กองทรัสต์มีเงินเก็บสํารองทีเพียงพอและเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม เงินทีเก็บสํารองอาจไม่เพียงพอสําหรับ

การปรับปรุงภาพลกัษณ์เพือรักษาศกัยภาพในการแข่งขนั ซงึจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินงานของ

โรงแรม และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทงันี ในช่วงปี 

256  ภายใต้การดําเนินการของกองทรัสต์ดุสิตธานี ได้มีการกู้ เงินเพิมเติมจากสถาบนัการเงินเพือใช้ในการ

ปรับปรุงครังใหญ่สําหรับโครงการโรงแรมดสุิตธานี ลากนู่า ภเูกต็เนืองจากมีเงินสํารองไม่เพียงพอ  

อย่างไรกดี็ ในกรณีทีเกดิเหตกุารณ์ดังกล่าว ผู้จดัการกองทรัสต์อาจพิจารณาจดัหาแหล่งเงินทุนทีเหมาะสม เช่น 

การกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน  หรือการเพิมทุน  เพือนํามาปรับปรุงภาพลกัษณ์ของโรงแรม ซงึคาดว่าจะช่วยลด

ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ 

(6) ความเสียงจากการลดลงของนักท่องเทียวทีมาเข้าพกั และการท่องเทียวในประเทศไทย 

สภาวะทีเป็นปัจจยัสําคญั และส่งผลต่อการเปลียนแปลงในทางลบของการท่องเทียว เชน่ การเปลียนแปลงของ

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น การแข็งค่าของค่าเงิน หรือ มุมมองทีเป็นทางลบของชาวต่างประเทศเกียวกับ

ประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวนิาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้วง หรือการปิดล้อม หรือการแพร่

ระบาดของโรคระบาด รวมถงึผลกระทบจากความเสียงเกียวกบัสถานการณ์การเมืองของประเทศไทย ดงันนั 

หากเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว สภาวะเศรษฐกิจและการท่องเทียวในประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบรุนแรง ซงึจะ

ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของผู้ เช่าช่วงซึงย่อมจะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการ

ดําเนินงานกองทรัสต์ ด้วย ในปีทีผ่านมาจากสถิติของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเทียว หรือ ATTA เกียวกับ

จํานวนนักท่องเทียวชาวจีนทีเดินทางมาประเทศไทย ในช่วงปี  จนถึง ตุลาคม ปี  พบว่าจํานวน

นกัท่องเทียวจีนทีเดือนทางมาประเทศไทยปี  มจีาํนวนทงัหมด ,458,  คน สว่นในปี  ตงัแต่ต้นปี 

มีทังหมด ,595,  คน จะเห็นว่าช่วงครึงปีแรก ในเดือนมกราคม – พฤษภาคม ของปี  จํานวน

นกัท่องเทียวจีนทีเดินทางเข้ามาไทย มีจํานวนมากกว่า เมือเทียบกบัปี  ก่อนเริมปรับลดลงในช่วงเดือน

มิถนุายน กรกฎาคม สิงหาคม และ กนัยายน ตามลําดบั  
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ในช่วงทีจํานวนนกัท่องเทียวจีนลดจํานวนลง เกดิเหตกุารณ์ทีกระทบความเชือมนัในด้านความปลอดภยั อยา่ง

เหตกุารณ์เมือวนัที  กรกฎาคม  เรือนกัท่องเทียวล่มกลางทะเล จ.ภูเก็ต ทําให้นกัท่องเทียวชาวจีน

เสียชีวิต  ราย บาดเจ็บ  คน รวมทงักรณีนกัท่องเทียวชาวจีนถูกเจ้าหน้าทีสนามบินดอนเมืองทําร้าย

ร่างกาย และยงัมีข่าวการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ทีชาวจีนให้ความสนใจอย่างมาก ซงึเป็นสาเหตุหนึงที

ทงัผู้ประกอบการนําเทียว และภาครัฐมองว่าส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเทียวประเทศไทย 

(7) ความเสียงจากกรณีการถกูเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทนุ  

กองทรัสต์ อาจมีความเสียงในกรณีทีมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ ลงทุนโดยหน่วยงานของรัฐ อนั

ทําให้กองทรัสต์ ไม่อาจใช้ทรัพย์สินดงักล่าวเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ ซงึจะส่งผลกระทบอย่าง

มีนยัสําคญัตอ่ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์อาจได้รับเงินชดเชยในกรณีทีถูกเวนคืน ซงึเงินชดเชยดงักล่าวอาจไม่เพียงพอต่อมูลค่า

เงินลงทุนทีสูญเสียไป นอกจากนี สําหรับการลงทุนของกองทรัสต์ในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์จะ

เข้าทําสญัญาเช่าซงึจะมีการกําหนดให้กองทรัสต์มีสิทธิพิจารณาว่าทรัพย์สินทีเช่าซงึถูกเวนคืนนนัสามารถใช้

เพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ ในกรณีทีกองทรัสต์เห็นว่าทรัพย์สินทีเช่าไม่อาจใช้ประโยชน์

ต่อไปได้นนั ก็ให้สญัญาเช่าเป็นอนัยุติและยกเลิกต่อกนัโดยทันทีในวันทีทรัพย์สินทีเช่าถูกเวนคืน โดยผู้ให้เช่า

ต้องชําระคืนค่าเช่าล่วงหน้าคงเหลือตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ หรือในกรณีทีทรัพย์สินทีเช่า

ถกูเวนคืนบางส่วนและหากกองทรัสต์เห็นว่าทรัพย์สินทีเช่าซงึถูกเวนคืนบางส่วนยงัสามารถใช้เพือประโยชน์ใน

การดําเนินธุรกิจต่อไปได้ ให้ถอืว่าสญัญาเช่ายงัมีผลใช้บงัคบัต่อไป โดยผู้ให้เช่าตกลงจะเป็นผู้ดําเนินการจัดให้

มีการซ่อมแซมภายใต้แบบแปลน แผนงาน และงบประมาณทีคู่สญัญาจะได้ตกลงร่วมกนัและจะต้องทําการ

ซอ่มแซมให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่เกิดความเสียหายดงักล่าว โดยใช้เงินทีได้รับมาจากการเวนคืนในการ

ซอ่มแซม และในกรณีทีเงินทีได้รับมาจากการเวนคืนไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินการซ่อมแซม ผู้ให้เช่าตกลง

จะรับผิดชอบสําหรับจํานวนเงินทียงัขาดอยู่ อนึง ก่อนการดําเนินการยกเลิกสญัญาหรือการยงัคงให้สญัญายงั

มีผลต่อเนืองดังกล่าวข้างต้นนัน กองทรัสต์สงวนสิทธิทีจะเสนอการดําเนินการดังกล่าวเพือให้ทีประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิก่อน ทงันี ตามข้อกําหนดและเงือนไขของสญัญาเชา่ 

(8) ความเสียงสําหรับโครงการโรงแรมดสุติธานี ลากนู่า ภูเกต็ จากการไม่มีสิทธิใช้ถนนส่วนบคุคล 

เนืองจากถนนทีใช้เป็นเส้นทางหลักมุ่งสู่โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต ซงึมีระยะทางประมาณ 1.25

กิโลเมตร มีถนนส่วนบุคคลคนัอยู่ตรงกลางระหว่างทางสาธารณประโยชน์เป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร 

แม้ว่าจากข้อเท็จจริงจะมีประชาชนทัวไปร่วมใช้ประโยชน์ ในถนนสว่นบุคคลดงักล่าวอยา่งต่อเนืองและเปิดเผย

มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ก็ตาม แต่ไม่มีเอกสารหลกัฐานทางราชการใด ๆ ทีระบุว่าถนนดงักล่าวเป็น

ถนนสาธารณประโยชน์ ดงันนัจงึมีความเสียงทีเจ้าของทีดนิในบริเวณดงักล่าวจะปิดกนัการใช้ประโยชน์ในส่วน

ของถนนส่วนบคุคลดงักล่าวได้ กองทรัสต์จงึมีความเสียงทีจะไม่สามารถใช้เส้นทางดงักล่าวเป็นทางหลกัเข้าสู่

โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภเูก็ต ซงึอาจสง่ผลให้จํานวนผู้ เข้ามาใช้บริการโครงการโรงแรมดสุิตธานี ลากู
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น่า ภเูกต็ ลดลง หรืออาจส่งผลให้โครงการโรงแรมดสิุตธานี ลากูน่า ภเูกต็ ต้องมีการปรับราคาห้องพกัลง ซงึจะ

กระทบตอ่ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์   

อย่างไรก็ดี ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่าหากมีประชาชนทัวไปร่วมใช้ประโยชน์ในถนนส่วนบุคคลดงักล่าวอย่าง

ต่อเนืองและเปิดเผย การทีเจ้าของทีดินจะปิดกันการใช้ประโยชน์ในส่วนของถนนส่วนบุคคลดังกล่าวอาจ

กระทําได้ยากหรือใช้ระยะเวลามาก เนืองจากจะกระทบสิทธิของบุคคลอนืเป็นจํานวนมาก นอกจากนี โครงการ

โรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูกต็ ยงัมีทางเข้าออกอืนอกีหนงึเส้นทาง ซงึเป็นถนนสาธารณประโยชน์ขนาดกว้าง 4 

– 5 เมตร และสามารถใช้เป็นทางเข้าออกสู่โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต ได้เช่นกนั แต่มีขนาดเล็ก

กว่าจึงอาจไม่ได้รับความสะดวกเท่ากบัการใช้ทางเข้าออกปัจจบุนัซงึจะต้องผ่านถนนส่วนบุคคลดังกล่าว 

(9) ความเสียงจากการถกูสงัให้รือถอนอาคารสิงปลกูสร้าง 

เนืองจากสิงปลกูสร้างบางส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ได้แก่ อาคารครัวไทย (บางส่วน) วงเวียน

นําพุ(บางส่วน) และทางเดินนอกอาคาร อาจตงัอยู่บนห้วยบางเรือหักซึงเป็นลํารางสาธารณะ โดยทีสภาพ

ปัจจุบนัไม่มีลกัษณะทางกายภาพของลํารางสาธารณะ หากสิงปลูกสร้างทงัหมดหรือบางส่วนทีสําคัญของ

โครงการโรงแรมดสิุตธานี หัวหิน ถกูหน่วยงานราชการทีเกียวข้องสงัให้รือถอน ปรับปรุง เปลียนแปลง ซงึอาจ

ทําให้เจ้าของอาคารสิงปลูกสร้างดังกล่าวจะต้องทําการรือถอน ปรับปรุง เปลียนแปลง สิงปลกูสร้างดงักล่าว 

อนัอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ จากการมีค่าใช้จ่ายในการรือถอนอาคารดงักล่าวและ

ความสามารถในการสร้างรายได้จากโรงแรมดสุิตธานี หวัหิน ทีอาจลดลง 

อย่างไรก็ตาม สิงปลูกสร้างดงักล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนทีสําคัญของโครงการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน สําหรับ

การจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์อย่างมีนัยสําคัญแต่อย่างใด อีกทังเพือเป็นการลดความเสียงจากการที

บางส่วนของสงิก่อสร้างดงักลา่วข้างต้นอาจตงัอยูบ่นลํารางสาธารณะ กองทรัสต์จงึได้จดัให้มีมาตรการเยียวยา

ไว้แล้ว โดยได้กําหนดเงือนไขในสัญญาเช่าทีดินและอาคารของโครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ทีระบุให้

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดหาทรัพย์สินใหม่ เพือให้กองทรัสต์ลงทุนแทนทีทรัพย์สินเดิมทีถูกรือถอน

ดงักล่าวโดยเร็วด้วยคา่ใช้จา่ยของเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์เอง แตห่ากไม่สามารถจดัหาทรัพย์สินใหม่ได้ เจ้าของ

อสังหาริมทรัพย์ตกลงทีจะคืนค่าเช่าตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าทีคงเหลือและค่าขาดประโยชน์ตาม

รายละเอียดทีกําหนดในสญัญาเช่าทีดนิและอาคารดงักล่าว ทงันี การรือถอน แก้ไข ดดัแปลงทรัพย์สนิดงักล่าว 

เจ้าของอสงัหาริมทรพัย์จะเป็นผู้ ดําเนินการด้วยค่าใช้จา่ยของตนเอง  

อนงึ ผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสิงปลกูสร้างดงักล่าวไม่ใชท่รัพย์สินส่วนทีสําคญัของ

กองทรัสต์ ซงึจะใช้สําหรับการจัดหาประโยชน์ อีกทัง ไม่ใช่ส่วนทีสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์อย่างมีนยัสําคญั

แต่อยา่งใด 
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(10) กองทรัสต์ต้องพึงพาบุคลากรทีมีความชาํนาญและประสบการณ์ ในการดําเนินการจดัหาประโยชน์และบริหาร

จดัการการใช้ประโยชน์อสงัหาริมทรัพย์ 

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ดสุติธานี จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารโรงแรม ซงึจะทําหน้าทีใน

การบริหารจดัการโรงแรม เป็นส่วนสําคัญในการดําเนินการจัดหาประโยชน์และบริหารจดัการการใช้ประโยชน์

จากโรงแรม การสญูเสียบุคลากรดงักล่าวไปจะเป็นการสูญเสียผู้มีประสบการณ์ ความรู้ สายสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

และความชํานาญในการบริหารจดัการโรงแรม ในกรณีทีบริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) สูญเสียบุคลากร

ดังกล่าวไป และไม่สามารถชักจูง จ้าง และพัฒนาบุคลากรใหม่ทีมีความรู้ ความเชียวชาญ ความสามารถ 

ตลอดจนคุณสมบตัิทีเกียวกบัการจดัหาประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากโรงแรมมาทดแทน 

อาจทําให้กองทรัสต์ มีความสามารถในการทํากําไรลดลงซงึจะมีผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ใน

การจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม ความเสียงในประเด็นนีสามารถบริหารจดัการได้ เนืองจากบริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) มี

นโยบายและมาตรการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชน่ การกําหนดเงินเดือนและสวสัดิการทีเหมาะสม การ

ฝึกอบรมและพฒันาบุคคลากรเพือเพิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน และการจัดกิจกรรมเพือสาน

ความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) กบัพนกังาน เป็นต้น เพือให้มีบุคลากรจํานวนเพียงพอ 

มีขีดความสามารถเหมาะสมกบังานทีรับผิดชอบและมีความสุขในการทํางานพร้อมทีจะทุ่มเทและสร้างสรรค์

ผลงานทีดีอยา่งสมําเสมอ  

(11) ความเสียงจากการทีสญัญาจ้างบริหารโรงแรมอาจจะไม่ได้รับการต่อออกไป เมือครบกําหนดอาย ุหรือแม้จะมี

การต่อสญัญาออกไป ข้อกําหนดและเงือนไขภายใต้สญัญาฉบบัทีจะต่อออกไป อาจไม่ดีและเป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินธุรกิจเหมือนเดมิ 

ผลการดําเนินงานของโรงแรมอาจได้รับผลกระทบหากสญัญาจ้างบริหารโรงแรมทีจะจดัทําระหว่างผู้ เช่า/เช่า

ช่วงทรัพย์สินและผู้บริหารโรงแรมปัจจบุันไม่ได้รับการต่ออายสุญัญาออกไป เมือครบกําหนด หรือมีการยกเลิก

สญัญาก่อนครบกําหนด ทําให้ผู้ เชา่/เช่าช่วงทรัพย์สนิต้องสรรหาและแต่งตงัผู้บริหารโรงแรมรายใหมม่าแทน ทํา

ให้ขาดความต่อเนืองในการบริหารจดัการโรงแรม และถึงแม้สัญญาจ้างบริหารโรงแรมระหว่างผู้ เช่า/เช่าช่วง

ทรัพย์สินและผู้บริหารโรงแรมปัจจุบนัจะมีการต่อออกไป ก็ยงัมีความเสียงว่าข้อกําหนดและเงือนไขภายใต้

สญัญาฉบบัทีจะต่อออกไปจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของทรพัย์สินเทียบเท่ากบัข้อกําหนดและเงือนไข

ภายใต้สญัญาฉบบัเดิมหรือไม่ ซงึปัจจยัเหล่านีจะเป็นปัจจัยส่วนหนงึทีมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและ

ความสามารถในการจา่ยประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี เนืองจากระยะเวลาตามสญัญาจ้างบริหารโรงแรมปัจจบุนัยงัคงเหลืออีกอยู่ประมาณ 7  ปี (สนิสดุปี 

2568) และการต่อสญัญาอีก 5 ปีโดยอตัโนมัติ และหากผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินสามารถปฏิบตัิตามเงือนไขใน

การจ่ายค่าเช่าแก่กองทรัสต์ทีระบุในสญัญาเช่าช่วงรวมถึงสญัญาจ้างบริหารโรงแรมได้อย่างต่อเนืองจนครบ

อายสุญัญาจ้างบริหารโรงแรม ผู้จดัการกองทรัสต์คาดว่ามีความเป็นไปได้ว่าการต่อสญัญาจ้างบริหารโรงแรม
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เมือครบกําหนดอายุสญัญาและระยะเวลาสัญญาทีต่อออกไป (ณ สินปี 2568 และสินปี 2573) จะสามารถ

ดําเนินการได้อย่างราบรืน ภายใต้เงือนไขและข้อกําหนดทีเป็นประโยชน์ต่อคู่สัญญาทุกฝ่าย ทังนี ในกรณีที

สญัญาจ้างบริหารโรงแรมไม่ได้รับการต่อออกไป หรือถกูยกเลิกก่อนครบกําหนด ผู้เชา่/เชา่ชว่งทรัพย์สินมีหน้าที

สรรหาและคัดเลือกผู้บริหารโรงแรมรายใหม่ทีมีความเหมาะสม มาทดแทนผู้บริหารโรงแรมรายเดิมเพือให้

สามารถปฏิบตัติามสญัญาเช่าช่วงได้อยา่งต่อเนือง 

(12) โรงแรมทีกองทรัสต์ ลงทุน อาจอยู่ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายเกียวกบัสิงแวดล้อม โดยการ

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์างกฎหมายดงักลา่วอาจส่งผลให้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดหลายด้าน 

โรงแรมทีกองทรัสต์ลงทุน อาจอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อม ได้แก่ 

กฎหมายด้านสุขอนามัย กฎหมายเกียวกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางนํา การทิงของเสีย 

การควบคมุมลภาวะทางเสียง ซงึภายใต้กฎหมายเหล่านี เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์หรือผู้ ทีควบคมุการดําเนินการ

และการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์อาจมีความรับผิด ซงึรวมถึงโทษปรับหรือโทษจําคุก หากฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว นอกจากนี กองทรัสต์ อาจต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์

ทางกฎหมายดังกล่าวเหล่านี หากมีการปนเปือนหรือเกิดมลภาวะต่าง  ๆ หรือหากไม่สามารถแก้ไขมลภาวะ

ต่าง  ๆ ทีเกิดขึน อาจส่งผลให้กองทรัสต์มีความรับผิด หรืออาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยัสําคญัในการนํา

อสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนออกให้เช่าและให้ใช้พืนที ซงึจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของกองทรัสต์ 

นอกจากนี อสงัหาริมทรัพย์ทีเป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้องด้านสิงแวดล้อมใน

ช่วงเวลาหนึง อาจไม่สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทีเกียวข้องด้าน

สิงแวดล้อมในอีกช่วงเวลาหนึง หากข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทีเกียวข้องด้านสิงแวดล้อม

เหล่านันมีการแก้ไขเพิมเติม ดงันนั จึงมีความเสียงในกรณีทีมีการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดทางกฎหมายหรือ

หลกัเกณฑ์ทีเกียวข้องด้านสิงแวดล้อม การดําเนินการเพือให้อสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับ

ข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้องด้านสิงแวดล้อมตามทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม อาจเพิมภาระ

ด้านค่าใช้จา่ยและส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ได้ 

อย่างไรก็ตาม ทีผ่านมาบริษัท ดสิุตธานี จํากดั (มหาชน) ได้มีการดําเนินการมาตรการป้องกนัผลกระทบทาง

สิงแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ระบบจดัการนําทิง ระบบกําจัดกากและของเสีย เป็นต้น ตลอดจนมีการติดตามและ

ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงแรมให้เป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทีเกียวกับสิงแวดล้อมอย่าง

ตอ่เนือง 

(13) อสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ถือครองนันอาจมีค่าใช้จ่ายเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทังค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการตา่ง ๆ เพมิมากขนึ 

ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบทางลบ 

หากคา่ใช้จ่ายเกียวกบัอสังหาริมทรพัย์และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่าง ๆ เพิมขนึ โดยรายได้ไม่เพิมขนึตาม
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หรือเพิมขนึในอตัราทีน้อยกว่า อนัจะกระทบกบัรายได้ค่าเช่ารวมทีกองทรัสต์จะได้รับ ตามโครงสร้างรายได้ค่า

เชา่ทีกําหนดในสญัญาเช่า/เชา่ชว่ง (แล้วแต่กรณี) 

ปัจจยัทีอาจสง่ผลให้ค่าใช้จ่ายเกียวกบัอสงัหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพิมสงูขนึได้แก ่

– การเพมิขึนของค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 

– การเพมิขึนของภาษีทีเกียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ รวมทงัค่าธรรมเนียมอืน ๆ ตามกฎหมาย 

– การเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทงันโยบายของรัฐบาลซงึจะเพมิค่าใช้จ่ายในการ

ปฏิบตัติามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายทีเปลียนแปลงนนั 

– การเพมิขึนของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 

– การเพมิขึนของค่าบริการสําหรับผู้ รับจ้างชว่ง (ถ้ามี) 

– การเพมิขึนของอตัราเงนิเฟ้อ 

– การเพมิขึนของเบียประกนัภยั  

– ความเสียหายหรือความชํารุดบกพร่องของอสังหาริมทรัพย์ซึงต้องมีการแก้ไข โดยต้องใช้ค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินการ และคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการในส่วนนีไม่สามารถคาดหมายได้ และ 

– การเพิมขึนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืนทีเกียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์และการจัดหาประโยชน์

ของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้มีการควบคมุและตรวจสอบค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ให้อยู่

ระดบัทีเหมาะสมอย่างสมําเสมอ 

(14) กําไรจากการดําเนินงานทีได้จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือมลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อาจแตกต่าง

จากทีคาดไว้อนัเนืองจากได้รบัผลกระทบทางลบจากหลายปัจจยัทีเกียวข้อง 

กําไรจากการดําเนินงานทีได้จากอสังหาริมทรัพย์หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์อาจได้รับ

ผลกระทบทางลบจากหลายปัจจยั ได้แก ่

– ผลการดําเนินงานของโรงแรม โดยมีปัจจยัทีเกียวข้อง เช่น อตัราค่าห้องพัก อตัราการเข้าพกั รายได้อืน 

ๆ นอกเหนือจากรายได้ค่าห้องพกั การควบคมุคา่ใช้จ่าย เป็นต้น 

– สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทงัภายในประเทศและทวัโลก รวมทงัสภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 

– ความสามารถของผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัให้มีหรือรักษาไว้ซงึการประกนัภยัทีเพียงพอ 

– การเปลียนแปลงด้านกฎหมายและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ทีควบคมุอสงัหาริมทรัพย์ การใช้ การจดัเขตพืนที 

ภาษีและค่าธรรมเนียมทีต้องชําระให้แก่รัฐบาล การเปลียนแปลงดงักล่าวอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์เพิมสูงขึน หรือมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทีไม่สามารถคาดหมายได้ 

ทังนี เพือให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบทีเปลียนแปลงไปนัน สิท ธิต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับ

อสังหาริมทรัพย์อาจมีข้อจํากัดอันเป็นผลมาจากการเปลียนแปลงแก้ไขกฎหมายทีเกียวข้องกับ

มาตรฐานอาคาร หรือการวางผังเมือง หรือการใช้บังคับกฎหมายใหม่ทีเกียวข้องกับการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์  
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– ภัยพิบัติธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย การโจมตีของผู้ก่อการร้าย การจลาจล และเหตุการณ์อืนใดทีอยู่

นอกเหนือความควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ และ 

– ความสามารถของผู้เชา่/เชา่ช่วงทรัพย์สินในการชาํระค่าเชา่ให้แก่กองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ เช่า/เช่าช่วงจะต้องจดัทําและส่งมอบงบประมาณประจําปีให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นประจํา

ทุกปี โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะทําการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินและ

ผู้บริหารโรงแรมให้เป็นไปตามงบประมาณประจําปี หากเกิดเหตุการณ์ทีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตาม

งบประมาณทีวางไว้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะหารือและวางแผนร่วมกบัผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินและผู้บริหารโรงแรม

เพอืจดัทําแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ 

(15)   การเปลียนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายทีเกียวข้อง 

ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ หรือ

การปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซงึเป็นปัจจยัทีไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ไขกฎหมาย 

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

หน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตกุารณ์ทีไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกนั ดงันนั จงึไม่สามารถที

จะประเมินผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าวได้ และไม่สามารถรับประกนัได้ว่าการเปลียนแปลงดงักล่าว

จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์จะติดตามกฎระเบียบหรือประกาศเกียวกบัมาตรฐานบญัชีทีจะมีผลบงัคบัใช้

หรือมีการปรับปรุงในอนาคตอยู่เสมอ และศึกษาผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อกองทรัสต์ ตลอดจนการเตรียม

ความพร้อมเพือให้สามารถดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆทีเกียวข้อง และลดผลกระทบ

ในทางลบต่อกองทรัสต์ทีอาจเกิดขนึเมือมีการบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐาน

ทางบญัชี  

(16)   ความเสียงในการลงทุนในสทิธิการเช่าทีดนิและสิงปลกูสร้างของโครงการโรงแรมดสุิตธานี หวัหิน ซงึมลูค่าอาจ    

  ลดลงตามระยะเวลาการเชา่ทีเหลืออยู่ 

กองทรัสต์มีการลงทุนในสิทธิการเช่าทีดินและสิงปลูกสร้างของโครงการโรงแรมดสิุตธานี หวัหิน ซงึมูลค่าของ

สิทธิการเช่าดงักล่าวของกองทรัสต์อาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ อนัเนืองมาจากการประเมินค่า

สิทธิการเช่า การเปลียนแปลงในอตัราการเข้าพัก และ/หรือ อตัราค่าห้องพกั หรือเนืองจากสาเหตุอืนใดทีอยู่

นอกเหนือการควบคมุของกองทรัสต์ ถงึแม้การเปลียนแปลงในมลูค่าสิทธิการเช่าดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ

มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และผลการดําเนินงานของกองทรัสต์อย่างไรก็ตาม อสังหาริมทรัพย์ที

กองทรัสต์ลงทุนในปัจจุบัน นอกจากจะประกอบด้วยสิทธิการเช่าของโรงแรม 1 แห่งแล้ว ยงัมีการลงทุนใน

กรรมสิทธิของโรงแรมอีก 2 แห่ง โดยสิทธิการเช่าโรงแรม  แห่งมีมูลค่าตามงบการเงินปี 2561 คิดเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 20.95 ของมลูคา่สินทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน ดงันนัผลกระทบต่อกองทรสัต์อนัเนืองจากมลูค่าการลงทุน

ในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ทีลดลงจะไม่รุนแรงนกั  
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(17) ความเสียงของการลงทนุของกองทรัสต์เพือลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทีกระจุกตวัเมือเปรียบเทียบกบักองทรัสต์

และกองทนุรวมประเภทอนื 

การทีทรัสต์เพือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ตํากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า

หน่วยทรัสต์ทีขออนุญาตเสนอขายรวมทังจํานวนเงินกู้ ยืม (ถ้ามี)  ทําให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ ใน

อสงัหาริมทรัพย์ ในขณะทีกองทรัสต์ และ/หรือ กองทุนรวมประเภทอืนอาจมีนโยบายการกระจายการลงทุนใน

ตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ หรือกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลายๆ ประเภท ดงันนั หากเกิดภาวะที

ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ไม่ดีหรือถดถอย เช่น จํานวนนกัท่องเทียวต่างชาติทีเดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทย

ลดลง หรือเกดิโรคระบาด เป็นต้น อาจทําให้เกดิผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัต่อผลการดําเนินงานและ

ฐานะทางการเงินของกองทรัสต์มากกว่ากองทุนรวมประเภทอืนทีมีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลาย

ประเภทมากกว่า 

อย่างไรกต็าม กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สินประเภทโรงแรมทีอยู่ในทําเลทีตงัหลายแหง่ ได้แก ่จงัหวดัเพชรบุรี  

จงัหวดัภเูกต็ และจงัหวดัเชียงใหม่ การลงทนุของกองทรัสต์จงึมีการกระจายความเสียงการลงทนุในระดบัหนึง 

(18) ความเสียงจากความสามารถในการชาํระค่าเชา่ของผู้ เชา่/เชา่ช่วงทรัพย์สิน 

คา่เช่าทีกองทรัสต์จะได้รับจากผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินตามสญัญาเช่าและสญัญาเชา่ช่วงจะเป็นทีมาของรายได้

หลกัเพียงแหล่งเดียวของกองทรัสต์  ดงันนักองทรัสต์อาจมีความเสียงจากฐานะการเงินและความสามารถใน

การชําระค่าเช่าของผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สนิซงึอาจเป็นผลกระทบจากหลายปัจจยั อาทิเช่น ภาวะการแข่งขนัของ

โรงแรมทีสูงขึน หรือความสามารถในการทํารายได้ของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ให้เช่า/เช่าช่วงแก่ผู้ เช่า/เช่าช่วง

ลดลง หากผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินดงักล่าวมปัีญหาทางการเงนิซึงสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่า

เช่าและค่าเช่าช่วง ไม่ชําระค่าเช่าและค่าเช่าช่วง หรือ ขอเลิกสญัญาเช่าและเช่าช่วงก่อนกําหนด และหาก

กองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงรายใหม่มาทดแทนผู้ เช่าเช่าช่วงทรัพย์สินดงักล่าวได้ อาจ

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ได้  

อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ติดตามและตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้ เชา่/เช่าช่วงทรัพย์สนิอยู่เสมอ 

ถ้าหากพบว่าอาจมีความเสียง ผู้จดัการกองทรัสต์จะหารือกบัผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สิน เพือหาแนวทางแก้ไข หรือ

หากจําเป็นอาจเตรียมการเพือหาผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่ไว้ลว่งหน้า  

(19) ความเสียงทีกองทรัสต์อาจมีรายได้ค่าเช่าลดลงภายหลังครบอายุสญัญาเช่า หรือมีการยกเลกิสญัญาก่อนครบ

กําหนดอายสุญัญา อนัเนืองจากผู้ เช่า/ผู้เชา่ชว่งทรัพย์สินอาจไม่ต่ออายสุญัญาเช่า หรือมีการยกเลิกสญัญา

ก่อนกําหนด หรือจดัหาผู้เช่า และ/หรือ ผู้ เชา่ชว่งรายใหม่ไม่ได้ 

หากไม่มีการตอ่อายสุญัญาเช่า และ/หรือ สญัญาเชา่ชว่งเมือครบกําหนดอายสุญัญาแล้ว หรือไม่สามารถจดัหา

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

สญัญา กองทรัสต์อาจมีความเสียงทีจะไม่สามารถหาผู้เช่า และ/หรือ ผู้เชา่ชว่งรายใหม่ทีตกลงเงือนไขการเช่าที

ดีเทียบเคียงกบัสญัญาเชา่ และ/หรือ สญัญาเชา่ชว่งในปัจจบุนัได้ อนัทําให้กองทรัสต์จะได้รับรายได้ค่าเช่าหรือ
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คา่เช่าช่วงจากผู้ เช่า และ/หรือ ผู้เชา่ช่วงรายใหม่ลดลง ดงันนั ผู้ถือหน่วยทรัสต์จึงอาจได้รับผลกระทบเนืองจาก

ผลตอบแทนทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับอาจลดลง  

อย่างไรกต็าม หากมีการยกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนดอายุสญัญา โดยเกิดจากความผดิของผู้ เช่า และ/หรือ ผู้

เช่าช่วงทรัพย์สิน กองทรัสต์มีสิทธิได้รับการชดเชยโดยการฟ้องร้องให้ผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงปฏิบัติตาม

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

สดุวิสยัซงึระบุไว้ในสญัญาเช่า และ/หรือ สญัญาเชา่ชว่ง   

(20) ความเสียงจากสญัญา 

(20.1) ความเสียงจากการผดิสญัญาเช่า 

เนืองจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บางส่วนของกองทรัสต์เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ระยะยาว และได้นําอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินเพือการจัดหา

ผลประโยชน์  ซงึแม้วา่การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ดงักล่าวจะได้มีการจดทะเบียนรับโอนสทิธิการเช่า

เป็นระยะเวลาประมาณ 22 ปี (สินสดุปี 2583) ต่อเจ้าพนกังานทีดินทีเกียวข้องก็ตาม แต่กองทรัสต์ยงัมีความ

เสียงทีอาจเกิดขึนจากการผิดสญัญาเช่า ในกรณีทีผู้ ให้เช่าทรัพย์สินซึงได้แก่ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ 

ปฏิบตัิผิดข้อกําหนดและเงือนไขของสญัญาเช่าทีได้มีการจดทะเบียนรับโอนสิทธิการเชา่ดงักล่าว ทําให้สญัญา

เช่าระหว่างกองทรัสต์ และบมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์สินสุดลง ซงึเหตุการณ์ดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อ

กองทรัสต์ ทําให้กองทรัสต์ไม่มีสิทธิในการนําอสังหาริมทรัพย์ทีเช่าออกให้เช่าช่วงอนัมีผลให้สญูเสียรายได้ค่า

เช่าช่วงจากการนําอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สิน ซงึจะส่งผลกระทบต่อ

อตัราการจา่ยผลตอบแทนแกผู่้ ถือหน่วยทรัสต์ 

เพือเป็นการป้องกนัความเสียงดงักล่าวทีอาจเกิดขึน และเพือให้กองทรัสต์มีโอกาสได้รับการชดเชยจากความ

เสียหายทีอาจเกิดขึน กองทรัสต์จึงจดัให้มีการดําเนินการเพือเป็นการลดความเสียงดังกล่าว โดยกําหนด

เงือนไขในการเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างกบั บมจ. ดสุิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิทีดินที

เช่าและอาคารทีเช่าว่า ในกรณีทีผู้ ให้เช่าทรัพย์สินปฏิบตัิผิดสัญญาในสาระสําคัญจนทําให้กองทรัสต์ไม่

สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพยส์ินทีเช่าได้ จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์ใช้สทิธิบอกเลิกสญัญาเช่าทีดินพร้อมสิงปลกู

สร้าง ผู้ ให้เช่าทรัพย์สินจะต้องชําระคืนเงินหรือผลประโยชน์อืนใดทีผู้ ให้เช่าทรัพย์สินได้รับให้แก่กองทรัสต์ 

รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการทีกองทรัสต์ไมส่ามารถใช้ประโยชน์ซงึทรัพย์สินทีเช่าได้ตามระยะเวลาการเชา่ที

เหลืออยู่ตามทีกําหนดไว้ในสญัญาเช่า นอกจากนี กองทรัสต์ได้รับโอนสิทธิรับจํานองทีดนิและสิงปลูกสร้างของ

โรงแรมดสิุตธานี หวัหนิ ซงึกองทรสัต์สามารถบงัคบัจํานองได้ หากเกดิกรณีข้างต้น 

(20.2) การยกเลกิสญัญาเช่าและสญัญาเช่าชว่ง 

ค่าเช่าและค่าเช่าช่วงทีกองทรัสต์ได้รับจากผู้ เช่าและผู้ เช่าช่วงตามสญัญาเช่าและสญัญาเช่าช่วงจะเป็นทีมา

ของรายได้หลักของกองทรัสต์  หากผู้ เช่าและผู้ เช่าช่วงในทรัพย์สินบอกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนดตามที
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กําหนดไว้ในสัญญาอนัเป็นการผิดสัญญา หรือกรณีทีเกิดเหตุผิดสัญญากองทรัสต์ทีอาจจะต้องบอกเลิก

สญัญา และอาจใช้เวลาหาบุคคลอืนเพือเข้ามาเป็นคู่สญัญารายใหม่ของสญัญาเช่าและสญัญาเช่าช่วงเพือ

เช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินทีเช่าต่อไป ซงึบุคคลดงักล่าวอาจไม่มีคุณสมบตัิหรือความสามารถทีเหมือนกบัผู้ เช่า

และผู้ เช่าชว่งเดมิ ดงันนั ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จึงอาจได้รับผลกระทบเนืองจากผลตอบแทนทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับ

อาจลดลง 

อย่างไรก็ตาม หากมีการยกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนดอายุสญัญา โดยเกิดจากความผิดของผู้ เช่า และ/หรือ 

ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน กองทรัสต์มีสิทธิได้รับการชดเชยโดยการฟ้องร้องให้ผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงปฏิบตัิตาม

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

สดุวิสยัซงึระบุไว้ในสญัญาเช่า และ/หรือ สญัญาเชา่ชว่ง 

(20.3) กระบวนการและระยะเวลาในการบงัคบัหลกัประกนั 

ในการบงัคบัหลกัประกนัอาจจะต้องใช้ระยะเวลาตามสมควร ขนึอยูก่บัประเภทของหลกัประกนัและจํานวนคดี

ทีค้างพจิารณาอยูใ่นศาล ตามรายละเอียดดงัระบไุว้ข้างล่างนี  

ในส่วนของการบงัคบัจํานองนนั กองทรัสต์จะต้องดําเนินการฟ้องร้องต่อศาล  เพือเรียกร้องค่าเสียหายและ

ขอให้ศาลบังคับจํานอง โดยการนําทรัพย์สินทีจํานองออกขายทอดตลาด เพือนําเงินทีได้มาชดเชยความ

เสียหายของกองทรัสต์ ซงึในกรณีปกต ิขนัตอนทางกฎหมายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีและการบงัคบัจํานองอาจ

ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร เนืองจากในการพิจารณาคดี ศาลจะพิจารณาคดีตามลําดบัทีมีการยืนต่อ

ศาลไว้ และเมือศาลตัดสินคดีแล้ว จะต้องนําทรัพย์สินทีจํานองออกขายทอดตลาดซึงจะมีขันตอนและ

ระยะเวลาทีต้องดําเนินการอีกส่วนหนึง ในกรณีดังกล่าว กองทรัสต์อาจไม่ได้รับเงินจากการขายทอดตลาด

ในทนัที ซงึอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ นอกจากนี หากขณะทีมีการบงัคบัจํานองและ

ขายทอดตลาดทรัพย์สินทีจํานองอาจมีมูลค่าลดลง เงินทีได้รับจากการขายทอดตลาดอาจไม่เพียงพอกับ

คา่เสียหายทีกองทรัสต์สมควรจะได้รับ 

(21) ความเสียงเกียวกบัการประกนัภยั 

สําหรับทรัพย์สินซงึเป็นกรรมสิทธิของกองทรัสต์นนั กองทรัสต์ได้จดัให้มีการประกนัอคัคีภยัและวนิาศภยัต่าง ๆ 

โดยมีวงเงินประกนัไม่ตํากว่าราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์การเปลียนใหม่สําหรับสิงทีเสียหาย 

(Replacement Cost Evaluation) ตามทีระบุในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีจัดทําขึนฉบับล่าสุด 

และการประกันภัยการก่อการร้าย (Political Violence Insurance) ทีจําเป็นและสมควร เพือคุ้มครองความ

เสียหายทีอาจเกิดขึนแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยกรมธรรม์ดังกล่าวจะกําหนดให้กองทรัสต์เป็นผู้ รับ

ผลประโยชน์ 

สําหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สินซงึกองทรัสต์ลงทุนนนั ภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาเช่าระหว่างผู้ให้เช่าทรัพย์สิน

และกองทรัสต์ ผู้ให้เช่าทรัพย์สินตกลงทีจะจดัให้มีการประกนัอคัคีภยัและวินาศภยัต่าง ๆ โดยมีวงเงินประกนั
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ไม่ตํากว่าราคาประเมินมลูค่าทรัพย์สนิโดยใช้เกณฑ์การเปลียนใหม่สําหรับสิงทีเสียหาย (Replacement Cost 

Evaluation) ตามทีระบุในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีเช่าทีจัดทําขึนฉบบัล่าสุด และการประกันภัย

การก่อการร้าย(Political Violence Insurance) ทีจําเป็นและสมควร เพือคุ้มครองความเสียหายทีอาจเกิดขึน

แก่ทรัพย์สินทีเช่าโดยกรมธรรม์ดงักล่าว กําหนดให้กองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์หรือเป็นผู้ เอาประกันภัย

ร่วมกบัผู้ให้เช่าทรัพย์สินตามสว่นได้ส่วนเสียทีมีอยู่  

นอกจากนี ในส่วนการนําทรัพย์สินหรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่า หรือเช่าช่วง 

(แล้วแต่กรณี) นัน กองทรัสต์จะดําเนินการให้ผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงจัดให้มีการทําประกันภัยความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) เพือคุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต และความ

เสียหายทีอาจเกิดขึนต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึงมีสาเหตุจากความประมาทเลินเล่อหรือความ

บกพร่องของทรัพย์สินทีเช่าซึงกฎหมายได้กําหนดให้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายภายใต้วงเงินประกัน 

ข้อกําหนดและเงือนไขทีกองทรัสต์ให้ความเห็นชอบ รวมถึงจะดําเนินการให้ผู้เช่าหรือผู้ เช่าช่วงจัดให้มีการทํา

ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) เพือคุ้มครองความเสียหายตอ่เนืองจากความ

เสียหายทีเกิดกบัทรัพย์สินทีเช่า โดยมีวงเงินประกนัไม่ตํากว่ารายได้ทีคาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินทีเช่าเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หกัออกด้วยค่าใช้จ่ายผนัแปร ระหว่างทีธุรกิจหยดุชะงัก ตามทีกองทรัสต์คาดว่าจะ

ได้รับในช่วงระยะเวลาทีคาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิให้คืนสู่สภาพเดมิ 

อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตกุารณ์ทีมิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภัย หรือความเสียหายนัน

เกินกว่าวงเงินทีครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกนัภัย หรือผู้ ให้เช่าทรัพย์สินหรือกองทรัสต์ไม่สามารถเรียกค่า

สินไหมทดแทนได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์  ซึงในกรณีดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของ

กองทรัสต์ และอาจทําให้รายได้ในอนาคตไม่เป็นไปตามประมาณการทีคาดไว้ 

ทงันี โอกาสทีความเสียหายจะมากกว่าวงเงินประกนัทีทําไว้น่าจะมีไม่มาก หรือหากความเสียหายเกินกว่า

วงเงินประกนัทีทําไว้ กไ็ม่น่าจะเป็นมลูคา่มาก เนืองจาก ผู้ให้เชา่ทรัพย์สนิตกลงทีจะจดัให้มีการประกนัอคัคีภัย

และวินาศภัยต่าง ๆ โดยมีวงเงินประกนัไม่ตํากว่าราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์การเปลียนใหม่

สําหรับสิงทีเสียหาย (Replacement Cost Evaluation) และผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงจะจัดให้มีการทําประกันภัย

ธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ซงึน่าจะเพียงพอสําหรับ

การสร้างทรัพยส์ินขนึใหม่ ในกรณีทรัพย์สินเสียหายทงัหมด 

(22) ความเสียงเกียวกบัใบอนญุาตประกอบกิจการโรงแรม 

ในกรณีที ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงแรมถกูยกเลิกหรือไม่มีการต่ออายโุดยผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สนิ จะทําให้

ผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถดําเนินกิจการโรงแรมต่อไปได้ และอาจเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดและหน้าทีภายใต้สญัญาเช่าและสญัญาเช่าช่วงได้ อนัเป็นเหตใุห้เลิกสญัญาเช่า และ/หรือ สญัญา

เช่าช่วงได้ จนกว่ากองทรัสต์จะดําเนินการหาคู่สญัญารายใหม่แทนผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สิน และสามารถเจรจา
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ตกลงกับคู่สัญญารายใหม่ได้สําเร็จ โดยทีกองทรัสต์จะยังมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมาย

เนืองจากการผิดสญัญาได้ด้วย  

หากกองทรัสต์ไม่สามารถหาคูส่ญัญารายใหม่เพือมาบริหารทรัพย์สินทีลงทนุทีได้รับอนญุาตได้ภายในเวลาอนั

ควร หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกับคู่สญัญารายใหม่ โดยมีข้อกําหนดทีเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ กระแส

รายได้ของกองทรัสต์อาจหยุดชะงักหรือลดลง ซึงอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผล

ประกอบการของกองทรัสต์  

อย่างไรก็ตาม ในอดีตทีผ่านมา กลุ่มดุสิตธานี ซึงรวมถึงบริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัดได้มีการต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมตามข้อกําหนดตามกฎหมายมาโดยตลอด 

(23) ความเสียงจากการทีคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญา 

ในการลงทุนและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์นัน กองทรัสต์จะรับโอนสญัญาเช่า และ/หรือสญัญา

ต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกบัการลงทุนและการบริหารของกองทรัสต์เพือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของ

กองทรัสต์ และผกูพนัให้คู่สญัญาปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญา  

อย่างไรก็ตาม ถงึแม้จะมีข้อกําหนดในสญัญา คู่สญัญาอาจปฏิบตัิผิดสญัญาหรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อนัเป็น

เหตแุหง่การเลิกหรือผิดสญัญาได้ ในกรณีเช่นวา่นี แม้กองทรัสต์จะมสิีทธิทีจะบอกเลกิสญัญา เรียกค่าเสียหาย 

รวมตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์ และ/หรือ ค่าเช่าทีชําระไปแล้วก็ตาม (แล้วแต่กรณี) แต่เหตุการณ์ที

คู่สญัญาผิดสญัญาดงักล่าว ทําให้กองทรัสต์อาจไม่ได้รับผลประโยชน์หรือบังคบัการให้เป็นไปตามสัญญา

ตามทีกําหนดไว้ดังกล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของกองทรัสต์ตามข้อกําหนด หรือ 

คู่สัญญาไม่ชําระค่าเสียหายตามทีกองทรัสต์เรียกร้อง ดังนัน กองทรัสต์จึงอาจต้องนําเรืองดังกล่าวเข้าสู่

กระบวนการยตุิธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาล  ซงึการดําเนินการดงักล่าว กองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึง

ระยะเวลาในการดําเนินการ และจํานวนเงินทีกองทรัสต์จะได้รับชดเชย เยียวยา ต่อความเสียหายต่าง ๆ 

นอกจากนี ผลแห่งคดีขึนอยู่กับคําพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีคําพิพากษาให้กองทรัสต์ชนะคดี 

กองทรัสต์อาจประสบความยุ่งยากในการบงัคบัให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยทรัสต์จงึมีความ

เสียงทีจะไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาทีคาดการณ์ไว้ 

(24) ความเสียงทีอาจเกดิขนึจากการกู้ ยืมเงนิ 

ในกรณีทีกองทรัสต์ได้ดําเนินการให้มีการกู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ กองทรัสต์อาจมีความเสียง

เกิดขึนจากการกู้ ยืมเงินดงักล่าวได้ เนืองจากการเปลียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอตัราดอกเบียทีปรับ

สงูขนึ ซงึอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ทําให้กองทรัสต์มีสภาพคล่องไม่เพียงพอ รวมถึง

กองทรัสต์อาจมีความเสียงทีจะมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบียลดลง และอาจส่งผล

กระทบต่อความสามารถของในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทังนี กองทรัสต์จะใช้ความพยายาม

ในการดําเนินการใด ๆ เพือบริหารความเสียงดังกล่าว เช่น การป้องกนัความเสียงจาการผนัผวนของอตัรา
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ดอกเบีย หรือ การขอขยายระยะเวลาการชําระหนี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการใด ๆ ดงักล่าว 

กองทรัสต์จะดําเนินการโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั 

(25) ความเสียงจากการทีผลประกอบการของกองทรัสต์ ส่วนหนึง ขนึอยู่กบัความสามารถของผู้จดัการกองทรัสต์

ในการจดัการและจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทนุ 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะเป็นผู้ กําหนดนโยบายการดําเนินงาน การจดัหาประโยชน์และกลยุทธ์การบริหารจดัการ

กองทรัสต์ให้เป็นไปตามทีระบุไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ รวมถงึสญัญาอืน ๆ ทีเกียวข้อง ซงึการปฏิบตัิหน้าทีของ

ผู้จดัการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทรัสตีและเป็นไปตามสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายที

เกียวข้อง 

ความสามารถของผู้ จัดการกองทรัสต์ในการดําเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ให้ประสบ

ความสําเร็จขึนอยู่กับปัจจัยทีไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนที

เหมาะสมและสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การลงทนุของกองทรัสต์ รวมทงัการได้รับเงือนไขทางการเงินทีดี ดงันนั 

ผู้จดัการกองทรัสต์จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการดําเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทรัสต์ใน

ความเป็นจริงจะเป็นไปตามแผนทีวางไว้ หรือสามารถทําได้ภายในระยะเวลาและค่าใช้จ่ายทีเหมาะสม ทงันี 

หากผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการตามกลยทุธ์ให้ประสบผลสําเร็จ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ

มูลค่าของทรัพย์สินหลกั ซงึจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนให้กบัผู้ถือหน่วยทรัสต์  

อย่างไรก็ตาม กรรมการและผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การ

บริหารอสังหาริมทรัพย์และการบริหารงานทีเกียวข้องกับกองทรัสต์ทีลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์มาพอสมควร 

รวมทงัมีคณุสมบตัิตามทีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด ดงันันผู้จดัการกองทรัสต์จึงน่าจะสามารถบริหารจัดการ

กองทรัสต์ได้เป็นอยา่งดี 

(26) ความเสียงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์และกลุม่ดสิุตธานี 

แม้ว่าผู้จัดการกองทรัสต์จะได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าทีของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด 

(มหาชน) ในฐานะผู้บริหารโรงแรมในการบริหารจัดการโรงแรมทีกองทรัสต์เข้าลงทุนอย่างระมดัระวัง ความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ และบริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) ยงัอาจเกิดขึนได้จากการที

กลุ่มดสุิตธานี ประกอบธุรกิจโรงแรมในหลายพืนที เป็นธุรกิจหลกั ในขณะเดียวกนั ดสุิตธานียงัมีหน้าทีในการ

บริหารจัดการโรงแรมทีกองทรัสต์ลงทุนด้วย ซึงอาจทําให้โรงแรมทีกองทรัสต์ลงทุน มีผลการดําเนินงานไม่ดี

เท่าโรงแรมอืนทีดุสิตธานี บริหาร และ/หรือ เป็นเจ้าของโดยตรง เช่น อตัราการเข้าพักลดลง หรือค่าห้องพัก

เฉลียต่อคืนลดลง ไม่สามารถขึนอตัราค่าห้องพกัได้ หรือรายได้จากส่วนงานอืน ๆ ในโรงแรมลดลง ซงึจะส่งผล

กระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ 
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อย่างไรก็ตาม โอกาสทีจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นันมีไม่มากนัก เนืองจาก โรงแรมของกลุ่มดุสิต

ธานีทีกองทรัสต์ไม่ได้ลงทุนนัน ไม่ได้อยู่ในพืนทีใกล้เคียงกับโรงแรมทีกองทรัสต์ลงทุน หรือมีกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายแตกต่างกนั ตามลกัษณะการให้บริการ ทําเลทีตงั สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง ซงึล้วนเป็นปัจจัย

สําคญัต่อการตดัสินใจเข้าพกัของลูกค้า ซงึย่อมเลือกเข้าพักในโรงแรมทีตรงกับความต้องการของตนเองเป็น

หลกั 

นอกจากนี ผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินได้ทําการว่าจ้างบริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) ให้บริหารโรงแรมจาก

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

ให้แก่ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  ในการสร้างรายได้และผลกําไรในระดับทีดีให้แก่กองทรัสต์ อย่าง

ต่อเนือง โดยกําหนดให้มีค่าธรรมเนียมเพือสร้างแรงจูงใจในการบริหารให้แก่ผู้บริหารโรงแรม อนัจะช่วยลด

ความเสียงจากการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วได้ เนืองจากบริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) ใน

ฐานะผู้บริหารโรงแรมของกองทรัสต์จะมีแรงจูงใจในการบริหารจัดการโรงแรม เพือเพิมรายได้ค่าเช่าและ

ค่าบริการ โดยมีการควบคมุต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินให้อยู่ในระดับที

เหมาะสม ทงันีเพือเพิมจํานวนคา่ธรรมเนียมบริหารทีจะได้รับจากผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สนิ 

4.2 ความเสียงทีเกียวกบัการลงทนุในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

(1) ความเสียงโดยทวัไป 

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัวไป ทังในระดับประเทศและระดับโลก ซึงรวมถึง อัตราเงินเฟ้อ อตัรา

ดอกเบีย อตัราแลกเปลียนเงนิตรา ราคาเครืองอปุโภคและบริโภค ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการ

เงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอืน ซึงมีอิทธิพลต่อผลการ

ดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทุนของกองทรัสต์ รวมทังภาวะตกตําทางเศรษฐกิจโดยทัวไป

ตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการ

ดําเนินงานของกองทรัสต์ ราคาซือขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึงอาจมีราคาสูงหรือ

ตํากว่าราคาทีได้เสนอขาย  

นอกจากนี ราคาของหน่วยทรัสต์ทีซือขายในตลาดหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลาย

ประการซงึเป็นปัจจัยทีกองทรัสต์ ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ความเคลือนไหวหรือความเปลียนแปลงของ

ตลาดหุ้นในต่างประเทศ อตัราดอกเบียภายในประเทศและต่างประเทศ  อตัราแลกเปลียนเงิน นโยบายหรือ

มาตรการทงัทางตรงหรือทางอ้อมทีมีผลต่อนําเข้าหรือส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเทียว เงินตราต่างประเทศ 

สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจัยความเสียงในการดําเนินงานและทางธุรกิจ

โดยทวัไป ความผนัผวนของตลาดเครืองอปุโภคและบริโภค ระเบียบข้อบังคบั ภาษีอากร และนโยบายอืนใด

ของรัฐบาล เป็นต้น ซงึไม่มีหลกัประกนัได้ว่าความเปลียนแปลงของปัจจยัภายนอกดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบ

อย่างมีนัยสําคัญต่อราคาของหน่วยทรัสต์ ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริหารจัดการโครงการของ
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กองทรัสต์ อยา่งไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์จะติดตามภาวะและปัจจยัภายนอกต่าง ๆ อย่างสมําเสมอ เพือให้

สามารถบริหารจดัการกองทรัสต์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

(2) ความเสียงทางการเมือง 

แม้ว่าในปัจจบุันสภาวะทางการเมืองเริมเข้าสู่สถานการณ์ทีดีขนึ แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรือความ

ขดัแย้งทางการเมืองเกิดขนึ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถงึตลาดหุ้นในประเทศ

ไทย อีกทงั อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงตอ่สถานะทางการเงนิของกองทรัสต์ ทงันี จงึไม่สามารถรับรองได้

ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลียนแปลงของนโยบายทาง

การเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ 

และการเติบโตของกองทรัสต์ 

(3) ราคาของหน่วยทรัสต์อาจมีการเปลียนแปลงในภายหลงั 

ภายหลงัจากการลงทุนหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์ ไม่มีหลกัประกนัว่าสภาวะการซือขายหน่วยทรัสต์ใน

ตลาดหลกัทรัพย์จะมีเสถียรภาพ  ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์อาจมีการลดลงหรือเปลียนแปลง และอาจไม่

สอดคล้องกบัมูลค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ซงึราคาซือขายของหน่วยทรัสต์นนัขนึอยู่กบัหลายปัจจัย อาทิ

เช่น ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ ความผนัผวนของหลักทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ และปริมาณการซือขาย

ของหน่วยทรัสต์ ฯลฯ  ดงันัน ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถทีจะขายหน่วยทรัสต์ได้ในราคาทีลงทุน หรือในราคาตาม

มลูคา่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

(4) มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์อาจมิได้เป็นมลูค่าทีแท้จริงซงึกองทรัสตจ์ะได้รับหากมีการจําหน่ายทรัพย์สิน

ออกไปทงัหมด หรือมีการเลิกกองทรัสต์ 

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ ได้คํานวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินทีลงทุนเป็น

ข้อมูลพืนฐาน รวมทงัรายการระหว่างงวด ซงึมูลค่าดงักล่าวอาจมิได้เป็นมูลค่าทีแท้จริงซงึกองทรัสต์จะได้รับ

หากมีการจําหน่ายทรัพย์สินออกไปทังหมด หรือมีการเลิกกองทรัสต์ ซงึอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคัญต่อ

ประโยชน์ทีผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับหากมีการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรือมียกเลกิกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม หากมีการขายทรัพย์สินหลกัทีกองทรัสต์ลงทนุหรือมีการยกเลิกกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะ

ดําเนินตามขนัตอนให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้อง ซงึรวมถึงการจดัให้มีการประเมินราคา

ทรัพย์สนิโดยผู้ประเมินราคาอสิระ และ/หรือจดัให้มีการประมลูราคาทรัพย์สนิโดยผู้ เสนอซือ ทงันีเพือประโยชน์

สงูสดุของกองทรัสต์ 

(5) ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องในการซือขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง 

เนืองจากกองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ประเภททีไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ ซงึจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สภาพ

คล่องในการซือขายหน่วยทรัสต์จะอยู่บนพืนฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซือ-ผู้ ขาย (bid-offer) ซงึ

ปริมาณความต้องการของผู้ซือ-ผู้ขาย (bid-offer) ขนึอยู่กบัปัจจยัหลายประการทีกองทรัสต์ไม่สามารถควบคมุ
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ได้ เช่น ปริมาณความต้องการของตลาด ดงันัน จงึมีความเสียงทีหน่วยทรัสต์นีจะขาดสภาพคล่องในการซือ

ขายในตลาดรอง ซงึอาจส่งผลให้นกัลงทนุไมส่ามารถซอืหรือขายหน่วยทรัสต์ได้ในราคาทีต้องการ 

(6) ความสามารถในการจา่ยประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์จะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ ซงึขึนอยู่กับ

ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้บริหาร

โรงแรม ต้นทุนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ การแข่งขนั การเปลียนแปลง

กฎหมายและข้อบงัคบัทีเกียวข้องกบัทรัพย์สนิ ภยัธรรมชาต ิสภาวะทางการเมือง 

ปัจจัยดงักล่าวอาจลงผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน สภาพคล่อง และรายได้ของกองทรัสต์ ดงันัน จึงมี

ความเสียงทีนักลงทุนจะไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามทีได้ประมาณการเอาไว้ในปีทีเกิดเหตุการณ์ หรือ

กองทรัสต์ จะไม่สามารถทีจะรักษาระดบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือเพิมการจา่ยประโยชน์ตอบแทนได้ใน

ปีต่อ ๆ ไป 

(7) ความเสียงจากการทีตลาดด้านการลงทนุในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ

ไทยเป็นตลาดค่อนข้างใหม่ 

การประเมินผลการดําเนินงานของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน 

(Benchmark) ทังในและต่างประเทศอาจทําได้ยาก เพราะทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็น

ผลิตภัณฑ์การลงทุนทีค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย ปัจจุบันจึงยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานทีสามารถนํามาใช้

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ได้ นอกจากนี ยงัไม่เป็นทีแน่ชดัว่า

ตลาดการลงทุนในทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของประเทศไทยจะพฒันาจนกลายเป็นตลาดทีได้รับ

ความนิยมในการลงทุนอย่างกว้างขวาง จึงอาจเป็นเหตุให้การซือขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ขาด

สภาพคลอ่ง ซงึอาจส่งผลให้นกัลงทนุไม่สามารถซอืหรือขายหน่วยทรัสต์ได้ในปริมาณและราคาทีเหมาะสม 

(8) ในกรณีทีมีการเลิกกองทรัสต์ เงินคืนทนุจากการเลกิกองทรัสต์อาจจะน้อยกว่าจํานวนเงินทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้

ลงทุน 

ในกรณีทีมีการเลิกกองทรัสต์ ผู้ก่อตงัทรัสต์ไม่สามารถรับประกนัได้ว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงินลงทนุของ

ตนคืนไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ทงันีขนึอยู่กบัสาเหต ุวิธีการเลิกกองทรัสต์ หลกัเกณฑ์การจําหน่ายทรัพย์สนิ

ของกองทรัสต์ และระยะเวลาคงเหลือของสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(9) มลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทนุตามการประเมินมลูคา่โดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินไม่ได้เป็น

เครืองแสดงมลูค่าทีแท้จริงของอสงัหาริมทรัพย์ และไม่สามารถรับประกนัได้ว่าราคาขายของอสงัหาริมทรัพย์

นนัจะเป็นไปตามทีประเมิน ไม่ว่าในปัจจบุนัหรือในอนาคต 

โดยทัวไป การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยบางประการทีเป็น

นามธรรมทีเกียวกบัทรัพย์สินนนั เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการ
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แข่งขนัและสภาพของทรัพย์สิน ซงึอาจมีเหตกุารณ์ทีทําให้ปัจจยัดงักล่าวเปลียนแปลงได้ในอนาคต เนืองจาก

เหตุการณ์บางเหตกุารณ์หรือเหตกุารณ์ทงัหมดทีเป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึนตามทีคาดการณ์ไว้ หรืออาจ

เกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีมิได้คาดการณ์ไว้ ดังนัน ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อ

สมมติฐานทีวางไว้จะเกดิขนึตามทีคาดการณ์ ดงันนั ราคาทีกองทรัสต์จะขายทรัพย์สินหลกัทีลงทุนในอนาคต 

จึงอาจตํากว่ามูลค่าทีกําหนดโดยบริษัทประเมินราคาหรือตํากว่าราคาทีกองทรัสต์ได้เข้าลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวซึงจะทําให้กองทรัสต์มีผลขาดทุนจากการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อนัจะมี

ผลกระทบตอ่ความสามารถของกองทรัสต์ในการจา่ยประโยชน์ตอบแทนให้แกผู่้ ถือหน่วยทรัสต์
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5. ข้อมูลการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลทเีกียวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ และความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

นิติบุคคล/บริษัททอีาจ

มีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้านราคาและเงอืนไข 

บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพ

เพอร์ตีส์ จาํกดั (DTPP) 

กองท รัส ต์ รับ โอน สิท ธิแล ะ หน้ า ที

ภายใต้สัญญาเช่าโครงการโรงแรม

ดุสิตธานี หัวหิน ระหว่างกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิต

ธานี และบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์

ตีส์ จํากดั 

โครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เป็นส่วนหนึงของ

ทรัพย์สินหลักทีจะนํามาให้เช่าช่วงแก่ บริษัท ดุสิต 

แมนเนจเม้นท์ จํากดั เพือใช้จดัหาประโยชน์ จากค่า

เชา่จากการให้เช่าทรัพย์สนิดงักลา่ว 

 

- การได้รับโอนสิทธิและหน้าทีภายใต้สัญญาเช่าโครงการ

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เป็นขันตอนหนึงของกระบวนการ

แปลงสภาพ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดสุติธานี ซงึเป็นไปตามสญัญาก่อสิทธิ และสญัญาโอนสิทธิ

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

กระบวนการแปลงสภาพ  

- ทังนี กองทรัสต์ จะไม่ได้มีการชําระราคาเพิมเติมให้แก่ 

บริษทั ดสุิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ จํากดั แตอ่ย่างใด  

บ ริษัท  ดุสิ ต  แม น เน จ

เม้นท์ จํากดั (DMCO) 

บริษัท ดสุิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั เป็น

ผู้ เช่า / เช่าช่วง (แล้วแต่กรณี) ของ

ทรัพย์สนิทีกองทรัสต์เข้าลงทุนครังแรก 

 

 

- การนําทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ออกให้เช่าแก่ 

บ ริษัท  ดุสิ ต แมน เนจเ ม้น ท์  จํากัด  มีความ

สมเหตสุมผลเนืองจาก บริษทั ดสิุต แมนเนจเม้นท์ 

จํากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด 

(มหาชน)  ซึงมีป ระสบ การณ์ในการบ ริหาร

ทรัพย์สินประเภทโรงแรม เป็นผู้ เชียวชาญและมี

ความเข้าใจในตวัทรัพย์สนิหลกัเป็นอย่างดี  

- กองทรัสต์จะได้ประโยชน์จากการได้รับค่าเช่าจาก

การให้เชา่ทรัพย์สินทีลงทนุครังแรก 

- ค่าเช่าทีกองทรัสต์จะได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินทีลงทุน 

อยู่ ในรูปแบบของค่าเช่าคงที และค่าเช่าแปรผัน ทังนี  

โครงสร้างค่าเช่ารวมและค่าเช่าคงทีทีกองทรัสต์จะได้รับจะ

ไม่น้อยกว่าค่าเช่ารวมและค่าเช่าคงทีทีกําหนดในสญัญาเช่า

ระหว่างผู้ เช่าและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ

เช่าดุสิตธานี (ก่อนการแปลงสภาพ) ทังยังสอดคล้องกับ

ลกัษณะของการจดัหาผลประโยชน์ของทรัสต์เพือการลงทุน

ในอสงัหาริมทรัพย์จากทรัพย์สินประเภทโรงแรมทีกําหนดว่า 

ส่วนทีอ้างอิงกับผลประกอบการของผู้ เช่า (ค่าเช่าแปรผัน) 

จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนเงินค่าเช่าทีกําหนดไว้



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดสุติธานี 

สว่นที  การดําเนินกจิการของกองทรัสต์ 

 

สว่นที 1 หน้า 57 

นิติบุคคล/บริษัททอีาจ

มีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้านราคาและเงอืนไข 

- เ ป็นไปตามประกาศการออกและเสนอขาย

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

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

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักประเภทโรงแรม 

โดยการให้เช่าเหมาให้แก่ ผู้ เช่าและกองทรัสต์จะ

รับประโยชน์ในรูปแบบค่าเช่า  

 

แน่นอนล่วงหน้า (ค่าเช่าคงที) ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน

ประกาศที ทจ. 49/2555 เ รืองการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ

ประกาศอืนใดทีเกียวข้องและทีได้มีการแก้ไขเพมิเติม 

บริษัท ดุสิตธานี พร๊อพ

เ พ อ ตี ส์  รี ท  จํ า กั ด 

(“DTPR” หรือ “ผู้ จัดการ

กองทรัสต์”) 

กองทรัสต์ได้แต่งตงั บริษัท ดุสิตธานี 

พร๊อพเพอตีส์ รีท จํากัด เป็นผู้ จัดการ

กองทรัสต์  

- กรรมการและผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์เป็น

ผู้ ทีมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการลงทุนและ

จดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และมีความรู้

ความเข้าใจในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เป็น

อย่างดี  

- ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ดสุิต

ธานี จํากดั (มหาชน) โดยบริษัท ดุสิตธานี จํากดั 

(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นจด

ทะเบียนทังหมดของผู้ จัดการกองทรัสต์ โดย 

บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) มีประสบการณ์

และความเชียวชาญในการพัฒนาและบริหาร

โรงแรม มานานกว่า 69 ปี รวมถึงมีความคุ้นเคย

- ผู้ จัดการกองทรัสต์จะเ รียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ จัดการ

กองทรัสต์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ตอ่ปีของทรัพย์สินรวม

ของกองทรัสต์ ทังนี ไม่ตํากว่า 2,000,000 บาทต่อปี โดย

สําหรับปี  2561 และปี 2562 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะคิด

ค่าธรรมเนียมของผู้จดัการกองทรัสต์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 

0.15 ตอ่ปีของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ แตจ่ะไม่ตํา

กว่า 2,000,000 บาทต่อปี  

- โดยคา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์นนัเป็นไปตามธุรกิจโดย

ปกติ ซงึค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์เทียบเคียงได้กับ

ค่าธรรมเนียมของผู้จัดการกองทรัสต์อืน และเทียบเคียงได้

กับค่าธรรมเนียมของผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และสทิธิการเช่าดสิุตธานี (กอ่นการแปลงสภาพ) 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดสุติธานี 

สว่นที  การดําเนินกจิการของกองทรัสต์ 

 

สว่นที 1 หน้า 58 

นิติบุคคล/บริษัททอีาจ

มีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้านราคาและเงอืนไข 

กบัทรัพย์สินหลกั เป็นอย่างดี ซงึจะช่วยสนบัสนุน

การทําหน้าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ ได้เป็นอย่าง

ดี 

- ผู้ จัดการกองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการได้มา/

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

(Acquisition/Disposal Fee) 

- กรณีได้มาซึงทรัพย์สินของบุคคลทีเกียวโยงกันกับ

ผู้ จัดการกองทรัสต์ : ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่า

ทรัพย์สินทีได้มาของกองทรัสต์ 

- กรณีได้มาซึงทรัพย์สินของบุคคลทีไม่เกียวโยงกันกับ

ผู้ จัดการกองทรัสต์ : ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่า

ทรัพย์สินทีได้มาของกองทรัสต์ 

- กรณีจําหน่ายไปซงึทรัพย์สนิของกองทรัสต์ : ไม่เกนิร้อย

ละ 0.50 ของมลูค่าทรัพย์สนิทีจําหน่ายไปของกองทรัสต์ 

- โดยค่าธรรมเนียมในการได้มาซงึทรัพย์สินของกองทรัสต์นนั

เป็นไปตามธุรกิจโดยปกติ ซึงค่าธรรมเนียมดังกล่าว

เทียบเ คียงได้กับค่าธรรมเนียมดังกล่าวของผู้ จัดการ

กองทรัสต์อืน การกําหนดค่าธรรมเนียมดงักล่าวยังจะเป็น

การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ในการจัดหา

ทรัพย์สินเพมิเติม เพือสร้างรายได้และผลตอบแทนเพิมเติม

ให้แก่กองทรัสต์ ทงันี ค่าธรรมเนียมในการได้มาซงึทรัพย์สิน

ของบุคคลทีเกียวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์จะมีค่าน้อย



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดสุติธานี 

สว่นที  การดําเนินกจิการของกองทรัสต์ 

 

สว่นที 1 หน้า 59 

นิติบุคคล/บริษัททอีาจ

มีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้านราคาและเงอืนไข 

กว่าค่าธรรมเนียมการได้มาซงึทรัพย์สินของบุคคลทีไม่เกียว

โยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์นนั เป็นเรืองทีเหมาะสม  

- สําหรับค่าธรรมเนียมในการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของ

กองทรัสต์นันเป็นไปตามธุรกิจโดยปกติ ซึงค่าธรรมเนียม

ดงักล่าวเทียบเคียงได้กบัค่าธรรมเนียมดงักล่าวของผู้จดัการ

กองทรัสต์อนื 

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด 

(มหาชน) (“DTC”) 

กองท รัส ต์ รับ โอน สิท ธิแล ะ หน้ า ที

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

ระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และ บริษัท 

ดสุติธานี จํากดั (มหาชน)  ซงึข้อตกลง

กระทําการมีเงือนไขทีสําคญัดงัต่อไปนี 

- การปฏิบติัตามสญัญาเช่าและ/หรือ 

เช่าชว่ง (แล้วแตก่รณี)  

- การดํารงสดัส่วนการถือหุ้นใน บริษัท 

ดสุติ แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

- ข้อตกลงกระทําการต่าง ๆ โดยรวมเป็นเงือนไข

เพือให้กองทรัสต์สามารถจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินทีลงทุนครังแรกได้อย่างดี และเพือลด

โอกาสทีจะเกดิความขดัแย้งทางประโยชน์ระหว่าง 

บริษัท ดสุิตธานี จํากัด (มหาชน)  และ กองทรัสต์ 

และให้สิทธิแก่กองทรัสต์ ในการขยายการลงทุน

ในทรัพย์สินของกลุ่มดุสิตธานีตามเงือนไขทีระบุ

ภายใต้สญัญาตกลงกระทําการ 

- ข้อตกลงกระทําการต่าง ๆ เป็นข้อตกลงทีมุ่งเน้นการลด

โอกาสในการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพือให้

ความเชือมนัในทรัพย์สินทีลงทุนครังแรกของกองทรัสต์ แก่

นักลงทุน ทังนี ข้อตกลงกระทําการดังกล่าวเป็นข้อตกลง

ปกต ิ



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดสุติธานี 

สว่นที  การดําเนินกจิการของกองทรัสต์ 

 

สว่นที 1 หน้า 60 

นิติบุคคล/บริษัททอีาจ

มีความขัดแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต์ด้านราคาและเงอืนไข 

- การดํารงสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน

ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ

สทิธิการเชา่ดสุิตธานี 

- การประกอบธุรกจิแขง่ขนั 

- สิทธิในการปฏิเสธก่อนสําหรับการ

ลงทุน (Right of First Refusal)  



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

ส่วนที  การดําเนินกจิการของกองทรัสต์ 

 

ส่วนที 1 หน้า 61 

6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีเรียกเกบ็จากองทรัสต์ 

สําหรับระยะเวลาตงัแต ่1 มกราคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บ 
จากกองทรัสต์ 

จาํนวนเงนิ 
หน่วย : ล้านบาท 

ร้อยละของมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิ* 

คา่ธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 6.71 0.18 

คา่ธรรมเนียมทรัสตี 5.95 0.16 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 2.03 0.05 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 1.66 0.04 

คา่ใช้จ่ายอนืๆ 5.58 0.15 

ต้นทนุทางการเงิน 21.54 0.58 

รวม  43.47 1.16 

หมายเหตุ : * มลูคา่สินทรัพยส์ุทธิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 

7. ข้อมูลหน่วยลงทนุ หลักทรัพย์ ตราสารทีกองทรัสต์ เป็นผู้ออก 

7.1. หน่วยลงทนุ หลักทรัพย์ ตราสารทกีองทรัสต์ เป็นผู้ออก 

กองทรัสต์มีทนุจดทะเบียน ณ วนัที  ธันวาคม 1เท่ากบั 3,656,050,620.77 บาท เรียกชําระแล้ว 

, , , .  บาท มีจาํนวนหน่วยทรัสต์ทงัสนิ , ,  หน่วย มลูคา่หน่วยละ .  บาท 

7.2. ข้อมลูผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ณ วนัที 28 ธนัวาคม 2561  กองทรัสต์ มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสมดุทะเบียนดงันี 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์สงูสดุ  รายแรก 

รายชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ จาํนวนหน่วย 

สัดส่วนการถอื

หน่วยทรัสต์ 

(ประมาณร้อยละ) 

บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) 122,920,000  30.02% 

สํานกังานประกนัสงัคม 104,049,100  25.42% 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 21,000,000  5.13% 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 15,916,600  3.89% 

บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 8,700,000  2.13% 

กองทนุเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี พลสั ฟันด์ 3,176,600  0.78% 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชวีิต จํากดั (มหาชน) 2,535,000  0.62% 
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นาย ณัฐกติติ จริะทิพยบุษย์ 2,100,000  0.51% 

นาย นริศ เชยกลิน 1,750,000  0.43% 

นาย สนัติ ศนัสนียเกียรติ 1,584,100  0.39% 

7.3. การจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต์ (Total payout) 

7.3.1. ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิที

ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง และจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัสินรอบปี

บญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนนั แล้วแต่กรณี 

กําไรสทุธิทีปรับปรุงแล้วตามข้อนี ให้หมายถงึกําไรทีปรับปรุงด้วยรายการดงัต่อไปนี 

(1) การหกักําไรทียงัไม่เกิดขึน (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์ รวมทงัการปรับปรุงด้วยรายการอืนตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. เพือให้สอดคล้องกับ

สถานะเงินสดของกองทรัสต์ 

(2) การหกัด้วยรายการเงินสํารองเพือการชําระหนีเงินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ตาม

วงเงินทีได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีชวน หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี แล้วแต่

กรณี 

7.3.2. ในกรณีทีกองทรัสต์มกีําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้

ถือหน่วยลงทนุจากกําไรสะสมดงักล่าวด้วยก็ได้ 

7.3.3. ในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาดงักล่าว ผู้ จดัการกองทรัสต์

จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ 

7.3.4. ในกรณีทีกองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ 

7.3.5. ในการพิจารณาจา่ยประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบญัชี

หรือรอบปีบญัชีใดมีมูลค่าตํากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผู้จดัการกองทรัสต์สงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์

ตอบแทนในครังนนัและให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกนัในงวดถดัไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนทีกําหนดไว้ 

7.3.6.  ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์แต่ละราย ทังนี ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศที ทจ. 49/2555 

เฉพาะในส่วนทีเกินหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวและให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนทีไมอ่าจจ่ายให้แก่

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงักล่าวตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ 
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7.3.7. ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมุดทะเบียน และอตัราประโยชน์ตอบแทน 

โดยการแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบ

สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ และแจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจา่ยประโยชน์ตอบแทน เป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงนิฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือเป็นเช็ค

ขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามชือและทีอยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

8. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

-ไม่มี - 

9. ข้อมลูสําคัญอืน 

ไม่มีข้อมลูอนืทีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 
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10. โครงสร้างการจัดการ 

10.1 ผู้จดัการกองทรัสต์ 

10.1.1 ข้อมลูทวัไป 

ชือผู้จดัการกองทรสัต์ บริษัท ดสุิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั (“ผู้จดัการ

กองทรัสต์” หรือ “บริษัทฯ”) 

ทตีงัสํานกังานใหญ ่ เลขที 319  อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชนั 29 ถนนพญาไท  

แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนบริษัท 0105560138818 

โทรศพัท์ 02-200-9999 ต่อ  - 3684 

ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว 10,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 100,000 หุ้น 

มลูคา่ทีตราไว้ 100 บาท 

ลกัษณะและขอบเขตการดําเนินธุรกิจ ทําหน้าทีเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ 

รายชือกรรมการ  1. นายชนินทธ์  โทณวณิก                  

2. นางสาวณฐัรินทร์ ตาลทอง 

3. นายสานตอ่ มุทธสกลุ 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม นายชนินทธ์ โทณวณิก ลงลายมือชือร่วมกบั 

นายสานต่อ มุทธสกุล และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม และสนิสดุในวนัที 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

10.1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ถือหุ้นสงูสดุ  รายแรก 

รายชือ จาํนวนหุ้นทถืีอ (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

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

2. นายชนินทธ์ โทณวณิก 1 0.001 

3. นางศุภจี สธุรรมพนัธุ์ 1 0.001 

4. นายเอกกมล ประสพผลสจุริต 1 0.001 

รวม 100,000 100.00 

 

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

ส่วนที  การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

ส่วนที 2 หน้า 3 

 

10.1.3 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการ

ดําเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์อย่างมีนัยสาํคัญ  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั ได้แก่ บริษัท ดุสิตธานี 

จํากดั (มหาชน) ซงึถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ .  ของจํานวนทุนทีชําระแล้วทงัหมด โดยบริษัท ดุสิตธานี จํากัด 

(มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการท่องเทียวและสันทนาการ โดยมี

รายละเอยีดธุรกจิทีสําคญั ได้แก ่ธรุกิจโรงแรม การรับจ้างบริหารโรงแรม และการให้สทิธิในการดําเนินการภายใต้

เครืองหมายการค้า “ดสุติธานี” (Licensing) รวมถงึธุรกจิการศกึษา และธุรกจิอนืๆ ทีเกียวข้อง ดงันี 

บริษัท ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

ธุรกจิโรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม 

บริษัท ดสุติธานี จํากดั 

(มหาชน) 

 

- เป็นเจ้าของเครืองหมายการค้าสําหรับโรงแรม ได้แก ่“ดสุิตธานี” “ดสุิตเดวาราณา” 

“ดสุติดีท”ู “ดสุติปรินเซส” และ “ดสุิตเรสซเิด้นซ์”  

- เป็นเจ้าของโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ ดสุิตธานี กรุงเทพฯ และดสุิตธานี พทัยา  

- รับจ้างบริหารโรงแรมในประเทศ 

- -เป็นเจ้าของและประกอบธรุกิจให้เช่าพืนทีอาคารสํานกังานชือ อาคารพาณิชย์ดสุิตธานี 

Philippine Hoteliers, Inc.  - เป็นเจ้าของโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ คือ ดสุติธานี มะนิลา  

บริษัท ดสุติ  

ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ จํากดั 

(มหาชน) 

- เป็นเจ้าของเครืองหมายการค้า “รอยลัปรินเซส”  

- เป็นเจ้าของโรงแรมดสุิตปรินเซส เชียงใหม่ ดสุติปรินเซส ศรีนครินทร์ และดสุิตปรินเซส 

โคราช  

- เป็นเจ้าของกรรมสทิธิทีดนิและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หวัหนิ  

Dusit Overseas Co., Ltd.  - รับจ้างบริหารโรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ในตา่งประเทศ 

บริษัท ดสุิต  

แมนเนจเม้นท์ จาํกดั 

- เป็นนิติบุคคลเฉพาะกจิทีจดัตงัขนึเพือประกอบกิจการโรงแรมดสุิตธานี ลากนู่า ภเูก็ต 

ดสุิตดีทู เชียงใหม่ และ ดุสิตธานี หวัหนิ เพือรองรับการบริหารจดัการทรัพย์สินภายใต้

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดสุิตธานี  

DMS Property Investment 

Private Limited  

- เป็นเจ้าของโรงแรมดสุิตธานี มลัดีฟส์  

Dusit USA Management 

Inc.  

- รับจ้างบริหารโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา 

Dusit Fudu Hotel 

Management (Shanghai) 

Co., Ltd.  

- รับจ้างบริหารโรงแรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

ส่วนที  การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

ส่วนที 2 หน้า 4 

 

บริษัท ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

ธุรกจิโรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม (ต่อ)  

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

Resรับจ้างบริหารโรงแรมในประเทศซาอดุิอาระเบีย เขตตะวนัออกกลาง และเขต

แอฟริกาเหนือ   

บริษัท ดสุิต เวิล์ดวายด์ จํากดั  - ให้บริการด้านการตลาดทังโรงแรมในประเทศและต่างประเทศสําหรับวิสาหกิจในเครือ  

บริษัท ดสุิต คลัเลอร์ส จํากดั - ให้บริการด้านการจดัการเเละปรึกษาทางเทคนิคทีเกียวข้องกบัโรงเเรม เซอร์วิสอพาร์ท

เม้นท์ อสงัหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร สปา เเละอนืๆทีเกียวข้องในรูปเเบบการเช่า เเฟรน

ไชส์ เเละ/หรือเป็นเจ้าของบางส่วนในญีปุ่ น 

บริษัท ดสุิต ไชน่า 

แคปปิตอล จํากดั 

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

บริษัท อาศยั โฮลดงิส์ จํากดั - โรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์ “อาศยั” 

ดสุิต คาบูชกิ ิไคซา  - ประกอบธรุกิจลงทนุในโรงแรม เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ สปา และ คลบั ในรูปเเบบการเชา่ 

เเฟรนไชส์ เเละ/หรือเป็นเจ้าของบางส่วนในญีปุ่ น 

ดสุิต อปิปาน ชาดาน โฮจนิ  

เจแปน 

- ประกอบธรุกิจถือหุ้นในบริษัทอนื  

LVM Holdings Pte. Ltd.  - ประกอบธรุกิจทําการตลาด การจองห้องพกั และ บริหารจดัการ วิลลา่ระดบัหรูภายใต้

แบรนด์ Elite Havens  

ธุรกจิการศกึษา 

วิทยาลยัดสุิตธานี  - สถานศกึษาประเภทวทิยาลยัด้านการบริหารและการจดัการโรงแรม  

บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ 

ดสุิต จํากดั 

- โรงเรียนสอนด้านศิลปะการประกอบอาหารสไตล์ฝรังเศส  

Philippine Hoteliers 

International Center for 

Hospitality Education, Inc.  

- ประกอบธรุกิจด้านการศกึษาในประเทศฟิลปิปินส์ 

 

ธุรกจิอนืทีเกียวข้อง 

บริษัท เทวารัณย์ สปา จํากดั - ประกอบธรุกิจบริการด้านสขุภาพ (Spa)  

บริษัท วิมานสุริยา จํากดั 

 

- ประกอบธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์–โรงแรม อาคารทีพกัอาศยั และโครงสร้างอาคาร

ศนูย์การค้า 

บริษัท สวนลมุ พร็อพเพอร์ตี 

จํากดั 

- ประกอบธรุกิจโครงการพฒันาศนูย์การค้า 

บริษัท พระราม 4 เดเวลอป

เม้นท์ จํากดั 

- ประกอบธรุกิจโครงการอาคารสํานกังาน  

 

บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี 

แมนเนจเม้นท์ จาํกดั 

- ประกอบธรุกิจให้เชา่อาคารสํานกังาน  



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

ส่วนที  การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

ส่วนที 2 หน้า 5 

 

บริษัท ดสุิตธานี  

พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จาํกดั 

- บริหารจดัการกองทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ปัจจบุนัเป็นผู้จดัการ

กองทรัสต์ของกองทรสัต์ DREIT 

บริษัท ดสุิต ฟู้ดส์ จํากดั  - ลงทุนในบริษัททีประกอบธุรกิจอาหาร 

บริษัท ดสุิต กร์ูเมต์ จํากดั - ประกอบธรุกิจเกียวกบัการขายและการตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์ทีเกียวกบัอาหารทงัใน

และต่างประเทศ 

บริษัท ดสุิต ฮอสพติลัลตีิ

เซอร์วิสเซส จํากดั   

- ประกอบธรุกิจรับงานบริการต่าง ๆ เชน่ ธุรกิจจดัเลียงนอกสถานที บริการรับทําความ

สะอาด ร้านอาหาร และบริการวางแผนการเปิดโรงแรม  

 

10.1.4 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ซึง

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จดัการ และฝ่ายงานต่าง ๆ อีก 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ

เเละนกัลงทนุสมัพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินเเละสนบัสนุนการปฏิบตัิการ และฝ่ายกํากบั ตรวจสอบ บริหารเเละ

จดัการความเสียง ตามโครงสร้างดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

1. นายชนินทธ์ โทณวณิก   ตําแหน่ง ประธานกรรมการ 

ประวตัิการศึกษา 

 ปริญญาโท Master of Business Administration, Boston University, USA 

 Director Certification Program (72/2006) 

 Director Certification Program (10/2004) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจเเละนกั

ลงทนุสมัพนัธ์ 
ฝ่ายบริหารทรัพย์สินเเละ

สนบัสนนุการปฏิบติัการ 

 ฝ่ายกํากบั ตรวจสอบ บริหาร

เเละจดัการความเสียง 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบนั 

 2559 – ปัจจุบนั       รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร  

                                 บรษิทั ดสุติธานี จํากดั (มหาชน) 

 2560 – ปัจจุบนั       กรรมการ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 2560 – ปัจจุบนั       กรรมการกํากบัดแูลกจิการ   ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 2560 – ปัจจุบนั      หวัหน้าทมีภาคเอกชน คณะทํางานดา้นการส่งเสรมิการท่องเทยีวและ  

MICE (D ) ภายใต้คณะกรรมการสานพลงัประชารฐั 

 ม.ีค. 2561–ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดุสติ ฟู้ดส ์จาํกดั 

 2560 – ปัจจุบนั       ประธานกรรมการ  บรษิทั ดุสติธานี พรอ็พเพอรต์สี ์รที จาํกดั 

 2560 – ปัจจุบนั       กรรมการ Dusit Colours Company Limited 

 2559 – ปัจจุบนั      กรรมการ บรษิทั วมิานสุรยิา จาํกดั 

 2558 – ปัจจุบนั       ประธานกรรมการ  Dusit Hospitality Education Philippines Inc. 

 2558 – ปัจจุบนั       กรรมการ บรษิทั ปิยะศริ ิจาํกดั 

 2557 – ปัจจุบนั       กรรมการ บรษิทั ดุสติ เอก็เซลเลนซ ์จาํกดั 

 2557 – ปัจจุบนั      กรรมการ  

                        Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Company Limited 

 2556 – ปัจจุบนั      กรรมการ บรษิทั เจทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 2556 – ปัจจุบนั       กรรมการ บรษิทั ดุสติ ไชน่า แคปปิตอล จาํกดั 

 2555 – ปัจจุบนั       กรรมการ Dusit USA Management Inc. 

 2554 – ปัจจุบนั       กรรมการ DMS Property Investment Private Limited 

 2553 – ปัจจุบนั       กรรมการ บรษิทั ดุสติ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 2553 – ปัจจบุนั       กรรมการ บรษิทั ชนตัถ์และลกู จาํกดั 

 2552 – ปัจจุบนั       กรรมการ บรษิทั ดุสติ ไทยพรอ็พเพอรต์สี ์จาํกดั (มหาชน) 

 2551 – ปัจจุบนั       กรรมการ บรษิทั ดุสติ เวลิด์วายด ์จาํกดั 

 2551 – ปัจจุบนั       กรรมการ Dusit Overseas Company Limited 

 2549 –  ม.ค.   กรรมการ บรษิทั เลอ กอรด์อง เบลอ ดุสติ จํากดั 

 2543 – ปัจจุบนั       กรรมการ บรษิทั เทวารณัย ์สปา จาํกดั 

 2538 – ปัจจุบนั      ประธานกรรมการ  Dusit Thani Philippines, Inc. 

 2533 – ปัจจุบนั       กรรมการ บรษิทั ดุสติธานี พรอ็พเพอรต์สี ์จํากดั 

 2532 – ปัจจุบนั       กรรมการ บรษิทั ไทย-เจแปน แก๊ส จํากดั 

 2531 – ปัจจุบนั       กรรมการ บรษิทั ธนจริงั จาํกดั 
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2. นางสาวณฐัรินทร์ ตาลทอง  ตําแหน่ง กรรมการ / กรรมการอสิระ 

ประวตัิการศึกษา 

 ปรญิญาโท Master of Science in Finance, University of Colorado, USA 

 

       การดาํรงตําแหน่งในปัจจบุนั 

 2560 – ปัจจุบนั  กรรมการเเละกรรมการอสิระ บรษิทั ดุสติธานี พรอ็พเพอรต์สี ์รที จาํกดั 

 2556– ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบรหิารความ 

เสยีง / คณะกรรมการการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บมจ. มาลกีรุป๊ 

 

3. นายสานตอ่ มทุธสกลุ  ตําแหน่ง กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 

ประวตัิการศึกษา 

 ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบนั 

 กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ดสุติธานี พรอ็พเพอรต์สี ์รที จาํกดั 

 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ 

1) ปฏิบตัิหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการของ

บริษัทฯ และมติทีประชุมของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซือสตัย์ สุจริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ 

และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2) กําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบายและกฎระเบียบ ภายใต้การกํากบัดแูลกจิการทีดี  

3) รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

4) ควบคมุ ดแูล ให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีการปฏิบตัติ่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียม

กนั 

5) พิจารณาเสนอวาระการประชุม กรณีทีเห็นว่ามีเรืองทีสําคญัทีคณะกรรมการควรพิจารณา และยงัมิได้มีการ

บรรจไุว้ในวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

6) พิจารณาคดัเลือก แต่งตงักรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการเดิมทีพ้นจากตําแหน่ง รวมทงัคดัเลือก เสนอแต่งตงั

กรรมการเพมิเตมิต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

7) พจิารณาและอนมุตัเิรืองทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานทีสําคญัของบริษัทฯ เชน่ การจ่ายเงนิปันผลให้แกผู่้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ การจดัประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามทีกฎหมายกําหนด แผนการตรวจสอบประจําปีของบริษัทฯ 

การคดัเลือก เสนอแตง่ตงั และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นต้น 
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8) ให้ความรู้เกียวกบัการประกอบธรุกิจของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ หลกัเกณฑ ์และข้อบงัคบัทีเกียวข้อง 

ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ 

9) กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อยปีละ 4 (สี) ครัง ซงึในการประชมุคณะกรรมการบริษัท

แต่ละครัง จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในจํานวนเกินกึงหนึงของจํานวนกรรมการทงัหมด จงึจะครบเป็น

องค์ประชุม โดยมติของทีประชุมคณะกรรมการให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการทีมาประชุม  ทังนี 

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรืองนนั ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

10) จดัให้มีตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการเพือนําเสนอวาระในการประชุมตามทีแต่ละฝ่ายงานนําเสนอ จดัทํา

และจดัเก็บรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และเอกสารทีเกียวข้องกบัการประชมุดงักล่าว 

11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการ โดยในกรณีทีกรรมการผู้ จัดการดํารงตําแหน่งกรรมการ 

กรรมการทีดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการท่านนนัจะไม่เข้าร่วมพิจารณา และไม่มีส่วนร่วมในการตดัสนิใจ 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อกองทรัสต์  

1) พิจารณาอนุมัตินโยบายทีสําคัญในการจัดการกองทรัสต์ ได้แก่ นโยบายในการจัดการกองทรัสต์ การจัด

โครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ การจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

เพอืให้ฝ่ายงานทีเกยีวข้องนําไปปฏิบตั ิ

2) พิจารณาอนุมัติการลงทุนหรือได้มาซึงอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในครังแรกและการ

ลงทุนเพมิเติม เพือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดงักลา่ว รวมทัง

กํากบัดูแลเพือให้เป็นไปตาม นโยบายของบริษัทฯ สญัญาก่อตังทรัสต์ สญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์ แบบ

แสดงรายการข้อมูล หนงัสือชีชวน ระเบียบ และกฎหมายทีเกียวข้อง รวมทงั พิจารณาอนุมตัิเกียวกบัการเพิม

ทนุของกองทรัสต์ รวมถงึการขออนุญาตต่าง ๆ ทีเกียวข้อง 

3) พจิารณาอนมุตัิเกียวกบัการจําหน่ายไปซงึทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์เพือให้เป็นไปตาม นโยบาย

ของบริษัทฯ สัญญาก่อตังทรัสต์ สัญญาแต่งตงัผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีชวน 

ระเบียบ และกฎหมายทีเกียวข้อง 

4) พิจารณาอนุมตัินโยบายการบริหารและจัดการความเสียงทีเกียวข้องกบัการดูแลจดัการกองทรัสต์ เพือให้ฝ่าย

งานทีเกียวข้องนําไปปฏิบตั ิ

5) พิจารณาอนุมตัินโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ และกระบวนการต่าง ๆ ในการจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที

เกียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิงระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต์ ซึงรวมถึงมาตรการหรือแนวทางดําเนินการเพือรักษาประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์หรือผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์โดยรวมเมือเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึน  

6) พิจารณาอนุมตัิการเข้าทํารายการระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ และกองทรัสต์กบับุคคลทีเกียวโยง

กันกับผู้จัดการกองทรัสต์ รวมทังรายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี และบุคคลทีเกียวโยงกับทรัสตี ตาม

หลกัเกณฑ์และกฎข้อบงัคบัทีเกียวข้อง โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสียในเรืองนนั ๆ จะไม่มีสทิธิออกเสียง 

7) พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการกับบุคคลทีเกียวข้อง ตามหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับทีเกียวข้อง โดย

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรืองนนั ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

ส่วนที  การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

ส่วนที 2 หน้า 9 

 

8) พจิารณาคดัเลือกกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ เพือบริหารจดัการกองทรัสต์  

9) พจิารณาอนมุตักิารแต่งตงั และประเมินผลการปฏิบตัติามสญัญาของผู้ เช่าทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ 

10) พิจารณาอนุมัติระบบงานทีจะมอบหมายให้ผู้ ให้บริการภายนอก (Outsource) เป็นผู้ รับดําเนินการ ตาม

กฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง รวมถงึพิจารณาคดัเลือกผู้ ให้บริการภายนอก (Outsource) ดงักลา่ว 

11) พจิารณาอนมุตักิารว่าจ้างทีปรึกษาทีเกียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

12) ติดตาม ดูแลจัดการให้มีการกํากบัดูแลการปฏิบติังานของผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมาย ให้เป็นไป

ตามนโยบายของบริษัทฯ สัญญาก่อตังทรัสต์ สัญญาแต่งตงัผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล 

หนงัสือชีชวน ระเบยีบ และกฎหมายทีเกียวข้อง รวมทงัการรายงานเรืองทีสําคญัต่อคณะกรรมการในทุก ๆ ไตร

มาส หรือเมือมีเหตอุนัควรต้องรายงาน และประเมนิผลงานของกรรมการผู้จดัการ 

13) พจิารณาอนมุตังิบประมาณประจําปี  

14) พจิารณาอนมุตัริายจา่ยพิเศษ และ/หรือ งบประมาณการลงทุนทีอยู่นอกงบประมาณประจําปี 

15) กํากบัดแูลให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ตามแผนการและหลกัเกณฑ์ทีกําหนด  

16) พจิารณาอนมุตัผิลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แกผู่้ ถือหน่วยทรัสต์ 

17) พิจารณาอนุมัติการจัดประชุมสามัญประจําปีของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือเมือเห็นสมควรให้มีการประชุมเพือ

ประโยชน์ในการจดัการกองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซงึถือหน่วยทรัสต์รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) 

ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด เข้าชือกนัทําหนังสือขอให้เรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดย

ระบเุหตผุลในการขอเรียกประชมุไว้อยา่งชดัเจนในหนงัสือนนั 

18) พิจารณาอนุมตัิแนวทางในการดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทและข้อร้องเรียนทีสําคญัเกียวกบัการดําเนินงานของ

กองทรัสต์ตามทีเห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม เพือให้ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทเกียวกับการ

ดําเนินงานของกองทรัสต์จากบุคคลภายนอกหรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ดําเนินการอืนใดเพือให้เป็นไปตามข้อ

กฎหมาย ข้อบงัคบั มติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ สญัญาก่อตงัทรัสต์ สญัญาแต่งตงัผู้ จดัการกองทรัสต์ แบบ

แสดงรายการข้อมูล และหนงัสือชีชวน 

19) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึงหรือหลายคนหรือบุคคลอืนใดปฏิบตัิการอย่างหนึง

อย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทังนี การมอบอํานาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอํานาจ หรือการมอบ

อาํนาจช่วงทีทําให้กรรมการหรือผู้รบัมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนมุัตริายการทีตนเองหรือบุคคลทีอาจ

มีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

20) พจิารณาอนมุตัวิิธีการดําเนินการทางกฎหมายสําหรับข้อพพิาททีเกิดขึน 

บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการอสิระ 

บริษัทฯ กําหนดให้มีกรรมการอสิระเป็นส่วนหนึงของคณะกรรมการบริษัทฯ ซงึเป็นผู้ ทีมีความรู้ความเชียวชาญ

ทีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ในการทําหน้าทีติดตามดแูลตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารและฝ่ายงานของบริษัท

ฯ เพือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการทีดี พิจารณาให้ความเห็นสนบัสนุนต่อนโยบายทีเป็นประโยชน์
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ต่อกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือคัดค้านเมือเห็นว่าบริษัทฯ อาจตัดสินใจทีส่งผลกระทบกับ

กองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในทางลบ โดยกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคมุของ

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทังไม่มีส่วนเกียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกบัการตัดสินใจในการดําเนินงานของ

บริษัทฯ และมีบทบาทหน้าที ดงันี 

1) พิจารณาให้ความเห็นหรือให้ข้อสงัเกตเกียวกบัรายการกบับคุคลทีเกียวข้องของกองทรัสต์ หรือรายการ

ทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทงัการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึทรัพย์สินทีมีนยัสําคญั เพือประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

2) ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นในเรืองทีสําคญั เชน่ โครงสร้างเงินทุน นโยบายของบริษัทฯ นโยบายการ

ควบคมุการปฏิบตังิาน เป็นต้น 

3) ให้ความเห็นเกียวกับนโยบายในการบริหารและจัดการความเสียงทีเกิดขึนและหลักเกณฑ์วิธีการ

ควบคมุหรือลดความเสียง 

4) พิจารณา กํากบัดูแล และให้คําแนะนําแก่บริษัทฯ ในการจดัทํางบการเงินของบริษัทฯ และกองทรัสต์ 

ให้มีความถกูต้องครบถ้วน  

5) เสนอแนะเรืองทีสําคญัทีควรพิจารณาในทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

6) แต่งตัง ดูแลติดตามการดําเนินงาน ตรวจสอบ ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นเกียวกับแผนการ

ดําเนินงาน ประเมินผลงาน และให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นเกียวกบัผลการประเมินผลงาน ของผู้ตรวจสอบ

ภายใน (ถ้ามี ) รวมถึงนําเสนอและให้ความเห็นเกียวกับรายงานการตรวจสอบภายในต่อทีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ 

7) พิจารณาให้มีการตรวจสอบภายในเมือเห็นสมควร 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

กรรมการอสิระของบริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัอิย่างน้อย ดงันี 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนงึ) ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอาํนาจควบคมุของบริษทัฯ ทงันี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ทีเกียวข้อง

ของกรรมการอสิระรายนนั ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา 

หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้ นราย

ใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 

(สอง) ปี 

3) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็น

บดิา มารดา คูส่มรส พีน้อง และบุตร รวมทงัคูส่มรสของบุตร ของกรรมการรายอนื ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
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มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะทีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนัยของผู้ ทีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี 

ซงึมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือที

ปรึกษาทางการเงิน ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 (สอง) ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้ มีอาํนาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนนัด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 

(สอง) ปี  

7) ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตงัขนึเพือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ

หุ้นซงึเป็นผู้ ทีเกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที

ปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนงึ) ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัท

อนื ซงึประกอบกจิการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไม่เป็นบุคคลทีตลาดหลกัทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ และ/

หรือ บุคคลทีมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของ

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

หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จดัการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน และที

จะมีแก้ไขเพิมเติมหรือตามกฎเกณฑ์อืน ๆ ทีสํานกังาน ก.ล.ต. อาจเปลียนแปลงในอนาคต 

10) ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าด้วยกระทําความผิดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบ

ธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วย

การประกนัวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายทีเกียวกบัธุรกิจ

การเงินในทํานองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีมีอํานาจตาม

กฎหมายนัน ทงันี ในความผิดเกียวกบัการกระทําอนัไม่เป็นธรรมทีเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์ หรือการ

บริหารงานทมีีลกัษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทจุริต 
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11) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ทังนี ในส่วนนี คําว่า “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน” “บริษัทร่วม” “ผู้ ทีเกียวข้อง” 

“ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้ มีอํานาจควบคมุ” “บุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบั

บทนิยามของคําดงักล่าวทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการ

อนญุาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม ่
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ผู้บริหารและบุคคลากรผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงานต่างๆ 

ลาํดับ ชอื ตาํแหน่ง ประวตัิการศึกษา 
ประสบการณ์ทเีกยีวข้องกบัการลงทุนหรือการบริหารจัดการ

อสงัหาริมทรัพย์ 

1 

 

 

 

 

 

นายสานตอ่  มทุธสกลุ/1 กรรมการผู้ จัดการ  

 

รักษาการผู้อํานวยการฝ่าย 

กํากับตรวจสอบ บริหาร และ

จดัการความเสยีง 

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และ

การบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บริษัท ดุสติธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จาํกัด 

ตําแหน่ง   กรรมการผูจ้ดัการ (ส.ค.2560-ปัจจุบนั)   

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

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

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จาํกดั 

ตําแหน่ง Vice President (มี.ค.2556 – ก.พ. 2558) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปพฒัน์กรณ์ จิตศกัดานนท์ /1  ผู้ อํ าน ว ยกา ร ฝ่ายบ ริ ห า ร

ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ ส นั บ ส นุ น

ปฏิบตัิการ 

ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ฝ่ า ย กํ า กั บ

ต ร ว จ ส อ บ  บ ริ ห า ร  แ ล ะ

จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี ย ง 

(รักษาการ) 

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์บริหาร (การเงิน) 

มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น มชิิแกน  

ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

ปริญญาตรี คณะอกัษรศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บริษัท ดุสติธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จาํกัด 

ตําแหน่ง   ผูอํ้านวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและสนบัสนุนปฏิบติัการ (ส.ค.2560-

ปัจจบุนั)   

บริษัท ดุสติธานี จํากัด (มหาชน)  

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

บริษัท มิตซบิูช ิเทรดดิง จาํกดั  

ตําแหน่ง   หวัหนา้ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ (พ.ค.2543 – ธ.ค.2545)   
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ลาํดับ ชอื ตาํแหน่ง ประวตัิการศึกษา 
ประสบการณ์ทเีกยีวข้องกบัการลงทุนหรือการบริหารจัดการ

อสงัหาริมทรัพย์ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนรีเมธ กิตติคณุธนสาร/1  ผู้ช่วยผู้จดัการ-ฝ่ายพฒันา

ธุรกิจและนักลงทนุสมัพนัธ์ 

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัช ีสาขาการเงิน จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วิศวอตุสาหการ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จาํกดั 

ตําแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ จัดการ-ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ (ม.ค.2561-

ปัจจบุนั)   

ธนาคารกรุงไทย 

ตําแหน่ง   ผูจ้ดัการฝึกหดั – นกัวิเคราะห์ (ม.ค. – ธ.ค. 2560)   

บริษัท สยามโตโยต้า จาํกัด 

ตําแหน่ง   วิศวกร 

(ก.พ. 2554 – ก.ค. 2558) 

 

/1 บุคลากรทีมีคุณสมบตัิระบุไว้ใน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที สช. 29/2555 เรืองหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ

ผู้จดัการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน
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หน้าทคีวามรับผิดชอบของแต่ละสายงาน 

1) ฝ่ายพฒันาธุรกิจและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

- จดัทําโครงสร้างเงินทุนและการจดัหาเงินทนุ  

- พิจารณาและดําเนินการคดัเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ทีจะเข้าลงทุนครังแรก และ

การลงทนุเพิมเติม ซงึรวมถงึการลงทนุในทรัพย์สนิอืนทีเกียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ทีจะเข้าลงทนุครังแรก และ

การลงทุนเพิมเติม (ถ้ามี) ทีมีคุณสมบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพือ

พิจารณาก่อนเข้าลงทุน โดยจะทําบนัทึกและจัดเก็บข้อมูลรวมทังเอกสารหลกัฐานเกียวกบัการคดัเลือก การ

ตรวจสอบ และการตดัสินใจทีจะลงทุนหรือไม่ลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึงให้แก่กองทรัสต์ไว้ด้วย และ

นําเสนอรายงาน Due Diligence ตอ่กรรมการผู้จดัการและคณะกรรมการบริษัทฯ  

- จดัทําแผนและนําเสนอโครงสร้างและแหล่งเงินทุนทีเหมาะสม รวมถงึการก่อภาระหนีของกองทรัสต์เพือใช้ใน

การลงทนุในทรัพย์สนิหลกั เพือเสนอต่อกรรมการผู้จดัการและคณะกรรมการบริษัทฯ 

- พจิารณาจําหน่ายทรัพย์สินหลกัทีมีอยู่ โดยพิจารณาตามนโยบายการลงทนุของบริษัทฯ 

- จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินหลกัทีจะเข้าลงทุนหรือจําหน่ายไป รวมถึงจดัให้มีการประเมินและสอบทาน

มลูคา่ทรพัย์สนิหลกัของกองทรัสต์ตามระยะเวลาทีกําหนด 

- จัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกปี หรือกรณีมีการทําธุรกรรมทีมีนัยสําคัญ หรือมีขนาดรายการตามเกณฑ์ที

กฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกําหนด 

- จดัทําการยืนคําขออนุญาต ยืนแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) และรายงานผลการเสนอขาย รวมทงัจดัทํา

และเปิดเผยข้อมลูตามกฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกาํหนด เพือเสนอให้กรรมการผู้จดัการ และ/

หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติั 

- ตอบข้อซกัถามและรับแจ้งปัญหาเรืองร้องเรียนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพือหาแนวทางในการแก้ไข 

 

2) ฝ่ายบริหารทรัพย์สนิและสนบัสนนุการปฏิบตัิการ 

- พจิารณาลงทุนในทรัพย์สินอนืนอกเหนือจากทรัพย์สินหลกั  

- จดัให้มีการสรรหา คดัเลือกเมือมีการเปลียนแปลงผู้ เช่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ รวมทงัควบคมุตรวจสอบ 

ติดตามผลการดําเนินงานของผู้ เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทีผู้ เช่า

ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ว่าจ้างให้บริหารทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสัญญาที

เกียวข้อง และประเมนิผู้เชา่ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ประจําปี 

- ดแูลบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสญัญาทีเกียวข้องและควบคุมดูแลคุณภาพของ

ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ ทีมีผลต่อความสามารถในการจดัหาผลประโยชน์เพิมขนึ โดยจดัให้มีการปรับปรุง 

ซอ่มแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้จดัหาประโยชน์ได้อย่างต่อเนืองใน

ระยะยาว 

- ดแูลการจดัทําประกนัภยัเพือคุ้มครองความเสียหายทีอาจเกิดขึนกบัอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ การจดัทํา

ประกันภัยสําหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจได้รับความเสียหายจากอสงัหาริมทรัพย์หรือจากการ

ดําเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ รวมทงั ประกนัภยัอืนทีเกียวข้องกบักองทรัสต์เพิมเติมตามทีบริษัทฯ เหน็สมควร 

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

การเงินของกองทรัสต์ทุกสินเดือน ทกุไตรมาสและทุกสินปี โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทัวไป

สําหรับการทําธุรกรรมในแต่ละลักษณะ และจัดให้มีงบการเงินของกองทรัสต์ซึงผ่านการสอบทานและ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

- จดัทําทะเบียนทรัพย์สินและควบคมุดูแลทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

- จัดการเรืองรายรับ รายจ่ายของกองทรัสต์ รวมทังการจัดเก็บค่าเช่าให้มีประสิทธิภาพ จัดทํางบประมาณ

ประจําปีของกองทรัสต์ และติดตามผลการดําเนินงานจริงของทรัพย์สิน จดัทําแผนรายจ่ายพิเศษ และ/หรือ 

งบประมาณการลงทุนทีอยู่นอกงบประมาณประจําปี (รายจ่ายนอกงบประมาณ) ตรวจสอบผลประกอบการ

ของกองทรัสต์เพือจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แกผู่้ถือหน่วยทรัสต์ 

- ตอบข้อซกัถามและรับแจ้งปัญหาเรืองร้องเรียนของผู้ เข้าพกั/ผู้ รับบริการ เพือหาแนวทางในการแก้ไข 

 

3) ฝ่ายกํากบั ตรวจสอบ บริหารและจดัการความเสียง 

- ให้ความรู้ คําแนะนําและคําปรึกษาเกียวกับการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง รวมถึงคําแนะนําต่าง ๆ แก่

ฝ่ายงานเพือให้เข้าใจและสามารถปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีกําหนด 

- ควบคุมดแูล รวมทงัติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการบริหารจดัการความเสียงทีเกียวข้องกบัการบริหาร

จดัการกองทรัสต์ตามมาตรการป้องกนัความเสียงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารและจดัการ

ความเสียงของบริษัทฯ สญัญากอ่ตงัทรัสต์ กฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง 

- ตรวจสอบการมีส่วนได้เสียของบุคลากรของบริษัทฯ และการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในการทําธุรกรรมกับ

บคุคลทีเกียวข้อง หรือบคุคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

- จดัทําแนวทางดําเนินการเพือป้องกนัการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน ทดสอบการเข้าถงึข้อมูลในแต่ละฝ่าย

งาน (ระบบ Chinese Wall) เพือป้องกันการใช้ข้อมูลทีมีคนเข้าถึงได้ เพือเสนอต่อกรรมการผู้ จัดการและ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

- จดัทําแนวทางในการจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเกียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิงระหว่างกองทรัสต์กับ

ผู้ จัดการกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ เพือเสนอต่อกรรมการผู้ จัดการและ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

- จดัทําแผนการตรวจสอบการปฏิบตัิงานประจําปีของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และตรวจสอบ กํากบั

ดแูล ติดตาม และจดัทํารายงานผลการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของแต่ละฝ่ายงานเพือให้การปฏิบตัิงานของ

บุคลากรและฝ่ายงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ สัญญาก่อตงัทรัสต์ สญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์ 

แบบแสดงรายการข้อมูล หนงัสือชีชวน ระเบียบ และกฎหมายทีเกียวข้อง เพือเสนอต่อกรรมการผู้จดัการและ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

- ดําเนินการให้มีการตรวจสอบภายใน ทงัในระดบัทรัพย์สิน และในระดบักองทรัสต์ เป็นรายปีหรือเมือกรรมการ

อสิระเหน็สมควร เพือตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ รวมทงัประเมินความเสียงที

อาจส่งผลกระทบต่อกองทรัสต์ 

- ประสานงานกบัฝ่ายงานทีเกียวข้องเพือดําเนินการจดัการกบัข้อพิพาท 
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10.1.5 หน้าทแีละความรับผิดชอบในการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการดูแลจดัการกองทรัสต์ในส่วนทีเป็น

การดําเนินงานทางธรุกิจ ซงึรวมถงึการลงทนุ การกู้ยืมเงนิ เปลียนแปลงและก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์ การเข้าทําสญัญา และการดําเนินกิจการต่าง ๆ เพือกองทรัสต์ รวมทงัการจดัทําและ

เปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ และการนําส่งข้อมลูให้แก่ทรัสตี ซึงรวมถึงข้อมลูตามทีกําหนดในมาตรา 

56 และมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงือนไข

เทา่ทีสญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์ได้ระบไุว้ 

10.1.6 การแบ่งฝ่ายงานและหน้าทีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานในผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีคณะกรรมการจํานวน 1 (หนึง) ชุด ซึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 

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

ตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ นอกจากนี 

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

29/2555 เรือง หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จดัการกองทรัสต์ และมาตรฐานการ

ปฏิบตัิงาน และทีจะมีการแก้ไขเพมิเติมหรือตามกฎเกณฑอ์ืน ๆ ทีสํานกังาน ก.ล.ต อาจเปลียนแปลงในอนาคต  

ในการลงลายมือชือในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องมีกรรมการ 2 (สอง) ท่าน (โดยไม่ใช่กรรมการอิสระ) ลง

นามร่วมกนัและประทบัตราของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยคณะกรรมการ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึงหรือ

หลายคนหรือบุคคลอืนใดปฏิบตัิการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทงันี การมอบอํานาจดังกล่าว

จะไม่รวมถึงการมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจช่วงทีทําให้กรรมการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการ

สามารถอนุมตัิรายการทีตนเองหรือบุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอืน

ใดขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

10.1.7 แนวทางในการป้องกันการล่วงรู้และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ ทีเกียวข้องกบัการบริหารจัดการกองทรัสต์ มีหน้าทีรายงานให้ฝ่าย

กํากบัตรวจสอบ บริหาร และจดัการความเสียงทราบถงึการถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ทีตนเองและบุคคลที

เกียวข้องถืออยู่ โดยแจ้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกสินไตรมาส ทังนี ห้ามคณะกรรมการ ผู้ บริหาร 

พนักงาน และผู้ ทีเกียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ และบุคคลทีเกียวข้องของบุคคลนันทีได้รับทราบ 

หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในทียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทําการซือขายหุ้น หรือชกัชวนให้บุคคลอืนซือ 

หรือขาย หรือเสนอซือ หรือเสนอขายหน่วยทรสัต์ของกองทรัสต์ ไม่วา่จะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะ

ทียงัครอบครองข้อมูลทียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ ในการนี ฝ่ายกํากบัตรวจสอบ บริหาร และจัดการ

ความเสียง อาจดําเนินการสุ่มตรวจประวตัิการซือขายหลกัทรัพย์ของบุคคลดงักล่าว และผู้ ฝ่าฝืนจะถกูลงโทษ

ทางวินยัตามนโยบายของบริษทัจดัการกองทรัสต์ 
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10.1.8 กระบวนการและปัจจยัทีใช้พจิารณาตัดสินใจลงทุน รวมทังการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

ในการตดัสินใจลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ใด ๆ ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี 

1. ทรัพย์สินหลกัทีกองทรัสต์จะลงทุนอาจจะตงัอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ได้ หากผู้จดัการกองทรัสต์

ได้ดําเนินการศึกษา รวมถงึประเมินปัจจยัต่าง ๆ ทีเกียวข้อง และเห็นว่าการลงทุนดังกลา่วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้

ถือหน่วยทรัสต์ 

2. เป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพือได้มาซงึกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองทงันี ในกรณีทีเป็นการได้มาซงึสิทธิ

ครอบครองต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึงดงัต่อไปนี 

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

(ข)   เป็นการได้มาซงึสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงในอสังหาริมทรัพย์ทีมีการออกตราสารแสดง

กรรมสทิธิหรือสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.  

อนึง ในกรณีทีกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ทีมีลกัษณะเป็นการเช่าช่วง ผู้จดัการกองทรัสต์

จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกนัความเสียงหรือการเยียวยาความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการผิดสญัญาเช่า 

หรือการไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิในสญัญาเช่า 

3. อสังหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่ผู้ จัดการกองทรัสต์

และทรัสตีได้พจิารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยูภ่ายใต้บงัคบัแห่งทรัพยสทิธิหรือการมีข้อ

พพิาทนนัไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวอยา่งมีนยัสําคญั และเงือนไขการได้มาซงึ

อสงัหาริมทรัพย์นนัยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

4. นอกจากนี กองทรัสต์ยงัอาจทําการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์โดยทางอ้อม โดยเป็นการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ผ่านการถือหุ้นในบริษัททีจัดตงัขนึโดยมีวัตถุประสงค์เพือดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับ

กองทรัสต์ โดยการลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที

เกียวข้อง และสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

5. การทําสญัญาเพือให้ได้มาซงึอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใด ๆ ทีอาจมีผลให้กองทรัสต์ไม่

สามารถจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ในราคายตุิธรรม (ในขณะทีมีการจาํหน่าย) เช่น ข้อตกลงทีให้สิทธิแก่คู่สญัญา

ในการซืออสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอืน โดยมีการกําหนดราคาไว้แน่นอนล่วงหน้า เป็นต้น 

หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์มีหน้าทีมากกว่าหน้าทีปกติทีผู้เชา่พึงมเีมือสญัญาเชา่สนิสดุลง 

6. อสงัหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องพร้อมจะนําไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของ

มลูคา่หน่วยทรัสต์ทีขออนุญาตเสนอขายเพิมเติมรวมกบัจํานวนเงนิกู้ ยืม (ถ้าม)ี  

ทงันี กองทรัสต์อาจลงทนุในโครงการทีก่อสร้างยงัไม่แล้วเสร็จได้ โดยมลูค่าของเงนิลงทุนทีจะทําให้ได้มาและใช้

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จต้องไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ (ภายหลงั

จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพยีงพอเพือการพฒันาดงักล่าว โดย

ไม่กระทบความอยู่รอดของกองทรัสต์ด้วย 

7. ผ่านการประเมินมลูค่าตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 
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(ก)   เป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพือวัตถุประสงค์

สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนก่อนวนัยืนคําขอ โดยผู้ประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินอย่างน้อยสองราย และ 

(ข)   ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม (ก) ต้องเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เกียวกบัการให้ความ

เหน็ชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลกั กรณีอสงัหาริมทรัพย์ทีลงทนุอยู่ในต่างประเทศ 

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอาจเป็นบุคคลทีอยู่ในบญัชีรายชือของบุคคลซงึทางการหรือหน่วยงานกํากับ

ดูแลของประเทศอันเป็นทีตังของอสังหาริมทรัพย์กําหนดให้สามารถทําหน้าทีประเมินมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์นัน ๆ ได้ ทังนี ในกรณีทีไม่ปรากฏบัญชีรายชือดังกล่าว ผู้ ทีทําหน้าทีประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินต้องเข้าลกัษณะใดลกัษณะหนงึดงัต่อไปนี 

-  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซงึมีผลงานเป็นทียอมรับอย่างแพร่หลายใน

ประเทศอนัเป็นทีตงัของอสงัหาริมทรัพย์นนั 

-  เป็นบคุคลทีมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานและระบบงานในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินทีเป็นสากล 

-  เป็นผู้ประเมินมูลคา่ทรัพย์สินทีมีเครือข่ายกว้างขวางในระดบัสากล (international firm) 

นอกจากนีวิธีการได้มาซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์เพิมเติมของกองทรัสต์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนีด้วย 

1. ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการดงัต่อไปนี กอ่นการได้มาซงึทรพัย์สินหลักแต่ละครัง  

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

และอุปกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมูลด้านการเงินและกฎหมาย สภาพของอสังหาริมทรัพย์ทีจะลงทุนและ

ความสามารถของคู่สัญญาในการเข้าทํานิติกรรม เป็นต้น เพือประกอบการตัดสินใจลงทุนและการ

เปิดเผยข้อมูลทีถกูต้อง โดยในกรณีทีเจ้าของ ผู้ให้เช่า หรือผู้ โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลที

เกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีทีปรึกษาทางการเงนิให้ความเหน็เกียวกับ

การวเิคราะห์ข้อมลูดงักล่าวด้วย 

(ข)   ประเมินมลูค่าทรัพย์สินหลกัอย่างน้อยตามข้อกําหนดดงันี 

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

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกียวกับการให้ความเห็นชอบบริษัท

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก กรณีอสังหาริมทรัพย์ทีลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผู้ประเมิน

มูลค่าทรัพย์สินอาจเป็นบุคคลทีอยู่ในบญัชีรายชือของบุคคลซงึทางการหรือหน่วยงานกํากับดูแลของ

ประเทศอนัเป็นทีตงัของอสงัหาริมทรัพย์กําหนดให้สามารถทําหน้าทีประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์นนั ๆ 

ได้ ทงันี ในกรณีทีไม่ปรากฏบญัชีรายชือดังกล่าว ผู้ ทีทําหน้าทีประเมินมูลค่าทรัพย์สนิต้องเข้าลกัษณะใด

ลกัษณะหนึงดงัต่อไปนี 

-  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซงึมีผลงานเป็นทียอมรับอย่างแพร่หลายใน

ประเทศอนัเป็นทีตงัของอสงัหาริมทรัพย์นนั 
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-  เป็นบคุคลทีมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานและระบบงานในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินทีเป็นสากล 

-  เป็นผู้ประเมินมูลคา่ทรัพย์สนิทีมีเครือข่ายกว้างขวางในระดบัสากล (international firm) 

(2) การประเมินมลูค่าต้องไม่กระทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิรายเดียวกนัติดต่อกนัเกนิสองครงั 

(3) ต้องประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพือวตัถปุระสงค์สาธารณะ

ในการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุโดยให้ประเมินลว่งหน้าได้เป็นเวลาไม่เกินหนึงปี 

(ค)   ในกรณีทีกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะทีเป็นการเช่าช่วง จะจัดให้มี

มาตรการป้องกนัความเสียงหรือการเยียวยาความเสียหายทีอาจเกิดขนึจากการผิดสัญญาเช่า หรือการ

ไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิในสญัญาเชา่  

2. การได้มาซงึทรัพย์สนิหลกัเพิมเตมิ จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดงัต่อไปนีด้วย 

(ก)   ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมทีเข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี 

(1) เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(2) เป็นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสดุของกองทรัสต์ 

(3) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาทีเป็นธรรม 

(4) คา่ใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยูใ่นอตัราทีเป็นธรรมและเหมาะสม 

(5) ผู้ทีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสนิใจเข้าทําธุรกรรมนัน 

(ข)   ในด้านระบบในการอนมุติั ต้องผ่านการดําเนินการดงัต่อไปนี 

(1) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามสัญญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง

แล้ว  

(2) ในกรณีทีเป็นการได้มาซึงทรัพย์สินหลักทีมีมูลค่าตังแต่ร้อยละสิบขึนไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสต์ต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

(3) ในกรณีทีเป็นการได้มาซงึทรัพย์สินหลักทีมีมลูค่าตงัแต่ร้อยละสามสิบขนึไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสต์ ต้องได้รับมติของทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวน

เสียงทงัหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินหลักข้างต้น จะคํานวณตามมูลค่าการได้มาซงึทรัพย์สินทังหมดของแต่ละ

โครงการทีทําให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซงึรวมถงึทรัพย์สินทีเกียวเนืองกบัโครงการนนัด้วย 

(ค)   กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องกําหนดหน้าทีของ

ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีดงัต่อไปนี 

(1) หน้าทีของผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัให้มีเอกสารขอความเหน็ชอบหรือหนงัสือเชญิประชมุ แล้วแต่กรณี 

ซงึแสดงความเห็นของตนเกียวกบัลกัษณะธุรกรรมการได้มาซงึทรัพย์สินหลกัเพิมเติม พร้อมทังเหตุผล

และข้อมลูประกอบทีชดัเจน 

(2) หน้าทีของทรัสตีในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพือให้ความเห็นเกียวกบัลักษณะของธุรกรรมใน

ประเด็นว่าเป็นไปสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้องหรือไม่ 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

ส่วนที  การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

ส่วนที 2 หน้า 21 

 

10.1.9 ระบบในการตดิตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีวัตถุประสงค์หลักทีจะบริหารทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เพือประโยชน์สูงสุดของ

กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม โดยผู้จัดการกองทรัสต์ มีแนวทางและระบบในการติดตามและดูแล

ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ดงัต่อไปนี 

1)  กองทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์มีนโยบายทีจะดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั โดยการนํา

อสงัหาริมทรัพย์หลกั และสงัหาริมทรัพย์ทีเกียวข้อง ให้เช่า และ/หรือ เชา่ช่วงแก่ผู้ เช่าทรัพย์สินหลกั เพือนําไป

จดัหาผลประโยชน์และจา่ยค่าตอบแทนให้กบักองทรัสต์ 

2) ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี จะตดิตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปี โดยการเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานและรายได้ค่าใช้จ่ายกบังบประมาณประจําปี  

3) ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้เช่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์จะร่วมกนัในการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจและ

พฒันาความสมัพนัธ์ทีดีกบัลูกค้า พร้อมทงับริหารจดัการให้อตัราการเข้าพกัและอตัราค่าห้องพกัอยู่ในระดับที

กอ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทรัสต์  

4) ผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์จะทํางานกันอย่างใกล้ชิด เพือเพิมศักยภาพของ

ทรัพย์สินหลัก ซึงการดําเนินการดังกล่าวจะรวมถึงการดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สินหลักและการปรับปรุง

ภาพลกัษณ์ของทรัพย์สนิหลกั 

5) ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มกีารประกนัภยัสําหรับทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ดงัตอ่ไปนี 

-  การประกนัภยัทรัพย์สินสําหรับความเสียงทุกประเภท (All Risks Insurance) โดยทําเป็นการประกนัทรัพย์สิน

อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพือคุ้มครองถึงความเสียงภัยอนัอาจจะเกิดแก่ทรัพย์สิน โดยวงเงินเอาประกนัภัย

พจิารณาตามการประกนัมลูค่าของใหม่ (Replacement Cost) ไม่รวมต้นทนุคา่ทีดิน  

-  การประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) ทีเพียงพอและเหมาะสม 

-  การประกนัภยักรณีธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) 

6) การทําธุรกรรมกบับคุคลทีเกียวโยงกนั จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 

-  ในการทําธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์

และกฎหมายทีเกียวข้อง และเป็นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสดุของกองทรัสต์  

-  ธุรกรรมกบับคุคลทีเกียวโยงกนัจะต้องเป็นธุรกรรมทีมีความสมเหตสุมผลและเป็นธรรม 

-  บคุคลทีมีส่วนได้เสียกบัการทําธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้า

ทําธรุกรรม 

-  การคิดค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการเข้าทําธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวโยงกันต้องใช้ราคาและอตัราทีเป็นธรรมและมี

ความสมเหตสุมผล 
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10.1.10 ค่าธรรมเนียมทไีด้รับจากการทาํหน้าทเีป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ จะได้รับคา่ตอบแทนในอตัราไมเ่กินร้อยละ .00 (สอง) ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สิน

รวมของกองทรัสต์ ทงันี คา่ตอบแทนดงักล่าวไมต่ํากวา่ ,000,000 (สองล้าน) บาทต่อปี 

คา่ธรรมเนียมในการได้มา / จําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของกองทรัสต์ (Acquisition / Disposal Fee) 

ผู้จดัการกองทรัสต์ จะได้รับคา่ธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่ทีทรัพย์สินทไีด้มาหรือจาํหน่าย

ไปของกองทรัสต์ 

10.2 ข้อมลูทรัสตี 

10.2.1 ข้อมูลทวัไป  

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

ทีตงัสํานกังานใหญ่ เลขที 1 อาคารเอม็ไพร์ ทาวเวอร์ ชนัที 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษัท  0107545000373 

โทรศพัท์  0-2686-6100 

โทรสาร 0-2670-0430 

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

ทนุจดทะเบียน 200,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว 200,000,000 บาท 
 

10.2.2 หน้าทแีละความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี 

หน้าทีทีสําคญัของทรัสตีตามทีได้ระบไุว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ได้แก ่

(1) ปฏิบตัิหน้าทีด้วยความระมดัระวัง ซือสตัย์สุจริต เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

และเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์ และกฎหมายทีเกียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพนัทีได้ให้ไว้เพิมเติมใน

เอกสารทีเปิดเผยแก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี) และต้องไมม่ข้ีอจาํกดัความรับผิดของทรัสตีในกรณีทีไมป่ฏิบตัิหน้าที

ดงักลา่ว 

(2) ติดตามดแูลให้ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้ รับมอบหมายรายอืน ปฏิบติัหน้าทีให้เป็นไปตามสญัญาก่อตงั 

ทรสัต์ฉบบันี และสญัญาอนืทีเกียวข้อง 

(3) เข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยทุกครัง และให้ความเห็นเกียวกบัเรืองทีขอให้ทีประชมุผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ลงมติวา่ เป็นกรณีทีเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้องหรือไม ่

(4) เข้าจดัการกองทรัสต์ตามความจําเป็นเพือป้องกนั ยบัยงั หรือจํากดัมิให้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง

ต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหน้าทีทีระบุไว้ใน
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สญัญาก่อตงัทรัสต์ฉบบันีและพ.ร.บ. ทรัสต์ ในการจดัให้มีผู้ จดัการกองทรัสต์รายใหม ่ในกรณีทีผู้จดัการ

กองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ 

(5) หน้าที และความรับผิดชอบอืนตามทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ที กร. 14/2555 และกฎหมายอนืทีเกียวข้อง 

ทงันี ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดเกียวกับของเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของทรัสตีใน

สญัญาก่อตงัทรัสต์ 

10.2.3 ค่าธรรมเนียมทไีด้รับจากการทาํหน้าทเีป็นทรัสตี 

ทรัสตี จะได้รับค่าตอบแทนในอตัราไม่เกินร้อยละ 2 (สอง) ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ทงันี 

คา่ตอบแทนดงักล่าวไม่ตํากว่า , ,  (หกล้าน) บาทตอ่ปี 
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11. ข้อมลูทางการเงนิทสีําคัญ 

11.1 ความเหน็ผู้สอบบัญชี 

1) ชือผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของกองทรัสต์ 

สําหรับงบการเงินของกองทรัสต์ ในรอบปีสินสดุวนัที  ธันวาคม 1 

วรรณาพร จงพีรเดชานนท์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4098 

บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

 

2) สรุปรายงานการสอบบญัชีของปี  

ผู้สอบบัญชีให้ความเหน็สาํหรับงบการเงนิในรอบปีสินสุดวันท ี  ธันวาคม  ดังนี 

รายงานของผู้สอบบญัชีได้แสดงความเหน็อย่างไม่มีเงือนไขวา่ งบการเงนิของกองทรัสต์ ณ วนัที 31 ธันวาคม 

2561 ผลการดําเนินงาน การเปลียนแปลงสินทรัพย์สทุธิ กระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินทีสําคญั สําหรับ

ระยะเวลาตงัแตว่นัที 1 มกราคม 2561 ถงึวนัที 31 ธนัวาคม 2561 โดยถกูต้องตามทีควรในสาระสําคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 
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1.) สรุปงบแสดงฐานะการเงินของทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 (ตงัแต่

วนัที 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 

ธันวาคม 2561) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 (ตงัแต่

วนัที 29 พฤศจิกายน 2560 วนัจดัตงั

กองทรัสต์ – ถงึ 31 ธนัวาคม 2560  

รายการสินทรัพย์ บาท % บาท % 

สินทรัพย์ 

เงนิลงทนุตามมูลค่ายตุิธรรม 

(ราคาทนุ 4,344 ล้านบาท ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2561 และ 4,173 

ล้านบาท ณ 31 ธนัวาคม 2560) 

เงนิตามธนาคาร 

คา่ใช้จ่ายล่วงหน้า 

สินทรัพย์อนื 

รวมสนิทรัพย์ 

 

4,339,997,218 

 

 

 

35,486,523 

1,475,458 

5,110,017 

4,382,069,216 

 

99.04% 

 

 

 

0.81% 

0.03% 

0.12% 

100.00% 

 

4,172,773,799 

 

 

 

164,761,776 

1,139,695 

5,616,555 

4,344,291,825 

 

96.05% 

 

 

 

3.79% 

0.03% 

0.13% 

100.00% 

หนีสิน 

เจ้าหนีอนื 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 

ภาษีเงนิได้หกั ณ ทีจา่ยค้างจ่าย 

เงนิกู้ ยืมระยะยาว 

รวมหนีสิน 

 

51,553,126 

3,086,932 

133,590 

599,095,123 

653,868,771 

 

1.18% 

0.07% 

0.00% 

13.67% 

14.92% 

 

81,308,594 

1,177,466 

349,696 

588,889,209 

671,724,965 

 

1.87% 

0.03% 

0.01% 

13.56% 

15.46% 

สนิทรัพย์สุทธิ 3,728,200,445 85.08% 3,672,566,860 84.54% 

สนิทรัพย์สุทธิ 

ทนุทีได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 3,656,050,621  3,656,050,621  

กําไรสะสม 72,149,824  16,516,239  

สนิทรัพย์สุทธิ (เท่ากบั 9.1065 

บาทต่อหน่วย ณ วันท ี31 ธันวาคม 

2561 และ 8.9706 บาทต่อหน่วย ณ 

วันท ี31 ธันวาคม 2560 คาํนวณจาก

หน่วยลงทุนทีจาํหน่ายแล้วทงัหมด 

จาํนวน 409,400,000 หน่วย) 

 

 

 

 

3,728,200,445 

  

 

 

 

3,672,566,860 

 

หมายเหต ุ: อ้างองิตามงบการเงนิของกองทรัสต์สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

ส่วนที  ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

ส่วนที 3 หน้า 4 

 

2.) สรุปงบกําไรขาดทุนของทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดสุติธานี 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 (ตงัแต่

วนัที 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 

ธนัวาคม 2561) 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 (ตงัแต่

วนัที 29 พฤศจิกายน 2560 วนัจดัตงั

กองทรัสต์ – ถงึ 31 ธนัวาคม 2560  

รายได้จากการลงทนุ บาท % บาท % 

รายได้คา่เช่า 

ดอกเบียรับ 

รายได้อนื 

รวมรายได้ 

226,337,361 

855,774 

37,830 

227,230,965 

99.61% 

0.38% 

0.02% 

100% 

19,012,097 

18,269 

220,967 

19,251,333 

98.76% 

0.09% 

1.15% 

100% 

ค่าใช้จ่าย 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 

คา่ธรรมเนียมทรัสตี 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 

คา่ใช้จ่ายอืน 

ต้นทนุการเงิน 

รวมค่าใช้จ่าย 

 

6,706,495 

5,948,529 

2,031,868 

1,658,754 

3,736,204 

21,539,963 

41,621,813 

 

2.95% 

2.62% 

0.89% 

0.73% 

1.64% 

9.48% 

18.32% 

 

437,566 

441,066 

128,245 

133,500 

181,383 

1,413,334 

2,735,094 

 

2.27% 

2.29% 

0.67% 

0.69% 

0.94% 

7.34% 

14.21% 

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 185,609,152 81.68% 16,516,239 85.79% 

รายการขาดทนุสทุธิทีเกิดขนึจาก

เงนิลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเชา่ 

รายการขาดทนุสทุธิทียงัไม่เกิดขนึ

จากเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่า 

 

 

(1,420,068) 

 

 

(3,975,079) 

  

 

- 

 

 

- 

 

รวมรายการขาดทุนจากเงนิ

ลงทนุสุทธ ิ

 

(5,395,147) 

  

- 

 

การเพมิขนึในสินทรัพย์สุทธิจาก

การดาํเนินงาน 

 

180,214,005 

 

79.31% 
 

16,516,239 

 

85.79% 

หมายเหต ุ: อ้างองิตามงบการเงนิของกองทรัสต์สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 
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3.) สรุปงบกระแสเงนิสดของทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดสุิตธานี 

(หน่วย: บาท) 

 สําหรับปีสินสดุ 

วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

วนัที 29 พฤศจิกายน 2560 (วนั

จดัตงั) – ถงึ 31 ธนัวาคม 2560  

เงนิสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไป) กจิกรรมดําเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

เงนิสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงิน 

เงนิฝากธนาคารเพิมขนึ (ลดลง) สทุธิ 

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี / งวด 

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี / งวด 

6,563,701 

 

(135,838,954) 

(129,275,253) 

164,761,776 

35,486,523 

(422,714,099) 

 

 587,475,875 

 164,761,776 

- 

164,761,776 

 

หมายเหต ุ: อ้างองิตามงบการเงนิของกองทรัสต์สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

11.3 อัตราส่วนทางการเงนิ 

ณ วนัที  ธนัวาคม 1 

รายการ พ.ศ. 1 

จํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายแล้วทงัหมด ณ ปลายงวด (หน่วย) 409,400,000 

สินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 9.1065 

การเพมิขึนในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานสําหรับงวดต่อหน่วย 

(กําไรสุทธิต่อหน่วย) (บาท/หน่วย) 

0.4401 

อตัราส่วนหนีสนิทีมีภาระดอกเบียต่อสนิทรัพย์รวม (%) 

(Interest bearing debt to total asset ratio) 

13.67 

อตัราส่วนหนีสนิรวมต่อสินทรัพย์รวม (%) 

(Total liabilities to total assets) 

14.92 

อตัราส่วนหนีสนิรวมต่อสินทรัพย์สทุธิ (เท่า) 

(Total liabilities to net assets value ratio) 

17.54 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการจา่ยดอกเบีย (เท่า) 

(Interest coverage ratio) 

9.62 
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11.4 งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน 

           (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม  2560 

ประเภทเงินลงทุน ราคาทุน ราคายุตธิรรม % ราคาทุน ราคายุติธรรม % 

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

และสิทธกิารเช่า 

1.) โรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูก็ต 

กรรมสทิธิในทีดนิ อาคาร และ

อปุกรณ์ 

2.) โรงแรมดสุิตดีทู เชียงใหม่ 

กรรมสทิธิในทีดนิ อาคาร และ

อปุกรณ์ 

3.) โรงแรมดสุิตธานี หวัหิน 

สิทธิการเชา่ทีดนิ และอาคาร สิง

ปลกูสร้าง 

กรรมสทิธิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สิน

ตดิตรึงตรา อปุกรณ์ และส่วน

ปรับปรุง 

 

 

 

 

3,028,621,720 

 

 

405,124,306 

 

 

 

 

 

910,226,261 

 

 

 

 

3,030,057,486 

 

 

398,896,705 

 

 

 

 

 

911,043,017 

 

 

 

 

69.82% 

 

 

9.19% 

 

 

 

 

 

20.99% 

 

 

 

 

2,879,281,645 

 

 

401,135,293 

 

 

 

 

 

892,356,851 

 

 

 

 

2,879,281,645 

 

 

401,135,293 

 

 

 

 

 

892,356,851 

 

 

 

 

69.00% 

 

 

9.19% 

 

 

 

 

 

21.39% 

รวมเงินลงทนุในอสังหาริมทรัพย์

และสิทธกิารเช่า 

 

4,343,972,287 

 

4,339,997,208 

 

100% 

 

4,172,773,789 

 

4,172,773,789 

 

100% 

เงนิลงทุนในหุ้นสามญั 

บริษัท ดสุิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

รวมเงินลงทนุในหุ้นสามัญ 

 

10 

10 

 

10 

10 

 

- 

- 

 

10 

10 

 

10 

10 

 

- 

- 

รวมเงินลงทนุ 4,343,072,297 4,339,997,218 100% 4,172,773,799 4,172,773,799 100% 

หมายเหต ุ: อ้างองิตามงบการเงนิของกองทรัสต์สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 
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12. การวเิคราะห์และคําอธบิายของผู้จดัการกองทรัสต์ 

การวเิคราะห์การดําเนินงานทีผ่านมา 

สําหรับผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ปี  กองทรัสต์มรีายได้รวมทงัสนิ .  ล้านบาท โดยรายได้รวมดงักล่าว

ประกอบด้วยรายได้ค่าเชา่ จํานวน .  ล้านบาท และเป็นสว่นของรายได้ดอกเบียและรายได้อนื จํานวน .  ล้าน

บาท รายได้คา่เช่าของกองทรัสต์ มาจากผลประกอบการของแตล่ะโรงแรม สรุปได้ดงันี  

โรงแรมดสุิตธานี ลากนุ่า ภูเกต็ มีอตัราการเข้าพกัเฉลีย (Occupancy Rate) ปี  ทีร้อยละ .  เพิมขนึ ร้อยละ .  

จากปีทีผ่านมา ในขณะทีอตัราเฉลียคา่ห้องพกั (Average Room Rate) อยู่ทีประมาณ , .  บาทต่อห้องต่อวัน ลดลง 

11 .  บาท จากปีทีผ่านมา ทําให้รายได้ตอ่ห้องพกั (REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลียอยูที่ประมาณ , .  บาท เทียบ

กบั , .  บาทในปี  โดยปัจจยัทีส่งผลต่อการปรับตวัเพิมขนึ เนืองจากจํานวนห้องพกัทีได้มีการปรับปรุงซอ่มแซม

ครังใหญ่ในปีก่อนได้กลบัมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ขณะทีกลุม่ลกูค้ารัสเซียและยุโรปเริมฟืนตวัจากปีก่อนหน้า  

โรงแรมดสุิตธานี หวัหิน มีอตัราการเข้าพกัเฉลีย (Occupancy Rate) ปี  ทีร้อยละ .  เพิมขนึร้อยละ .  จากปีที

ผ่านมา ในขณะทีอตัราเฉลียคา่ห้องพกั (Average Room Rate) อยู่ทีประมาณ , .  บาทต่อห้องตอ่วนั ลดลง  

.  บาท จากปีทีผ่านมา ทําให้รายได้ต่อห้องพกั (REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลียอยูที่ประมาณ , .  บาท เทียบ

กบั , .  บาทในปี  โดยปัจจยัทีส่งผลต่อการปรับตวัเพิมขนึ เนืองจากการลดอตัราคา่ห้องพกัเฉลียตามแผนของ

ผู้บริหารโรงแรมทีต้องการบริหารจดัการรายได้ค่าห้องพกัของโรงแรมให้มีประสทิธิภาพมากขึน โดยมีการตงัราคาทีน่า

ดงึดดูและเน้นลูกค้าทีมาเป็นกลุ่มมากขึนโดยได้คํานึงถึงการบริหารอตัรารายได้ค่าห้องพกัเฉลียต่อจํานวนห้องพกัทีมีอยู่ใน

โรงแรมทงัหมด (REVPAR) ให้ปรับตวัสงูขนึ 

โรงแรมดสุิตดีท ูเชียงใหม่ มีอตัราการเข้าพกัเฉลีย (Occupancy Rate) ปี  ทีร้อยละ .  เพิมขนึร้อยละ .  จาก

ปีทีผ่านมา ในขณะทีอตัราเฉลียคา่ห้องพกั (Average Room Rate) อยู่ทีประมาณ , .  บาทต่อห้องตอ่วนั ลดลง 

.  บาท จากปีทีผ่านมา ทําให้รายได้ต่อห้องพกั (REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลียอยูที่ประมาณ , . บาท เทียบ

กบั , .  บาทในปี  โดยปัจจยัทีส่งผลต่อการปรับตวัลดลง เนืองจากจํานวนนกัท่องเทียวทีมาเข้าพกั มีจํานวน

ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเทียวชาวจีน ซงึสาเหตเุกิดจากอบุติัเหตเุรือล่มทีส่งผลกระทบต่อการท่องเทียวของประเทศ

ไทย ทางผู้บริหารโรงแรมจงึได้มีการปรับลดอตัราเฉลียค่าห้องพกั เพือดงึดดูนกัท่องเทียวให้กลบัมาใช้บริการ 

กองทรัสต์มีค่าใช้จา่ยรวมทงัสนิ .   ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ .  ของรายได้รวม โดยค่าใช้จา่ยกองทรัสต์

ดงักล่าว ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมทรัสตี คา่ธรรมเนียมตรวจสอบบญัชี ค่าธรรมเนียมประเมิน

มลูคา่ทรัพย์สนิ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จา่ยต่าง ๆ อนัเกียวเนืองกบัการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยและการจ่าย

ผลประโยชน์ จํานวน .  ล้านบาท ดอกเบียจ่าย จํานวน .  ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายอนืๆ จํานวน  .   ล้านบาท 

ทงันี เมือเปรียบเทียบผลการดําเนินสําหรับรอบผลประกอบการ  มกราคม ถงึ  ธนัวาคม  กบัประมาณการงบ

กําไรขาดทนุและงบประกอบรายละเอยีดรายได้จากการลงทนุสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่วนัที 

 มกราคม  ถึงวนัที  ธนัวาคม  ทีแสดงในหนงัสือชีชวน (“งบประมาณการ”) นนั กองทรัสต์มีรายได้จากการ

ลงทุนสทุธิจากการดําเนินงานสําหรับปี  จํานวน .  ล้านบาท น้อยกว่างบประมาณการจํานวน .  ล้านบาท 
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หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ .  ทงันี มีสาเหตหุลกัมาจากรายได้ของโรงแรมภายใต้กองทรัสต์ได้รับผลกระทบจากสาเหตุ

ดงัต่อไปนี ( ) ผลกระทบจากอบุตัเิหตเุรือล่มทีจงัหวดัภูเก็ต ส่งผลให้จํานวนนักท่องเทียวจีนซงึเป็นกลุ่มนกัท่องเทียวหลกั

ลดลง ทําให้ส่งผลกระทบโดยตรงกบัรายได้ของโรงแรมดสุิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต ( ) การปรับปรุง/ซอ่มแซมทรัพย์สนิหลกั

ครังใหญ่ของโรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภูเก็ต ( ) การออ่นค่าของเงินตราต่างประเทศ จากการชะลอตวัทางเศรษฐกจิของ

หลายประเทศทีได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน เมือสทุธิกบัรายการขาดทนุสทุธิจากเงนิลงทุน

ในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ และรายการขาดทนุสทุธิทียงัไม่เกดิขนึจากการลงทนุ การเพิมขนึในสนิทรัพย์สทุธิจาก

การดําเนินงานสําหรับปี  จะน้อยกว่าประมาณการจํานวน .  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ .  

เพือเป็นการตอบแทนผู้ถือหน่วย ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มมีติทีจะเสนอจา่ยเงินปันผล ในอตัราหน่วยละ .  

บาทต่อหน่วย ซงึเป็นของผลประกอบการตงัแตก่องทรัสต์จดัตงั จนถงึ มิถนุายน  โดย จ่ายปันผลในวนัที  สิงหาคม 

2561 

ฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที  ธนัวาคม  กองทรัสต์มีมูลค่าทรัพย์สินรวมเท่ากบั  , .   ล้านบาท เพิมขนึร้อยละ .  จากปี  

โดยทรัพย์สนิสว่นใหญ่เป็นเงนิลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ คดิเป็นจาํนวน  , .   ล้านบาท เพิมขนึร้อยละ  ส่วนใหญ่มา

จากการปรับปรุงทรัพย์สินของโรงแรมดสิุตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และการซือทรัพย์สินเพือใช้ในการดําเนินงานของโรงแรมทัง 

 แหง่ ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมจํานวน  .   ล้านบาท ลดลงร้อยละ  จากปีก่อนหน้า สาเหตหุลัก

มาจากจา่ยชําระเจ้าหนีงานปรับปรุงโรงแรม  

หนีสิน 

ณ วันที  ธันวาคม  กองทรัสต์มีหนีสินรวมเท่ากบั  .   ล้านบาท หรือ ร้อยละ .  ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

โดยรายการสําคญัได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน  .   ล้านบาท เพิมขนึร้อยละ .  วตัถุประสงค์หลกัของเงินกู้ยืม

ระยะยาวดังกล่าวได้แก่ ( ) เพือเป็นส่วนหนึงของค่าตอบแทนในการแลกกับทรัพย์สินและหนีสินของกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ( ) เพือใช้สําหรับเป็นเงินทุนสําหรับงานปรับปรุงโรงแรมดุสิตธานีลากนู่าภูเก็ต 

เจ้าหนีอนืจํานวน  .   ล้านบาท ลดลงร้อยละ  จากปีกอ่นหน้า สาเหตมุาจากเจ้าหนีงานปรับปรุงทีลดลง  

สนิทรัพย์สุทธ ิ

ณ วนัที  ธนัวาคม  กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิจํานวน  , .   ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนและทุนที

ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์จํานวน  , .   ล้านบาท เนอืงจากกองทรัสต์มีการเพิมขึนสทุธิจากการดําเนินงานสําหรับปี 

 จํานวน .  ล้านบาท และได้จ่ายปันผลของผลประกอบการตงัแต่ตงักองทรัสต์จนถึงมิถุนายน  คิดเป็น

จํานวน .  ล้านบาท ทําให้เหลือกําไรสะสมจํานวน  .   ล้านบาท สินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย ณ วนัที  ธันวาคม 

 เท่ากบั  .   บาทต่อหน่วย 

 

























































ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

ส่วนที  การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

ส่วนที 4 หน้า 1 

 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีนัน ให้กรรมการบริษัทลงลายมือชือ พร้อม

ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีพร้อมทงัมอบอํานาจให้บุคคลใดลงนามกํากบัเอกสารในแบบ

แสดงรายการข้อมลูประจําปีแทนด้วย  โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดงันี   

1. กรรมการบริหารทกุคน  ให้ใช้ข้อความและรูปแบบดงันี 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษัท ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถูกต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อืนสําคญัผิด หรือไม่

ขาดข้อมลูทีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั”  นอกจากนี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสําคญัเกียวกบัฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานของกองทรัสต์แล้ว 

( ) ข้าพเจ้าได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูทีดี เพือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทและกองทรัสต์ในส่วน

ทีเป็นสาระสําคญัถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

( ) ข้าพเจ้าได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในทีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักล่าว และข้าพเจ้า

ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบควบคมุภายใน ณ วนัที 6 กมุภาพนัธ์ 62 ตอ่ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์แล้ว ซงึครอบคลมุ

ถงึข้อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทงัการกระทําทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อ

การจดัทํารายงานทางการเงินของกองทรสัต์ 

ในการนี เพือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว 

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสานต่อ มุทธสกุล เป็นผู้ลงลายมือชือกํากบัเอกสารนีไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือชือของ นายสานต่อ มุทธสกุล กํากบัไว้   ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมูลแล้ว

ดงักล่าวข้างต้น 

ชือ ตําแหน่ง ลายมือชือ 

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

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

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดําเนินการแทนกองทรัสต์ (ให้แนบหนังสือ

มอบอาํนาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 
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2. กรรมการคนอนืของบริษัทนอกจาก 1.  ให้ใช้ข้อความและรูปแบบดงันี  

 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบบันีแล้ว  และด้วยความระมดัระวังในฐานะ

กรรมการบริษทั ข้าพเจ้าไมมี่เหตอุนัควรสงสยัวา่ ข้อมลูดงักล่าวไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ทําให้ผู้อืนสําคญัผิด หรือขาด

ข้อมลูทีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั  

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัทีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตอุนั

ควรสงสยัว่า ข้อมูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทําให้ผู้อนืสําคญัผิด หรือขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสานต่อ มุทธสกุล เป็นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนีไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือชือของ นายสานตอ่ มทุธสกลุ กํากบัไว้   ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักล่าวข้างต้น”  

 

ชือ ตําแหน่ง ลายมือชือ 

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

 

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดําเนินการแทนกองทรัสต์ (ให้แนบหนังสือ

มอบอาํนาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 

ชือ ตําแหน่ง ลายมือชือ 

ผู้ รับมอบอาํนาจ         นายสานตอ่ มทุธสกลุ กรรมการผู้จดัการ ................................................. 
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เอกสารแนบ รายละเอยีดเกียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 

เอกสาร รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ระบใุนรายการส่วนที  - 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

เอกสารแนบ คณุสมบตัิของผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

เอกสารแนบ คุณสมบัติของผู้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

- ไม่มี - 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

เอกสารแนบ รายละเอยีดเกียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุและเลขานุการของบริษัท 

 

เอกสารแนบ รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท 

- ไม่มี - 



ทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุติธานี 

เอกสารแนบ รายละเอยีดเกียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

 

เอกสารแนบ รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

- ไม่มี - 


