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1. ข้อมลูกองทรัสต์ 

1.1 สาระสําคัญของกองทรัสต์ 

ชือกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสิุตธานี (“กองทรัสต์”) 

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

ชือย่อ DREIT 

ผู้จดัการกองทรัสต์  บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากัด (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) 

ทรัสตี  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) (“ทรัสต”ี) 

อายุกองทรัสต ์ ไม่มีกําหนดอาย ุ

ทนุชําระแล้ว 5,407,735,620.46 บาท 

ประเภทของกองทรัสต์ ประเภทไม่รับซือคืนหน่วยทรัสตจ์ากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

รายชือผู้ถือหน่วย 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (30 ธันวาคม 2562) 

รายชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ จาํนวนหน่วย 

สัดส่วนการถือ

หน่วยทรัสต์ 

บริษัท ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 213,622,668 30.02% 

สํานกังานประกนัสงัคม 180,826,930 25.41% 

บริษัท เมืองไทยประกันภยั จํากดั (มหาชน) 25,900,091 3.64% 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชวีิต จาํกดั (มหาชน) 23,035,488 3.24% 

กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี อินคมั พลัส 13,751,000 1.93% 

บริษัททิพยประกนัชวีิต จาํกดั (มหาชน) 12,000,000 1.69% 

BBHISL NOMINEES LIMITED 10,462,200 1.47% 

กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี พลสั ฟันด์ 5,520,613 0.78% 

กองทุนเปิดแอล เอช พร็อพเพอร์ตี พลสั I 4,597,300 0.65% 

กองทุนเปิดแอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี 3,767,500 0.53% 
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2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 

2.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์มีวตัถปุระสงค์ทีจะลงทนุในทรัพย์สินหลกั โดยการซือ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับโอน

สิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก หรือการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดยทางอ้อม 

โดยจะนําทรัพย์สินหลกัไปจดัหาประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าหรือรายได้อืนใดในทํานองเดยีวกนั ตลอดจนทํา

การปรับปรุง เปลียนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ เพือมุ่งก่อให้เกิดรายได้และ

ผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนืองในระยะยาว อีกทังกองทรัสต์มี

จุดมุ่งหมายทีจะลงทุนในทรัพย์สินอืน และ/หรือหลักทรัพย์อืน และ/หรือการหาดอกผลอืนโดยวิธีอืนใด ตามที

กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอืนใดทีเกยีวข้องกําหนด  

2.2 การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ 

เหตุการณ์สําคัญเกียวกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีบัญช ี

เมือวันที 25 กันยายน 2562 กองทรัสต์ ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ โดยเป็นการลงทุนใน

สิทธิการเช่าในทีดินซึงเป็นทีตงัในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ตงัอยู่ทีเกาะ Mudhdhoo ในหมู่เกาะ Baa 

Atoll ประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์ โดยมีระยะเวลาการเช่าคงเหลือประมาณ 40 ปี รวมถึงกรรมสิทธิในอาคารและ

สิงปลกูสร้างใดๆ ซงึปลกูสร้างในทดีินดงักล่าว 

นอกจากนี ในรอบปี 2562 กองทรัสต์ ได้ควบคมุและดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโรงแรมดสุิตธานี หวัหิน ในส่วน

ของห้องพกั ห้องอาหาร ปรับภูมิทศัน์ และ พืนทีส่วนสํานกังาน ในเฟสที 1 โดยแบ่งออกเป็นการปรับปรุงห้องพกั 

จํานวน 208 ห้อง ห้องอาหาร The Restaurant ห้องประชุม Dusit Hall รวมถึงระบบงานต่างๆ ทีเกียวข้อง โดย

การปรับปรุงงานในเฟส 1 ได้เริมตงัแต่เดือน มิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2562 มีวตัถุประสงค์เพือปรับปรุง

ภาพลกัษณ์ของทรัพย์สินดูใหม่ ทนัสมยั และสอดคล้องกับความต้องการของลกูค้าและ เพือดึงดูดให้ลกูค้าเข้า

มาใช้บริการอย่างต่อเนือง และสามารถแข่งขนัในตลาดได้  

กองทรัสต์ได้จดัให้มีการประเมินมลูค่าทรัพย์สินประจําปีของทงั 3 โรงแรม โดยโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ได้รับ

การประเมินมลูค่าทรัพย์สินในเดือนมกราคม 2562 ส่วนโรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภเูก็ต และ โรงแรมดสิุตธานี หวั

หินได้รับการประเมนิมลูค่าทรัพย์สินไปในเดือนตลุาคม 2562  

ทงันี กองทรัสต์ได้จ่ายปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในช่วง 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 

0.1714 บาทต่อหน่วย เมือเดือนมีนาคม 2562 และจ่ายปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2562 

– 30 มิถุนายน 2562 จํานวน 0.2516 บาทต่อหน่วย รวมถึงลดเงินทุนจํานวน 0.07  บาทต่อหน่วย เมือเดือน

สิงหาคม 2562 
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2.3 ข้อมลูทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สินทกีองทรัสต์เข้าลงทนุ 

โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 

(1) ข้อมลูทวัไป 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดบั  ดาว ทีตงัอยู่ในจงัหวดัภูเก็ต เป็นโรงแรมประเภท  

รีสอร์ตทีได้รับการออกแบบทีมีลักษณะเฉพาะ มีรูปแบบการตกแต่งและการบริการซึงคํานึงถึงเอกลักษณ์ของ

ความเป็นไทยในทุก ๆ รายละเอียด มีพืนทีกว้างขวาง และสะดวกสบาย มีพืนทีติดชายหาดบางเทาเป็นแนวยาว 

ขนาบข้างด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่ และห้องพกัส่วนใหญ่สามารถมองเห็นทะเลได้ 

(2) ทีตงัของโครงการ 

เลขที  ถนนศรีสนุทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต บนเนือทีประมาณ 33 ไร่ 2 งาน 61.4 ตาราง

วา 

(3) ลักษณะอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต มีห้องสําหรับให้เช่าพกัจํานวน  ห้อง ประกอบด้วย อาคารโรงแรมสงู  ชนั 

พืนทีใช้สอยทงัสินประมาณ ,  ตารางเมตร และอาคารอืน ๆ จํานวน  หลัง โดยอาคารโรงแรมได้สร้าง

เสร็จและเปิดดําเนินกิจการเมือปี  และมกีารดแูล ซ่อมแซม และปรับปรุงอย่างต่อเนืองจนถึงปัจจบุนั 

ระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม ประกอบด้วย ลิฟท์โดยสารจํานวน  ชุด ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน และ

ระบบป้องกนัอคัคีภยัและสปริงเกอร์ในอาคาร 

(4) รายละเอยีดของโครงการ 

กองทรัสต์ลงทุนในกรรมสิทธิโครงการโรงแรมดสิุตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ซึงทรัพย์สินของโครงการโรงแรมดุสิตธานี 

ลากนู่า ภเูก็ต ประกอบด้วย 

(1) ทดีินจํานวน  แปลง รวมเนือทีประมาณ  ไร่  งาน .  ตารางวา 

(2) สิงปลกูสร้าง และงานระบบสาธารณปูโภค พร้อม สิงอํานวยความสะดวก 

(3) เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ในการประกอบกิจการ 

ภาพโรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภเูก็ต 
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โครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ 

(1) ข้อมลูทวัไป 

โรงแรมดุสิตธานี หวัหินเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดบั  ดาว ในอําเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบุรี เป็นโรงแรมประเภทรี

สอร์ตทไีด้รับการออกแบบทีมีลกัษณะเฉพาะโดยผสมผสานความเป็นไทยกบัยโุรป มีพืนทกีว้างขวาง ติดชายหาด

ทสีวยงาม และสะดวกสบาย 

(2) ทีตงัของโครงการ 

เลขที  ถนนเพชรเกษม อําเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบรีุ บนเนือทปีระมาณ  ไร่  งาน  ตารางวา 

(3) ลักษณะอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน มีห้องสําหรับให้เช่าพกั  ห้อง ประกอบด้วย อาคารโรงแรมสูง  ชนั จํานวน  หลงั 

พืนทใีช้สอยทงัสินประมาณ ,  ตารางเมตร และอาคารอนื ๆ จํานวน  หลงั โดยอาคารโรงแรมได้สร้างเสร็จ

และเปิดดําเนินกิจการเมือปี  และมีการดแูล ซ่อมแซมและปรับปรุงอย่างต่อเนืองจนถึงปัจจบุนั 

ระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม ประกอบด้วย ลิฟท์โดยสารจํานวน 4 ตวั ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบ

ผลิตนําเพอืใช้ในกิจการของโรงแรม และระบบป้องกันอคัคีภยัและสปริงเกอร์ในอาคาร 

(4) รายละเอยีดของโครงการ 

กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าของโครงการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ซึงทรัพย์สินของโครงการโรงแรมดุสิตธานี 

หวัหิน ประกอบด้วย 

(1) ทดีินจํานวน  แปลง รวมเนือทีประมาณ  ไร่  งาน  ตารางวา 

(2) สิงปลกูสร้าง และงานระบบสาธารณปูโภค พร้อม สิงอํานวยความสะดวก 

(3) เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ในการประกอบกิจการ 

ภาพโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 

 

 

 

 

 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสิุตธานี 

ส่วนที  การดาํเนินกจิการของกองทรัสต์ 

 

ส่วนท ี1 หน้า 6 

โครงการโรงแรมดุสิตดีท ูเชียงใหม่ 

(1) ข้อมลูทวัไป 

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดบั  ดาว เป็นโรงแรมทีได้รับการออกแบบให้มีความทันสมยั 

มีการตกแต่งและบริการทีโดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวัในรูปแบบ ไทยร่วมสมัย มีทําเลทีตงัอยู่ใจ

กลางเมืองเชียงใหม่ บริเวณไนท์บาร์ซาร์ ถนนช้างคลาน ซงึถือเป็นย่านการค้าและแหล่งช้อปปิงทสํีาคญัแห่งหนงึ

ของจงัหวดัเชียงใหม ่

(2) ทีตงัของโครงการ 

เลขที  ถนนช้างคลาน ตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บนเนือทีประมาณ  ไร่  งาน  

ตารางวา 

(3) ลักษณะอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ มีห้องสําหรับให้เช่าพกัจํานวน  ห้อง ประกอบด้วย อาคารโรงแรมสงู  ชนั (รวม

ชนัใต้ดิน) จํานวน  หลงั พืนทีใช้สอยทงัสินประมาณ ,  ตารางเมตร และอาคารอนื ๆ จํานวน  หลงั ทงันี 

อาคารโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เดิมชือโรงแรมเชียงอินน์ซึงทางกลุ่มดุสิตได้ซือกรรมสิทธิในทีดินและสิงปลกู

สร้าง และได้ปรับปรุงอาคาร รวมถึงระบบสาธารณปูโภคทงัหมด เพือเปลียนภาพลักษณ์ให้ใหม่และทนัสมยั โดย

ได้เปิดดําเนินการใหม่เมือปลายปี  ภายใต้เครืองหมายการค้า “ดุสิตดีทู” และมีการดูแล ซ่อมแซม และ

ปรับปรุงอย่างต่อเนืองจนถึงปัจจบุนั 

ระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม ประกอบด้วย ลิฟท์จํานวน  ตวั เป็นลิฟท์โดยสารจํานวน  ตวั และลิฟท์ขนของ

จํานวน  ตวั ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน และระบบป้องกนัอคัคีภยัและสปริงเกอร์ในอาคาร 

(4) รายละเอยีดของโครงการ 

กองทรัสต์ลงทุนในกรรมสิทธิโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ซึงทรัพย์สินของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 

เชียงใหม่ ประกอบด้วย 

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

(2) สิงปลกูสร้าง และงานระบบสาธารณปูโภค พร้อม สิงอํานวยความสะดวก 

(3) เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทใีช้ในการประกอบกิจการ 

ภาพโรงแรมดสุิตดีท ูเชียงใหม่ 

 

  



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสิุตธานี 

ส่วนที  การดาํเนินกจิการของกองทรัสต์ 

 

ส่วนท ี1 หน้า 7 

โครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ 

(1) ข้อมลูทวัไป 

โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดบั 5 ดาว ซงึเป็นโรงแรมประเภทรีสอร์ต โดยมีอาคารบ้านพกั

ตากอากาศ (Villa) ทีได้รับการออกแบบลักษณะเฉพาะโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมมลัดีฟส์กับการตกแต่งทีมี

ความเป็นไทย ตงัอยู่บนเกาะ Mudhdhoo ในหมู่เกาะ Baa Atoll สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ซงึเป็นหมู่เกาะแห่งแรกและ

แห่งเดียวในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ทีได้รับการประกาศจากองค์กร UNESCO ให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑล (UNESCO 

World Biosphere Reserve)  

(2) ทีตงัของโครงการ 

เกาะ Mudhdhoo ในหมู่เกาะ Baa Atoll สาธารณรัฐมลัดีฟส์ บนเนือทปีระมาณ 116 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา 

(3) ลักษณะอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ประกอบด้วยอาคารบ้านพกัตากอากาศจํานวน 95 หลงั ทงัแบบทีมีสระว่ายนําส่วนตวั

และไม่มีสระว่ายนําส่วนตวั รวมถึงสิงอาํนวยความสะดวกครบครัน อาทิเช่น สระว่ายนํา อาคารฟิตเนส  อาคาร

คลบัสําหรับเด็ก ห้องอาหาร ร้านค้า คอร์ทเทนนิส อาคารผลิตนําจืดจากนําทะเล เป็นต้น ทงันีโรงแรมดุสิตธานี 

มลัดีฟส์เริมเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 

ระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม ประกอบด้วยระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสํารอง ระบบป้องกัน

อัคคีภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบประปา ระบบสุขาภิบาลและบําบัดนําเสีย ระบบรักษาความปลอดภยั 

ระบบอินเตอร์เนต และระบบโทรทศัน์ 

(4) รายละเอยีดของโครงการ 

กองทรัสต์ลงทนุในสิทธิการเช่าโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ซึงทรัพย์สินของโครงการโรงแรมดสุิตธานี มลั

ดีฟส์ ประกอบด้วย 

(1) สิทธิการเชา่ทดีินบนเกาะ Mudhdhoo รวมเนอืทปีระมาณ  ไร่  งาน  ตารางวา 

(2) กรรมสิทธิในอาคาร สิงปลกูสร้าง และงานระบบสาธารณปูโภค พร้อม สิงอํานวยความสะดวก 

(3) กรรมสิทธิในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีใช้ในการประกอบกิจการ 

ภาพโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 

 

 

 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธาน ี

ส่วนท ี  การดําเนินกจิการของกองทรัสต ์

 

ส่วนท ี1 หน้า 8 

ราคาทีได้จากรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  

บริษัทฯ ได้จดัให้มีการสอบทานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินทีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยพิจารณาเลือกใช้วิธี รายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแส

เงินสด (Income Approach) เป็นกระบวนการหามลูค่าปัจจบุนัของทรัพย์สิน โดยอาศยัการวิเคราะห์ การเปลยีนแปลงของกระแสรายได้/รายจ่ายทีจะเกิดขึนภายในช่วงระยะเวลาทกีําหนด 

เพือทําการหากระแสเงินสทุธิในแต่ละ งวด/ปี แล้วคิดส่วนลดกลบัเป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยการเลอืกใช้ค่าอตัราคิดลดกระแสเงินสดทเีหมาะสม  

 

สถานทตีงั รูปแบบการลงทุน 

พนืทีโดยประมาณ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

มลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินด้วยวิธี

รายได้ตามโครงสร้างกองทรัสต์ 

(Income Approach) 

วนัทปีระเมิน 

มลูค่าสินทรัพย์* 

 

ประเมินโดย 

โครงการโรงแรมดุสติธานี 

ลากนู่า ภเูกต็  

กรรมสิทธิ 33-2-61.4 2,947.70 ล้านบาท 16 ตลุาคม 2562 

 

บจก. กรุงสยามประเมินค่า

ทรัพย์สนิ 

โครงการโรงแรมดุสติธานี 

หวัหิน  

สิทธิการเชา่ประมาณ 20 ปี 

(สนิสดุปี ) 

63-1-60 977.40 ล้านบาท 16 ตุลาคม 2562 

 

โครงการโรงแรมดุสติดีทู 

เชียงใหม ่ 

กรรมสิทธิ 2-2-65 406.90 ล้านบาท 7 มกราคม 2562 

โครงการโรงแรมดุสติธานี 

มลัดีฟส ์

สิทธิการเชา่ประมาณ 40 ปี 

(สนิสดุปี 2602) 

116-2-60 71.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 

12 กรกฎาคม 2561 บจก. ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ 

72.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 5 กรกฎาคม 2561 บจก. แบงค็อก ฮอสพิทอลลิต ี

คอนซลัตงิ เซอร์วิสเซส โดย บจก. 

เน็กซสั พรอพเพอต ีคอนซลัแทนท์ 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสิุตธาน ี

ส่วนที  การดาํเนินกจิการของกองทรัสต ์

 

ส่วนที 1 หน้า 9 

2.4 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุน 

2.4.1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์มีนโยบายการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทโรงแรมทลีงทนุดงักล่าว โดยการนํากรรมสิทธิทดีินพร้อม

สิงปลกูสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคทีเกียวข้องกบักิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตา และอุปกรณ์

ต่างๆ ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และสิทธิการเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของ

โรงแรมดสิุตธานี หวัหิน ออกให้เช่า หรือให้เช่าช่วงแก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ได้แก่ บริษัท ดสิุตแมนเนจเม้นท์ จํากดั 

และนําสิทธิการเช่าพร้อมกรรมสิทธิในอาคารและสิงปลูกสร้างของโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ให้เช่าช่วงแก่บริษัท ดุสิต 

มลัดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั เพือนําไปจดัหาประโยชน์และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กองทรัสต์ โดยบริษัท ดสุิตแมนเนจ

เม้นท์ จํากัด ได้ว่าจ้างบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการโรงแรมทงั  แห่งในประเทศไทย ส่วน

บริษัท ดสิุต มลัดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั ได้ว่าจ้างบริษัท ดสิุต เวิล์ดวายด์ มลัดีฟส์ จํากดั เป็นผู้บริหารจดัการโรงแรม

ในประเทศมลัดีฟส์  

 

    โดยรายละเอียดการลงทนุและการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสามารถสรุปได้ตามแผนภาพ ต่อไปนี 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

                                                                                                  

 

ผู้จดัการกองทรัสต ์

 

บจก. ดสุิต มลัดีฟส์  

แมนเนจเม้นท์ท์ 

บจก. ดสิุต แมนเนจเม้นท์  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต ์

กองทรัสต์ DREIT 

ลงทนุ จ่ายประโยชน์
ตอบแทน 

ทรัสต ี
ตรวจสอบดแูล
กองทรัสต ์

จ่ายค่าธรรมเนียม 

บริหารจดัการ

จ่ายค่าธรรมเนียม 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 

(กรรมสิทธ)ิ 

โรงแรมดสุิตธานี หวัหิน 

(สิทธิการเช่า) 

โรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ 

(กรรมสิทธิ) 

โรงแรมดสิุตธานี มลัดีฟส์ 

(สิทธิการเช่า) 

ลงทุนในบ. ย่อย % 

บจก. ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเม้นท์ 

ลงทุน 

ให้เช่า/เช่า
ช่วง 

ให้เช่าช่วง 

บมจ. ดสุิตธาน ี

บจก. ดสุิต เวิล์ดวายด์ 

มลัดีฟส ์

จ้างบริหาร 
โรงแรม 

จ้างบริหาร 
โรงแรม 

บจก. ดสิุตธานี รีท 

ลงทนุ % 
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สญัญาเช่า/เช่าช่วงทกีองทรัสต์ได้ทํากบับริษัท ดสิุต แมนเนจเม้นท์ จํากดั ฉบบัปัจจุบนัจะสินสดุลงในปี 5 

จากนนักองทรัสต์ สามารถใช้สิทธิให้ บริษัท ดสิุต แมนเนจเม้นท์ จํากดั ต่ออายสุญัญาได้อีก 3 คราว คราวละ 

 ปี (สินสดุปี ) ซงึกองทรัสต์จะได้รับค่าเช่า ดงันี 

 

(1) ค่าเช่ารวม 

ค่าเชา่รวม  เท่ากบั ค่าเช่าคงทีสดุท้าย บวกด้วย ค่าเชา่แปรผนั  

 ซงึจะเท่ากับ EBITDA หกัด้วย ส่วนแบ่งของผู้ เช่า(i) หรือ บวกด้วย ส่วนชดเชยจากผู้ เช่า(ii) 

โดยที 

EBITDA หมายถึง กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตดับญัชี ของทรัพย์สิน

ทกีองทรัสต์ลงทนุ ตามสตูรการคํานวณทีอยู่ในข้อ (5) ท้ายนี 

(i) หมายถึง กรณีที EBITDA มากกว่าหรือเท่ากบั ค่าเช่าคงทีเริมต้น 

(ii) หมายถึง กรณีที EBITDA น้อยกว่า ค่าเช่าคงทีเริมต้น 

 

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

สดุท้ายในแต่ละปี (แล้วแต่กรณี) โดยที 

(2.1) ค่าเชา่คงทีเริมต้น 

 (ก) กรณีทีเป็นปีทีต่อสัญญาเช่า จะเท่ากับ 205 ล้านบาทต่อปี หรือ 2 ใน 3 ของค่าเฉลียของค่าเช่ารวม

ย้อนหลงั 3 ปีก่อนหน้า แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า 

 (ข) กรณีในระหว่าง 3 ปี ทีไม่ใช่เป็นปีทีต่อสัญญา จะเท่ากับ 205 ล้านบาทต่อปี หรือค่าเช่าคงทีสุดท้าย

สําหรับปีทีผ่านมา แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า 

 

(2.2) ค่าเช่าคงทีสดุท้าย เท่ากับ ค่าเช่าคงทีเริมต้นหรืออตัราส่วน 2 ใน 3 ของค่าเช่ารวมในปีนนัแล้วแต่จํานวนใดจะ

มากกว่ากัน ผู้ เช่า/เช่าช่วงตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่าคงทีเริมต้นแต่ละปีให้กับ

กองทรัสต์ ดงัน ี

เดือน สดัส่วนของคา่เช่าคงทีเริมต้นแตล่ะปี (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 
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ทงัน ีในรอบปีใด ๆ หากค่าเช่าคงทีเริมต้นทงัหมดทีบริษัท ดสิุต แมนเนจเม้นท์ จํากดั ชําระให้แก่กองทรัสต์น้อย

กว่าค่าเช่าคงทีสดุท้ายตามผลลพัธ์ทีได้จากการคํานวณตามสตูรคํานวณในข้างต้น โดยใช้ข้อมลูทางการเงิน

ของบริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด ทีปรากฎอยู่ในงบการเงินประจําปีทีตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีซึงเป็น

ผู้สอบบญัชีทีอยู่ในบัญชีรายชอืทีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด 

ตกลงทีจะชําระค่าเช่าคงทีสุดท้ายส่วนทีขาดให้แก่กองทรัสต์ ภายในงวดถัดไปหลังจากการคํานวณค่าเช่า

ดงักล่าวได้  

(3) ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rental) 

ค่าเช่าแปรผัน เท่ากับ EBITDA หักด้วย ค่าเช่าคงทีสุดท้าย หักด้วย ส่วนแบ่งของผู้ เช่า(i) หรือ บวกด้วย ส่วน

ชดเชยจากผู้ เช่า(ii) ซงึจะมีการคํานวณในไตรมาสนนัหรือในปีนนั (แล้วแต่กรณี) 

โดยที EBITDA หมายถึง กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัค่าเสือมราคา และค่าใช้จา่ยตดับญัชี ของทรัพย์สิน

ทกีองทรัสต์ลงทนุ ตามสตูรการคํานวณทีอยู่ในข้อ (5) ท้ายนี 

(i) หมายถึง กรณีที EBITDA มากกว่าหรือเท่ากบั ค่าเช่าคงทีเริมต้น 

(ii) หมายถึง กรณีที EBITDA น้อยกว่า ค่าเช่าคงทีเริมต้น 

ทงันี ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าแปรผนัทีบริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด ชําระให้แก่กองทรัสต์ 

แตกต่างจากค่าเช่าแปรผันตามผลลัพธ์ทีได้จากการคํานวณตามสูตรคํานวณในข้างต้น โดยใช้ข้อมูลทาง

การเงินของบริษัท ดสุิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั ทปีรากฎอยู่ในงบการเงินประจําปีทีตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีซึง

เป็นผู้สอบบญัชีทีอยู่ในบญัชีรายชือทไีด้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. บริษัท ดสิุตแมนเนจเม้น จํากดั 

ตกลงทีจะชําระค่าเช่าแปรผนัส่วนทีขาดให้แก่กองทรัสต์ หรือ กองทรัสต์ตกลงหกักลบค่าเช่าแปรผันส่วนทีเกิน 

กบัค่าเช่าทีกองทรัสต์ มีสิทธิได้รับ ภายในงวดถดัไปหลงัจากการคํานวณค่าเช่าดงักล่าวได้ 

(4) ส่วนแบ่งของผู้เช่า หรือ ส่วนชดเชยจากผู้เช่า 

(4.1)  ส่วนแบ่งของผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะในกรณีที EBITDA มากกว่าค่าเช่าคงทีเริมต้น  

โดยทีส่วนแบ่งของผู้ เช่าในไตรมาสนนัหรือในปีนนั (แล้วแต่กรณี) เท่ากบัจํานวนทีตํากว่าระหว่าง 

EBITDA – ค่าเช่าคงทีเริมต้น หรือ  

(EBITDA – 205,000,000) x (1 – ก)  

 ก = ในอตัราร้อยละ 85 ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2565 และในอัตราร้อยละ 80 

หรือตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

กันยายน 5.00 

ตลุาคม 7.50 

พฤศจิกายน 10.00 

ธันวาคม 12.50 
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(4.2)  ส่วนชดเชยจากผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะในกรณีที EBITDA น้อยกว่าค่าเช่าคงทีเริมต้น  

โดยทีส่วนชดเชยจากผู้ เช่า = ค่าเช่าคงทีเริมต้น – EBITDA 

โดย ณ สินปี ค่าเช่าคงทีเริมต้นจะเท่ากบัค่าเช่าคงทีสดุท้าย  

ทงัน ีในการคํานวณ ส่วนแบ่งของผู้ เชา่ หรือ ส่วนชดเชยจากผู้ เชา่ รายไตรมาส จะคํานวณโดยใช้ คา่เชา่คงที

เริมต้น หรือ จาํนวนเงิน 205,000,000 บาท ตามอตัราส่วนของผลรวมของ “สดัส่วนของค่าเชา่คงทเีริมต้นแต่

ละปี” ตามทรีะบใุนตารางข้อ (2) ข้างต้น 

(5) กําไรจากการดาํเนินงานก่อนหักค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ของทรัพย์สนิทกีองทรัสต์

ลงทนุ (EBITDA) 

กําไรจากการดําเนินงาน

ก่อนหกัค่าเสือมราคา 

และค่าใช้จา่ยตดับญัชี 

ของทรัพย์สินที

กองทรัสต์ลงทนุ

(EBITDA) 

EBITDA  = (ข – ค – ง – จ) 

ข   =  รายได้รวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (รายได้ค่าห้องพัก รายได้

ค่าอาหารและเครืองดืม และรายได้จากการดําเนินงานอืนๆ) ในไตร

มาสนนัหรือในปีนนั (แล้วแต่กรณี) 

ค   =  ต้นทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (ต้นทุนค่าห้องพัก ต้นทุน

ค่าอาหารและเครืองดืม และต้นทนุจาการดําเนินงานอืน ๆ ) ในไตรมาส

นนัหรือในปีนนั (แล้วแต่กรณี) 

ง   =  ค่าใช้จ่ายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบกิจการโรงแรม 

ในไตรมาสนนัหรือในปีนนั (แล้วแต่กรณี) 

จ   =  ค่าใช้จ่ายรวมการดําเนินงานอืนจากการประกอบกิจการโรงแรม (ภาษี

โรงเรือน ค่าธรรมเนียมการบริหารโรงแรม ค่าธรรมเนียมประกันภัย

ธุ ร กิ จ ห ยุ ด ช ะ งั ก  ( Business Interruption Insurance)  แ ล ะ

ค่าธรรมเนียมประกันภัยเพือประโยชน์บุคคลภายนอก (Public 

Liabilities Insurance) เป็นต้น) ในไตรมาสนนัหรือในปีนัน (แล้วแต่

กรณี) 

2.4.2  รายละเอียดผู้เช่า 

ชือผู้เชา่ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จาํกดั 

สถานทีตงั เลขที   อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชนั  ถนนพญาไท  

แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

เลขทะเบียนบริษัท 0105553152720 

โทรศพัท์ 02-200-9999 

โทรสาร 02-200-9814 

ทนุจดทะเบียน 9,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว 9,000,000 บาท 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
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คณุสมบตัิและประสบการณ์ผู้ เชา่ 

บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด เป็นผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินของทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่าดุสิตธานี โดยบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด ร้อยละ 

99.99 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด ทงัน ีการทีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินคือ กลุ่ม

ดสิุตธานี จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของโรงแรมทีอยู่ภายใต้กองทรัสต์ เนืองจากทงับริษัท ดสิุตธานี 

จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด มีความเชยีวชาญในทรัพย์สินดงักล่าวเป็นอย่างดี โดย 

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด และผู้จัดการกองทรัสต์สามารถทํางาน

ร่วมกนัในการกําหนดแผนการดําเนินงานทีจําเป็นเพอืให้การดําเนินธุรกิจของโรงแรมทอียู่ภายใต้กองทรัสต์ ให้

ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนืองในระยะยาว 

2.4.3 ผลกระทบของการเปลียนตวัผู้เช่า เมือเกิดเหตุการณ์ทีอาจทาํให้กองทรัสต์ต้องเปลียนตวัผู้เช่า / เช่า

ช่วง 

กรณีทีผู้ เช่า/ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินทีกองทรัสต์ไม่ต่ออายุสญัญา หรือมีการบอกเลิกสญัญาเช่า/เช่าช่วงก่อนครบ

กําหนดสญัญา กองทรัสต์อาจต้องใช้เวลาในการหาบุคคลอืน เพือเข้ามาเป็นผู้ เช่า/ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินดงักล่าว

แทนผู้ เช่า/ผู้ เช่าช่วงเดิม ซึงบุคคลดงักล่าว อาจไม่มีความสามารถหรือคุณสมบตัิไม่เทียบเท่ากับผู้ เช่ารายเดิม 

ซึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ รวมถึงความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี เพือลดความเสียงในกรณีนี ภายใต้สญัญาเช่า/เช่าช่วง กองทรัสต์ได้กําหนดระยะเวลาการเช่า/เช่า

ช่วง  ปี โดยเมือหมดอายสุญัญาเช่า/เช่าช่วงฉบบัแรก คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิในการต่ออายสุญัญาออกไป

อีก  คราว คราวละ  ปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท ดสิุต แมนเนจเม้นท์ จํากดั ไม่ได้เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สิน

ภายใต้กองทรัสต์อีกต่อไป ผู้จัดการกองทรัสต์มีกระบวนการในการพิจารณาคดัเลือกผู้ เช่า/ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน

รายใหม่ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั 

2.4.4  ความสัมพนัธ์เชิงการถือหุ้นหรือความเกียวข้องทางธุรกิจกบัผู้ จัดการกองทรัสต์ 

บริษัท ดสิุต แมนเนจเม้นท์ จํากดั ซงึเป็นผู้ เช่า/เช่าช่วง และผู้จดัการกองทรัสต์มีความสมัพันธ์กันจากการที ทงั 

 บริษัท มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ซึงถือหุ้นจํานวนประมาณร้อยละ .  ของ

จํานวนหุ้นทีออกทงัหมดของทงั  บริษัท ดังนนั บริษัท ดสิุต แมนเนจเม้นท์ จํากดั และผู้จดัการกองทรัสต์ จึงมี

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกนั 

2.4.5  การกําหนดราคาค่าเช่าและเงือนไขเกียวกบัการเช่า 

กองทรัสต์จะได้รับค่าเช่าจากการให้เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินทีลงทุนครังแรก ในรูปแบบของค่าเช่าคงทีและค่าเช่า

ผนัแปร โดยโครงสร้างค่าเช่าจะสอดคล้องกับลกัษณะของการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีกําหนดว่า ค่า

เช่าส่วนทีอ้างองิกบัผลประกอบการของผู้ เช่า (ค่าเช่าแปรผนั) จะไม่เกินกว่าร้อยละ  ของจํานวนเงินค่าเช่าที

กําหนดไว้แน่นอนล่วงหน้า (ค่าเช่าคงที) ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที 

ทจ. /  เรืองการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และประกาศ

อนืใดทีเกียวข้องและทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม 
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2.4.6 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการดาํเนนิธุรกจิระหว่างกองทรัสต์และผู้บริหารจัดการโรงแรม 

แม้ว่าบริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด ได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตัิหน้าทีของบริษัท ดุสิตธานี 

จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ อย่างระมดัระวัง แต่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง

กองทรัสต์ กับ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ก็ยังอาจเกิดขึนได้ เนืองจากบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทในกลุ่มยงัคงทําหน้าทีในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมแห่งอืนๆ ในหลายๆ พืนท ี

อย่างไรก็ตาม โอกาสทีจะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์นนัมีไม่มากนกั เนืองจาก โรงแรมของกลุ่มดุสิตธานี 

ทีไม่ได้เป็นของกองทรัสต์นนั ไม่ได้อยู่ในพืนทีใกล้เคียงกับโรงแรมทีกองทรัสต์เข้าลงทุน (ยกเว้นโรงแรมดุสิต

ปรินเซส เชียงใหม่ ซึงอยู่ในจังหวัดเดียวกับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่) อีกทังแต่ละโรงแรมมีกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายแตกต่างกนัไป ตามลกัษณะการให้บริการ ทําเลทีตงั สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง ซึงล้วนเป็นปัจจยั

สําคญัต่อการตดัสินใจเข้าพกัของลกูค้า ซงึย่อมเลือกเข้าพกัในโรงแรมทีตรงกับความต้องการของตนเองเป็น

หลกั  

นอกจากนีการว่าจ้าง บริษัท ดสิุตธานี จํากดั (มหาชน) ให้บริหารโรงแรม ยงัมีโครงสร้างสญัญาทีสร้างแรงจูงใจ

ในการสร้างผลกําไรในระดับทีดีให้แก่กองทรัสต์อย่างต่อเนือง โดยกําหนดให้มีค่าธรรมเนียมบริหารเพือสร้าง

แรงจงูใจในการเพมิกําไรจากการดําเนินงาน (Gross Operating Profit) ทงันเีพอืเพิมค่าธรรมเนียมบริหารทีจะ

ได้รับ อนัจะช่วยลดความเสียงจากการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวได้  

อีกทงั ข้อตกลงกระทําการต่างๆ โดยภาพรวมแล้วเป็นเงือนไขเพือให้กองทรัสต์สามารถจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินทีลงทุนครังแรกได้อย่างดี และไม่ให้ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) แข่งขันกับโรงแรมภายใต้

กองทรัสต์ และเพือเปิดโอกาสให้กองทรัสต์สามารถขยายการลงทนุในอนาคตได้ 

2.4.7  ข้อมูลเกียวการประกนัรายได้และผู้ประกันรายได้ 

- ไม่มี – 

2.4.8 สรุปสาระสําคัญของสญัญาจัดหาประโยชน์ 

2.4.8.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่า (โครงการโรงแรมดุสติธานี ลากูน่า ภเูกต็) 

ผู้ให้เช่า ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุิตธานี (“กองทรัสต์”) 

ผู้ เช่า บริษัท ดสุิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั (“ผู้เช่า”) 

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

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

ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีพืนทีประมาณ 33 ไร่ 2 งาน 

61.4 ตารางวา ตามสภาพ ณ วนัทีทําสญัญา 

(2) อาคาร สิงปลูกสร้างใด ๆ ซึงไ ด้ปลูกสร้างในทีดินทีเช่า  พ ร้อมทัง

สาธารณูปโภค งานระบบและสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึงเป็นส่วน
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ควบของอาคารทีเช่า ซึงรวมถึง อาคารโรงแรมสงู 3 ชนั โดยมีห้องพกัทงัสิน

จํานวน 226 ห้อง 

(3) เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทีเกียวเนืองซึงได้ใช้ใน

การดําเนินกิจการโรงแรม เช่น เตียง ตู้ เสือผ้า ตู้ เก็บของ สุขภัณฑ์  

เครืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตงัแต่วนัททีําสญัญาฉบบันี ทงัน ีเว้นแต่กองทรัสต ์DREIT

ได้ใช้สิทธิต่ออายสุญัญาฉบบัต่อไปตามข้อกําหนดและเงือนไขของสญัญาฉบบันี  

ค่าเช่า ค่าเช่าจะเป็นอัตราและวิธีการคํานวณรวมกันของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตามทีระบุในส่วนที 2.4.1  

“การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์”  

หน้าทขีองผู้เช่า สาระสําคญัของหน้าทีของผู้ เชา่ตามสญัญาเช่า มีดงัต่อไปน ี

(1) ผู้ เช่าจะใช้ทรัพย์สินทีเช่าตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามทีระบุไว้ใน

สญัญา และจะไม่ประกอบธุรกิจทีไม่ถกูต้องตามกฎหมายในทรัพย์สินทีเช่า

ดงักล่าว 

(2) ผู้ เช่าจะต้องจัดให้มีผู้ บริหารโรงแรมทีเช่าในระดับสากลในการประกอบ

ธุรกิจโรงแรมภายใต้ข้อกําหนดและเงือนไขทีกองทรัสต์ DREIT ยอมรับ 

ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันีและระยะเวลาการเช่าทีจะได้มี

การขยายออกไป (หากมี)  

(3) ผู้ เช่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างสงูสดุในการดูแลทรัพย์สินทีเช่าให้อยู่ใน

สภาพทดีี ตลอดระยะเวลาการเช่า  

(4) ผู้ เช่าต้องไม่กระทําหรือยินยอมให้บุคคลใดบุคคลหนึงกระทําการใด ๆ บน

ทรัพย์สินทีเช่าซงึเป็นการกระทําทีผิดกฎหมาย หรือการกระทําดงักล่าวอาจ

เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ หรือมลีกัษณะเป็นทีน่ารังเกียจหรือก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนหรือรําคาญแก่บคุคลอืน ๆ  

(5) ผู้ เช่าตกลงประกอบกิจการโรงแรมและธุรกิจทีเกียวข้องตามวัตถุประสงค์

ของสญัญา เท่านนั และผู้ เช่าตกลงจะไมก่่อหนีหรือภาระผูกพนัใด ๆ เว้นแต่

การก่อหนีหรือภาระผูกพนัอนัเกิดขึนเนืองจากการประกอบธุรกิจตามปกติ

สําหรับโรงแรมและธุรกิจทีเ กียวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการ

ดําเนินการของโรงแรม หรือการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนีหรือสัญญาที

เกียวข้อง ผู้ เช่าตกลงจะดํารงสัดส่วนของหนีสินต่อทุน (Debt to Equity 

Ratio) ของผู้ เช่าไว้ในอตัรา 2.5 ต่อ 1 โดยคํานวณเฉพาะการก่อหนีซึงเป็น
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การกู้ยืมเงนิจากสถาบันการเงิน โดยไม่รวมถึงการกู้ยืมเงินจากบริษัท ดุสิต

ธานี จํากดั (มหาชน) ตามทีกําหนดในสญัญาเช่า 

(6) ผู้ เช่าจะปฏิบตัิตามข้อตกลง เงือนไข และข้อกําหนดของกฎหมายใด ๆ  อัน

เป็นสาระสําคญัต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยเคร่งครัด  

(7) ผู้ เช่าจะปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงือนไขอนัเป็นสาระสําคญั และดํารงไว้ซึง

ใบอนุญาตต่าง ๆ ทีสําคญัต่อการประกอบกิจการโรงแรมตลอดระยะเวลา

ตามสญัญาฉบบันี 

(8) ผู้ เช่าจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพนัใด ๆ เหนือทรัพย์สินทีเช่า 

การประกันภัย  (1) ผู้ เช่าตกลงจะจัดให้มีการทําประกันภัยสําหรับทรัพย์สินทีเช่าตลอด

ระยะเวลาเช่าในลักษณะการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 

Interruption Insurance)  

(2) ผู้ เช่าตกลงจะจัดให้มีการทําประกันภัยสําหรับทรัพย์สินทีเช่าตลอด

ระยะเวลาเช่าในลกัษณะการเอาประกนัความเสียงภยับุคคลทีสาม (Public 

Liabilities) ภายใต้จํานวนทุนประกัน ข้อกําหนดและเงือนไขทีกองทรัสต์ 

DREIT ให้ความเห็นชอบ 

(3) ผู้ เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบชําระค่าเบียประกันสําหรับการประกันภัยข้างต้น

ทงัหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว  

(4) ผู้ เช่าตกลงทีจะใช้ความพยายามอย่างดีทีสดุ ในการร่วมดําเนินการใด ๆ ที

จําเป็น และเรียกร้องให้บริษัทประกันภยัจ่ายค่าสินไหมทดแทนอนัพึงได้รับ

โดยเร็ว 

การโอนสิทธิการเช่า

และการให้เช่าช่วง 

 

(1) ผู้ เช่าสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าทีภายใต้สญัญาฉบบันีไม่ว่าทงัหมด

หรือบางส่วนให้แก่บุคคลอืนใด โดยต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก

กองทรัสต์ DREIT เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการโอนสิทธิดงักล่าวเท่านนั 

(2) กอ ง ท รัส ต์  DREIT ยิ น ย อม ใ ห้ผู้ เ ช่ า นํ าท รัพ ย์ สิน ที เ ช่ า อ อก ใ ห้ แก่

บคุคลภายนอกเช่าช่วงพืนทใีนทรัพย์สินทีเชา่บางส่วนตามวตัถปุระสงคข์อง

การเช่าตามทีระบไุว้ในสญัญาเช่าเท่านนั 

(3) กองทรัสต์ DREIT สามารถโอนทงัสิทธิและหน้าทีทงัหมด (ไม่ว่าบางส่วน

หรือทังหมด) ตามสัญญาฉบับนีให้แก่บุคคลใด ๆ ได้ก็ต่อเมือได้รับความ

ยินยอมจากผู้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ

แห่งการเลกิสัญญา 

เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยฝ่ายผู้เช่า 
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(ก) ผู้ เช่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงซงึเป็นสาระสําคญัตามทีระบุไว้ใน

สัญญาฉบับนีหรือสัญญาจ้างบริหารงาน หรือผิดคํา รับรองซึงเ ป็น

สาระสําคญัทีให้ไว้ในสญัญาฉบบันีหรือสญัญาจ้างบริหารงาน  

(ข) ผู้ เช่าผิดนดัชําระหนีเงินตามเงอืนไขของสญัญากู้ยืมเงิน หนีคําประกนั และ/

หรือ ตราสารหนี และ/หรือ ตราสารทางการเงินใด ๆ หรือหนีใด ๆ ก็ตามซงึ

หนเีงินทีผิดนดัมีมลูค่ารวมกนัเกินกว่า 10,000,000 บาท 

(ค) เมือผู้ เช่าถูกฟ้องร้องดําเนินคดี หรือมีเหตุการณ์อืนใด ทีจะก่อให้เกิดความ

เสียหายในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินการหรือสถานะทาง

การเงินของผู้ เชา่ หรือจะกระทบกระเทือนต่อการปฏิบตัิตามสญัญานีของผู้

เช่าอย่างมีนยัสําคัญ  

(ง) เมือมีการแก้ไขเปลียนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิกใบอนุญาต หนังสือ

รับรอง หนงัสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใด ๆ ทีผู้ เช่าได้รับจากหน่วยงานของ

รัฐ เจ้าหน้าที บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ซงึผู้ เช่าจําเป็นต้องมีไว้ หรือใช้ใน

การประกอบธุรกิจหลกัของผู้เช่า ซงึมีผลกระทบในทางลบ อย่างมีนยัสําคญั

ต่อการดําเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภเูก็ต 

(จ) เมือผู้ เช่าถกูดําเนินการโดยทางกฎหมาย หรือคําสงัของรัฐ หรือเพราะกรณี

อืนใดอันมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถในการ

ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีของผู้ เชา่ได้ 

(ฉ) ในกรณีทีผู้ เช่าถูกศาลสงัพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสงัให้ล้มละลาย หรืออยู่

ในขนัตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมีการร้องขอให้ฟืนฟูกิจการ

ของผู้ เช่าต่อศาลหรือหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง หรือกระบวนการอืนใด

ในทํานองเดียวกนั  

(ช) ผู้ เช่าเริมกระบวนการ หรือขนัตอนตามกฎหมายเพือเลิกกิจการ หรือฟืนฟู

กิจการ หรือเพือแต่งตงัเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ ทําแผน ผู้ บริหารแผน 

ผู้ดูแลทรัพย์สิน หรือเจ้าพนกังานทีปฏิบัติหน้าทีในทํานองเดียวกนั  

(ซ) ในกรณีทีผู้ เช่าได้หยุดประกอบกิจการทังหมด หรือบางส่วนซึงทําให้

กองทรัสต์ DREIT ไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่าได้อย่างมี

นยัสําคญั 

(ฌ) ในกรณีทีทปีระชมุของผู้เช่ามีมติให้ขายหรือโอนกิจการทงัหมดหรือบางส่วน

ทสีําคญัให้แก่บุคคลอืน หรือควบบริษัทกับบุคคลอืน ซงึกองทรัสต์ DREIT 

เห็นว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อการชําระค่าเช่าหรือการ
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ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์

อกัษรจากกองทรัสต์ DREIT 

(ญ) ในกรณีทีบริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) ปฏิบตัิผิดเงือนไขหรือข้อกําหนด 

ใด ๆ ตามทีกําหนดในสัญญาตกลงกระทําการระหว่างบริษัท ดุสิตธานี 

จํากัด (มหาชน) และกองทรัสต์ DREIT 

เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยฝ่ายกองทรัสต์ DREIT 

ในกรณีทีกองทรัสต์  DREIT ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที เป็น

สาระสําคญัใด ๆ ตามทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี หรือสัญญาทีเกียวข้องซงึกองทรัสต์ 

DREIT เป็นคู่สัญญา หรือผิดคํารับรองตามทีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี และกองทรัสต์ 

DREIT ไม่สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 30 

(สามสิบ) วนัทําการนบัจากวนัทีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่งการผิดสญัญานนั หรือ

ภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีทีการไม่ปฏิบัติตาม

ข้อตกลงหรือเงือนไขทีระบไุว้ในสญัญาฉบบันีเป็นผลเนอืงมาจากกรณีดงัต่อไปนี 

(ก) การทดีสิุตธานีในฐานะคู่สญัญาของสญัญาจะซือจะขายทดีินและอาคารไม่

ปฏิบัติหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสัญญาจะซือจะขายทีดินและอาคาร หรือ

ผิดคํารับรองทีกําหนดไว้ในสญัญาจะซือจะขายทดีินและอาคาร 

(ข) เป็นเหตสุดุวิสยั 

ผลของการผิดนัด

หรือผลอนัเกดิจาก

เหตุแห่งการเลิก

สัญญา 

สญัญาเช่าให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงในการบอกเลิกสญัญาเช่าช่วงฉบับนี

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงได้ เว้นแต่

เหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดจากเหตสุดุวิสยัตามนิยามทีกําหนดไว้ในสญัญาเช่า 

คํามนัว่าจะเช่า

ทรัพย์สินทเีช่าและ

เงอืนไขในการต่อ

อายุสัญญา 

ผู้ เช่าตกลงให้คํามันแก่ กองทรัสต์ DREIT ว่าจะเช่าทรัพย์สินทีเช่าจากกองทรัสต์ 

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

2.4.8.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่าช่วง (โครงการโรงแรมดุสติธานี หวัหนิ) 

ผู้ให้เช่าช่วง ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุิตธานี (“ผู้ให้เช่า”) 

ผู้ เช่าช่วง บริษัท ดสุิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั (“ผู้เช่า”) 
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ทรัพย์สินทเีช่า (1) ทดีินทงัหมดหรือบางส่วน (แล้วแต่กรณี) ทีเป็นทีตงัของโรงแรมดสิุตธานี หวั

หิน ตามโฉนดเลขที 6101, 6102, 24102, 24103 และ 24104 ตงัอยู่ทีเลขที 

1349 ถนนเพชรเกษม อาํเภอชะอํา จังหวดัเพชรบรีุ  เนือทรีวมประมาณ 63 

ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา รวมถึงส่วนควบของทีดินทีเช่า  

(2) อาคารดงัต่อไปนี 

1. อาคารโรงแรม 7 ชนั โดยมีห้องพกัทงัสินจํานวน 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. อาคารเก็บแก็ส 

10. อาคารห้องเครือง 

11. สนามเทนนิส 4 สนาม 

12. สระบวัขนาดใหญ่ 

13. สระว่ายนํา 2 สระ 

(3) เฟอร์นิเจอร์ เครืองมือ และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทีเกียวเนือง

ซงึได้ใช้ในการดําเนินกิจการโรงแรม เช่น เตียง ตู้ เสือผ้า ตู้เก็บของ สขุภณัฑ์ 

เครืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตงัแต่วนัททีําสญัญาฉบบันี ทงัน ีเว้นแต่กองทรัสต์ DREIT

ได้ใช้สิทธิต่ออายสุญัญาฉบบัต่อไปตามข้อกําหนดและเงือนไขของสญัญาฉบบันี  

สิทธิในการต่ออายุ

สัญญาเช่าเมอืสัญญา

เช่าครบกําหนด 

กองทรัสต์ DREITมีสิทธิเรียกให้ผู้ เช่าเช่าทรัพย์สินทีเช่าต่อไปภายหลังจากสินสุด

สญัญาฉบบันีภายใต้เงือนไขทีกําหนดในสญัญา แต่ทงันีจะต่อออกไปได้ไม่เกินคราว

ละ 3 ปี  
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ค่าเช่า ค่าเช่าจะเป็นอัตราและวิธีการคํานวณรวมกันของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 

โรงแรมดสุิตธานี หวัหิน และโรงแรมดุสิตดีท ูเชียงใหม่ ตามทีระบใุนส่วนที 2.4.1 “การ

จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์”  

หน้าทขีองผู้เช่า สาระสําคัญของหน้าทีของผู้ เช่าตามสัญญาเช่า มีเงือนไขเหมือนกับหน้าทีของผู้ เช่า

ตามสญัญาเช่าโรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภเูก็ต 

การประกันภัย การประกันภยัมีเงอืนไขเหมือนกบัการประกนัภยัตามสญัญาเช่าโรงแรมดสิุตธานี ลา

กนู่า ภูเก็ต 

การโอนสิทธิการเช่า

และการให้เช่าช่วง 

การโอนสิทธิการเช่าและการให้เช่าช่วงมีเงือนไขเหมือนกับการโอนสิทธิการเช่าและ

การให้เช่าช่วงตามสญัญาเชา่ โรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูก็ต 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ

แห่งการเลกิสัญญา 

(1) เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยฝ่ายผู้ เช่า มีเงือนไขเหมือนกับเหตุผิดนัดผิด

สญัญาตามสญัญาเช่าโรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูก็ต 

(2) เหตุผิดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายกองทรัสต์ DREIT 

ในกรณีทีกองทรัสต์ DREIT ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที เป็น

สาระสําคัญใด ๆ ตามทีระบุไว้ในสญัญาฉบับนี หรือสญัญาทีเกียวข้องซงึกองทรัสต์ 

DREIT เป็นคู่สัญญา หรือผิดคํารับรองตามทีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี และกองทรัสต์ 

DREIT ไม่สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 30 วัน

ทําการนับจากวันทีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน หรือภายใน

ระยะเวลาใด ๆ  ทีคู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่ในกรณีทีการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือ

เงอืนไขทีระบุไว้ในสญัญาฉบบันีเป็นผลเนอืงมาจากกรณีดงัต่อไปนี 

(ก) การที DTPP ในฐานะคู่สญัญาของสัญญาเช่าทีดินและอาคารไม่

ปฏิบัติหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสัญญาเช่าทีดินและอาคาร หรือ

ผิดคํารับรองทีกําหนดไว้ในสญัญาเช่าทีดินและอาคาร 

(ข) เป็นเหตสุดุวิสยั 

ผลของการผิดนัด

หรือผลอนัเกดิจาก

เหตุแห่งการเลิก

สัญญา 

 

1) กองทรัสต์ DREIT มีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันีโดยบอกกล่าวให้แก่ผู้ เช่าทราบ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี และ/

หรือ เรียกค่าเสียหายจากผู้ เช่าได้ และใช้สิทธิบังคับเอากับหลักประกัน

ตามทีกําหนดไว้ในสัญญา หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงตามทีได้

กําหนดไว้ใน เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยฝ่ายผู้ เช่าเกิดขึน (ซึงมีเงือนไข

เหมือนกับเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามสัญญาเช่าโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า 

ภเูกต็) 
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2) ผู้ เช่ามีสิทธิเลิกสัญญาเช่าฉบับนี โดยบอกกล่าวให้แก่กองทรัสต์ DREIT 

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี 

และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจาก กองทรัสต์ DREIT ได้ หากมีเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หนึงตามทีได้กําหนดไว้ในข้อ (2) ของเหตผิุดนดัหรือเหตแุห่งการ

เลิกสญัญาข้างต้น  

3) ในกรณีทีกองทรัสต์ DREIT โอนสิทธิและหน้าทีภายใต้เงอืนไขการโอนสิทธิ

การเช่าและการให้เช่าช่วงของสญัญาฉบบันีข้างต้น (ซงึมีเงือนไขเหมือนกบั

การโอนสิทธิการเช่าและการให้เช่าช่วงตามสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี 

ลากูน่า ภูเก็ต) ทงักองทรัสต์ DREIT และผู้ เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญาฉบบันี

โดยการบอกกล่าวแก่คู่สญัญาอีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 30 วนั และคู่สญัญาไม่สิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อคู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง เว้น

แต่สิทธิและหน้าทีทเีกิดขึนก่อนการเลิกสญัญาดงักล่าว 

คํามนัว่าจะเช่า

ทรัพย์สินทเีช่าและ

เงอืนไขในการต่อ

อายุสัญญา 

ผู้ เช่าตกลงให้คํามนัแก่กองทรัสต์ DREIT ว่าจะเช่าทรัพย์สินทีเช่าจากกองทรัสต์ 

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

2.4.8.3 สรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่า (โครงการโรงแรมดุสติดทีู เชียงใหม่) 

ผู้ให้เช่า ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุิตธานี (“กองทรัสต์”) 

ผู้ เช่า บริษัท ดสุิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั (“ผู้เช่า”) 

ทรัพย์สินทเีช่า 1. ทดีินตามโฉนดเลขที 20166, 20167, 12435, 12434, 12433, 12432 และ 

2503 ตังอยู่ทีเลขที 100 ถนนช้างคลาน ตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ เนอืทีรวมประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา รวมถึงส่วน

ควบของทีดินทีเช่า 

2. สิงปลกูสร้างใด ๆ ซงึได้ปลกูสร้างในทีดินทีเช่า พร้อมทงัสาธารณปูโภค งาน

ระบบและสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึงเป็นส่วนควบของอาคารทีเช่า 

ซึงประกอบด้วย อาคารโรงแรมสูง 11 ชัน (รวมชันใต้ดิน) จํานวน 1 หลัง 

และ อาคารสํานกังาน 3 ชนั จํานวน 2 หลงั 

3. เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทเีกียวเนืองซึงได้ใช้ใน

การดําเนินกิจการโรงแรม เช่น เตียง ตู้ เสือผ้า ตู้ เก็บของ สุขภัณฑ์  

เครืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  
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ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตงัแต่วนัททีําสญัญาฉบบันี ทงัน ีเว้นแต่กองทรัสต์ DREIT 

ได้ใช้สิทธิต่ออายสุญัญาฉบบัต่อไปตามข้อกําหนดและเงือนไขของสญัญาฉบบันี  

สิทธิในการต่ออายุ

สัญญาเช่าเมอืสัญญา

เช่าครบกําหนด 

สิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่าเมือสญัญาเช่าครบกําหนดมีเงือนไขเหมือนกับสิทธิใน

การต่ออายสุญัญาเช่าเมือสญัญาเช่าครบกําหนดตามสญัญาเช่าโรงแรมดสิุตธานี ลา

กนู่า ภเูก็ต 

เงอืนไขในการต่อ

อายุสัญญาเช่าเมอื

สัญญาเช่าครบ

กําหนด 

เงือนไขในการต่ออายุสัญญาเช่าเมือสัญญาเช่าครบกําหนดมีเงือนไขเหมือนกับ

เงือนไขในการต่ออายุสัญญาเช่าเมือสญัญาเช่าครบกําหนดตามสัญญาเช่าโรงแรม

ดสิุตธานี ลากนู่า ภเูก็ต 

ค่าเช่า ค่าเช่าจะเป็นอัตราและวิธีการคํานวณรวมกันของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 

โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน และโรงแรมดุสิตดีท ูเชียงใหม่ ตามทรีะบใุนส่วนที 2.4.1 “การ

จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์” 

หน้าทขีองผู้เช่า สาระสําคัญของหน้าทีของผู้ เช่าตามสัญญาเช่า มีเงือนไขเหมือนกับหน้าทีของผู้ เช่า

ตามสญัญาเช่า โรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูก็ต 

การประกันภัย  การประกนัภยัมีเงือนไขเหมือนกับการประกันภยัตามสญัญาเช่า โรงแรมดุสิตธานี ลา

กนู่า ภเูก็ต 

การโอนสิทธิการเช่า

และการให้เช่าช่วง 

การโอนสิทธิการเช่าและการให้เช่าช่วงมีเงือนไขเหมือนกับการโอนสิทธิการเช่าและ

การให้เชา่ช่วงตามสญัญาเช่า โรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูก็ต 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ

แห่งการเลกิสัญญา 

(1) เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยฝ่ายผู้ เช่า มีเงือนไขเหมือนกับเหตุผิดนัดผิด

สญัญาตามสญัญาเช่า โรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูก็ต 

(2) เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายกองทรสัต์ DREIT 

ในกรณีที กองทรัสต์ DREIT รวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทีเป็น

สาระสําคญัใด ๆ ตามทีระบุไว้ในสญัญาฉบบันี หรือสญัญาทีเกียวข้องซงึกองทรัสต์ 

DREIT เป็นคู่สัญญา หรือผิดคํารับรองตามทีให้ไว้ในสัญญาฉบับนี และกองทรัสต์ 

DREIT ไม่สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 30 วัน

ทําการนับจากวันทีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน หรือภายใน

ระยะเวลาใด ๆ ทีคู่สัญญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีทีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

หรือเงอืนไขทีระบไุว้ในสญัญาฉบบันีเป็นผลเนอืงมาจากกรณีดงัต่อไปนี 

(ก) การที DTPP ในฐานะคู่สัญญาจะซือจะขายทีดินและอาคารไม่

ปฏิบัติหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสัญญาจะซือจะขายทีดินและ
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อาคาร หรือผิดคํารับรองทีกําหนดไว้ในสญัญาจะซือจะขายทีดิน

และอาคาร 

(ข) เป็นเหตุสดุวิสยั 

ผลของการผิดนัด

หรือผลอนัเกิดจาก

เหตุแห่งการเลิก

สัญญา 

สญัญาเช่าให้สิทธิแก่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงในการบอกเลิกสญัญาเช่าฉบับนีเป็น

ลายลักษณ์อักษร และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงได้ หากมี

เหตุการณ์เกิดขึนตามทีกําหนดไว้ในเหตุผิดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ เช่าข้างต้น (ซึงมี

เงือนไขเหมือนกับเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามสัญญาเช่า โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า 

ภเูก็ต) 

คํามนัว่าจะเช่า

ทรัพย์สินทเีช่าและ

เงือนไขในการต่อ

อายุสัญญา 

ผู้ เช่าตกลงให้คํามันแก่กองทรัสต์ DREIT ว่าจะเช่าทรัพย์สินทีเช่าจากกองทรัสต์ 

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

 

2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้าลงทนุเพิมเติมครังที 1 

2.5.1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทกีองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุนเพิมเติมครังท ี1 

กองทรัสต์ DREIT จดัให้ DMI ในฐานะบริษัทย่อยทกีองทรัสต์ลงทนุ นําทรัพย์สินทกีองทรัสต์ DREIT 

เข้าลงทุนเพิมเติมครังท ี  ออกให้เช่าช่วงและให้เชา่แก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ซงึได้แก่ DMM ซงึเป็นบริษัท

ย่อยของ DMCO เพอืนําไปจดัหาประโยชน์และชาํระคา่เช่าให้แก่ DMI โดย DMM จะว่าจ้างให้ DWM ให้เป็น

ผู้บริหารโรงแรม ซึงเป็นบริษัทที DTC ถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวทางตรงร้อยละ .  ของจาํนวนหุ้นทีจําหน่าย

ได้แล้วทงัหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จดัการกองทรัสต ์

บจก. ดสิุต มลัดีฟส์  

แมนเนจเม้นท์ท ์

บจก. ดสุิต แมนเนจเม้นท์  

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

กองทรัสต์ DREIT 

ลงทนุ จ่าย
ประโยชน์
ตอบแทน 

ทรัสต ี
ตรวจสอบดแูล
กองทรัสต ์

จ่ายค่าธรรมเนียม 

บริหารจดัการกองทรัสต์ 

จ่ายค่าธรรมเนียม 

โรงแรมดสิุตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 

โรงแรมดสิุตธานี หวัหิน 

 

โรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ 

 

โรงแรมดสิุตธานี มลัดีฟส์ 

 

ลงทนุในบ. ย่อย % 

บจก. ดสุิต มลัดีฟส์ อินเวสเม้นท ์

ลงทนุ 

ให้เช่า/เช่าช่วง 

ให้เช่าช่วง 

บมจ. ดสิุตธาน ี

บจก. ดสุิต เวิล์ด

วายด์ มลัดีฟส์ 

จ้างบริหาร 
โรงแรม 

จ้าง
บริหาร 
โรงแรม 

บจก. ดสิุตธานี รีท 

ลงทนุ % 
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หมายเหตุ :  บริษัท ดสิุต แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“DMCO”) 

บริษัท ดสิุต มลัดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จํากดั (“DMI”) 

บริษัท ดสิุต มลัดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั (“DMM”) 

 บริษัท ดสุิต มลัดีฟส์ เวิล์ดวายด์ จาํกัด (“DWM”) 

DMI นําทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้าลงทนุเพมิเติมครังท ี1 ออกให้เช่าช่วงและเช่าแก่ DMM โดยมี

ระยะเวลาของสัญญาเช่าประมาณ 21 ปี โดยรายละเอียดของค่าเช่ามีลกัษณะดงันี 

1. ค่าเช่ารวม 

ค่าเชา่รวม  เท่ากับ ค่าเช่าคงทีสดุท้าย บวกด้วย ค่าเช่าแปรผนั  

 ซงึจะเท่ากบั EBITDA หกัด้วย ส่วนแบ่งของผู้ เชา่ หรือ บวกด้วย ส่วนชดเชยจากผู้เช่า 

โดยที 

EBITDA หมายถึง กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ของ

ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT จะเข้าลงทนุเพิมเติมครังท ี1 

(i) หมายถึง กรณีที EBITDA มากกว่าหรือเท่ากบั ค่าเช่าคงทีเริมต้น 

(ii) หมายถึง กรณีที EBITDA น้อยกว่า ค่าเช่าคงทีเริมต้น 

2. ค่าเช่าคงทีรายปี (Fixed Rental) 

ค่าเชา่คงทีรายปี หมายถึง ค่าเช่าคงทีเริมต้นในแต่ละปี หรือ ค่าเช่าคงทีสดุท้ายในแต่ละปี (แล้วแต่กรณี) โดยที 

2.1 ค่าเช่าคงทีเริมต้น 

(ก) กรณีปี 2563 หรือปีทีครบกําหนดทุกๆ 3 ปี นบัจากปี 2563  

 จะเท่ากบั 7,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2 ใน 3 ของค่าเฉลียของค่าเช่ารวมย้อนหลงั 3 ปีก่อนหน้า 

แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า 

(ข) กรณีปีอนืๆ ทีไม่ใช่ปีตามข้อ (ก) ข้างต้น 

จะเท่ากบั 7,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือค่าเช่าคงทีสดุท้ายสําหรับปีทีผ่านมา แล้วแต่จํานวนใดจะ

มากกว่า 

2.2 ค่าเช่าคงทีสุดท้าย เท่ากับ ค่าเช่าคงทีเริมต้นหรืออัตราส่วน 2 ใน 3 ของค่าเช่ารวมในปีนันแล้วแต่

จํานวนใดจะมากกว่ากนั 

ผู้ เช่า/เช่าชว่งตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามสดัส่วนของค่าเช่าคงทีเริมต้นแต่ละปีให้กบั DMI ดงัน ี

เดือน สัดส่วนของค่าเช่าคงทีเริมต้นแต่ละปี 

(ร้อยละ) 

มกราคม 10.50 

กมุภาพนัธ์ 14.00 

มีนาคม 13.50 

เมษายน 10.50 
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เดือน สัดส่วนของค่าเช่าคงทีเริมต้นแต่ละปี 

(ร้อยละ) 

พฤษภาคม 7.00 

มิถนุายน 4.00 

กรกฎาคม 4.00 

สิงหาคม 8.00 

กนัยายน 9.00 

ตลุาคม 6.50 

พฤศจิกายน 7.00 

ธันวาคม 6.00 

ทงันี ในรอบปีใดๆ หากค่าเช่าคงทีเริมต้นทงัหมดที DMM ชําระให้แก่ DMI น้อยกว่าค่าเช่าคงทีสุดท้ายตาม

ผลลพัธ์ทีได้จากการคํานวณตามสตูรคํานวณในข้างต้น โดยใช้ข้อมลูทางการเงินของ DMM ทีปรากฏอยู่ในงบ

การเงินประจําปีทีตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ DMM ซึงเป็นผู้สอบบญัชีทีมีชือเสียงในระดับสากล โดยที 

DMM ตกลงทีจะชําระค่าเช่าคงทีสุดท้ายส่วนทีขาดให้แก่ DMI ภายในงวดถัดไปหลังจากการคํานวณค่าเช่า

ดงักล่าวได้ 

3. ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rental) 

ค่าเช่าแปรผัน เท่ากับ EBITDA หักด้วย ค่าเช่าคงทีสุดท้าย หักด้วย ส่วนแบ่งของผู้ เช่า หรือ บวกด้วย ส่วน

ชดเชยจากผู้ เช่า ซงึจะมีการคํานวณในไตรมาสนนัหรือในปีนนั (แล้วแต่กรณี) 

โดยที 

EBITDA  หมายถึง กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชีของ

ทรัพย์สินทกีองทรัสต์ DREIT จะเข้าลงทนุเพมิเติมครังที 1 

(i) หมายถึง กรณีที EBITDA มากกว่าหรือเท่ากบั ค่าเช่าคงทีเริมต้น 

(ii) หมายถึง กรณีที EBITDA น้อยกว่า ค่าเช่าคงทีเริมต้น 

การคํานวณค่าเช่าแปรผันในแต่ละไตรมาส จะคํานวณโดยใช้ยอดสะสมของ EBITDA ตงัแต่ต้นปี และยอดค่า

เช่าคงทขีนัต้นสะสมตงัแต่ต้นปีเป็นฐานในการคํานวณ 

ทงันี ในรอบเดือนใด ๆ หากค่าเช่าแปรผันทีผู้ เช่าชําระให้แก่ผู้ ให้เช่าแตกต่างจากค่าเช่าแปรผันตาม

ผลลัพธ์ทีได้จากการคํานวณตามสตูรคํานวณในข้างต้น โดยใช้ข้อมลูทางการเงินของผู้ เช่าทีปรากฎอยู่ในงบ

ภายใน หรือ งบการเงินประจําปีทีตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ เช่า ซึงเป็นผู้สอบบญัชีทีมีชอืเสียงในระดับ

สากล ผู้ เช่าตกลงทีจะชําระค่าเช่าแปรผนัส่วนทีขาดให้แก่ผู้ให้เช่า หรือ ผู้ให้เช่าตกลงหกักลบค่าเช่าแปรผนัส่วน

ทเีกิน กบัค่าเช่าทผีู้ ให้เช่ามีสิทธิได้รับ ภายในเดือนถดัไปหลงัจากการคํานวณค่าเช่าดงักล่าวได้ 

โดยในรอบไตรมาสบญัชีใดๆ หากผลรวมค่าเช่าแปรผันทงัหมดทีผู้ เช่าได้ชําระให้แก่ผู้ ให้เช่ามีจํานวน

มากกว่า ค่าเช่าแปรผันซึงผู้ ให้เช่าควรจะได้รับเมือคํานวณตามสตูรคํานวณข้างต้น โดยใช้ข้อมลูทางการเงิน
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ของผู้ เช่าทีปรากฏในงบการเงินประจําไตรมาสทีจดัทําโดยผู้ เช่า และ/หรือ งบการเงินประจําไตรมาสทีสอบทาน

โดยผู้สอบบัญชีของผู้ เช่า และ/หรือ งบการเงินประจําปีทีตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ เช่า (แล้วแต่กรณี) 

ผู้ให้เช่าตกลงชําระคืนเงนิส่วนต่างดังกล่าวให้ผู้ เช่าภายใน 60 นบัจากวนัสินไตรมาส 

4. ส่วนแบ่งของผู้เช่า หรือ ส่วนชดเชยจากผู้เช่า 

4.1  ส่วนแบ่งของผู้เชา่ ให้หมายถงึเฉพาะในกรณีที EBITDA มากกวา่ค่าเช่าคงทีเริมต้น  

โดยทีส่วนแบ่งของผู้ เช่าในไตรมาสนนัหรือในปีนนั (แล้วแต่กรณี) เท่ากบัจํานวนทีตํากว่าระหว่าง 

EBITDA – ค่าเชา่คงทีเริมต้น หรือ  

(EBITDA – 7,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ) x (1 – ก)  

 ก = ในอตัราร้อยละ 90 

4.2 ส่วนชดเชยจากผู้เชา่ ให้หมายถงึเฉพาะในกรณีที EBITDA น้อยกว่าคา่เช่าคงทเีริมต้น  

โดยทีส่วนชดเชยจากผู้ เชา่ = คา่เช่าคงทีเริมต้น – EBITDA 

โดย ณ สินปี ค่าเชา่คงทีเริมต้นจะเท่ากบัค่าเช่าคงทีสดุท้าย 

ทงันี ในการคํานวณ ส่วนแบ่งของผู้ เช่า หรือ ส่วนชดเชยจากผู้ เช่า รายไตรมาส จะคํานวณโดยใช้ ค่าเช่าคงที

เริมต้น หรือ จํานวนเงิน 7,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ คูณด้วยอตัราส่วนของผลรวมของ “สดัส่วนของค่าเชา่คงที

เริมต้นแต่ละปี” ของไตรมาสนนั 

5. กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักค่าเสือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ 

DREIT เข้าลงทุนเพิมเติมครังท ี1 (EBITDA) 

กําไรจากการ

ดําเนินงานก่อนหกัค่า

เสือมราคา และ

ค่าใช้จา่ยตดับญัชี 

ของทรัพย์สินที

กองทรัสต์ DREIT เข้า

ลงทนุเพมิเติมครังที 1 

(EBITDA) 

EBITDA  = (ก – ข – ค – ง) 

ก  =  รายได้รวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 

รายได้ค่าห้องพกั รายได้ค่าอาหารและเครืองดืม และรายได้จากการ

ดําเนินงานอืนๆ) ในไตรมาสนนัหรือในปีนนั (แล้วแต่กรณี) 

ข  =  ต้นทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 

ต้นทุนค่าห้องพกั ต้นทุนค่าอาหารและเครืองดมื และต้นทุนจากการ

ดําเนินงานอืนๆ) ในไตรมาสนนัหรือในปีนนั (แล้วแต่กรณี) 

ค  =  ค่าใช้จ่ายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบกิจการโรงแรม  

ในไตรมาสนนัหรือในปีนนั (แล้วแต่กรณี) 

ง  =  ค่าใช้จ่ายรวมการดําเนินงานอืนจากการประกอบกิจการโรงแรม 

(รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ภาษีโรงเรือน ค่าธรรมเนียมการบริหาร

โรงแรม ค่ าธรรมเนียมประกันภัยธุ รกิจหยุดชะงัก (Business 

Interruption Insurance) และค่าธรรมเนียมประกันภัยเพือประโยชน์

บุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) เป็นต้น) ในไตรมาส

นนัหรือในปีนนั (แล้วแต่กรณี) 
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หมายเหต:ุ กรณีปีของสญัญามีระยะเวลาการเช่าไม่เต็มเดือน หรือไม่เต็มปีปฏิทิน (แล้วแต่กรณี) ให้คู่สญัญา

คํานวณค่าเช่าตามข้างต้นเป็นรายวนัโดยอนโุลม 

 

2.5.2 รายละเอยีดของผู้ เช่าหลกัของทรัพย์สินทกีองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุนเพิมเติมครังท ี1 

(1) ข้อมลูทวัไป 

ชือผู้ เชา่หลกั : บริษัท ดสิุต มลัดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั  

ทนุจดทะเบียน : 10,  ดอลลาร์สหรัฐ 

(2) คณุสมบตัิ และประสบการณ์ของผู้ เช่าหลกั 

DMM เป็นบริษัทย่อยของ DMCO ซึงปัจจบุนั DMCO เป็นผู้ เช่า/เช่าชว่งทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT 

เข้าลงทนุครังแรกซงึตงัอยูใ่นประเทศไทย โดย DTC ถือหุ้นใน DMCO ร้อยละ .  ของจาํนวนหุ้นทีจําหน่าย

ได้แล้วทงัหมด โดยก่อนทีกองทรัสต์ DREIT จะเข้าลงทนุในโครงการโรงแรมดสิุตธานี มลัดีฟส์ ทาง DTC ได้

เคยเข้าลงทนุในโครงการโรงแรมดสุิตธานี มลัดีฟส์ ผ่าน DMS ซงึเป็นบริษัทย่อย ดงันนั DMM จึงมี

ความคุ้นเคยกบัทรัพย์สินโรงแรมดงักล่าวเป็นอย่างดี 

(3) ผลกระทบของการเปลียนตัวผู้ เช่าหลัก เมือเกิดเหตุการณ์ทีอาจทําให้กองทรัสต์ DREIT ต้องเปลียนตัวผู้ เช่า

หลกั 

 กรณีทีผู้ เช่าหลักไม่ต่ออายุสัญญา หรือมีการบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงและเช่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ 

DREIT เข้าลงทุนเพิมเติมครังที  ผ่าน DMI ในฐานะบริษัทลงทุน (“สัญญาเช่าช่วง”) ก่อนครบกําหนด

ระยะเวลาตามสญัญา ผู้จดัการกองทรัสต์ จะมีกระบวนการในการพิจารณาคดัเลือกผู้ เช่าช่วงและเช่าทรัพย์สิน

รายใหม่ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทรัสต์ DREIT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ 

DREIT อาจต้องใช้เวลาในการหาบุคคลอืน เพือเข้ามาเป็นผู้ เช่าช่วงและเช่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้า

ลงทุนเพิมเติมครังที  1 ดังกล่าวแทนผู้ เช่าช่วงและเช่าเดิม ซึงบุคคลดังกล่าวอาจไม่มีคุณสมบัติหรือ

ความสามารถเหมือนกบัผู้ เช่าช่วงและเช่ารายเดิม รวมทงัค่าเช่าที DMI ได้รับจากผู้ เช่าช่วงและเช่ารายใหม่อาจ

ไม่เทียบเท่ากับผู้ เช่าช่วงและเช่ารายเดิม ซึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ DREIT และ

ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์  

  สํ า ห รับ คว า มเ สียงจากการ เปลียน ตัวผู้ เ ช่า ห ลัก ใน กรณีทีผู้ เ ช่ าห ลัก ไม่ต่ออ ายุสัญญา 

เช่าช่วงนนั เนืองจากสญัญาเช่าช่วงซงึ DMI ในฐานะบริษัทลงทุนของกองทรัสต์ DREIT ได้เข้าทํากับ DMM ผู้

เช่าหลกั จะเป็นสญัญาเช่าระยะยาวมีกําหนดระยะเวลาการเช่าประมาณ 21 ปี ดงันนั ความเสียงดงักล่าวจะ

ยงัไม่เกิดขึนในช่วงเวลาดงักล่าว อย่างไรก็ดี ผู้ จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้ DMI หารือกับผู้ เช่าช่วงและ

เช่ารายเดิม และ/หรือ สรรหาผู้ เช่าช่วงและเช่ารายใหม่ล่วงหน้าก่อนระยะเวลาเชา่สินสดุ เพอืลดความเสียงจาก

การไม่มีผู้ เช่าช่วงและเช่าในกรณีทีผู้ เช่าช่วงและเช่าเดิมไม่ต่ออายสุญัญา 

 นอกจากนนั สญัญาเช่าช่วงดงักล่าวมีข้อกําหนดว่าก่อนสินสดุสญัญาไม่น้อยกว่า 3 ปี ในกรณีทีผู้ ให้

เช่ามีความประสงค์จะให้เช่าช่วงและให้เช่าทรัพย์สินทังหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอืนใด ผู้ ให้เช่าจะ

ดําเนินการให้ผู้ เช่ามีสิทธิในการพิจารณาเพือขอต่ออายุการเช่าก่อน โดยผู้ เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบว่า
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ประสงค์จะต่อสัญญาหรือไม่ หากผู้ เช่าปฏิเสธการต่ออายุการเช่าหรือไม่แจ้งต่อสญัญาภายในระยะเวลา 120 

วัน ผู้ ให้เช่าสามารถนําทรัพย์สินทีเช่าออกให้เช่าช่วงและให้เช่าแก่บุคคลอืนต่อไปได้ ซึงคาดว่าระยะเวลา

ดงักล่าวจะเพยีงพอสําหรับให้ผู้จดัการกองทรัสต์ดําเนินการให้ DMI สรรหาผู้ เช่าช่วงและเช่ารายใหม่ทดแทนใน

กรณีทีผู้ เช่าช่วงและเช่ารายเดิมไม่ต่ออายสุญัญา 

(4) ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์เกียวกบัความสามารถของผู้ เช่าหลกัในการปฏิบตัิตามสญัญาเช่าช่วง 

 ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุนเพิมเติมครังที 1 เป็นทรัพย์สินทีมีศักยภาพ สามารถจัดหา

รายได้เพียงพอทีจะชําระค่าเช่าจ่าย โดยผลการดําเนินงานทีสําคญัเกียวข้องกบัทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุน

เพมิเติมครังท ี1 มีรายละเอียดดงันี 

          หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ 

  ปี 2558 2559 2560 2561 

กําไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษีและคา่

เสือมทีปรับปรุงด้วยภาระคา่เชา่

ทดีิน (Adjusted EBITDA) 

8.98 7.95 8.06 9.76 

ค่าเช่าคงทีจา่ยทรัพย์สินทีกําหนดตาม

สญัญาเชา่ 

7.00 7.00 7.00 7.00 

ตลอดช่วงผลการดําเนินงานทีแสดงตามตารางข้างต้น ผู้ เช่าช่วงและเช่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT 

จะเข้าลงทุนเพิมเติมครังที 1 มีผลการดําเนินงานทีมศีกัยภาพในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีสงูกว่า

อัตราค่าเช่าคงทีมาโดยตลอด และคาดว่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT จะเข้าลงทุนเพิมเติมครังที 1 จะ

สามารถสร้างผลตอบแทนทีสงูกว่าอตัราค่าเช่าคงทีได้อย่างต่อเนืองในอนาคต 

นอกจากน ีผู้ เช่าช่วงและเช่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้าลงทนุเพมิเติมครังที 1 นนัเป็นบริษัทใน

เครือของ DTC และได้รับความสนับสนุนจาก DTC ผ่านการเข้าทําสญัญาตกลงกระทําการระหว่าง DTC กับ

กองทรัสต์ DREIT ซงึมีรายละเอียดดงันี 

1.   ตลอดระยะเวลาที DMCO และ/หรือ บริษัทย่อยของ DMCO เป็นผู้เช่า/ผู้ เช่าช่วงโครงการโรงแรม 

DTC จะดําเนินการให้ DMCO ดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นทีปรากฏในงบการเงินรายไตรมาสซงึจดัทําโดย 

DMCO และงบการเงินรายปีทีตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี ไว้ไม่ให้ตํากว่า 4,000,000 บาท 

2.  ตลอดระยะเวลาที DMCO และ/หรือ บริษัทย่อยของ DMCO เป็นผู้เช่า/ผู้ เช่าช่วงโครงการโรงแรม 

DTC จะดําเนินการให้ DMCO ตกลงจะไม่ก่อหนี และ/หรือ ภาระผกูพนัใดๆ เว้นแต่เป็นการกอ่หนีเพอื

ประกอบธุรกิจในโครงการโรงแรม โดย DMCO ตกลงจะดํารงสัดส่วนของหนีสินต่อทุนไว้ใน

อตัราส่วน 2.5 ต่อ 1 โดยคํานวณเฉพาะการก่อหนีทเีป็นการกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิ และจะพิจารณา

อตัราส่วนดงักล่าวจากงบการเงินรวมของ DMCO  

3.  ตลอดระยะเวลาที DMCO และ/หรือ บริษัทย่อยของ DMCO เป็นผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงโครงการ

โรงแรม DTC ตกลงจะดํารงสัดส่วนการถือหุ้นใน DMCO ไม่ตํากว่าร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้น

ทงัหมดของ DMCO ด้วยการถือหุ้นโดยตนเองหรือด้วยบริษัทย่อยของ DTC และจะดําเนินการให้ 
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DMCO ดํารงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของ DMCO ให้ไม่ตํากว่าร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้น

ทงัหมดของบริษัทย่อยดงักล่าว 

4.  ตลอดระยะเวลาที DMCO และ/หรือ บริษัทย่อยของ DMCO เป็นผู้ เช่า/ผู้ เช่าช่วงภายใต้สญัญา

เช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินในโครงการโรงแรม DTC ตกลงจะให้การสนับสนุนทางการเงิน รวมถึงวงเงิน

สํารองเพือรองรับค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในกรณีที DMCO และ/หรือ บริษัทย่อยของ DMCO ขาดสภาพ

คล่องทางการเงินหรือมีเงินไม่เพยีงพอสําหรับค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในการดําเนินกิจการโครงการโรงแรม 

เพือให้ DMCO และ/หรือ บริษัทย่อยของ DMCO สามารถดําเนินกิจการโครงการโรงแรมได้ตาม

วัตถุประสงค์และมีประโยชน์สูงสดุตามที DMCO และ/หรือ บริษัทย่อยของ DMCO ได้มีข้อตกลงไว้

กบักองทรัสต์ DREIT   

ภายใต้ข้อข้อตกลงกระทําการข้างต้นผู้ เช่าช่วง/เช่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิมเติมครัง

ท ี1 จะได้รับความสนบัสนนุจาก DTC ซงึเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ซึงมีประสบการณ์

ในการบริหารและจดัการโรงแรมซงึเป็นทีรู้จกัและได้รับการยอมรับในระดบันานาชาติมากกว่า 70 ปี 

5. มาตรการดําเนินการหากผู้ เช่าช่วงและเช่ารายปัจจบุนัไม่ปฏบิตัิตามสญัญาเช่าช่วง 

หาก DMM ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วง DMI จะแจ้งให้ DMM ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

สญัญาโดยจะกําหนดระยะเวลาในการแก้ไขเหตผุิดสญัญาตามสมควร อย่างไรก็ตามหาก DMM ไม่

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสญัญาภายในระยะเวลาดงักล่าว DMI สามารถใช้สิทธิเลิกสญัญาเช่าช่วงหรือ

เรียกค่าเสียหายจาก DMM ได้ เว้นแต่เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดจากเหตุสดุวิสยัตามนิยามทีกําหนดไว้

ในสญัญาเช่าช่วง 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที DMM ผิดนัดการชําระค่าเช่า ผู้ จัดการกองทรัสต์จะใช้ความพยายามอย่างดี

ทีสดุในการดําเนินการให้ DMI เจรจาตกลงกับ DMM เพือช่วยหาวิธีให้ DMM ชําระค่าเช่าตามทีตก

ลงกนัในสญัญาโดยเร็วทีสดุและลดความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

6. ความสมัพนัธ์เชิงการถือหุ้นหรือความเกียวข้องทางธุรกจิกบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

 DMM เป็นบริษัทย่อยของ DMCO และเป็นผู้ เช่าช่วงและเช่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT 

เข้าลงทนุเพมิเติมครังท ี  มีความสมัพนัธ์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยที DMCO มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ 

DTC ซึงถือหุ้นจํานวนประมาณร้อยละ .  ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของ DMCO 

และผู้ จัดการกองทรัสต์มีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่คือ DTC ซึงถือหุ้ นจํานวนประมาณร้อยละ .  ของ

จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของผู้จดัการกองทรัสต์ ดงันัน DMCO และผู้จดัการกองทรัสต์จึง

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกนั 

 

7. การกําหนดราคาค่าเช่าและเงือนไขเกียวกบัการเช่า 

 ค่าเช่าที DMI ในฐานะบริษัทลงทุนของกองทรัสต์ จะได้รับจากการให้เช่าช่วงและให้เช่า

ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุนเพิมเติมครังที 1 อยู่ในรูปแบบของค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปร

ผัน ทังนี การกําหนดค่าเช่าและเงือนไขเกียวกับการเช่าเป็นไปตามเงือนไขทางการค้าปกติ (Arm’s 
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Length Transaction) โดยมีโครงสร้างค่าเช่าทีจะสอดคล้องกับลกัษณะของการจดัหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ทีกําหนดว่า ค่าเช่าส่วนทีอ้างอิงกบัผลประกอบการของผู้ เช่าช่วง (ค่าเช่า

แปรผนั) จะไมเ่กินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนเงินค่าเช่าทีกําหนดไว้แน่นอนล่วงหน้า (ค่าเช่าคงที) 

 

2.5.3 สรุปสาระสําคัญของสญัญาเพอืการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สนิทีกองทรัสต์ เข้าลงทุนเพิมเติม

ครังท ี1 

สญัญาเชา่ชว่งทดีิน และเชา่ทรัพย์สิน (โรงแรมดสิุตธานี มลัดีฟส์) 

คู่สัญญา บริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จํากดั (“DMI” หรือ “ผู้ให้เช่า”) ซงึเป็นบริษัททีทรัสต์เพือ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต์”) ลงทุนผ่านบริษัท 

ดสุิตธานี รีท จํากดั ซงึกองทรัสต์ DREIT และบุคคลที DREIT แต่งตงัจะเข้าถือหุ้นในบริษัท

ดงักล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

บริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั  (“DMM” หรือ “ผู้ เช่า”) 

ทรัพย์สินทเีช่า (1) เกาะ Mudhdhoo ในหมู่เกาะ Baa Atoll ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ทีเป็นทีตังของ

โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ โดยเป็นทดีินทีผู้ ให้เช่าได้รับสิทธิการเช่าจากรัฐบาลของ

สาธารณรัฐมลัดีฟส์ เนือทีรวมประมาณ 166 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา รวมถึงส่วน

ควบของเกาะดงักล่าว ภายใต้สญัญาดงัต่อไปนี 

(1) สญัญาแก้ไขเพมิเติมและแทนทีสญัญาเช่าฉบบัแรก สําหรับการเช่าเกาะ 

Mudhdhoo ใน หมู่เกาะ Baa Atoll เพือการพัฒนารีสอร์ท จํานวน 200 

เตียง ระหว่าง รัฐบาลของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยกระทรวงการ

ท่องเทียว ศิลปะ และวัฒนธรรม กับ Coastline Hotels and Resorts 

Private Limited ลงวนัที 21 มีนาคม 2554 รวมถึงทีได้แก้ไขเพิมเติม 

(2)  สญัญาโอนสิทธิและหน้าทีการเช่า สําหรับเกาะ Mudhdhoo ในหมู่เกาะ  

Baa Atoll ระหว่าง Coastline Hotels and Resorts Private Limited กบั 

DMS Property Investment Private Limited ลงวันที 6 กันยายน 2554 

และ 

(3)  สญัญาโอนสิทธิและหน้าทีการเช่า สําหรับเกาะ Mudhdhoo ในหมู่เกาะ  

Baa Atoll ระ ห ว่ า ง  DMS Property Investment Private Limited กับ 

บริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จํากดั ซงึคู่สญัญาจะได้เข้าทํา ณ วนัที

กองทรัสต์เข้าลงทนุ 

(รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าหลัก”)  

(2) อาคารและสิงปลูกสร้างใดๆ ซึงได้ปลูกสร้างในทีดินทีเช่าช่วง ซึงผู้ ให้เช่ามี

กรรมสิทธิ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงอาคารทีพกัแบบวิลล่า จํานวน 95 หลัง พร้อม

ทงัสาธารณูปโภค งานระบบ และสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึงเป็นส่วนควบ

ของอาคารทีเช่า (“อาคารทีเช่า”) 
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(3) เฟอร์นิเจอร์ เครืองมือ และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ และทรัพย์สินอืนๆ ที

เกียวเนอืงซงึได้ใช้ในการดําเนินกิจการโรงแรมดสิุตธานีมลัดีฟส์ เช่น เตียง ตู้ เสือผ้า 

ตู้ เก็บของ สขุภณัฑ์ เครืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น (“เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ทเีช่า”) 

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลาการเชา่ 21 ปี โดยจะเริมต้นในวนัทผีู้ให้เชา่แจ้งให้ผู้ เช่าทราบ 

สิทธิในการขอต่อ

อายุการเช่า

ทรัพย์สินทเีช่าของ

ผู้เช่า 

ก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลาการเชา่ของสัญญาฉบบันีไม่น้อยกว่า 3 ปี ในกรณีทีผู้ ให้เชา่มี

ความประสงค์จะใ ห้ เช่าท รัพย์ สินที เช่าทังหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอืนใด  

ผู้ ให้เช่าจะดําเนินการให้ผู้ เช่ามีสิทธิในการพิจารณาเพือขอต่ออายุการเช่าทรัพย์สินทีเช่า

ก่อน โดยผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งผู้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร (“หนังสือบอกกล่าว”) 

เมือผู้ เช่าได้รับหนงัสือบอกกล่าวจากผู้ ให้เช่า ผู้ เช่าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการต่ออายุ

การเช่าทรัพย์สินทีเช่า หรือ ปฏิเสธการต่ออายุการเช่าทรัพย์สินทีเช่า ให้ผู้ ให้เช่าทราบเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรภายใน 120 วนั นบัจากวนัทีผู้ เช่าได้รับหนงัสือบอกกล่าว โดยที 

(ก)  หากผู้ เช่าปฏิเสธการต่ออายกุารเช่าทรัพย์สินทีเช่า หรือ ไม่ได้แจ้งความประสงค์ใน

การต่ออายุการเช่าทรัพย์สินทีเช่า ให้ผู้ ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 

120 วัน นับจากวนัทีผู้ เช่าได้รับหนงัสือบอกกล่าว ผู้ ให้เช่าสามารถนําทรัพย์สินที

เช่าออกให้เช่าแก่บคุคลอืนต่อไปได้ 

(ข)  หากผู้ เช่าประสงค์จะต่ออายกุารเช่าทรัพย์สินทีเช่า ผู้ เช่าจะต้องแจ้งความประสงค์

ในการต่ออายกุารเช่าทรัพย์สินทีเช่า ให้ผู้ ให้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 

120 วนั นบัจากวนัทีผู้ เช่าได้รับหนงัสือบอกกล่าว โดยในหนงัสือแจ้งความประสงค์

ดงักล่าวจะต้องระบุรายละเอียดของข้อเสนอในการต่ออายุการเช่าทรัพย์สินทีเช่า 

รวมถึงค่าเช่า หรือค่าตอบแทนใดๆ และเงือนไขในการชําระค่าเช่า (“หนังสือตอบ

รับจากผู้เช่า”) ในการนี ผู้ ให้เช่าจะพิจารณาข้อกําหนดและเงือนไขการเช่า

ทรัพย์สินทีเช่าทีผู้ เช่าเสนอตามทีระบใุนหนังสือตอบรับจากผู้ เช่าภายในระยะเวลา

ทีกําหนด โดยผู้ ให้เช่าสามารถพิจารณาเปรียบเทียบกบัข้อกําหนดและเงือนไขการ

เช่าทรัพย์สินทีเช่าทีบุคคลอืนเสนอให้แก่ผู้ ให้เช่าในขณะนัน ทังนี ในกรณีที

ข้อกําหนดและเงือนไขการเช่าทรัพย์สินทีเช่าทีผู้ เช่าเสนอไม่ได้ด้อยกว่าข้อกําหนด

และเงือนไขการเช่าทรัพย์สินทีเช่าทีบุคคลอืนเสนอแก่ผู้ ให้เช่าในขณะนนั ผู้ให้เช่า

ไม่มีสิทธิทีจะปฏิเสธสิทธิของผู้ เช่าในการขอต่ออายุการเช่าทรัพย์สินทีเช่า 

คู่สญัญารับทราบและรับรู้ว่าการต่ออายกุารเชา่ทรัพย์สินทีเชา่จะอยูภ่ายใต้การอนมุตัิของที

ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และ/หรือ หน่วยงานทีเกียวข้อง 

ค่าเช่า ค่าเช่าจะเป็นอตัราและวิธีการคํานวณตามทีระบุในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ โดยจะมีการทบทวนค่าเช่าคงทีขนัต้นทกุๆ 3 ปี 

ในกรณีทีผู้ให้เช่าและผู้ เช่ามีการคํานวณเกียวกับค่าเช่าแปรผนัตามทีระบุไว้ในสญัญาฉบบั

นีแตกต่างกัน ให้อ้างถึงค่าเช่าดังกล่าวจากงบการเงินทีได้รับการตรวจสอบหรือสอบทาน

โดยผู้สอบบญัชีเป็นหลกั 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสิุตธานี 

ส่วนที  การดาํเนินกจิการของกองทรัสต์ 

 

ส่วนท ี1 หน้า 32 

การจดทะเบียน

การเช่าช่วง 

เมือ DMS Property Investment Private Limited (“DMS”) โอนสิทธิการเช่าในทีดินและ

ทรัพย์สินในโรงแรมดุสิตธานีมลัดีฟส์ให้แก่ผู้ ให้เช่าเสร็จสินแล้วตามสัญญาซือขายกิจการ

โรงแรม (Resort Sale and Purchase Agreement) ระหว่าง DMS กับ ผู้ ให้เช่า ให้ถือว่า

สัญญาฉบับนีมีผลใช้บังคบัและคู่สัญญาตกลงจะนําสัญญาฉบับนีไปจดทะเบียนการเช่า

ต่อหน่วยงานทีเกียวข้องตามทีกําหนดภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ รวมถึง

ดําเนินการอืนใดเพือทําให้การจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินทีเช่าเสร็จสมบูรณ์ ภายในวัน

เดียวกับวนัโอนสิทธิการเช่าในทีดินและทรัพย์สินในโรงแรมดสิุตธานีมลัดีฟส์ดงักล่าว หรือ

ภายในวนัและเวลาอืนใดตามแต่ทีคู่สญัญาจะได้ตกลงกนั 

หน้าทีของผู้เช่า สาระสําคญัของหน้าทีของผู้ เชา่ตามสญัญาฉบบันี มีดงัต่อไปน ี

(1) ผู้ เช่าจะใช้ทรัพย์สินทีเช่าตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามทีระบุไว้ในสัญญา 

ฉบับนี และจะไม่ประกอบธุรกิจทีไม่ถูกต้องตามกฎหมายในทรัพย์สินทีเช่า

ดงักล่าว 

(2) ผู้ เช่าจะต้องจัดให้มีผู้ บริหารโรงแรมทีเช่าในระดับสากลในการประกอบธุรกิจ

โรงแรมภายใต้ข้อกําหนดและเงือนไขทีผู้ ให้เช่ายอมรับ ตลอดระยะเวลาการเช่า

ตามสญัญาฉบบันี และระยะเวลาการเช่าทีจะได้มีการขยายออกไป (ถ้ามี) 

(3) ผู้ เช่าจะต้องไม่บอกเลิก หรือแก้ไขสญัญาจ้างบริหารงานโรงแรม และ/หรือ สญัญา

อนุญาตให้ใช้สิทธิในเครืองหมายทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอืนใดที

เกียวข้องสําหรับการบริหารจัดการโรงแรม (“สัญญาจ้างบริหารงาน”) ไม่ว่า

ทงัหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

ผู้ให้เช่า 

ผู้ เช่าจะต้องแจ้งผู้ให้เช่าทนัที ในกรณีทีมีเหตุการณ์ทีทําให้หรืออาจทําให้ผู้ เช่าไม่

สามารถบริหารจดัการโรงแรมให้เป็นไปตามข้อกําหนดและเงือนไขภายใต้สญัญา

จ้างบริหารงาน อนัเป็นเหตุให้เกิดการผิดสญัญาจ้างบริหารงาน และการบอกเลิก

สญัญาจ้างบริหารงาน 

(4) ในกรณีทมีีการต่ออายุการเช่าทรัพย์สินทีเช่าตามเงือนไขของสญัญาฉบบันี ผู้ เช่า

จะต้องจัดให้มีการอนุมัติ และ/หรือ ความยินยอม และ/หรือ การอนุญาต จาก

กระทรวงการท่องเทียว ศิลปะ และวฒันธรรม ของสาธารณรัฐมลัดีฟส์ และ/หรือ 

หน่วยงานราชการอืนใดทีเกียวข้อง รวมถึงจดัให้มีการดําเนินการอืนใดทีเกียวข้อง

กบัหน่วยงานราชการของสาธารณรัฐมลัดีฟส์ เพอืให้การเช่าทรัพย์สินทีเช่าทไีด้ต่อ

อายุออกไปสมบูรณ์และมีผลบงัคบัใช้ 

(5) ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่าตกลงดําเนินการจัดทําและจัดส่งเอกสารให้แก่ 

ผู้ให้เช่าภายในเวลาทีกําหนดดงัต่อไปนี เว้นแต่ผู้ให้เช่ากําหนดเป็นอย่างอืน 

(ก) รา ยง า น ผล กา รดํ า เ นิ น ง า น  พ ร้ อม ด้ ว ย ร าย รับ  แ ล ะร า ย จ่ าย 

(Management Account) ประจําเดือนของผู้ เช่าฉบับรับรองสําเนา
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ถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของผู้ เช่า ภายใน 15 วันทําการ

นบัจากวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน  

(ข) งบดุล และงบกําไรขาดทุนประจําไตรมาสของผู้ เช่า ซึงจัดทําโดยผู้ เช่า 

ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัปิดบญัชีในแต่ละไตรมาส  

(ค) งบประมาณการดําเนินการ (Operating Budget) ภายในสินเดือนแรก

ของรอบปีบญัช ี

(ง) งบกระแสเงินสด งบดุล และงบกําไรขาดทุนประจําปีซึงจะจัดทําโดยผู้

เช่า ภายใน 45 วนั นบัจากวนัปิดบญัชีในแตล่ะปี และงบการเงินประจาํปี

ทีได้รับการตรวจสอบรับรองความถูกต้องโดยผู้ สอบบัญชีทีผู้ ให้เช่าให้

ความเห็นชอบ ภายใน 60 วนั นบัจากวนัสินงวดบญัชีในแต่ละปี 

(6) ผู้ เช่าตกลงส่งงบประมาณดําเนินการ (Operating Budget) และงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure Budget) สําหรับปีปัจจุบันภายในสิน

เดือนแรกของรอบปีบญัชี เพือให้ผู้ให้เช่าพิจารณา 

(7) ผู้ เช่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างสงูสดุในการดูแลทรัพย์สินทเีช่าให้อยู่ในสภาพ

ทดีีตลอดระยะเวลาการเช่า 

(8) ผู้ เช่าจะต้องไม่กระทําหรือยินยอมให้บุคคลใดบุคคลหนึงกระทําการใดๆ บน

ทรัพย์สินทีเช่าซึงเป็นการกระทําทีผิดกฎหมาย หรือการกระทําดังกล่าวอาจเป็น

อนัตรายต่อสขุภาพ หรือมีลกัษณะเป็นทีน่ารังเกียจหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน

หรือรําคาญแก่บคุคลอืนๆ 

(9) ผู้ เช่าตกลงประกอบกิจการโรงแรมและธุรกิจทีเกียวข้องตามวัตถุประสงค์ของ

สญัญาฉบบันีเท่านนั  

(10) ผู้ เช่าจะปฏิบัติตามข้อตกลง เงือนไข และข้อกําหนดของกฎหมายใดๆ อันเป็น

สาระสําคญัต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยเคร่งครัด 

(11) ผู้ เช่าตกลงและรับทราบหน้าทีทงัหมดของผู้ ให้เช่าในฐานะผู้ เช่าตามสัญญาเช่า

หลกั โดยผู้ เช่าจะจดัให้มีการดําเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามสญัญาเช่าหลกั ในอนัที

จะไม่ทําให้ผู้ ให้เช่าในฐานะผู้ เช่าตามสัญญาเช่าหลักผิดสัญญาเช่าหลัก หรือผิด

คํารับรองทีกําหนดไว้ในสัญญาเช่าหลัก ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการจัดให้มี

ข้อตกลงและเงือนไขทีเกียวข้องกับการจ้างงานกับบุคลากรใดๆ ของโรงแรมดุสิต

ธานี มัลดีฟส์ ทีมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามกฎหมายสาธารณรัฐ 

มลัดีฟส์ 

(12) ผู้ เช่าจะดําเนินการใด ๆ เพือให้ได้มาซึงใบอนุญาตต่าง ๆ หรือเอกสารใด ๆ จาก

หน่วยงานราชการทีเกียวข้องทีจําเป็นกับการประกอบกิจการโรงแรม และปฏิบตัิ

ตามข้อตกลงและเงือนไขอันเป็นสาระสําคญั และดํารงไว้ซึงใบอนุญาตต่าง ๆ ที

สําคญัต่อการประกอบกิจการโรงแรมตลอดระยะเวลาตามสญัญาฉบับนี รวมถึง
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ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อ แจ้ง และขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที

เกียวข้องกบัการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี 

(13) ผู้ เช่าจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพนัใดๆ เหนือทรัพย์สินทีเช่า 

(14) ผู้ เช่าจะดําเนินการให้บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

ในผู้ เช่า ดํารงส่วนของผู้ ถือหุ้นทีปรากฏในงบการเงินรายไตรมาสซึงจัดทําโดย

บริษัท ดสิุต แมนเนจเม้นท์ จํากัด และงบการเงินรายปีทีตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

ไว้ไม่ให้ตํากว่า 4,000,000 บาท ตลอดเวลา 

(15) ในกรณีทสีญัญาฉบับนีสินสดุลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ (เว้นแต่กรณีทีสญัญาฉบับนี

สินสดุลงอนัเนืองมาจากเหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ ให้เช่า) ผู้ เช่าจะดําเนินการ

เลิกสญัญาจ้างบุคลากรของโรงแรมทีเกียวข้องทงัหมด เว้นแต่ผู้ ให้เช่าได้ให้ความ

ยินยอมแก่ผู้ เช่าเป็นลายลักษณ์อกัษรให้ไม่ต้องดําเนินการดงักล่าว ทังนี ผู้ เช่าจะ

เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัการเลิกจ้างบุคลากรของโรงแรมดงักล่าว 

(ถ้ามี) โดยผู้ เช่าตกลงจะไม่นําค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างบุคลากรของโรงแรม

ดงักล่าว มารวมคํานวณเป็นค่าเช่าตามสญัญาฉบบันี 

(16) ผู้ เช่าจะต้องแจ้งผู้ให้เช่าทนัที ในกรณีทีมีเหตุการณ์ทีทําให้หรืออาจทําให้ผู้ เช่าไม่

สามารถปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อกําหนดและเงือนไขภายใต้สญัญาฉบบันี อนัเป็น

เหตุให้เกิดการผิดสัญญาและการบอกเลิกสัญญาฉบับนี โดยจะต้องดําเนินการ

แก้ไขเหตดุงักล่าวโดยเร็วเพอืมิให้ผู้ เช่าตกเป็นผู้ผิดสญัญาตามสญัญาฉบบันี 

สภาพของ 

ทรัพย์สินทเีช่า 

ผู้ ให้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าให้แก่ผู้ เช่าในสภาพทีเป็นอยู่ ณ วันทีทําสัญญาฉบับนี 

และภายใต้ข้อกําหนดอืนใดของสญัญาฉบับนี โดยสําหรับค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ทีเกิดขึน

จากทรัพย์สินทีเช่า ผู้ให้เช่าจะจดัให้มี: 

(ก) งบรายปีสําหรับค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure Budget) ซึงใช้ในการ

เปลียนแปลงเพิมเติม รวมถึงงานปรับปรุงซ่อมแซม เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ทีเช่า 

(รวมถึงยานพาหนะต่างๆ ทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม) ในจํานวนไม่

เกินร้อยละ 3 ของรายได้รวมของโรงแรมในแต่ละปี  

(ข) งบสํารองค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในทรัพย์สินทีเช่า (Renovation) 

ในจํานวนไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้รวมของโรงแรมในแต่ละปี 

โดยหากในปีใดๆ มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในทรัพย์สินทีเช่าน้อย

กว่างบสํารองค่าใ ช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในทรัพย์ สินที เช่า 

(Renovation Budget) ทีผู้ ให้เชา่ได้จดัให้มีในปีนนัๆ ตามจํานวนทีกําหนดในวรรค

ข้างต้น (“ยอดคงเหลือ”) คู่สญัญาตกลงทีจะยกยอดคงเหลือนนัไปรวมสะสมกบั

งบสํารองค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในทรัพย์สินทีเช่า (Renovation 

Budget) ทีผู้ ให้เช่าได้จดัให้มีสําหรับปีต่อๆ ไป โดยให้มีการสะสมยอดคงเหลือนนั

ไปได้จนกว่าจะมีการใช้ยอดคงเหลือทงัหมด 
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ทังนี ผู้ เช่าสามารถพิจารณาการใช้งบสํารองค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ใน

ทรัพย์สินทีเช่า (Renovation Budget) ได้ตามดุลพินิจของผู้ เช่า โดยผู้ เช่าต้องแจ้งแผนการ

ใช้งบสํารองค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในทรัพย์สินทีเช่า (Renovation 

Budget) ดังกล่าวให้กับผู้ ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน 

เพือให้ผู้ให้เช่ามีระยะเวลาในการจดัหาแหล่งเงินทนุ  

โดยหากผู้ ให้เช่าไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพือใช้เป็นงบสํารองค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในทรัพย์ สินที เช่า  (Renovation Budget)  ไ ด้ตามจํานวนท ี

ผู้ เช่าได้แจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบตามวรรคก่อนหน้า โดยผู้ ให้เช่าได้ใช้ความพยายามอย่างดี

ทีสดุในการดําเนินการดงักล่าวแล้ว จะไม่ถือเป็นเหตุผิดนดัผิดสญัญาของผู้ ให้เช่าแต่อย่าง

ใด อย่างไรก็ดี หากผู้ ให้เช่าไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพือใช้สําหรับค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในทรัพย์สินทีเช่าได้ตามจํานวนทีผู้ เช่าได้แจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบตาม

วรรคก่อนหน้าติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผู้ ให้เช่าได้ใช้ความพยายามอย่างดีทีสดุใน

การดําเนินการดังกล่าวแล้ว และผู้ เช่าไม่ได้ปฏิบัติผิดข้อกําหนดใดๆ ตามสัญญาฉบับนี 

คู่สัญญาตกลงทีจะมาเจรจาร่วมกันโดยสุจริตเพือปรับเปลียนค่าเช่าเป็นอัตราใหม่ ทังนี 

หากคู่สัญญาไม่สามารถเจรจาตกลงค่าเช่าอัตราใหม่ได้ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีสินสดุลง

ทนัที โดยไม่ถือว่าเป็นเหตผุิดนดัผิดสญัญาของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง  

อนึง ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

กองทรัสต์ตกลงจะคํานึงถึงค่าใช้จ่ายของผู้ ให้เช่าตามทีได้ระบุไว้ข้างต้นและจะใช้ความ

พยายามสํารองเงินไว้เป็นส่วนหนึงของค่าใช้จา่ยทีผู้ ให้เชา่จะต้องรับผิดชอบตามทีได้ระบไุว้

ในข้อนี อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์จะดําเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ทีเกียวข้องเป็นลําดบัแรก  

เพือประโยชน์ในการตีความให้ถือว่าทรัพย์สิน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ ทีเกิดขึนจาก

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นนนั เป็นทรัพย์สินของผู้ ให้เช่า และถือเป็นทรัพย์สินที

เช่าตามสญัญาฉบับนี 

การประกันภัย (1) ผู้ เช่าตกลงจะจดัให้มีการทําประกนัภยัสําหรับทรัพย์สินทีเช่าตลอดระยะเวลาเช่า

ในลักษณะการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) 

โดยผู้ เช่ารับทราบและตกลงว่า ตลอดระยะเวลาการเช่า วงเงินการประกันภัย

ธุรกิจหยุดชะงกัจะไม่ตํากว่ารายได้ทีคาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินทีเช่า หักออก

ด้วยค่าใช้จ่ายผันแปร เช่น ค่าจัดซืออาหารและเครืองดืม ค่าซักแห้ง เป็นต้น  

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีใช้ในการก่อสร้าง และ/หรือ ปรับปรุง

ซ่อมแซมทรัพย์สินทีเช่า ในกรณีทีทรัพย์สินทีเช่าเสียหาย เพือให้ทรัพย์สินทีเช่าอยู่

ในสภาพทีใช้งานได้ตามปกติ และการประกนัภยัดงักล่าวจะระบุให้ผู้ ให้เช่าเป็นผู้

เอาประกนัภยัร่วม และให้ผู้ เช่าเป็นผู้ รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ โดยผู้ เช่าตกลงวา่
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จะ นํา ค่ า สินไหม ทด แทนจ า กบ ริษัทประกัน ภัยมาชํ า ระ ค่าเ ช่า ใ ห้แก่ผู้  

ให้เช่า 

(2) ผู้ เช่าตกลงจะจดัให้มีการทําประกันภยัสําหรับทรัพย์สินทีเช่าตลอดระยะเวลาการ

เช่าในลักษณะการเอาประกันภัยความเสียงภัยบุคคลทีสาม (Public Liabilities) 

ภายใต้จํานวนทนุประกัน ข้อกําหนด และเงือนไขทีผู้ ให้เช่าให้ความเห็นชอบ1  

(3) ผู้ เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบชําระค่าเบียประกันสําหรับการประกันภยัข้างต้นทงัหมด

รวมถึงประกนัภยัอนืๆ ทีจําเป็นต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมแต่เพยีงฝ่ายเดียว เว้น

แต่ค่าเบียประกันและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องสําหรับการประกันภัยความเสียงภัย

ทรัพย์สิน (All Risk Insurance) (หมายรวมถึงประกันภัยคุ้มครองยานพาหนะใน

การประกอบธุรกิจโรงแรม) สําหรับทรัพย์สินทีเช่า และประกันภัยความรุนแรงทาง

การเมือง (Political Violence Insurance) ซึงผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบ 

(4) ผู้ เช่าตกลงทีจะใช้ความพยายามอย่างดีทีสดุ ในการร่วมดําเนินการใดๆ ทีจําเป็น 

และเรียกร้องให้บริษัทประกนัภยัจ่ายค่าสินไหมทดแทนอนัพึงได้รับโดยเร็ว 

การโอนสิทธิการ

เช่าและการให้ 

เช่าช่วง 

(1) ตลอดอายขุองสญัญาฉบบันี ผู้ เช่าสามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าทีภายใต้สญัญา

ฉบับนีไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอืนใด โดยต้องได้รับความยินยอม

ล่วงหน้าจากผู้ ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการโอนสิทธิดงักล่าวเท่านัน ทงันี 

อยู่ภายใต้การอนมุตัิตามกฎหมายทีเกียวข้องของสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 

ในกรณีทีผู้ ให้เช่ายินยอมให้มีการโอนสิทธิการเช่า ผู้ เช่าจะต้องดําเนินการให้ผู้ รับ

โอนสิทธิการเช่ายินยอมเข้าผูกพันตามเงือนไขต่างๆ ทีกําหนดในสัญญาฉบับนี 

โดยระยะเวลาในการเช่าทีโอนไปยังผู้ รับโอนสิทธิการเช่าจะต้องมีกําหนด

ระยะเวลาการเช่าเท่ากบัระยะเวลาการเช่าของผู้ เช่าทีเหลืออยู่ตามสญัญาฉบับนี  

(2) ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้ เช่านําทรัพย์สินทีเช่าออกให้แก่บคุคลภายนอกเช่าช่วงพืนทีใน

ทรัพย์สินทีเช่าบางส่วนตามวตัถุประสงค์ของการเช่าตามทีระบุไว้ในสญัญาฉบบันี

เท่านนั ทงัน ีอยู่ภายใต้การอนมุตัิตามกฎหมายทีเกียวข้องตามสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 

เหตุผดินดั เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ เชา่ 

(1) ในกรณีทีผู้ เช่า ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงซงึเป็นสาระสําคญัตามทีระบไุว้ใน

สัญญาฉบับนีหรือสัญญาจ้างบริหารงาน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการผิดนัดไม่

ชําระค่าเช่าหรือเงินใดๆ ตามทีกําหนดในสัญญาฉบับนี หรือผิดคํารับรองซึงเป็น

สาระสําคัญทีให้ไว้ในสัญญาฉบับนีหรือสัญญาจ้างบริหารงาน และผู้ เช่าไม่

สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 30 วนัทําการ

นับจากวันทีได้ รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานันหรือภายใน

ระยะเวลาใดๆ ทีคู่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่เป็นเหตสุดุวิสยั 

 
1 กระบวนการในการพิจารณาการเอาประกนัสําหรับประกนัภยัความเสียงภัยบคุคลทีสาม (Public Liabilities Insurance) นนั ทางผู้เช่าจะดําเนินการ

ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายก่อน แล้วจึงนําส่งหลกัฐานให้แก่บริษัทประกันภยัเพือพิจารณาค่าเสียหายในลําดบัถดัไป 
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(2) ในกรณีทีผู้ เช่าผิดนัดชําระหนีเงินตามเงือนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หนีคําประกัน 

และ/หรือ ตราสารหนี และ/หรือ ตราสารทางการเงินใดๆ หรือหนีใดๆ ก็ตามซงึหนี

เงินทีผิดนดัมีมลูค่ารวมกันเกินกว่า 10,000,000 บาท และผู้ เช่าไม่สามารถแก้ไข

เหตดุงักล่าวให้เสร็จสินภายใน 60 วัน นบัจากวนัทีทราบหรือมีเหตอุนัควรทราบถึง

เหตกุารณ์ดงักล่าว 

(3) เมอืผู้ เช่าถกูฟอ้งร้องดําเนินคดี หรือมีเหตกุารณ์อืนใด ทีจะก่อให้เกิดความเสียหาย

ในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินการหรือสถานะทางการเงินของผู้ เช่า 

หรือจะกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนีของผู้ เช่าอย่างมี

นยัสําคญั 

(4) เมือมีการแก้ไขเปลียนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิกใบอนุญาต หนังสือรับรอง 

หนัง สือยินยอม หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ทีผู้ เช่าไ ด้รับจากหน่วยงานของ

สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เจ้าหน้าที บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ซึงผู้ เช่าจําเป็นต้องมีไว้ 

หรือใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของผู้ เช่า ซึงมีผลกระทบในทางลบ อย่างมี

นยัสําคญัต่อการดําเนินกิจการโรงแรมดสิุตธานี มลัดีฟส์ 

(5) เมือผู้ เช่าถูกดําเนินการโดยทางกฎหมาย หรือคําสงัของสาธารณรัฐมลัดีฟส์ หรือ

เพราะกรณีอืนใดอันมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคญัต่อความสามารถใน

การปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันีของผู้ เช่าได้ 

(6) ในกรณีทีผู้ เช่าถูกศาลสังพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสังให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน

ขนัตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือมีการร้องขอให้ฟืนฟกูิจการของผู้ เช่าต่อ

ศาลหรือหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง หรือกระบวนการอืนใดในทํานองเดียวกนั 

(7) ผู้ เช่าเริมกระบวนการ หรือขนัตอนตามกฎหมายเพือเลิกกิจการ หรือฟืนฟูกิจการ 

หรือเพือแต่งตงัเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ ผู้ทําแผน ผู้บริหารแผน ผู้ดูแลทรัพย์สิน 

หรือเจ้าพนกังานทีปฏิบตัิหน้าทีในทํานองเดียวกนั 

(8) ในกรณีทีผู้ เช่าได้หยุดประกอบกิจการทังหมด หรือบางส่วนซึงทําให้ผู้ เช่าไม่

สามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินทีเช่าได้อย่างมีนยัสําคญั 

(9) ในกรณีททีีประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น (หากจําเป็น) ของผู้ เช่ามีมติ

ให้ขายหรือโอนกิจการทังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน หรือควบ

บริษัทกับบุคคลอืน ซึงผู้ ให้เช่าเห็นว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อ

การชําระค่าเช่าหรือการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี เว้นแต่จะได้รับความยินยอม

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้เช่า 

 

เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ให้เช่า 

ในกรณีทีผู้ ให้เช่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงทีเป็นสาระสําคัญใดๆ ตามทีระบุไว้ใน

สญัญาฉบบันี หรือสัญญาเช่าหลกั ซงึผู้ให้เช่าหรือกองทรัสต์เป็นคู่สญัญา หรือผิดคํารับรอง

ตามทีให้ไว้ในสญัญาฉบบันี หรือสญัญาเช่าหลกั และผู้ให้เช่าไม่สามารถดําเนินการแก้ไข 

และปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 30 วันทําการนบัจากวนัทีได้รับแจ้งหรือทราบถึง
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เหตแุห่งการผิดสญัญานนั หรือภายในระยะเวลาใดๆ ทีคูส่ญัญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณี

ทีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงือนไขทีระบุไว้ในสญัญาฉบบันีเป็นผลเนืองมาจากกรณี

ดงัต่อไปนี 

(ก) การทีรัฐบาลของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยกระทรวงการท่องเทียว ศิลปะ และ

วัฒนธรรม ในฐานะคู่สญัญาภายใต้สญัญาเช่าหลกั ไม่ปฏบิตัิหน้าทีตามทกํีาหนด

ไว้ในสญัญาเช่าหลกั หรือผิดคํารับรองทีกําหนดไว้ในสญัญาเช่าหลกั 

(ข) เป็นเหตสุดุวิสยั 

การเลกิสัญญาและ

การเรียก

ค่าเสียหาย 

(1) ผู้ให้เช่ามีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันีโดยบอกกล่าวให้แก่ผู้ เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรตามระยะเวลาทีกําหนด และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญา

ฉบบันี และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจากผู้ เช่าได้ หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง

ตามทไีด้กําหนดไว้ในเหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ เช่าเกิดขึน 

(2) ผู้ เช่ามีสิทธิเลิกสัญญาฉบบันี โดยบอกกล่าวให้แก่ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรตามระยะเวลาทีกําหนด และ/หรือ ฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญา

ฉบับนี และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจากผู้ ให้เช่าได้ หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หนงึตามทีได้กําหนดไว้ในเหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ให้เช่าเกิดขึน 

(3) ให้สญัญาฉบบันีเป็นอนัสินผลทนัที ในกรณีดงัต่อไปนี 

(ก) เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินทีเช่า และผู้ให้เช่ามิได้ตกลง

ในการต่ออายุสญัญาฉบบันีออกไปตามข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับ

สิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่าเมือสญัญาเช่าครบกําหนด ทีได้ระบุไว้ใน

สญัญาฉบบันี 

(ข) เมอืคู่สญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลิกสญัญาฉบบันี  

(ค) ในกรณีทีผู้ ให้เช่าไม่มีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทีเช่า เนืองจากมีการเลิก

สญัญาเช่าหลกั หรือ 

ผลของการ 

เลิกสัญญา 

(1) เมือสัญญาฉบับนีเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ เช่าจะต้องส่งมอบและยินยอมให้ 

ผู้ให้เช่าเข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินทีเช่าได้ทนัท ี

(2) ในกรณีทสีญัญาฉบับนีเลิกกัน คู่สญัญาย่อมไม่สินสิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายและ

ค่าเสียหายใดๆ ทีได้มีอยู่ก่อนการเลิกสัญญา ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายทีเกิดขึน

อนัเนอืงจากการเลิกสญัญา และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ตามทีกฎหมายกําหนด 

(3) เมือสัญญาฉบบันีสินสุดลงโดยไม่มีการต่ออายุสัญญา ผู้ เช่าตกลงจะดําเนินการ 

ส่งมอบ กระทําการ และ/หรือ ให้ความร่วมมือ รวมทงัดําเนินการใดๆ เพือให้ผู้ ให้

เช่าหรือบุคคลทีผู้ ให้เช่ากําหนด สามารถดําเนินกิจการโรงแรมได้อย่างต่อเนือง

ตามกฎหมาย และ/หรือ ตามทีหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้องกําหนด ทงันี โดยไม่

เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ ให้เช่า และ/หรือ บุคคลทีผู้ ให้เช่ากําหนด ภายใน

เวลาอนัสมควรหลงัได้รับคําร้องขอจากผู้ ให้เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การตีความ 

สัญญาเช่า 

ในกรณีทีสญัญาฉบับนีกับสญัญาเช่าหลกัขดัหรือแย้งกัน ให้ใช้บงัคับตามสญัญาเช่าหลกั 

โดยข้อความและข้อตกลงอืนๆ ทีเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือส่วนทีไม่มีผลบังคับใช้ของ
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สัญญาฉบับนี อันเนืองมากจากการขัดหรือแย้งกับสัญญาเช่าหลักดังกล่าวจะไม่มี

ผลกระทบ หรือทําให้เสือมเสียต่อข้อความและข้อตกลงอืนๆ ทียังคงสมบูรณ์ในสัญญา 

ฉบบัน ี 

 

2.6 การกู้ยืมเงนิ 

นโยบายการกู้ยมืเงิน 

กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินโดยการขอสินเชือจากสถาบนัการเงิน หรือออกตราสารหรือหลกัทรัพย์หรือเข้าทําสญัญาที

มีลักษณะเป็นการกู้ยืม รวมถึงก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพือนําเงินทีได้มาลงทุนในทรัพย์สิน

หลกัของกองทรัสต์เพิมเติม และ/หรือ ปรับปรุงทรัพย์สินหลกัทีกองทรัสต์ลงทุน หรือเพือวตัถปุระสงค์อืนใดทีเป็น

ประโยชน์ในทางธุรกิจของกองทรัสต์ ภายใต้วตัถปุระสงค์การกู้ยืมเงินดงัต่อไปนี 

(1) ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิมเติม 

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

ตลาดทนุจะประกาศกําหนดให้เป็นทรัพย์สินหลกั 

(3) บริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

(4) ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือ

สิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมทีจะใช้หาผลประโยชน์ รวมถึงการปรับปรุง

ภาพลกัษณ์ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว 

(5) ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซึงสงัหาริมทรัพย์หรืออุปกรณ์ทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมี

ความพร้อมทีจะใช้หาผลประโยชน์ 

(6) ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้วซึงเป็นของกองทรัสต์ หรือทีกองทรัสต์มีสิทธิการ

เช่าหรือสิทธิครอบครอง เพือประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์  

(7) เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์  

(8) ชําระหนีเงินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

(9) ปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมเพือนําไปชําระหนีเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพนัฉบบัเดิม (Refinance) 

(10) ปรับโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ 

(11) ป้องกนัความเสียงทางด้านอตัราแลกเปลียนเงินตรา และ/หรือป้องกนัความเสียงทางด้านอตัราดอกเบีย 

อนัเนืองมาจากการกู้ยืมเงินหรือออกตราสารหนี 
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(12) เหตุจําเป็นอืนใดทีผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรสําหรับการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

ทงันี ผู้จัดการกองทรัสต์จะกู้ยืมเงิน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั 

ทงันี ในกรณีทีกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ 

การกู้ยมืเงนิเพอืวตัถปุระสงค์ตามทีกําหนดในข้อ (4) (5) หรือ (6) ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลา

เช่าทเีหลืออยู่ตามสญัญาเช่าด้วย 

มลูค่าการกู้ยมืเงิน 

ในกรณีทีกองทรัสต์มีการกู้ยืมเงิน ให้มลูค่าการกู้ยืมไม่เกินอตัราส่วนอย่างใดอย่างหนึงดงัต่อไปนี เว้นแต่การ

เกินอตัราส่วนดงักล่าวไม่ได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิมเติม 

(1) ร้อยละ 35 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

(2) ร้อยละ 60 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีทีกองทรัสต์มีอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ใน

อนัดบัทีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ซงึเป็นอนัดบัความน่าเชือถือครังล่าสดุทไีด้รับการจดั

อนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือทีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 

ปีก่อนวนักู้ยืมเงิน 

การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเข้าทําสัญญาไม่ว่าในรูปแบบใดทีมี

ความมุ่งหมายหรือเนอืหาสาระทีแท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ยืมเงิน 

การกอ่ภาระผูกพนัแก่ทรัพยส์ินของกองทรัสต์ 

การก่อภาระผูกพันแก่ทรัสต์สินของกองทรัสต์ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีทีจําเป็นและเกียวข้องกับการบริหาร

จดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงัต่อไปนี 

(1) การก่อภาระผูกพันซึงเกียวเนืองกับการทําข้อตกลงหลักทีกองทรัสต์ สามารถกระทําได้ตาม

ข้อกําหนดในประกาศที ทจ. 49/2555 และกฎหมายอืนใดทีเกียวข้อง เช่น การนําทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนัการชําระเงินกู้ยืมตามสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

(2) การกอ่ภาระผูกพนัทีเป็นเรืองปกติในทางพาณิชย์หรือเป็นเรืองปกติในการทําธุรกรรมประเภทนนั 

วิธีการกู้ยืมเงนิหรือการก่อภาระผกูพนั 

กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงนิหรือก่อภาระผูกพนัใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึงหรือหลายวิธี

ร่วมกนัในขณะใดขณะหนึง ซงึหมายความรวมถึง การออกตราสารหรือการเข้าทําสญัญาไม่ว่าในรูปแบบใดทีมี

ความหมายหรือเนือหาสาระทีแท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ยืมเงิน ดงันี 

(1)  การกู้ยืมเงิน ขอสินเชือ เบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ทังในประเทศ และ/หรือ

ต่างประเทศ ซงึรวมถึงบริษัทประกนัภยัซงึจดัตงัขึนตามกฎหมายเกียวข้องกบัประกนัภยั และกองทรัสต์

อาจพิจารณาให้หลักประกันในการชําระเงินกู้ยืมดงักล่าวด้วย นอกจากนี กองทรัสต์อาจทําสญัญาซือ

ขายล่วงหน้า หรือซือขายตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน (Derivative Product) เพอืป้องกนัความเสียงของ
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กองทรัสต์จากอตัราแลกเปลียน และ/หรืออตัราดอกเบียทีเกิดขึนจากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทงัจํานวนหรือ

บางส่วน เช่น สญัญาแลกเปลียนอตัราแลกเปลียน (Cross Currency Swap) หรือสญัญาแลกเปลียน

อตัราดอกเบีย (Interest Rate Swap) เป็นต้น หรือ 

(2)  การออกตราสาร การออกตราสารหนี ไม่ว่าระยะสนัและระยะยาว เพือจําหน่ายให้แก่ผู้ลงทนุทงัประเภท

บุคคลและสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกียวข้อง และ

กองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลกัประกันทีเกียวข้องกับการออกตราสารดงักล่าวด้วย  

ทงันี ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน เปลียนแปลง หรือก่อ

ภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพือประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพนัตามทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตงัทรัสต์ฉบับนี และ

กฎหมายทเีกียวข้อง โดยไม่ต้องขอมติอนมุตัิจากทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่าทีไม่ขดักบักฎหมายและสญัญา

ก่อตงัทรัสต์ฉบบันี อย่างไรก็ดี ในกรณีทีกองทรัสต์นําทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนัการชําระ

เงินกู้ ยืม ซึงรวมถึงการเพิมวงเงินหลักประกันให้แก่ผู้ ให้กู้ รายเดิมจากหลักประกันทีมีอยู่แล้ว ผู้ จัดการ

กองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอืนทเีกียวข้อง 

ทงัน ีทรัสตีจะเป็นผู้ลงนามผูกพนักองทรัสต์ในการเข้าทําสญัญาเพือกู้ยืมเงนิ เปลียนแปลง หรือก่อภาระผูกพนั

เหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรืออาจมอบอํานาจให้ผู้จัดการกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์ตามสญัญา

ดงักล่าวแทนได้ ทงันี ในกรณีทีทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อกําหนดสิทธิและเงือนไขใด ๆ ทีเกียวข้องกบั

การกู้ยมืเงนิ เปลียนแปลง หรือก่อภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงักล่าว ทรัสตีจะกระทําได้เมือได้

ตกลงร่วมกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ก่อน และในกรณีทีคู่สญัญาไม่สามารถหาข้อยตุิร่วมกนัได้ คู่สญัญาทงัสอง

ฝ่ายขอสงวนสิทธิทจีะจดัประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือหาข้อยตุิ โดยให้ผู้จดัการกองทรัสต์ดําเนินการจดัประชุม

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีระบไุว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

ข้อมลูเกียวกบัการกู้ยืมเงิน ณ วนัสินรอบปีบัญชี 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์มียอดสินเชือคงค้างกบัธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) โดย

ข้อกําหนดและเงือนไขทีสําคญัเป็นดงัน ี

ผู้กู้  ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสิุตธานี 

ผู้ ให้สินเชอื ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

วงเงนิกู้  สินเชือเงินกู้แบบมีกําหนดเวลาจํานวนรวมไม่เกิน 1,944.21 ล้านบาท 

วตัถปุระสงค์การกู้ยมื เพือลงทุนในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุนเพิมเติมครังที 1 และ/หรือ 

ชําระหนีเงินกู้ตามสัญญากู้ เดิมของกองทรัสต์ และ/หรือ ปรับปรุงหรือซ่อมแซม

ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุนครังแรกและทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT 
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เข้าลงทนุเพมิเติมครงัท ี1 และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของกองทรัสต์ในการ

บริหารและการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

อตัราดอกเบีย ไม่เกินอัตราอ้างอิงเฉลีย MLR ของ 4 ธนาคารใหญ่ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร

กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย) หรืออตัราเทียบเท่า 

ระยะเวลาการกู้ยืม 5 ปี นบัจากวนัทีเบิกเงนิกู้งวดแรก  

หลกัประกนั มีหลกัประกนั  
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3. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ทีลงทุน 

3.1. ภาพรวมสถานการณ์ท่องเทียวในประเทศไทย 

จากข้อมลูการท่องเทียวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา ภาคการท่องเทียวของประเทศไทย

ในปี 2562 ทีผ่านมานนั มีการเติบโตทงัจํานวนนกัท่องเทียว และรายได้จากการท่องเทียว โดยมีนกัท่องเทียว

ชาวต่างชาติมาท่องเทียวในประเทศไทยจํานวนทงัสิน 39.79 ล้านคน ขยายตวัร้อยละ 4.24 จากปี 2561 ขณะที

จํานวนนกัท่องเทียวชาวไทยมีจํานวน .  ล้านคน หดตวัร้อยละ .  จาก ช่วงเวลาเดียวกนัของปีทีผ่าน

มา 

ส่งผลให้รายได้รวมจากการท่องเทียวทังหมด .  ล้านล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากนักท่องเทียว

ชาวต่างชาติจํานวน 1.93 ล้านล้านบาท ซึงขยายตัว ร้อยละ 3.05 จากปี 2561 และ รายได้จากนักท่องเทียว

ชาวไทยจํานวน .  ล้านล้านบาท ซึงขยายตัวร้อยละ .  จากปี  โดยจํานวนนักท่องเทียวขยายตวั

สงูสดุในเดือนตลุาคม ทีอตัราร้อยละ 12.51 และน้อยทีสดุในเดือนมีนาคม ทีอตัราลดลงร้อยละ 0.62  

ทงันี ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 โดยนกัท่องเทียวต่างชาติทีมีจํานวนมากทีสดุสงูสดุ  อนัดบัแรก คือ จีน 

รองลงมา คือ มาเลเซีย และอินเดีย ตามลําดบั เรียกว่าในเชิงจาํนวนนกัท่องเทียว จีนยงัคงเป็นตลาดทีมีจํานวน

มากทีสุด คิดเป็นประมาณ  ใน  ของนักท่องเทียวต่างชาติทังหมดทีเดินทางเข้ามาเทียวในประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม ผลจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival) ได้ส่งผล

ให้มีนักท่องเทียวชาวอินเดียเดินทางเข้ามาเทียวในประเทศไทยเพิมขึนอย่างชดัเจน โดยในเดือนมิถุนายนที

ผ่านมา มีจํานวนถึง .  แสนคน ขยายตวั . %ขณะเดียวกัน นกัท่องเทียวอินเดียยงัเป็นกลุ่มทีมีศกัยภาพ

ค่อนข้างสูง มีการใช้จ่ายเฉลียอยู่ทีราว ,  บาทต่อคนต่อครัง ซึงสูงกว่าการเดินทางต่อครังของ

นกัท่องเทียวต่างชาติทวัไป ทีมีการใช้จ่ายเฉลียประมาณ ,  บาทต่อคนต่อครัง ส่งผลให้รายได้รวมจาก

การท่องเทียวในครึงปีแรกรวม .  ล้านล้านบาท    

ในช่วง  เดือนหลงัของปี   

มีปัจจัยหลายอย่างทีส่งผลให้ภาคการท่องเทียวของไทยขยายตวัตํากว่าช่วงเดียวกนัของ 2-3 ปีทีผ่านมา อาทิ 

การลดลงของจํานวนนกัท่องเทียวจีนทสืีบเนืองจากปัญหาสงครามการค้ากบัสหรัฐอเมริกา ความไม่เชือมนัใน

ความปลอดภยัด้านการท่องเทียวของไทยจากอบุัติเหตุทางเรือทีจงัหวดัภูเก็ตเมือปีทีผ่านมา รวมถึงเหตกุารณ์

ประท้วงรุนแรงถึงขนัปิดสนามบินในฮ่องกง ภาวะเศรษฐกิจในยุโรปและหลายประเทศทีได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ความไม่แน่นอนของ Brexit และค่าเงินบาททีแข็งค่าขึน 

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 6 เดือนหลงัของปี สถานการณ์ท่องเทียวของไทยมีการปรับตวัทีดีขึนจากมาตรการยกเว้น

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง Visa on Arrival รวมถึงได้รับอุปสงค์จากการขยายตัวของ

นกัท่องเทียวในภูมิภาคเอเชีย อาทิ จีน มาเลเซีย อนิเดีย ลาว เกาหลีใต้ เป็นต้น 

 

ในปี 2562 จํานวนนกัท่องเทยีวชาวต่างชาติทีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยส่วนใหญ่ ได้แก่นกัท่องเทียวชาวจนี

ซึงมีจํานวนเท่ากับ 10.99 ล้านคน เติบโตขึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 4.36 ถึงแม้ว่าในช่วง 6 
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เดือนแรกของปี 2562 จะมีอัตรานักท่องเทียวชาวจีนทีลดลงจากปีช่วงเดียวกันอยู่ทีร้อยละ 4.71 เนืองจาก

เหตุการณ์ต่างๆในช่วงทีผ่านมาทีส่งผลลบต่อภาพลักษณ์การท่องเทียวของประเทศไทยตามทีได้กล่าวไว้

ข้างต้น ดงันนัการเพมิขึนจากจํานวนนกัท่องเทียวจีนในช่วงครึงปีหลงัจึงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการฟืนตวัของ

ภาพลกัษณ์การท่องเทียวในประเทศไทยต่อชาวจีนทีดีขึน ในส่วนของรายได้ทีมาจากนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ

ตลาดทีสร้างรายได้จากการท่องเทียวมากทสีดุก็ยงัคงเป็นตลาดนกัท่องเทียวจีน ซึงมีรายได้จากการท่องเทียว

รวมทงัสิน 5.43 แสนล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 4.78 จากปีก่อนหน้า 
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สําหรับตลาดนกัท่องเทียวชาวไทย พบว่ามีการขยายตวัมาจากปัจจยับวกจากการเพิมวนัหยุดราชการและ

มาตรการส่งเสริมการท่องเทียวภายในประเทศของภาครัฐในเรืองของการนําค่าใช้จ่ายมาหักภาษี ทําให้มี

รายได้จากนกัท่องเทียวชาวไทยจาํนวน 1.08 ล้านล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 1.18 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ทผ่ีานมา  

3.2 สถานการณ์ท่องเทยีวในจังหวดัเชียงใหม่ 

 

1) จาํนวนนักท่องเทยีวทเีดินทางมาจังหวดัเชียงใหม่ และอัตราการเข้าพกัในจังหวัดเชียงใหม่ 

จากข้อมลูสถิติด้านการท่องเทียวของกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา พบว่าในปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่มี

จํานวนผู้ เยียมเยือน (Visitor) ทงัสิน 10.82 ล้านคน ลดลง .04 ล้านคน หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.39 

จากช่วงเดียวกนัของปี 2561 ในจํานวนนกัท่องเทียวทีลดลงนนั เป็นนกัท่องเทียวชาวไทยทีลดลงจํานวน 0.16 

ล้านคน และเป็นนกัท่องเทียวต่างชาติทีเพิมขึนจํานวน 0.11 ล้านคน  

ในด้านของรายได้จากผู้ เยียมเยือน (Visitor) สําหรับปี 2562 นนั จังหวัดเชียงใหม่มีรายได้จากผู้ เยียมเยือน

ทงัสิน 109,057 ล้านบาท เพิมขึน 1,432 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 1.33 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเทียวชาวไทยจํานวน 65,965 ล้านบาท และรายได้จากนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ

จํานวน 43,091 ล้านบาท 

อตัราการเข้าพกัเฉลียของโรงแรมในจังหวดัเชียงใหม่ของปี 2562 มีการปรับตัวลดลงร้อยละ 1.58 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อนมาอยู่ทรีะดบัร้อยละ 74.44 

2) อุปทานของโรงแรมในจังหวดัเชียงใหม่ 

ปี 2562 จํานวนทีพกัและห้องพกัในจงัหวดัเชียงใหม่มีการเติบโตเพิมขึนจากปีก่อน ร้อยละ 6.67 และ 

2.97 ตามลําดับ ทังนี ณ สินปี 2562 เชียงใหม่มีจํานวนทีพัก 912 แห่ง และจํานวนห้องพัก 39,226 

ห้อง ซึงส่วนใหญ่เป็นทีพักประเภทโรงแรม โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 48.14 ของจํานวนทีพัก และ 

ร้อยละ 66.29 ของจํานวนห้องพกัในจงัหวัดเชียงใหม่  

3) การท่องเทียวในจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 

แม้ว่าการท่องเทียวในจงัหวดัเชียงใหม่ในปี 2562 มีการปรับตวัลดลงจากปีก่อนหน้า จากปัญหาฝุ่ นละออง 

PM 2.5 และภาวะเศรษฐกิจโลกทียังอยู่ในภาวะชะลอตัว อย่างไรก็ดีในส่วนของแผนท่องเทียวระยะยาว 

ททท. สํานักงานเชียงใหม่ มีแผนทีจะปรับตําแหน่งของแบรนด์เชียงใหม่ให้เป็นเมืองศิลปะ งานคราฟต์  และ

วัฒนธรรมทีเคยมีมาในอดีตให้ชัดเจนขึน เพือจับกลุ่มนักท่องเทียว Gen Y ขณะเดียวกันก็จะเร่งโปรโมตสู่

ตลาดต่างชาติ โดยเน้นตลาดระยะใกล้ทีบินตรงมาสู่เชียงใหม่ได้มากขึน อาทิ เวียดนาม เกาหลีใต้ ไต้หวนั 

ฮ่องกง โดยเฉพาะตลาดจีนทีมีตลาดทีมศีกัยภาพ เช่น ตลาดการศกึษาซงึปัจจบุนัมีนกัศึกษาจากจีนมาเรียน

ทีมา : กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา 
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รวมกว่า 7,000 คน เนืองจากเชียงใหม่มีจํานวนโรงเรียนนานาชาติและมหาวิทยาลยัทีมีศกัยภาพในการรับ

นกัศกึษาต่างชาติจํานวนมาก  

จากแผนดงักล่าวนีทําให้ในปี 2563 จงัหวดัเชียงใหม่จะเน้นโปรโมตท่องเทียว 3 ด้าน ได้แก่ “การท่องเทียว

เชิงอาหาร” ผ่านการขยายผลจากมิชลินสตาร์เชียงใหม่ “การท่องเทียวเชิงงานฝีมือ” ผ่านการสนับสนุน       

แบรนด์ต่าง ๆ รวมถึงจัดอีเ ว้นต์งานคราฟต์ตลอดทังปี และ “การท่องเทียวเชิงการศึกษา” ผ่านการ

ประสานงานกับสํานกังานต่างประเทศและสถานศึกษาภายในจงัหวดั พร้อมทังเตรียมทีจะปิดจุดอ่อนเรือง

ฤดกูาลของเชียงใหม่ ด้วยการโหมโปรโมตการท่องเทียววนัธรรมดาและการท่องเทียวนอกฤดกูาล “Green at 

Heart” เพือเปลียนการท่องเทียวเชียงใหม่ให้เป็นการท่องเทียวลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม เพือให้

นกัท่องเทียวทีกังวลเรืองสิงแวดล้อมอย่างนกัท่องเทียวยุโรปหันมาเลือกเชียงใหม่ และทําให้การท่องเทียว

เชียงใหม่เติบโตอย่างยงัยืน 

ข้อมลูจํานวนสถานทีพกัแรมในจงัหวดัเชยีงใหม ่ปี 2560 – ปี 2562 

จงัหวดัเชียงใหม ่ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ทพีกั   ห้องพกั   ทพีกั   ห้องพกั   ทพีกั   ห้องพกั  

 โรงแรม  404  25,633  412  25,889  439 26,002 

 รีสอร์ต 166  5,077  167           5,107  196 6,202 

 เกสท์เฮ้าส์  186  4,098  187           4,122  180 3,997 

 บงักะโล  3  36  3                 36  3 36 

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

 อพาร์ทเมนท์/แมนชัน  19  968  19              968  19 968 

 โฮมสเตย์/เรือนพกัแรม  15  172  15              172  20 209 

 อืนๆ  29  526  31              553  34 563 

 รวม  843  37,759  855         38,096  912 39,226 

 อตัราการเติบโต  0.96% 1.92% 1.42% 0.89% 6.67% 2.97% 

ทมีา : ศนูย์วิจยัด้านตลาดการท่องเทียว การท่องเทยีวแห่งประเทศไทย
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อตัราการเข้าพกั จํานวนผู้ เยยีมเยือนและรายได้จากผู้เยยีมเยือนจงัหวดัเชียงใหม ่

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

อตัราการเข้าพกั                         

ปี 2562    91.04     85.51     65.78    69.87  68.34      69.02     68.55        64.00     61.77    72.61  83.95      92.87  74.44 

ปี 2561    90.76     84.57     80.90    78.14  67.53      67.85     68.29        67.02     63.24    69.08  83.14      91.73  76.02 

จํานวนผู้เยยีมเยือน (ล้านคน)                        

ปี 2562      1.11       0.97       0.83       0.75  0.71        0.69       0.68           0.63       0.60      1.09  1.21        1.52  10.82 

ปี 2561      1.09       0.96       0.95       0.81   0.70        0.68       0.68          0.66       0.61      1.04  1.20        1.48  10.86 

จํานวนผู้เยยีมเยือนคนไทย (ล้านคน)                        

ปี 2562      0.79       0.67       0.57       0.50  0.48        0.46       0.41           0.38       0.34      0.81  0.87        1.16  7.45 

ปี 2561      0.78       0.66       0.65       0.57  0.47        0.45       0.42           0.42       0.37      0.79  0.89        1.13  7.60 

จํานวนผู้เยยีมเยือนชาวต่างชาต ิ(ล้านคน)                        

ปี 2562      0.32       0.30       0.26       0.25  0.23        0.23       0.27           0.25       0.26      0.28  0.34        0.37  3.37 

ปี 2561      0.31       0.30       0.30       0.24  0.23        0.23       0.26           0.24       0.24      0.25  0.31        0.35  3.26 

รายได้จากผู้ เยียมเยือน (ล้านบาท)                        

ปี 2562    11,846     10,377     8,851     7,456 7,133      7,004     7,595         7,133     6,772    10,038  11,123    13,731  109,057 

ปี 2561    11,145     9,855     9,774     7,818 6,879      6,659    7,461         7,195     6,685    9,499 11,116      13,539  107,625 

รายได้จากผู้ เยียมเยือนคนไทย (ล้านบาท)                        

ปี 2562    7,425     6,260     5,346    4,432  4,350      4,138     3,740         3,596     3,157    6,768  7,267      9,487  65,966 

ปี 2561    7,084     5,959     5,929     4,975  4,149      3,928     3,804         3,845     3,405    6,550  7,342      9,338  66,309 

รายได้จากผู้ เยียมเยือนชาวต่างชาต ิ(ล้านบาท)                        

ปี 2562    4,421     4,117     3,505     3,024  2,783      2,866     3,855         3,537     3,615    3,270  3,856      4,245  43,091 

ปี 2561    4,061     3,896     3,845     2,843  2,730      2,731     3,657         3,350     3,280    2,949  3,774      4.201  41,316 

ทมีา: กระทรวงการท่องเทยีวและกีฬา 
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3.3     สถานการณ์ท่องเทียวในจังหวดัภูเก็ต 

1) จาํนวนนักท่องเทียวทเีดนิทางมาจังหวดัภูเก็ต และอตัราการเข้าพกัในจังหวดัภูเก็ต 

จากข้อมลูสถิติด้านการท่องเทียวของกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา พบว่าในปี 2562 จงัหวดัภูเก็ตมีจํานวนผู้

เยียมเยือน (Visitor) ทงัสิน 14.55 ล้านคน เพิมขึน .14 ล้านคน หรือคิดเป็นการเพิมขึนร้อยละ 0.94 จากช่วง

เดียวกันของปี 1 ในจํานวนนกัท่องเทียวทีเพิมขึนนนั เป็นนกัท่องเทียวชาวไทยทีลดลงจํานวน .  ล้านคน 

หรือคิดเป็นร้อยละ .67 ของจํานวนนักท่องเทียวชาวไทยในปี 1 และเป็นนักท่องเทียวต่างชาติทีเพิมขึน

จํานวน . 9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ .75 ของจํานวนนกัท่องเทียวชาวต่างชาติในปี 1 

ในด้านของรายได้จากผู้ เยียมเยือน (Visitor) สําหรับปี 2562 นนั จังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากผู้ เยียมเยือนทังสิน 

471,606 ล้านบาท เพิมขึน 22,505 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.01 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็น

รายได้จากนักท่องเทียวชาวไทยจํานวน 52,355 ล้านบาท และรายได้จากนักท่องเทียวชาวต่างชาติจํานวน 

419,251 ล้านบาท 

ในปี 2 อัตราการเข้าพกัเฉลียของโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ตเพิมขีนร้อยละ .26 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมา

อยู่ทรีะดบัร้อยละ 76.22 

2) อุปทานของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

ทีพกัและห้องพกัในจงัหวดัภูเก็ตมีการเติบโตเล็กน้อย โดยมีการเติบโตของทีพกัอยู่ทีร้อยละ 1.04 และการเติบโต

ของห้องพกัร้อยละ 3.53 โดยเป็นการเพิมขึนของทีพกัและห้องพกัของโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ต คิดเป็นร้อยละ 3.11 

และ 6.06 ตามลําดบั 

3) การท่องเทยีวในจังหวัดภูเก็ตในปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 

ภาพรวมการท่องเทียวในจงัหวดัภูเก็ตในปี 2562 ในช่วง 6 เดือนแรกของปีมีการชะลอตวัทงัอัตราการเข้าพกัและ

ราคาห้องพัก โดยมีหลายปัจจัยทีส่งผลกระทบอย่างยาวนาน นับตังแต่เหตุเรือล่มทีจังหวัดภูเก็ต เมือวันที 5 

กรกฎาคม 2561 ตามมาด้วยเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เงินบาทแข็งค่า สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ทําให้การ

ท่องเทียวในภูเก็ตถดถอยลง อย่างไรก็ดีในช่วง 6 เดือนหลัง สถานการณ์ท่องเทียวมีการปรับตัวทีดีขึนจาก

มาตรการภาครัฐทียกเว้นค่าธรรมเนียมฯ VOA และการฟืนตวัของภาพลกัษณ์การท่องเทียวในประเทศไทยตอ่ชาว

จีนทีดีขึน ทงันแีนวโน้มในปี 2563 คาดว่าภาพรวมธุรกจิท่องเทียวจะขยายตวัขึนเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะยงัมีแนวโน้ม

การเติบโตลดลงจากปีก่อน แต่เริมเห็นสญัญาณการฟืนตวัจากยอดจองห้องพกัโดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนหลงัของ

ปี 2562 ทีเริมเห็นแนวโน้มการกลบัมาของจํานวนนกัท่องเทียวจีนในจงัหวดัภูเก็ต และคาดว่าจะปรับตวัได้ดีขึน 

อย่างไรก็ดีสภาวะการท่องเทียวโดยรวมยงัคงมีความกดดันจากสงครามค้าและการแข็งค่าของเงินบาททีอาจ

ส่งผลกระทบต่อการตลาดท่องเทียวโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตทีมีจํานวนนักท่องเทียวชาวต่างชาติเป็นจํานวน
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มาก ทังนีทางด้านผู้ประกอบส่วนใหญ่ยังคงเชือมันในธุรกิจท่องเทียวจังหวัดภูเก็ต เพราะมีจุดแข็งด้านแหล่ง

ท่องเทียวทีสวยงาม และมนัใจว่าจะสามารถดึงดูดนกัท่องเทียวทงัรายใหม่และรายเก่าได้ไม่ยาก 

ข้อมลูจํานวนสถานทีพกัแรมในจงัหวดัภเูก็ต ปี 2560 – ปี 2562 

จงัหวดัภเูก็ต  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ทพีกั   ห้องพกั   ทพีกั   ห้องพกั   ทพีกั   ห้องพกั  

 โรงแรม   789   49,054   771   48,182  795 51,103 

 รีสอร์ต   521   35,060   514   35,262  521 35,878 

 เกสท์เฮ้าส ์  428   7,686   420   7,585  411 7,946 

 บงักะโล   104   2,157   102   2,073  102 2,073 

 เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์   13   400   13   400  13 400 

 อพาร์ทเมนท์/แมนชนั   97   2,490   94   2,428  92 2,378 

 โฮมสเตย์/เรือนพกัแรม   5   26   5   26  5 26 

 อืนๆ   10   153   11   187  11 187 

 รวม   1,967   97,026   1,930   96,143  1,950 99,541 

 อตัราการเติบโต  14.23% 17.57% -1.92% -0.91% 1.04% 3.53% 

 ทมีา : ศนูย์วิจยัด้านตลาดการท่องเทียว การท่องเทียวแหง่ประเทศไทย 
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อตัราการเข้าพกั จํานวนผู้เยยีมเยือนและรายได้จากผู้เยยีมเยือนจงัหวดัภเูก็ต 

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

อตัราการเข้าพกั                         

ปี 2562        86.77         88.60         86.03         87.53         68.65         78.73         66.17         62.13         61.47         69.73         76.12         82.68  76.22 

ปี 2561        84.84         86.34         86.70         88.05         69.52         79.89         64.57         64.97         60.78         65.44         77.94         82.47  75.96 

จํานวนผู้เยยีมเยือน (ล้านคน)                          

ปี 2562          1.69           1.59           1.56           1.30           0.92           1.19           0.80           0.79           0.81           1.18           1.11           1.58  14.55 

ปี 2561          1.64           1.56           1.55           1.30           0.94           1.22           0.79           0.81           0.80           1.11           1.12           1.57  14.41 

จํานวนผู้เยยีมเยือนคนไทย (ล้านคน)                          

ปี 2562          0.35           0.50           0.48           0.35           0.09           0.31           0.21           0.30           0.23           0.31           0.26           0.49  3.91 

ปี 2561          0.34           0.49           0.47           0.36           0.09           0.30           0.22           0.33           0.27           0.34           0.33           0.52  4.06 

จํานวนผู้เยยีมเยือนชาวต่างชาต ิ(ล้านคน)                          

ปี 2562          1.34           1.09           1.08           0.95           0.83           0.88           0.59           0.49           0.58           0.87           0.85           1.09  10.64 

ปี 2561          1.30           1.07           1.08           0.94           0.85           0.92           0.57           0.48           0.53           0.77           0.79           1.05  10.35 

รายได้จากผู้ เยียมเยือน (ล้านบาท)                          

ปี 2562      63,267       54,142       52,337       38,276       29,040       35,492       20,942       19,689       20,426       42,428       40,367       55,199  471,606 

ปี 2561      57,053       49,948       49,954       35,972       29,469       34,405       19,879       18,839       19,396       39,570       40,269       54,347  449,100 

รายได้จากผู้ เยียมเยือนคนไทย (ล้านบาท)                          

ปี 2562        4,940         6,967         6,648         4,369  1,108                  3,717         3,020         4,357         3,375         4,055         3,580         6,217  52,355 

ปี 2561        4,493         6,469         6,201         4,211  1,069                 3,543         3,089         4,496         3,678         4,219         4,014         6,369  51,851 

รายได้จากผู้ เยียมเยือนชาวต่างชาต ิ(ล้านบาท)                          

ปี 2562      58,327       47,175       45,689       33,907       27,932       31,775       17,922       15,332       17,051       38,373       36,787       48,982  419,251 

ปี 2561      52,560       43,479       43,753       31,761       28,400       30,862       16,790       14,343       15,718       35,351       36,255       47,978  397,250 

ทมีา: กระทรวงการท่องเทยีวและกีฬา 
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3.4 สถานการณ์ท่องเทียวในจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

1) จาํนวนนักท่องเทียวทเีดนิทางมาจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ และอัตราการเข้าพักในจังหวดั

ประจวบคีรีขันธ์ 

จากข้อมลูสถิติด้านการท่องเทียวของกระทรวงการท่องเทยีวและกีฬาพบว่าในปี 2562 จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์มี

จํานวนผู้ เยียมเยือน (Visitor) ทังสิน 7.17 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.02 ในจํานวน

นักท่องเทียวทีเพิมขึนนัน เป็นนักท่องเทียวชาวไทยทีลดลงจํานวน 0.13 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของ

จํานวนนกัท่องเทียวชาวไทยในปี 2561 และเป็นนกัท่องเทียวต่างชาติทีเพิมขึนจํานวน 0.12 ล้านคน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 1.00 ของจํานวนนกัท่องเทียวชาวต่างชาติในปี 2561   

ในด้านของรายได้จากผู้ เยียมเยือน (Visitor) ของปี 2562 นนั จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีรายได้จากผู้ เยียมเยือน

ทังสิน 43,417 ล้านบาท เพิมขึน 1,271 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.01 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเทียวชาวไทยจํานวน 29,099 ล้านบาท และรายได้จากนักท่องเทียวชาวต่างชาติ

จํานวน 14,319 ล้านบาท 

ในปี 2562 อตัราการเข้าพกัเฉลียของโรงแรมในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ลดลงร้อยละ 0.30 จากช่วงเดียวกนัของปี

ก่อนมาอยู่ทีระดบัร้อยละ 66.36 

2) อุปทานของโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ปี 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีทีพักจํานวน 671 แห่ง และมีห้องพักจํานวน 21,298 ห้อง โดยเติบโตจากปี 

2561 ร้อยละ 19.82 และร้อยละ 23.73 ตามลําดบั ทงันหีากแบ่งเป็นประเภทของทีพกั พบว่าทีพกัประเภทโรงแรม

มีจํานวนทีพักและห้องพักสูงสุด ได้แก่ 242 แห่ง และ 12,489 ห้อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.07 และร้อยละ  

58.64 ตามลําดบั ขณะทีทพีกัประเภทรีสอร์ตและเกสต์เฮ้าส์มีจํานวนรองลงมาเป็นลําดบัที 2 และ 3 

3) การท่องเทยีวในจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ในปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 

การท่องเทียวจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ยงัคงมีแนวโน้มเติบโตขึนเล็กน้อยจากปีทผ่ีานมา โดยสดัส่วนนกัท่องเทียว

หลกัยงัคงเป็นนกัท่องเทียวชาวไทยถึงร้อยละ 80 ทเีหลือเป็นชาวต่างชาติ โดยในปี 2562 ทาง ททท. สํานกังาน

ประจวบศีรีขันธ์ ได้รวมกบัพนัธมติรจดักจิกรรมท่องเทียวเชงิกีฬาในพืนท ีทงักีฬากอล์ฟ ปันจกัรยาน กีฬาทางนํา 

นอกจากนนัยงัได้มีการจดัทาํแผ่นพบั 8 เส้นทางเช็คอินกินเทียวประจวบศีรีขนัธ์ รวมทังกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเทียววนัธรรมดาในพืนท ีเพือให้เกดิวนัพกัค้างคืนในวนัธรรมดา  

สําหรับในปี 2563 ททท. สํานกังานประจวบศีริขนัธ์ ได้วางแผนการตลาดท่องเทียว ทงัเทียวประจวบศีรีขันธ์ วัน

ธรรมดาทีไม่ธรรมดา เทียวประจวบไม่รองไม่รู้ ตลอดจนวางแผนร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเทียวเชิงกีฬาในพืนทีอาทิเช่น โยคะ วิง ปันจักรยาน กอล์ฟ ไตรกีฬา ต่อเนืองจากปี 2562 การนํา Media 

Fam Trip ส่งเสริมแหล่งท่องเทียวในพืนทรีอง ในเมืองหลกั อ.กยุบรีุ อ.เมืองประจวบฯ อ.ทบัสะแก อ.บางสะพาน 
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และ อ.บางสะพานน้อย โดยจะมีการนําเสนอเส้นทางการท่องเทียวใหม่ ๆ และน่าสนใจเชือมโยงกบัอาหารและ

วิถีแห่งสายนําปราณบุรี พร้อมกันนีเตรียมนําผู้ประกอบการในพืนที จังหวดัประจวบศีรีขนัธ์เข้าร่วมงานส่งเสริม

การขายทีมีศกัยภาพ เช่นงานไทยเทียวไทย งานเทียวทวัไทยไปทวัโลก งานวนัธรรมดาน่าเทียวเหล่านีเป็นต้น  

ข้อมลูจํานวนสถานทีพกัแรมในจงัหวดัประจวบศีรีขนัธ์ ปี 2560 – ปี 2562 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ทพีกั   ห้องพกั   ทพีกั   ห้องพกั   ทพีกั   ห้องพกั  

 โรงแรม   193   9,392   195   9,588  242 12,489 

 รีสอร์ต   186   4,937   193   5,044  233 5,924 

 เกสท์เฮ้าส ์  87   989   87   989  107 1,242 

 บงักะโล   60   969   60   967  63 991 

 เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์   3   110   3   110  3 110 

 อพาร์ทเมนท์/แมนชนั   5   234   5   234  5 234 

 โฮมสเตย์/เรือนพกัแรม   4   18   4   18  4 18 

 อืนๆ   12   253   13   263  14 290 

 รวม   550   16,902   560   17,213  671 21,298 

 อตัราการเติบโต  1.85% 4.28% 1.82% 1.84% 19.82% 23.73% 

 ทมีา : ศนูย์วิจยัด้านตลาดการท่องเทียว การท่องเทียวแห่งประเทศไทย 
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อตัราการเข้าพกั จํานวนผู้เยยีมเยือนและรายได้จากผู้เยยีมเยือนจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

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

อตัราการเข้าพกั                         

ปี 2562    77.77     76.36     79.53    74.65     65.68       59.77     57.39      56.45     49.69    63.64       66.12       69.21  66.36 

ปี 2561    77.16     74.49     77.55    71.79     65.12       58.30     58.69      60.79     52.02    64.88       67.27       71.79  66.65 

จํานวนผู้ เยียมเยือน (ล้านคน)                          

ปี 2562      0.63       0.56       0.57      0.56       0.53         0.49       0.55        0.58       0.49      0.72        0.71        0.78  7.17 

ปี 2561      0.61       0.54       0.56      0.54       0.51         0.47       0.56        0.61       0.50      0.71         0.73         0.82  7.17 

จํานวนผู้ เยียมเยือนคนไทย (ล้านคน)                          

ปี 2562      0.50       0.44       0.48      0.48       0.46         0.42       0.46        0.49       0.41      0.58         0.57         0.65  5.92 

ปี 2561      0.48       0.42       0.47      0.46       0.44         0.40       0.47        0.51       0.42      0.57         0.59         0.68  5.94 

จํานวนผู้ เยียมเยือนชาวต่างชาต ิ(ล้านคน)                          

ปี 2562      0.13       0.12       0.09      0.08       0.07         0.07       0.09        0.09       0.08      0.14         0.14         0.13  1.24 

ปี 2561      0.13       0.12       0.09      0.08       0.07         0.07       0.09        0.10       0.08      0.14         0.14         0.13  1.23 

รายได้จากผู้ เยียมเยือน (ล้านบาท)                          

ปี 2562    3,888     3,475     3,438    3,220     2,939       2,746     3,149      3,218     2,766    4,936       4,657       4,985  43,417 

ปี 2561    3,578     3,197     3,144    3,029     2,806       2,654     3,108      3,288     2,720    4,655       4,748       5,219  42,147 

รายได้จากผู้ เยียมเยือนคนไทย (ล้านบาท)                 
 

       

ปี 2562    2,589     2,284     2,516    2,159     2,031       1,851     1,823      1,952     1,627    3,434       3,209       3,623  29,098 

ปี 2561    2,372     2,083     2,295    2,037     1,935       1,757     1,803      1,978     1,623    3,233       3,344       3,842  28,302 

รายได้จากผู้ เยียมเยือนชาวต่างชาต ิ(ล้านบาท)                          

ปี 2562       1,299        1,191        922       1,061        908          895     1,326         1,266        1,139    1,502       1,448       1,362  14,319 

ปี 2561 1,206             1,114        849       992        871          897        1,305         1,310        1,097    1,422          1,403          1,377  13,844 

ทมีากระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
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4. ปัจจัยความเสียง 

ข้อความดังต่อไปนีแสดงถึงปัจจัยความเสียงทีมีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต์ หรือ

มลูค่าหน่วยทรัสต์ และนอกจากปัจจยัความเสียงทปีรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบันีแล้ว ยงัอาจมีปัจจยั

ความเสียงอนื ๆ  ซงึผู้ก่อตงัทรัสต์ไม่อาจทราบได้ในขณะนีหรือเป็นความเสียงทผีู้ก่อตงัทรัสต์ได้พิจารณาในขณะนี

ว่าไม่เป็นสาระสําคญั แต่ความเสียงดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัความเสียงทีมีนัยสําคญัต่อไปในอนาคต ความเสียง

ทงัหลายทีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูฉบับนีและความเสียงทีอาจมีขึนในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมี

นยัสําคญัต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ และมลูค่าหน่วยทรัสต์ 

ข้อความในลกัษณะทเีป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ทีปรากฏต่อไปนี เช่น การ

ใช้ถ้อยคําว่า “เชือว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตงัใจ” “ประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน 

โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกียวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ แผนการปรับปรุง

อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ การเปลียนแปลงของกฎหมายทีเกียวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ 

นโยบายของรัฐ เป็นต้น เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็นความเห็นของผู้ก่อตงัทรัสต์ ทีปรึกษา

ทางการเงิน หรือบุคคลใด ๆ มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้เป็นการรับรองผลการ

ประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว อีกทังมิได้เป็นการรับประกัน และ/หรือ รับรองว่าผลการ

ดําเนินงานจริงทีจะเกิดขึนในอนาคตจะเป็นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทนุ นอกจากนี ผลการดําเนินงานที

เกิดขึนจริงกับการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ทังนี ผู้ก่อตังทรัสต์ และที

ปรึกษาทางการเงิน ได้พิจารณาและเห็นว่าการคาดการณ์ในอนาคตได้ตังอยู่บนสมมติฐานหรืออ้างองิข้อมลูทีสม

เหตผุลภายใต้สภาวะการณ์และข้อมลูทีมใีนปัจจบุนั 

ข้อมูลในส่วนนีทีอ้างถึงหรือเกียวข้องกับรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือเศรษฐกิจเป็นข้อมูลทีรวบรวมมาจาก

ข้อมลูทีมีการเปิดเผยหรือจากสิงพิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือจากแหล่งข้อมลูอืน ๆ โดยกองทรัสตไ์ด้

พิจารณาและเห็นว่าเป็นข้อมูลทีสมเหตุผล ทงันี กองทรัสต์มิได้ทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของ

ข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด เนืองจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์เป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวังทีจะได้รับผลตอบแทนในระยะสัน 

นอกจากนนั ราคาของหน่วยทรัสต์ปัจจุบนักับมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอนาคตอาจลดตําลงหรือสงูขึน ผู้ลงทุน

อาจไม่ได้รับคืนต้นทุนในการลงทนุ ดงันนั ผู้ทีประสงค์จะซือหน่วยทรัสต์จึงควรศกึษาข้อมูลเกียวกับการลงทุนใน

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ก่อนตดัสินใจลงทุน 
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4.1 ความเสียงเกียวกบัการลงทนุทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ DREIT 

(1) ความเสียงโดยทวัไปในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์มีความเสียงหลายด้าน เช่น (1) การเปลียนแปลงในทางลบด้านการเมืองและภาวะ

เศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทงัในประเทศและต่างประเทศ และความต้องการในการบริโภคโดยรวม

ลดลง (2) สภาวะด้านลบของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศทีทรัพย์สินหลักตงัอยู่ (3) การเปลียนแปลงของ

อตัราดอกเบีย อตัราเงินเฟอ้ อตัราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ (4) การเปลียนแปลงนโยบายทางการเงินหรือ

นโยบายทางเศรษฐกิจอืน ๆ ในประเทศและต่างประเทศ (5) การเพิมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกียวกับ

อสงัหาริมทรัพย์ทีไม่ได้คาดการณ์ไว้ (6) การเปลียนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบทางด้านสิงแวดล้อม กฎหมาย

ผังเมือง และกฎระเบียบอืน ๆ ของรัฐ ตลอดจนนโยบายทางการคลัง (7) การเรียกร้องความรับผิดชอบด้าน

สิงแวดล้อมทีเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ (8) การเปลียนแปลงของค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผันทีจะได้รับจาก

อสงัหาริมทรัพย์ทีลงทนุ (9) การเปลียนแปลงของราคานํามนัและเชือเพลิงอืน ๆ  (10) การเปลียนแปลงความนยิม

ในประเภทของอสงัหาริมทรัพย์และสถานทีตงั ซงึนําไปสู่การมีจํานวนห้องพกัมากเกินความต้องการ หรืออาจทํา

ให้ความต้องการของนักท่องเทียวในกลุ่มตลาดเป้าหมายใด ๆ ลดลงสําหรับห้องพักบางประเภทหรือ

อสงัหาริมทรัพย์ทีลงทนุ (11) ความสามารถของผู้บริหารโรงแรม หรือ ผู้ เช่าหลกั ทีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและ

ชือเสียงของโรงแรม (12) ความสามารถในการต่ออายุสัญญาเช่า (13) ความสามารถในการเก็บค่าเช่าจากผู้ เช่า

หลักภายในระยะเวลาทีกําหนด (14) ความไม่พอเพียงของความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยทีมี หรือค่า

เบียประกนัภยัทีเพิมสงูขนึ (15) การทผีู้ เช่าหลกัไม่สามารถให้บริการหรือจดัหาการบริการเกียวกบัการบํารุงรกัษา

และการให้บริการอืนๆ ได้อย่างพอเพียง (16) ความชํารุดบกพร่องของอสังหาริมทรัพย์ ซึงต้องได้รับการแก้ไข 

หรือซ่อมแซม ตลอดจนการบํารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ ซึงก่อให้เกิดรายจ่ายลงทุนทีไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

(17) การขาดสภาพคล่องในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (18) การพึงพิงกระแสเงินสดในการบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ทีมีอยู่ (19) การเพิมขึนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน รวมถึงภาษีอากรทีเกียวข้อง 

(20) ส่วนได้เสียหรือภาระผูกพนัต่างๆ ซึงไม่สามารถพบได้หรือไม่เปิดเผยจากการตรวจสอบทีดิน ณ สํานกังาน

ทีดินทีเกียวข้องในขณะทีทําการตรวจสอบ และ (21) เหตุสุดวิสัย ความเสียหายทีไม่สามารถเอาประกันภยัได้ 

และปัจจัยอืนๆ ปัจจัยหลายอย่างตามทีกล่าวข้างต้นอาจเป็นสาเหตุของความผนัผวนของอัตราค่าเช่าห้องพกั 

อตัราการเข้าพกัและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านภาษีทีเกียวข้องในการ

จ่ายผลประโยชน์ ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์และรายได้ค่าเชา่คงที และ/หรือ ค่า

เช่าแปรผนัทีจะได้รับจากอสงัหาริมทรัพย์ 

การประเมินค่าทรัพย์สินหลักประจําปีจะสะท้อนปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินหลักเพิม

สงูขึนหรือลดตําลงได้ อย่างไรก็ดี มลูค่าเงินลงทุนของทรัพย์สินหลักอาจลดลงอย่างมีนัยสําคญั หากเกิดวิกฤต

ในทางลบอย่างฉับพลนัต่อราคาอสงัหาริมทรัพย์หรือต่อเศรษฐกิจในประเทศทรัพย์สินหลกัตงัอยู่ในปัจจบุันหรือ

ทรัพย์สินทีจะมีในอนาคต 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสิุตธานี 

ส่วนที  การดาํเนินกจิการของกองทรัสต์ 

 

ส่วนที 1 หน้า 56 

(2) ความเสียงของการลงทุนของกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทีกระจุกตัวเมือเปรียบเทียบกับ

กองทรัสต์และกองทนุรวมประเภทอืน 

การทีทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ตํากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า

หน่วยทรัสต์ทีขออนญุาตเสนอขายรวมทงัจํานวนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) ทําให้การลงทนุกระจกุตวัอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์ 

ในขณะทีกองทรัสต์ และ/หรือ กองทนุรวมประเภทอืนอาจมีนโยบายการกระจายการลงทนุในตราสารทางการเงนิ

ประเภทต่าง ๆ หรือกระจายการลงทนุในทรัพย์สินหลาย ๆ ประเภท ดงันนั หากเกิดภาวะทีตลาดอสงัหาริมทรัพย์

ไม่ดีหรือถดถอย เช่น จํานวนนกัท่องเทียวต่างชาติทีเดินทางมาท่องเทียวในสาธารณรัฐมลัดีฟส์ลดลง เกิดโรค

ระบาด เป็นต้น อาจทําให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคัญต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน

ของกองทรัสต์ มากกว่ากองทนุรวมประเภทอืนทมีีการกระจายการลงทนุในทรัพย์สินหลายประเภทมากกว่า 

อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ได้เข้าลงทนุครังแรกเป็นทรัพย์สินประเภทโรงแรมทีอยู่ในทําเลทีตงัหลายแห่ง

ในประเทศไทย ได้แก่ จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัเพชรบุรี และจงัหวดัเชียงใหม่ และทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้า

ลงทุนเพิมเติมครังที 1 เป็นทรัพย์สินประเภทโรงแรมทีตงัอยู่ในประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์ ดังนนั การลงทุนของ

กองทรัสต์ DREIT จึงมีการกระจายความเสียงการลงทุนในระดบัหนึง 

(3) ความเสียงจากการทีกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึงมูลค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงตาม

ระยะเวลาเช่าทเีหลืออยู่ และจะมีผลให้มลูค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ลดลงตามส่วนไปด้วย 

กองทรัสต์มีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และโครงการ

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ซึงมูลค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ และมีมูลค่า

คงเหลือเท่ากับศูนย์ ณ วนัครบกําหนดระยะเวลาเช่า อนัเนืองมาจากการประเมินค่าของทรัพย์สินดงักล่าว หรือ

เนืองจากสาเหตุอืนใดทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรัสต์ ทังนี การเปลียนแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่า

ดงักล่าว อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ มลูค่าหน่วยทรัสต์ และ/หรือ 

การจา่ยประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ในท้ายทีสดุ   

(4) ความเสียงทีทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ DREIT อาจต้องเผชิญกับความเสียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

โรงแรมและการท่องเทียวทสีงูขึน 

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเทียว อาทิ การเพิมขึนของจํานวนผู้ประกอบการในตลาด 

อปุทานของห้องพกัทีมีมากขึนทงัในทําเลเดียวกัน และ/หรือ ในแหล่งท่องเทียวอนืๆ ซงึอาจเป็นทางเลือกทดแทน

การเข้าพักในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ DREIT ซึงอาจทําให้เกิดการแข่งขันมากขึน ทังในด้านราคาและ

คณุภาพการให้บริการ รูปลกัษณ์ และสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทงักําลงัซอื การใช้จ่ายเฉลียสําหรับการ

เข้าพัก และความผันผวนของจํานวนนักท่องเทียวกลุ่มเป้าหมาย ซึงจะมีผลต่อรายได้และค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงานของผู้ เช่าหลกัอนัจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระค่าเช่า ทังส่วนทีเป็นค่าเช่าคงที และ/

หรือ ค่าเช่าแปรผัน ของผู้ เช่าหลกัอย่างมีนัยสําคญั โดยเฉพาะอย่างยิงหากคู่แข่งมีการพัฒนาปรับปรุงตกแต่ง



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสิุตธานี 

ส่วนที  การดาํเนินกจิการของกองทรัสต์ 

 

ส่วนที 1 หน้า 57 

โรงแรมของตน รวมทงัคุณภาพในการให้บริการ ให้มีขีดความสามารถทีเหนือกว่าและสามารถดึงดูดผู้ เข้าพกัได้

มากกว่า ซงึมีผลต่อศกัยภาพในการดงึดดูผู้ เข้าพกัของโรงแรม 

อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ DREIT เป็นทรัพย์สินทีมีศกัยภาพ ตงัอยู่ในทําเลทีดีซึงเป็นจดุหมาย

ปลายทางทีได้รับความนิยมจากนักท่องเทียว (Tourist Destination) มีการออกแบบห้องพกัทีสวยงาม และมีสิง

อํานวยความสะดวกพืนฐานทีสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทกุประเภท อีกทงั กลุ่มดสุิตธานี ซงึ

เป็นผู้บริหารโรงแรม มชีือเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการบริหารจดัการโรงแรมมาอย่างยาวนาน จึงคาดว่า

จะสามารถดงึดูดนกัท่องเทียวได้อย่างต่อเนือง 

(5) ความเสียงเรืองภยัธรรมชาติและเหตสุดุวิสยัอืนๆ การก่อการร้าย สงคราม และความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจ

มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของกองทรัสต์ 

ความเสียงหลายประการ เช่น ภยัธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสยัอืน ๆ การเกิดสงคราม การก่อการร้าย ความไม่สงบ

ทางการเมือง การประท้วง และความไม่แน่นอนทางการเมืองอืน ๆ ทีเกิดขึนจริง หรือทีมีการอ้างว่าจะเกิดขึนใน

บริเวณทีตงัของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ DREIT หรือบริเวณอนื ๆ ทีเกียวข้องกบักลุ่มลกูค้าหลกัของทรัพย์สิน

หลักของกองทรัสต์ DREIT เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงหรือหลายเหตุการณ์เหล่านี อาจส่งผลให้การอุปโภค

บริโภค การท่องเทียว ความต้องการเข้าพกัหรือใช้บริการในทรพัย์สินหลกัของกองทรสัต์ DREIT ลดลง ซงึจะมีผล

ต่อรายได้ของผู้ เช่าหลกั และเหตุการณ์ดงักล่าวอาจเป็นเหตใุห้ทรัพย์สินหลกัได้รับความเสียหาย ซึงอาจไม่ได้รับ

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยั 

อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินหลกัทีกองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุนนนัมีการกระจายความเสียงในหลายมติิ ไม่ว่าจะเป็น 

ทําเลทีตงัของทรัพย์สินหลกั รายได้รับจากลกูค้าทีเดินทางมาเข้าพักตามฤดูกาล รวมถึงมีความหลากหลายของ

กลุ่มลกูค้าผู้ใช้บริการในโครงการตา่งๆ ทําให้ผลกระทบจากเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง หรือหลายเหตุการณ์ทไีด้

กล่าวถึงข้างต้นอยู่ในวงจํากดั 

ทงันี สําหรับโครงการโรงแรมดุสิตธานีมัลดีฟส์ ในกรณีทีได้รับความเสียหายทงัหมดหรือบางส่วนจากสงคราม 

สงครามกลางเมือง ความวุ่นวาย หรือ พายุ นําท่วม อุบัติเหตุทีไม่อาจห้ามได้ หรือ สิงอืนใดทีไม่อาจต้านทานได้ 

หรือ กรณีทีเหนือความควบคุมของผู้ เช่า DMI ในฐานะผู้ เช่า อาจมีหน้าทีทีจะต้องชําระค่าเช่าตามทีระบุใน

สญัญาเช่าหลกัให้แก่รัฐบาลต่อไป เนืองจากตามข้อกําหนดของสัญญาเช่าหลกัดงักล่าวได้กําหนดไว้ว่า ผู้ เช่ายงั

ไม่หลุดพ้นจากหน้าทีทีจะต้องชําระค่าเช่าตามทีระบุในสัญญาเช่าหลัก กล่าวคือ ค่าเช่าจํานวน 1,000,000 

ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี อย่างไรก็ดี รัฐบาลฯ อาจขยายวนัครบกําหนดชําระค่าเช่าได้ และในกรณีทีโครงการโรงแรม

ดุสิตธานี มลัดีฟส์ ได้รับความเสียหายทงัหมดจากกรณีดงักล่าวข้างต้น ระยะเวลาตามสญัญาเช่าหลกัจะถือว่า

ระงบัเป็นการชวัคราว 
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(6) ความเสียงทีทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ DREIT อาจอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกียวกับ

สิงแวดล้อม โดยการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้กองทรัสต์ มีค่าใช้จ่ายและภาระ

ความรับผิดหลายด้าน 

ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ DREIT อาจอยู่ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อม เช่น 

กฎหมายด้านสขุอนามยั กฎหมายเกียวกบัการควบคมุมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางนํา การทิงของเสีย การ

ควบคุมมลภาวะทางเสียง ซงึภายใต้กฎหมายเหล่านี เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์หรือผู้ทีควบคุมการดําเนินการและ

การใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์อาจมีความรับผิด และอาจรวมถึงโทษปรับหรือโทษจําคุก หากฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว นอกจากนี กองทรัสต์ อาจต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทาง

กฎหมายดงักล่าวเหล่านี หากมีการปนเปือนหรือเกิดมลภาวะต่าง ๆ หรือหากไม่สามารถแก้ไขมลภาวะต่าง ๆ ที

เกิดขึน อาจส่งผลให้กองทรัสต์มีความรับผิด หรืออาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยัสําคัญในการนําทรัพย์สิน

หลักของกองทรัสต์ออกให้เช่า และ/หรือ เช่าช่วง (แล้วแต่กรณี) และให้ใช้พืนที ซึงจะส่งผลกระทบต่อฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

นอกจากนี อสงัหาริมทรัพย์ทีเป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้องด้านสิงแวดล้อมใน

ช่วงเวลาหนึง อาจไม่สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทีเกียวข้องด้าน

สิงแวดล้อมในอีกช่วงเวลาหนึง หากข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้องด้านสิงแวดล้อมเหล่านนั

มีการแก้ไขเพิมเติม ดงันนั จึงมีความเสียงในกรณีทีมีการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ที

เกียวข้องด้านสิงแวดล้อม การดําเนินการเพือให้อสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อกําหนดทาง

กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทีเกียวข้องด้านสิงแวดล้อมตามทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม อาจเพิมภาระด้านค่าใช้จ่าย

และส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ได้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทรัสต์จะจดัให้ผู้ เช่าหลกัมีการดําเนินการมาตรการป้องกนัผลกระทบทางสิงแวดล้อม

ต่าง ๆ เช่น ระบบจดัการนําทิง ระบบกําจดักากและของเสีย เป็นต้น ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของทรัพย์สินหลกั ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ทเีกียวกบัสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง 

(7) ความเสียงจากกรณีการถกูเวนคนือสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน  

ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนืองจากการเวนคืนทีดินเป็นนโยบายและ

ความจําเป็นในการใช้พืนทีของรัฐบาล การถูกเวนคืนดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน

และผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ 

ทงันี กองทรัสต์อาจได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้อง ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด 

อย่างไรก็ดี เงินชดเชยทีได้รับอาจไม่เท่ากับจํานวนเงินทีกองทรัสต์ได้ชําระไปเพือซือทรัพย์สินซึงอาจส่งผลให้

ผลตอบแทนทีผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับจากการลงทนุไม่เป็นไปตามทีได้ประมาณการไว้ทงัในส่วนของประโยชน์

ตอบแทนและการลดทนุ 
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สําหรับการลงทุนของกองทรัสต์ DREIT ทีเข้าลงทุนครังแรก มีการเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใน

โครงการโรงแรมดสุิตธานี หวัหิน ซึงในสญัญาเช่าทีดินและอาคาร (โรงแรมดสิุตธานี หวัหิน) ระหว่างกองทนุรวม

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี กับบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ จํากัด (มหาชน) ลงวันที 23 

ธันวาคม 2553 (ซงึต่อมากองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานีได้มีการโอนสิทธิและหน้าทีตาม

สญัญาดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ DREIT ลงวนัที 22 พฤศจิกายน 2560) กําหนดว่าหากทรัพย์สินโครงการโรงแรม

ดุสิตธานี หวัหิน โดนเวนคืนทงัหมด หรือบางส่วน หรือกองทรัสต์เห็นว่าไม่อาจใช้ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ

ต่อไปได้นนั จะถือให้สญัญาเช่าเป็นอนัยตุแิละยกเลิกตอ่กนัโดยทนัทีในวนัทีทรัพย์สินทีเช่าถกูเวนคืน โดยผู้ ให้เช่า

ต้องชําระคืนค่าเช่าล่วงหน้าคงเหลือตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่ อย่างไรก็ดี หากทรัพย์สินทีเช่า

ถกูเวนคืนบางส่วน และกองทรัสต์ยงัเห็นว่าทรัพย์สินดงักล่าวยงัสามารถใช้ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจได้ ให้ถือ

ว่าสญัญาเช่ามีผลบงัคบัใช้ต่อไป โดยผู้ ให้เช่าตกลงจะเป็นผู้ดําเนินการจดัให้มีการซ่อมแซมภายใต้แบบแปลน 

แผนงาน และงบประมาณทีคู่สญัญาจะได้ตกลงร่วมกัน และจะทําการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในหนึงปีนบัแต่

เกิดความเสียหายดงักล่าว โดยใช้เงินทีได้รับมาจากการเวนคืนทรัพย์สินดงักล่าวในการซ่อมแซม และในกรณีที

เงินทีได้รับมาจากการเวนคืนไม่เพียงพอสําหรับการซ่อมแซม ผู้ ให้เช่าตกลงจะรับผิดชอบสําหรับจํานวนเงนิทียงั

ขาดอยู่ อนึง ก่อนดําเนินการยกเลิกสญัญาหรือการยงัคงให้สญัญามีผลต่อเนืองดงักล่าวข้างต้นนนั กองทรัสต์ 

DREIT สงวนสิทธิทีจะเสนอการดําเนินดังกล่าวเพือให้ทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติก่อนตาม

ข้อกําหนดและเงือนไขของสญัญาเช่า 

อย่างไรก็ดี สําหรับทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุนเพิมเติมครังที 1 ในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ 

ในปัจจุบนั ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐมลัดีฟส์ ไม่ปรากฏว่ามีข้อกฎหมายใดๆ ทีให้อํานาจแก่รัฐบาลในการ

เวนคืนทีดินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน 

(8) ความเสียงทีมลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนตามการประเมินมลูค่าโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน

ไม่ได้เป็นเครืองแสดงมูลค่าทีแท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาขายของ

อสงัหาริมทรัพย์นนัจะเป็นไปตามทีประเมิน ไม่ว่าในปัจจุบนัหรือในอนาคต 

โดยทัวไป การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยบางประการทีเป็น

นามธรรมทีเกียวกับทรัพย์สินนนั เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการ

แข่งขันและสภาพของทรัพย์สิน ซึงอาจมีเหตุการณ์ทีทําให้ปัจจัยดังกล่าวเปลียนแปลงได้ในอนาคต เนืองจาก

เหตกุารณ์บางเหตกุารณ์หรือเหตกุารณ์ทงัหมดทีเป็นข้อสมมตฐิานอาจไม่เกิดขึนตามทีคาดการณ์ไว้ หรืออาจเกดิ

เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ทีมิได้คาดการณ์ไว้ ดงันนั ผู้จดัการกองทรัสต์จึงไม่อาจรับประกนัได้ว่าข้อสมมติฐานที

วางไว้จะเกิดขึนตามทีคาดการณ์ ดงันนั ราคาทีกองทรัสต์จะขายทรัพย์สินหลกัทีลงทุนในอนาคต จึงอาจตํากว่า

มลูค่าประเมินทจีดัทําโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือตํากว่าราคาทีกองทรัสต์ได้เข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

ดงักล่าวซงึจะทําให้กองทรัสต์มีผลขาดทุนจากการเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

(9) ความเสียงสําหรับโครงการโรงแรมดสุิตธานี ลากนู่า ภเูก็ต จากการไม่มีสิทธิใช้ถนนส่วนบคุคล 
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เนืองจากถนนทีใช้เป็นเส้นทางหลักมุ่งสู่โครงการลากูน่า ภูเก็ต ซึงมีโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่งตังอยู่ อัน

รวมถึงโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ตโดยมีระยะทางประมาณ 1.25 กิโลเมตร มีถนนส่วนบุคคลคนัอยู่ตรง

กลางระหว่างทางสาธารณประโยชน์เป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร แม้ว่าจากข้อเท็จจริงจะมีประชาชน

ทวัไปร่วมใช้ประโยชน์ ในถนนส่วนบคุคลดงักล่าวอย่างต่อเนืองและเปิดเผยมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ก็

ตาม แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานทางราชการใด ๆ ทีระบุว่าถนนดงักล่าวเป็นถนนสาธารณประโยชน์ ดังนนัจึงมี

ความเสียงทีเจ้าของทีดินในบริเวณดังกล่าวจะปิดกันการใช้ประโยชน์ในส่วนของถนนส่วนบุคคลดงักล่าวได้ 

กองทรัสต์ DREIT จึงมีความเสียงทีจะไม่สามารถใช้เส้นทางดงักล่าวเป็นทางหลักเข้าสู่โครงการโรงแรมดุสิต

ธานี ลากนู่า ภเูก็ต 

อย่างไรก็ดี ผู้ จดัการกองทรัสต์เห็นว่าหากมีประชาชนทัวไปร่วมใช้ประโยชน์ในถนนส่วนบุคคลดงักล่าวอย่าง

ต่อเนืองและเปิดเผย การทีเจ้าของทีดินจะปิดกันการใช้ประโยชน์ในส่วนของถนนส่วนบุคคลดังกล่าวอาจ

กระทําได้ยากหรือใช้ระยะเวลามาก เนืองจากจะกระทบสิทธิของบุคคลอืนเป็นจํานวนมาก นอกจากนี โครงการ

โรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภเูก็ต ยงัมีทางเข้าออกอืนอีกหนึงเส้นทาง ซงึเป็นถนนสาธารณประโยชน์ขนาดกว้าง 4 

– 5 เมตร และสามารถใช้เป็นทางเข้าออกสู่โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ได้เช่นกัน แต่มีขนาดเล็ก

กว่าจึงอาจไม่ได้รับความสะดวกเท่ากบัการใช้ทางเข้าออกปัจจบุนัซงึจะต้องผ่านถนนส่วนบคุคลดงักล่าว  

(10) ความเสียงจากการถกูสงัให้รือถอนอาคารสิงปลกูสร้าง 

เนืองจากสิงปลูกสร้างบางส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ได้แก่ อาคารครัวไทย (บางส่วน) วงเวียน

นาํพ ุ(บางส่วน) และทางเดินนอกอาคาร อาจตงัอยู่บริเวณห้วยบางเรือหกัซงึเป็นลํารางสาธารณะ อย่างไรก็ตาม 

สภาพปัจจบุนัไม่มีลกัษณะทางกายภาพของลํารางสาธารณะ หากสิงปลกูสร้างทงัหมดหรือบางส่วนทีสําคญัของ

โครงการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ถูกหน่วยงานราชการทีเกยีวข้องสงัให้รือถอน ปรับปรุง เปลียนแปลง ซงึอาจทํา

ให้เจ้าของอาคารสิงปลกูสร้างดงักล่าวจะต้องทําการรือถอน ปรับปรุง เปลียนแปลง สิงปลกูสร้างดงักล่าว อนัอาจ

ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ DREIT จากการมีค่าใช้จ่ายในการรือถอนอาคารดงักล่าวและ

ความสามารถในการสร้างรายได้จากโรงแรมดสิุตธานี หัวหิน ทีอาจลดลง 

อย่างไรก็ตาม สิงปลกูสร้างดงักล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนทีสําคญัของโครงการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน สําหรับการ

จัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ DREIT อย่างมีนยัสําคัญแต่อย่างใด อีกทังเพือเป็นการลดความเสียงจากการที

บางส่วนของสิงก่อสร้างดงักล่าวข้างต้นอาจตงัอยู่บนลํารางสาธารณะ กองทรัสต์ DREIT จึงได้จดัให้มีมาตรการ

เยียวยาไว้แล้ว โดยได้กําหนดเงือนไขในสญัญาเช่าทีดินและอาคารของโครงการโรงแรมดสิุตธานี หวัหิน ทีระบใุห้

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะต้องจดัหาทรัพย์สินใหม่ เพือให้กองทรัสต์ DREIT ลงทุนแทนทีทรัพย์สินเดิมทีถูกรือ

ถอนดังกล่าวโดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เอง แต่หากไม่สามารถจัดหาทรัพย์สินใหม่ได้ 

เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตกลงทีจะคืนค่าเช่าตามสดัส่วนระยะเวลาการเช่าทีคงเหลือและค่าขาดประโยชน์ตาม

รายละเอียดทีกําหนดในสญัญาเช่าทีดินและอาคารดงักล่าว ทงันี การรือถอน แก้ไข ดัดแปลงทรัพย์สินดงักล่าว 

เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ดําเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง  
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อนึง ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสิงปลกูสร้างดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนทีสําคญัของ

กองทรัสต์ DREIT ซึงจะใช้สําหรับการจัดหาประโยชน์ อีกทัง ไม่ใช่ส่วนทีสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์ DREIT 

อย่างมีนยัสําคญัแต่อย่างใด 

(11) ความเสียงจากการทีทรัพย์สินของกองทรัสต์ DREIT ตงัอยูใ่นตา่งประเทศ 

เนอืงจากโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ตงัอยู่ในประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ การลงทุนในทรัพย์สินทีตงัอยู่

ต่างประเทศนนั จะทําให้กองทรัสต์มีความเสียงเพมิขึน ซึงประกอบด้วย (1) การบริหารจดัการทีเกียวกับการเงิน

ระหวา่งประเทศของกองทรัสต์ และ (2) ความเสียงทเีป็นประเด็นทางกฎหมายเฉพาะของสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 

ทงันี เนืองจากรายได้และรายจ่ายของบริษัทลงทุนจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทําให้กองทรัสต์มีความเสียง

จากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตรา นอกจากนี การจ่ายผลประโยชน์จากผลการดําเนินงานของ

ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้าลงทนุเพมิเติมครังที 1 แก่กองทรัสต์ ขึนอยู่กบัรูปแบบในการส่งเงนิ ซงึรูปแบบใน

การส่งเงินแต่ละวิธีมีผลประโยชน์ ภาษี และค่าธรรมเนียมทีแตกต่างกัน นอกจากนี กองทรัสต์ยังต้องปฏิบตัิตาม

มาตรฐานการควบคมุการเคลือนย้ายเงินทนุ หลกัเกณฑ์เกียวกับการส่งเงิน และการควบคมุการแลกเปลียนเงนิ

ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นผลให้กองทรัสต์มีความเสียงในการบริหารจัดการทีเกียวกับการเงินระหว่างประเทศ

ของกองทรัสต์ 

ในส่วนของความเสียงทีเป็นประเด็นทางกฎหมายเฉพาะของสาธารณรัฐมลัดีฟส์นนั เนืองจากระบบกฎหมายของ

สาธารณรัฐมลัดีฟส์ใช้กฎหมายอิสลามเป็นพนืฐานผสมกับระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ขององักฤษ ซงึแตกต่าง

จากระบบกฎหมายของประเทศไทยซึงเป็นระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ โดย ระบบกฎหมาย คอมมอน ลอว์ มีทีมา

จากจารีตประเพณี โดยคําพิพากษาของศาลก็ถือว่าเป็นทีมาของกฎหมาย เพราะคําพิพากษาของศาลทีตดัสิน

คดีต่าง ๆ ถือเป็นบรรทดัฐานทีศาลต้องยึดถือเมือมีกรณีอย่างเดียวกนัเกิดขึน ในขณะทีระบบกฎหมายทีใช้บงัคบั

ใช้อยู่ในประเทศไทย (ระบบกฎหมาย ซวีิล ลอว์) จะถือเอากฎหมายทีบญัญัติเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นหลกั และ

แนวคําพิพากษาของศาลเป็นเพียงแนวทางในการตีความกฎหมาย มิได้ถือเป็นกฎหมายโดยตรง ทังนี การ

จําแนกประเภทของกฎหมาย ไปจนถึงการพิจารณาคดีความ ของทงัสองระบบจึงมีความแตกต่างกันอยู่มาก ซึง

อาจก่อให้เกิดภาระหน้าทีเพิมเติมแก่บริษัทลงทนุ และ/หรือ กองทรัสต์ 

4.2 ความเสียงทเีกียวกบัการดําเนินงานและโครงสร้างของกองทรัสต์ 

(1) ความเสียงจากการเปลียนแปลงในมาตรฐานการบญัชี หรือกฎหมายทีเกียวข้อง หรือแนวทางการปฏิบตัิของ

หน่วยงานทีเกียวข้อง 

กองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ หรือการปรับปรุงกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคบั หรือมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 

อาจมีการเปลียนแปลง เช่นเดียวกับมาตรฐานการบัญชีทีได้รับการปรับปรุงเพิมเติมให้ตรงกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards - IFRS) ทําให้งบการเงิน
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ของกองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบจากการบงัคบัใช้มาตรฐานการบญัชีทีได้มีการแก้ไขปรับปรุง โดยเงือนไขและ

เวลาในการเปลียนแปลงมาตรฐานการบญัชีจะขึนอยู่กับหน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด ดงันนั ผู้ก่อตงัทรัสต์จึงไม่

อาจรับประกันได้ว่าการเปลียนแปลงเหล่านีจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการจัดทํางบการเงินของ

กองทรัสต์ หรือต่อผลการดําเนินงานและมาตรฐานการเงินของกองทรัสต์ การเปลียนแปลงดังกล่าวยังอาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

นอกจากนี ยังไม่อาจรับประกันได้ว่าการเปลียนแปลงกฎข้อบังคับใด ๆ จะไม่มีผลกระทบในทางลบต่อ

ความสามารถของผู้ จัดการกองทรัสต์ในการดําเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ หรือต่อการ

ดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทรัสต์ 

(2) ความเสียงด้านภาษีและค่าธรรมเนียมในอนาคต 

ในการขายอสังหาริมทรัพย์ หรือโอนสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ หรือขายหุ้นทีกองทรัสต์ DREIT หรือบริษัท

ไทยทีจะจดัตงัขึนใหม่ซึงเป็นบริษัทย่อยของกองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุน (ในกรณีทีกองทรัสต์ลงทุนทางอ้อมใน

อสังหาริมทรัพย์) และการดําเนินงานเพือจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินในอนาคตนนั อาจมีภาระภาษีและ

ค่าธรรมเนียมทีเกิดขึน ซึงกองทรัสต์ และ/หรือ บริษัทย่อยของกองทรัสต์ DREIT อาจต้องรับภาระทงัหมดหรือ

บางส่วน และอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษีทีกองทรัสต์ และ/หรือ บริษัทย่อยของกองทรัสต์ DREIT จะต้อง

ชําระดงักล่าว อาจแตกต่างจากอตัราทีเป็นอยู่ในปัจจบุนั 

นอกจากนี ในอนาคต ภาระภาษีของกองทรัสต์ และ/หรือ ภาระภาษีของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีเกียวข้องกบัการลงทนุ 

และ/หรือ การซือขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ การดําเนินงานเพือจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

และการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์ อาจเปลียนแปลงไปจากทีเป็นอยู่ในปัจจุบัน หากมีการ

เปลียนแปลงกฎหมายและระเบียบด้านภาษีอากรหรือด้านอืน ๆ ทีเกียวข้อง ซึงอาจทําให้ผลการดําเนินงานของ

กองทรัสต์ ได้รับผลกระทบจากภาระภาษี และ/หรือ เบียปรับเงินเพมิทอีาจจะมีขึน 

(3) ความเสียงจากการลดลงของมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินหลักและการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์จะมี

ผลกระทบในทางลบต่อบญัชีกําไรขาดทุน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ของกองทรัสต์ 

ในกรณีทีมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ลดลง อันเนืองมาจากการ

ขาดทนุจากการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินและการลงทนุในปีนนั และมีผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลง 

รวมทงั การทีกองทรัสต์อาจมีสภาพคล่องส่วนเกินอนัเกิดจากการขาดทุนจากราคาประเมินมลูค่ายตุิธรรม กรณี

ดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์

อาจดําเนินการลดทุนจดทะเบียนและคืนสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพือให้สามารถจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ 
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(4) ความเสียงจากความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้ เช่าหลกั และการปฏิบตัิตามข้อตกลงในสญัญาเช่า และ/

หรือ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกั 

กองทรัสต์จะได้รับค่าเช่าจากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ เข้าลงทุนครังแรกและทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้าลงทนุ

เพมิเติมครังท ี1 จากผู้ เช่าหลกั ซงึได้แก่ DMCO และ DMM ตามลําดบั ทงัน ีเนืองจาก DMM เป็นบริษัทย่อยของ 

DMCO จึงอาจกล่าวได้ว่า กองทรัสต์จะได้รับค่าเช่าหลักจาก DMCO เพียงรายเดียว ดังนัน ฐานะทางการเงิน

และความสามารถในการชําระค่าเช่าของ DMCO อาจส่งผลกระทบต่อรายได้หลกัของกองทรัสต์ได้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทรัสต์จะติดตามและตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้ เช่าหลกัอย่างสมําเสมอ หาก

พบว่าอาจมีความเสียง ผู้ จัดการกองทรัสต์จะหารือกับผู้ เช่าหลักเพือหาแนวทางแก้ไข หรือหากจําเป็นอาจ

เตรียมการหาผู้ เช่าหลกัรายใหม่ไว้ล่วงหน้า 

นอกจากนี กองทรัสต์ยงัอาจมีความเสียงจากการทีผู้ เช่าหลักอาจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงในสัญญาเช่า และ/หรือ  

เช่าช่วงทรัพย์สินหลกั ซงึเป็นเงือนไขให้กองทรัสต์สามารถยกเลิกสญัญาดงักล่าวได้ และกองทรัสต์มีสิทธิได้รับ

การชดเชยโดยการฟ้องร้องให้ผู้ เช่าหลักปฏิบตัิตามสัญญา และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจากผู้ เช่าหลักได้ เว้นแต่

เหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดจากเหตสุดุวิสยัซงึระบไุว้ในสญัญา 

(5) ความเสียงจากการไม่สามารถหาผู้ เช่าหลกัได้ในอนาคต 

หากไม่มีการการต่ออายสุญัญาเช่า และ/หรือ สญัญาเช่าช่วงทรัพย์สินหลกัเมือครบกําหนดอายสุญัญาแล้ว หรือ 

ไม่สามารถจดัหาผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงรายใหม่ หรือมีการยกเลิกสญัญาเช่า และ/หรือ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกั

ก่อนครบกําหนดอายุสญัญา กองทรัสต์อาจะมีความเสียงทีอาจจะไม่สามารถหาผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงราย

ใหม่ทีตกลงเงือนไขการเช่าทีดีเทียบเคียงกับสญัญาเช่า และ/หรือ สญัญาเช่าช่วงทรัพย์สินหลกัในปัจจบุันได้ อนั

ทําให้กองทรัสต์จะได้รับรายได้ค่าเช่า หรือ ค่าเช่าช่วงจากผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงรายใหม่ลดลง ดังนัน ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์จึงอาจได้รับผลกระทบ เนืองจากผลตอบแทนทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับอาจน้อยลง และอาจส่งผลต่อ

ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามลําดบั 

อย่างไรก็ตาม หากมีการยกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดอายุสัญญา โดยเกิดจากความผิดของผู้ เช่า และ/หรือ  

ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน กองทรัสต์มีสิทธิได้รับการชดเชยโดยการฟ้องร้องให้ผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงปฏิบัติตาม

สญัญา และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจากผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงได้ เว้นแต่กรณีดงักล่าว เกิดจากเหตุสดุวิสัย ซึง

ระบไุว้ในสญัญาเช่า และ/หรือ สญัญาเช่าช่วงทรัพย์สินหลกั 

ทงันี เนืองจากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เป็นทรัพย์สินทีได้รับการดูแลและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพทีดี และมี

ลกูค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนือง ประกอบกบัสถานทีตงันนัตงัอยู่ในบริเวณทีมคีวามสามารถในการดงึดดูผู้มา

ใช้บริการ อีกทังมีผู้ บริหารโรงแรมทีมีความเชียวชาญในการประกอบธุรกิจโรงแรมดําเนินการบริหารจัดการ
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โรงแรมอยู่ในปัจจบุนั ซงึเป็นผู้บริหารโรงแรมทีมีชอืเสียงเป็นทีรู้จกัเป็นอย่างดีในบริเวณนนั ด้วยเหตดุงักล่าว จึงมี

ความเป็นไปได้ว่ากองทรัสต์จะสามารถหาผู้ เชา่หลกัรายใหม่เพือมาเช่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ได้โดยไม่ยาก 

นอกจากนี ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการเจรจากับผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงรายเดิมล่วงหน้าก่อนทีสญัญาเชา่ 

และ/หรือ สญัญาเช่าช่วงเดิมจะสินสดุลง ทงันีเพือให้กองทรัสต์หมีระยะเวลาในการจดัหาผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่า

ช่วงรายใหม่ ซงึจะช่วยลดผลกระทบดงักล่าวได้  

(6) ความเสียงทเีกิดขึนเมือต้องมีการปรับปรุงทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ และความเพียงพอของเงนิสํารองสําหรบั

การปรับปรุง 

ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์จะต้องได้รับการซ่อมแซม และปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีความทนัสมยั 

เพือสร้างความพึงพอใจและดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนือง ทงันี โดยปกติการปรับปรุง หรือการ

ซ่อมแซมบํารุงรักษาประจําปี จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของทรัพย์สินหลักมากนัก ยกเว้นใน

กรณีทีเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ เช่น การปรับปรุงเพือเปลียนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายใน

อสงัหาริมทรัพย์ หรือการเปลียนแปลงงานระบบทีสําคญั ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น โดยค่าใช้จ่าย

ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และความเสียงจากการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีไม่อาจ

คาดการณ์ได้มีแนวโน้มทีจะเพิมขึนเมือทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์มีระยะเวลาดําเนินการเพิมขึนเรือยๆ 

นอกจากนี ทรัพย์สินอาจจะต้องได้รับการปรับปรุง หรือการซ่อมแซมบํารุงรักษานอกเหนือจากตามแผนทีวางไว้ 

โดยเฉพาะในกรณีทีมีปัญหาทีอาจจะเกิดขึนเนืองจากมีการบงัคบัใช้ของกฎเกณฑ์หรือกฎหมายใหม่ ซึงทําให้

ต้องมีการลงทุนเพิมเติมเกินกว่าทีคาดการณ์ไว้ อนึง การดําเนินธุรกิจของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสตอ์าจได้รับ

ผลกระทบจากการซ่อมแซมบํารุงรักษา และยงัอาจส่งผลกระทบกับผลการดําเนินงานของผู้ เช่าหลกั ซึงจะส่งผล

ต่อความสามารถในการจ่ายค่าเช่าได้ภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในสัญญาเช่า และ/หรือ สัญญาเช่าช่วง

ทรัพย์สินหลัก หรืออาจทําให้กองทรัสต์ไม่ได้รับรายได้ค่าเช่าอย่างเต็มทีสําหรับพืนทีทีอยู่ระหว่างการซ่อม

บํารุงรักษา 

ทังนี สัญญาเช่า และ/หรือ สัญญาเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก มีข้อกําหนดให้กองทรัสต์ และบริษัทผู้ ให้เช่าช่วง

ทรัพย์สินจดัสรรเงินสํารอง สําหรับค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure Budget) ซึงใช้ในการเปลียนแปลง

เพมิเติม รวมถึงงานปรับปรุงซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ทีเช่า (รวมถึงยานพาหนะต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการ

ประกอบธุรกิจโรงแรม) รวมถึงกันงบสํารองไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในทรัพย์สินทีเช่า 

(Renovation Budget) อย่างไรก็ตาม เงินสํารองดงักล่าวอาจจะไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม บํารุงรักษา หรือการ

ต่อเติมของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ในอนาคตเพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในกรณีทีเงินสํารองไม่

เพียงพอ กองทรัสต์จะต้องพิจารณาแหล่งเงินทุนอืนๆ เพือใช้ในการปรับปรุงและต่อเติมของทรัพย์สินหลกัของ

กองทรัสต์เพือลดผลกระทบต่อประโยชน์ตอบแทนทีจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสิุตธานี 

ส่วนที  การดาํเนินกจิการของกองทรัสต์ 

 

ส่วนที 1 หน้า 65 

การดําเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมจะเป็นไปตามระยะเวลาทีผู้บริหารโรงแรมของกองทรัสต์ DREIT และ/หรือผู้

เช่าหลกัเห็นสมควร และได้รับความเห็นชอบจากผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี ซึงโดยปกติ การดําเนินงาน

ของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ DREIT จะต้องไม่หยดุชะงกัในระหว่างการซอ่มแซมบํารุงรักษา นอกจากนี การ

ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์จะดําเนินงานเฉพาะส่วนพืนทีทีต้องการปรับปรุง โดยพืนทีส่วนอืน ยังคงเปิดให้

ดําเนินการปกติ เว้นแต่หากจําเป็นทีจะต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุงใหญ่ ซึงหากเปิดดําเนินการแล้วลกูค้าทีเข้าพกั

อาจไม่ได้รับความสะดวก และอาจทําให้มีการร้องเรียนหรือไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการเปิดให้บริการ ณ 

ขณะนนั ผู้ เชา่หลกัหรือผู้บริหารโรงแรมอาจพิจารณาทีจะหยดุการให้บริการชวัคราวเพอืทําการปรับปรุงครังใหญ่ 

(7) ความเสียงเกียวกบัการประกนัภยั 

สําหรับทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์นัน กองทรัสต์ และ/หรือ บริษัทลงทนุจะจดัให้มีการประกนัอคัคีภยัและวินาศ

ภยัต่าง ๆ โดยมีวงเงินประกันไม่ตํากว่าต้นทนุทดแทนไม่รวมฐานราก (Replacement Cost) และการประกันภยั

การกอ่การร้าย (Political Violence Insurance) ทีจําเป็นและสมควร เพือคุ้มครองความเสียหายทีอาจเกิดขึนแก่

ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ โดยกรมธรรม์ดงักล่าวจะกําหนดให้กองทรัสต์ และ/หรือ บริษัทลงทนุ (แล้วแต่กรณี) 

เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

นอกจากนี ในส่วนการนําทรัพย์สินหรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้เช่านัน ผู้ เช่าหลกัจะ

ดําเนินการจดัให้มีการทําประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) เพือคุ้มครอง

ความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต และความเสียหายทีอาจเกิดขึนต่อทรัพย์สินของบคุคลภายนอก ซึงมีสาเหตุ

จากความประมาทเลินเล่อหรือความบกพร่องของทรัพย์สินทีเช่าซึงกฎหมายได้กําหนดให้ต้องรับผิดชดใช้

ค่าเสียหายภายใต้วงเงินประกัน ข้อกําหนดและเงือนไขทีกองทรัสต์ให้ความเห็นชอบ และประกันภยัความเสียง

ภยัทรัพย์สินของผู้ เช่าหลกัเองโดยตรง รวมถึงผู้ เช่าหลกัจะจดัให้มีการทําประกันภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business 

Interruption Insurance) เพอืคุ้มครองความเสียหายเนืองจากความเสียหายทีเกิดกบัทรัพย์สินทีเช่า โดยมีวงเงิน

ประกันไม่ตํากว่ารายได้ทีคาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินทีเช่าหกัออกด้วยค่าใช้จ่ายผนัแปร เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่าระยะเวลาทีใช้ในการก่อสร้าง และ/หรือ ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินทีเช่า ระหว่างทีธุรกิจหยุดชะงกั ตามที

กองทรัสต์คาดว่ากองทรัสต์ และ/หรือ บริษัทลงทุนจะได้รับในช่วงระยะเวลาทีคาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างหรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สินให้คืนสู่สภาพเดิม 

แม้ว่ากองทรัสต์ DREIT และ/หรือ บริษัทลงทุน จะจดัให้มีการจดัทําประกันภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมตาม

ข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้องแล้วก็ตาม แต่อตัราเงนิชดเชยในกรณีทีทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์เกิดความ

เสียหายอาจไม่คุ้มกบัประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีกองทรัสต์สญูเสียจากเหตกุารณ์ต่างๆ เช่น ความสญูเสียจากการ

ก่อการร้าย วินาศกรรม และการจารจล เป็นต้น หรือระยะเวลาการเอาประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจ

หยุดชะงักทีผู้ เช่าหลักจะเข้าทําอาจไม่ครอบคลุมเวลาทีแท้จริงทีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

หลกัได้ หรือกองทรัสต์อาจไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามทีระบุในกรมธรรม์ประกนัภัยทีเกียวข้องไม่ว่าทงัหมด
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หรือบางส่วนได้ หรืออาจเกิดความล่าช้าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ดงักล่าวได้โดยทีไม่ใช่ความผิด

ของกองทรัสต์ ดงันนั กองทรัสต์อาจมีความเสียงจากการสญูเสียทางการเงิน เมือเกิดเหตรุ้ายแรงทีกองทรัสต์อาจ

ไม่ได้รับการชดเชยอย่างเพยีงพอ ซึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนทีผู้ ถือหน่วยจะได้รับ 

(8) ความเสียงจากการทีคู่สญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญา 

ในการลงทุนและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์นนั กองทรัสต์ และ/หรือ บริษัทลงทุน จะรับโอนสิทธิการ

เช่า และ/หรือ เข้าทําสญัญาต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนและการบริหารของกองทรัสต์ เพือประโยชน์ในการ

จดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และผกูพนัให้คู่สญัญาปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญา 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในสญัญา คู่สัญญาอาจปฏิบตัิผิดสญัญาหรือเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตุ

แห่งการเลิกหรือผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นว่านี แม้กองทรัสต์จะมสีิทธิทีจะบอกเลิกสญัญา เรียกค่าเสียหาย รวม

ตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์ และ/หรือ ค่าเช่าทีชําระไปแล้วก็ตาม (แล้วแต่กรณี) แต่เหตุการณ์ทีคู่สญัญาผิด

สญัญาดงักล่าว ทําให้กองทรัสต์ และ/หรือ บริษัทลงทุน อาจไม่ได้รับผลประโยชน์หรือบงัคบัการให้เป็นไปตาม

สัญญาตามทีกําหนดไว้ดังกล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของกองทรัสต์ และ/หรือ บริษัท

ลงทุน ตามข้อกําหนด หรือ คู่สญัญาไม่ชําระค่าเสียหายตามทีกองทรัสต์ และ/หรือ บริษัทลงทุน เรียกร้อง ดงันนั 

กองทรัสต์ และ/หรือ บริษัทลงทุน จึงอาจต้องนําเรืองดงักล่าวเข้าสู่กระบวนการยตุิธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาล  

ซึงการดําเนินการดังกล่าว กองทรัสต์ และ/หรือ บริษัทลงทุน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการ

ดําเนินการ และจํานวนเงินทีกองทรัสต์ และ/หรือ บริษัทลงทุน จะได้รับชดเชย เยียวยา ต่อความเสียหายต่าง ๆ 

นอกจากนี ผลแห่งคดีขึนอยู่กับคําพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีคําพิพากษาให้กองทรัสต์ และ/หรือ 

บริษัทลงทุน ชนะคดี กองทรัสต์ อาจประสบความยุ่งยากในการบงัคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์จึงมีความเสียงทจีะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาทีคาดการณ์ไว้ 

(9) ความเสียงจากสญัญาเชา่ทีดินจากรัฐบาลสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 

- ความเสียงจากการผิดสญัญาเชา่หลกั 

 เนอืงจากการลงทุนของกองทรัสต์จะเป็นการลงทุนทางอ้อมในสิทธิการเช่าทีดินระยะยาวจากรัฐบาลฯ 

ตามสัญญาเช่าหลกั และบริษัทผู้ ให้เช่าช่วงทรัพย์สินจะนําอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวออกให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าหลกั

เพือการจัดหาผลประโยชน์ แม้ว่าการเช่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุนดงักล่าวจะเป็นไปอย่างถกูต้อง

โดยได้รับความยินยอมและการอนุญาตจากรัฐบาลฯ ก็ตาม แต่กองทรัสต์มีความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการที

บริษัทผู้ ให้เช่าช่วงทรัพย์สินซึงได้แก่ DMI ปฏิบัติผิดข้อกําหนดและเงือนไขของสญัญาเช่าหลกัทําให้สญัญาเช่า

หลกัระหว่างบริษัทผู้ให้เช่าช่วงทรัพย์สิน และรัฐบาลฯ สินสดุลง เช่น บริษัทผู้ให้เช่าช่วงไม่ชําระค่าเช่าทีกําหนดไว้

ในสัญญาเช่าหลักเมือถึงกําหนดชําระ บริษัทผู้ ให้เช่าช่วงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกระทําการต่างๆ เป็นต้นว่า 

กระทําการดัดแปลงต่อเติมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลฯ หรือ บริษัทผู้ ให้เช่าช่วงตกอยู่ในสถานะ

ล้มละลาย หรืออยู่ในขนัตอนการเลิกบริษัท เป็นต้น ทงัน ีรัฐบาลฯ จะต้องมีการบอกกล่าวการเลิกสญัญาโดยระบุ

สาเหตุของการเลิกสัญญาดังกล่าว ซึงเหตุการณ์ดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อบริษัทผู้ ให้เช่าช่วงทรัพย์สิน ทําให้

บริษัทผู้ ให้เช่าช่วงทรัพย์สินไม่มีสิทธิในการนําทีดินทีเช่าออกให้เช่าช่วงอันมีผลให้บริษัทผู้ ให้เช่าช่วงทรัพย์สิน
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สญูเสียรายได้ค่าเช่าช่วงจากการนําทีดินดงักล่าวออกให้เช่าช่วงแก่ผู้เช่าหลกั และจะมีผลกระทบต่อรายได้ของ

กองทรัสต์อีกด้วย ซงึจะส่งผลกระทบต่อไปยงัอตัราการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพือเป็นการป้องกัน

ความเสียงดังกล่าวทีอาจเกิดขึน กองทรัสต์จึงจัดให้มีการดําเนินการเพือเป็นการลดความเสียงดังกล่าว โดย

ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีมาตรการในการควบคุมและกํากับดูแลบริษัทผู้ ให้เช่าช่วงทรัพย์สินให้ปฏิบตัิตาม

สญัญาเช่าหลกัอย่างเคร่งครัด 

- ความเสียงทีรัฐบาลฯ สามารถบอกเลิกสญัญาเชา่หลกัก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเชา่ 

 สญัญาเช่าหลักดงักล่าวข้างต้นมีการกําหนดเงือนไขหรือสาเหตทุีจะทําให้รัฐบาลฯ ในฐานะผู้ ให้เช่า มี

สิทธิบอกเลิกสัญญากับ DMI ในฐานะผู้ เช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าได้ กล่าวคือ ในกรณีที DMI ผิด

สัญญา เช่น ไม่ชําระค่าเช่าที กําหนดไว้ในสัญญาเช่าหลัก ไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในแผนการพัฒนา 

( Development Concept)  ร า ยง า น กา รวิ เค รา ะ ห์ ผ ลก ระ ท บ ต่ อ สิงแ ว ดล้ อ ม  ( Environmental Impact 

Assessment) และแผนงานสําหรับการพัฒนากิจการโรงแรม (Work Plan) และภาพวาดอย่างละเอียดสําหรับ

การพฒันากิจการโรงแรม (Detailed Drawings) ไม่ปฏิบตัิตามคําบอกกล่าวทีกําหนดในข้อสญัญาทีเกียวข้องกบั

การผิดสญัญาทีไม่มีลกัษณะทีเกียวข้องกับการเงิน เป็นต้น หรือ กรณีที DMI ตกอยู่ในสถานะล้มละลาย หรืออยู่

ในขนัตอนการเลิกบริษัท ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือโดยการบงัคับอนัเป็นกรณีนอกเหนือจากทีเกิดขึนโดยการควบ

รวมกิจการ หรือจดัโครงสร้าง อย่างไรก็ดี ผู้จดัการกองทรัสต์ ได้ยึดหลกัความระมดัระวงัในการบริหารจดัการและ

ควบคมุบริษัทผู้ ให้เช่าช่วงทรัพย์สิน เพือมิให้เกิดการปฏิบตัิผิดสญัญาดงักล่าวข้างต้น 

 นอกจากนี สัญญาเช่าหลักยังมีข้อกําหนดทีให้สิทธิรัฐบาลฯ ในการบอกเลิกสัญญาเช่าหลักดงักล่าว

หรือขอคืนพืนทีให้เช่าได้ ในกรณีทีทีดินอนัเป็นทีตงัของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุนเพิมเติมครังที 1 

และกิจการโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ เป็นทีจําเป็นสําหรับ กรณีดังต่อไปนี (1) การป้องกันของ

สาธารณรัฐมัลดีฟส์ หรือ (2) เพือวัตถุประสงค์สาธารณะโดยรัฐบาลฯ มีสิทธิทีจะเลิกสัญญาเช่าหลักและเข้า

ครอบครองทีดินอันเป็นทีตงัของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุนเพิมเติมครังที 1 และกิจการโครงการ

โรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ ดงันนั DMI จึงยงัมีความเสียงทีอาจเกดิขึนเนอืงจากสญัญาเช่าหลกัถูกยกเลิกก่อนครบ

กําหนดระยะเวลาการเช่า ซึงจะส่งผลให้สญัญาเช่าช่วงทีดิน และเช่าทรัพย์สิน ที DMI เข้าทํากบัผู้ เช่าหลกัสินสดุ

ลงด้วย นอกจากนี DMI ไม่สามารถทีจะใช้ และ/หรือ ได้รับประโยชน์ในทีดินอนัเป็นทีตงัของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ 

DREIT เข้าลงทุนเพิมเติมครังที 1 ตามสญัญาเช่าหลกัที DMI เข้าทํากับรัฐบาลฯ ได้ อนัจะส่งผลกระทบต่อการ

จดัหาประโยชน์และรายได้ของกองทรัสต์ในทีสดุ อย่างไรก็ดี ในกรณีทีมีการเลิกสญัญาเช่าหลกัโดยเหตุการณ์

ดงักล่าวข้างต้น สญัญาเช่าหลกักําหนดให้ DMI มีสิทธิทจีะได้รับชําระค่าชดเชยจากรัฐบาลฯ อย่างเป็นธรรม 

   

(10) ความเสียงทอีาจเกดิขึนอนัเป็นผลจากการทีกองทรัสต์กู้ยืมเงิน 

ในกรณีทกีองทรัสต์ได้ดําเนินการให้มีการกู้ยืมเงินตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ กองทรัสต์อาจมีความเสียงเกิดขึน

จากการกู้ยืมเงินดงักล่าวได้ เนืองจากการเปลียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอตัราดอกเบียทปีรับสงูขนึ ซงึอาจ

ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์  ทําให้กองทรัสต์มีสภาพคล่องไม่เพียงพอ รวมถึงกองทรัสต์อาจมี

ความเสียงทจีะมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบียลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ
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ในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี ในกรณีทีผู้ ให้กู้ กําหนดเงือนไขการชําระคืนเงินกู้ให้มีการ

ชําระเงินกู้ งวดสุดท้ายเป็นจํานวนทีสูง กองทรัสต์อาจจะต้องหาเงินกู้ ใหม่เพือชําระเงินกู้ งวดสุดท้ายดังกล่าว 

ดังนัน กองทรัสต์อาจมีความเสียงทีจะไม่สามารถหาเงินกู้ ใหม่ได้ ทังนี กองทรัสต์จะใช้ความพยายามในการ

ดําเนินการใด ๆ เพือบริหารความเสียงดงักล่าว เช่น การป้องกนัความเสียงจาการผนัผวนของอตัราดอกเบีย หรือ 

การขอขยายระยะเวลาการชําระหนี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการใด ๆ ดังกล่าว กองทรัสต์จะ

ดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั 

ทงันี ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องบริหารจดัการกองทรัสต์โดยคํานึงถึงความเสียงดงักล่าวโดยจะมีมาตรการในการ

ติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์และปัจจยัภายนอกต่างๆ รวมถึงแนวโน้มอตัราดอกเบียอย่างสมาํเสมอ 

นอกจากนี ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้เครืองมือทางการเงินเพือลดความเสียงดังกล่าว เช่น การทํา

ธุรกรรมเพอืป้องกนัความเสียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบียหรือการดําเนินการใดๆ กบัเจ้าหนี เช่น การขอ

ขยายระยะเวลาการชําระหนี หรือการผ่อนผันเงือนไขทีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทรัสต์เป็นต้น โดย

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงกฎหมายทีเกียวข้องและประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์เป็นสําคญั 

อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากทีได้ชําระเงินต้นแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอืน ซงึอาจรวมถึง

การเสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเติม การออกหุ้นกู้  หรือการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ สถาบนัการเงนิ 

และ/หรือ บริษัทประกนัชีวิต และ/หรือ บริษัทประกนัวินาศภยั และ/หรือ นิติบุคคลประเภทอืนซงึได้รับอนญุาตใน

การให้เงินกู้ยืมแกก่องทรัสต์ได้ ทงัน ีผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัหาแหล่งเงนิทุนทีดีทีสดุสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุและ

กองทรัสต์ โดยจะคํานึงถึงหลกัประกนัและความสามารถในการคืนเงินต้นของกองทรัสต์ประกอบการพิจารณา 

อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นว่าความเสียงทกีองทรัสต์จะไม่สามารถจ่ายชําระดอกเบีย และ/หรือ

คืนเงินต้นได้นนัมีน้อย เนืองจากอัตราส่วนหนีต่อทุนของกองทรัสต์จะยังอยู่ในระดบัทีสามารถบริหารจดัการได้ 

นอกจากนี อตัราส่วนหนีสินต่อทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ยงัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

ประกอบกับทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์เข้าลงทุน เป็นทรัพย์สินทีมีศักยภาพและสามารถจัดหารายได้ให้กับ

กองทรัสต์ได้อย่างต่อเนือง นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการกองทรัสต์ได้ทําประมาณการผลการ

ดําเนินงานของกองทรัสต์ภายใต้สมมติฐานทีเกียวข้อง เห็นว่ากองทรัสต์มีความสามารถในการชําระดอกเบียและ

เงินต้นตามทีระบไุว้ในสญัญาเงินกู้  

(11) ความสําเร็จของกองทรัสต์ขึนอยูก่บัความสามารถของผู้จดัการกองทรัสต์ในการบริหารจดัการกองทรัสต์ และ

ขึนอยู่กบัความสามารถของผู้เชา่หลกัและผู้บริหารโรงแรมในการจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

หลกัของกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์จะทําหน้าทีกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ กําหนดโครงสร้าง

แหล่งเงินทุน บริหารจัดการกระแสเงินสดของกองทรัสต์ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
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โดยจะนําทรัพย์สินหลักดังกล่าวออกให้ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง แก่ผู้ เช่าหลัก ทังนี ผู้ เช่าหลักไม่ได้เป็นผู้บริหาร

โรงแรมโดยตรง แต่ได้เข้าทําสัญญาการบริหารโรงแรมกับผู้บริหารโรงแรม ซึงกําหนดให้ผู้ บริหารโรงแรม

รับผิดชอบในการดําเนินงานต่างๆ ทีเกียวกบัการบริหารทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ภายใต้การกํากบัดูแลของผู้

เช่าหลกั รวมถึงความรับผิดชอบในการให้บริการแก่ลกูค้า การรับจองห้องพกั การบริหารจดัการ การทําการตลาด 

การบํารุงรักษา และการรักษาความมนัคงและความปลอดภยัของอาคาร 

อนงึ หากผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินงานตามกลยทุธ์ให้ประสบความสําเร็จ หรือผู้ เช่าหลกั หรือผู้บริหาร

โรงแรม ไม่อาจจดัการทรัพย์สินหลกัได้อย่างเหมาะสม อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าทรัพย์สินหลกัของ

กองทรัสต์ และ/หรือ รายได้จากค่าเช่าทีกองทรัสต์จะได้รับ ซึงจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ฐานะทาง

การเงิน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ ตลอดจนการชําระคืน

หนทีถีึงกําหนดชําระ 

อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรัสต์จะเป็นผู้กําหนดนโยบายและกลยทุธ์ในการบริหารจดัการกองทรัสต์ และในการ

จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามทรีะบไุว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ และเนืองจากผู้

เช่าหลกัจะแต่งตงัให้กลุ่มดสิุตธานีเป็นผู้บริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ โดย DTC เป็นผู้ประกอบการ

ทีมีประสบการณ์และความเชียวชํานาญในการบริหารงานโรงแรมมายาวนาน และยังมีทีมงานด้านต่างๆ ทีมี

ประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทงัมีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สินดงักล่าว เป็นอยา่งดี ดงันนั การทจีะมีการ

บริหารโรงแรมทีไม่มีประสิทธิภาพจึงเป็นไปได้ยากและเป็นความเสียงค่อนข้างตํา 

(12) ความเสียงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ และกลุ่มดุสิตธานี 

แม้ว่าผู้จัดการกองทรัสต์จะได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตัิหน้าทีของกลุ่มดุสิตธานี ในฐานะผู้บริหาร

โรงแรมอย่างระมดัระวงั ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์และกลุ่มดสิุตธานี ยงัอาจเกิดขึนได้จาก

การทีกลุ่มดสิุตธานี ประกอบธุรกิจโรงแรมในหลายพืนทซีงึเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มดสิุตธานี ในขณะเดียวกนั กลุ่ม

ดุสิตธานียงัมีหน้าทีในการบริหารจดัการทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ซึงอาจทําให้ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์มี

ผลการดําเนินงานไม่ดีเท่าโรงแรมอืนทกีลุ่มดสุิตธานี บริหาร และ/หรือ เป็นเจ้าของโดยตรง เช่น อตัราการเข้าพกั

ลดลง หรือค่าห้องพกัเฉลียต่อคืนลดลง ไมส่ามารถขึนอตัราค่าห้องพกัได้ หรือรายได้จากส่วนงานอืน ๆ  ในโรงแรม

ลดลง ซงึจะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม โอกาสทีจะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์นนัมีไม่มากนกั เนืองจาก โรงแรมของกลุ่มดสิุตธานีที

กองทรัสต์ไม่ได้ลงทนุ รวมถึงโรงแรมอืน ๆ ทีกลุ่มดสิุตธานีเป็นผู้บริหารนนั ไม่ได้อยู่ในพืนทใีกล้เคียงกบัทรัพย์สิน

หลักของกองทรัสต์ ยกเว้นโรงแรมดุสิตปรินเซส เชียงใหม่ ซึงกลุ่มดุสิตธานีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิและตงัอยู่ใน

บริเวณใกล้เคียงกับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโครงการวิลล่าของกลุ่มลากูน่าทีกลุ่มดุสิตธานีเป็นผู้บริหาร

โรงแรมและตงัอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัโรงแรมดสิุตธานี ลากูน่า ภูเก็ต อย่างไรก็ดี โรงแรมดังกล่าวมีกลุ่มลกูค้า

เป้าหมายแตกต่างกันตามลักษณะการให้บริการ ทําเลทีตงั สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง รวมถึงการกําหนด
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ราคาห้องพกั ซึงล้วนเป็นปัจจยัสําคญัต่อการตดัสินใจเข้าพกัของลกูค้า ซึงย่อมเลือกเข้าพกัในโรงแรมทีตรงกับ

ความต้องการของตนเองเป็นหลกั 

ทังนี ผู้ เช่าหลักได้ว่าจ้างกลุ่มดุสิตธานีเป็นผู้บริหารโรงแรม โดยมีโครงสร้างสัญญาทีจะสร้างแรงจูงใจให้แก่

ผู้บริหารโรงแรมในการสร้างรายได้และผลกําไรในระดับทีดีให้แก่กองทรัสต์อย่างต่อเนือง เช่น กําหนดให้มี

ค่าธรรมเนียมทีอ้างอิงจากผลการดําเนินงานของโรงแรมเพือสร้างแรงจูงใจในการบริหาร อันจะช่วยลดความ

เสียงจากการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวได้ 

นอกจากนี ผู้จัดการกองทรัสต์ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลการบริหารทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

DREIT ของกลุ่มดุสิตธานีในฐานะผู้บริหารโรงแรม เพือป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง

กองทรัสต์ โดยมีการกําหนดให้ตลอดระยะเวลา 15 ปี นบัแต่กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้า

ลงทนุครังแรก หรือตลอดระยะเวลาที DMCO และ/หรือ บริษัทย่อยของ DMCO เป็นผู้ เช่าช่วงและเช่าทรพัย์สินที

กองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุนเพิมเติมครังที 1 นับแต่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุน

เพิมเติมครังที 1 DTC และบุคคลใดๆ ที DTC มีอํานาจควบคุมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะไม่ประกอบธุรกิจ

โรงแรมทีตงัอยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตรนบัจากทีตงัของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DREIT เข้าลงทนุครังแรก หรือทรัพย์สิน

ทกีองทรัสต์ DREIT เข้าลงทนุเพมิเติมครังท ี1 (แล้วแต่กรณี) ในลกัษณะเป็นการแข่งขนัโดยตรงกบัทรัพย์สินหลกั 

อนัมีชือของยีห้อ (Brand) ทีใช้กับกิจการโรงแรมนนัๆ ทีเหมือนกับทรัพย์สินหลกั เว้นแต่จะได้รับคํายินยอมเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์ 

(13) ความเสียงจากการพึงพิงผู้บริหารโรงแรม และการใช้เครืองหมายการค้า หรือแบรนด์ของผู้บริหารโรงแรมสําหรับ

ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 

ผู้บริหารโรงแรมเป็นผู้บริหารทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ภายใต้สัญญาบริหารโรงแรมระหว่างผู้ เช่าหลักและ

ผู้บริหารโรงแรม ซึงผู้บริหารโรงแรมหรือบุคคลทีสามจะให้สิทธิแก่ผู้ เช่าหลักในการใช้เครืองหมายการค้าหรือ

เครืองหมายบริการของผู้บริหารโรงแรมเพือหรืออนัเกียวเนืองกับการดําเนินงานของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 

ในกรณีทีสญัญาระหว่างผู้เช่าหลกัและผู้บริหารโรงแรม หรือบุคคลทีสามทีให้สิทธิดงักล่าว ได้สินสดุลง โดยไม่ว่า

ด้วยเหตุใดก็ตาม การใช้เครืองหมายการค้า เครืองหมายบริการทีเกียวเนืองกับทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์จะ

สินสุดลง เครืองหมายหรือวัตถุใดๆ ทีมีเครืองหมาย หรือเครืองบ่งชีทีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ กับผู้บริหารโรงแรม หรือบุคคลทีสามนนั จะต้องถูกถอดออกไปจากโรงแรม และ

ผู้บริหารโรงแรมหรือบุคคลทีสามนันจะไม่ให้การบริการอีกต่อไป นอกจากนี เมือสญัญาบริหารโรงแรมระหว่างผู้

เช่าหลกัและผู้บริหารโรงแรมสินสดุลง อาจทําให้สญูเสียช่องทางการจําหน่ายห้องพกั และการเข้าถึงระบบการ

จองส่วนกลางได้ รวมไปถึงการสญูเสียฐานลกูค้าประจําของผู้บริหารโรงแรมและสมาชิกด้วย  

นอกจากนี หากเกิดความเสือมเสียต่อชือหรือแบรนด์ของผู้บริหารโรงแรม หรือแบรนด์ของเครือเดียวกัน  อาจ

ส่งผลต่อชือเสียงของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ และความสามารถในการดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาพัก ซงึอาจเกดิ

ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ทังในปัจจบุนัและในอนาคตของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ตงัอยู่ในทําเลทีตงัทีดี และได้รับการปรับปรุงและดูแลรักษาให้อยู่ใน

สภาพดีอย่างอย่างสมําเสมอ ดังนัน หากสัญญาบริหารโรงแรมระหว่างผู้ เช่าหลักและผู้บริหารโรงแรมปัจจุบนั
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สินสดุลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้บริหารโรงแรมรายใหม่ก็จะสามารถบริหารทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ต่อไป

ได้ อย่างต่อเนือง 

ทงันี ผู้บริหารโรงแรม เป็นผู้บริหารโรงแรมทีมีการประกอบธุรกิจภายใต้แบรนด์ของตนมาเป็นระยะเวลานานใน

ตลาดของการบริหารจดัการโรงแรม อีกทงัผู้บริหารโรงแรมมีมาตรฐานการบริการ หรือ Brand Standards ทีเป็น

สากลและเป็นทียอมรับในแวดวงธุรกิจโรงแรมและสามารถสร้างเสริมและดํารงชือเสียงของแบรนด์ของตนได้

อย่างสมําเสมอซึงเป็นทีรู้จกัทวัโลก ซึงแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารโรงแรมเหล่านีมีความสามารถและมาตรการใน

การดูแลชือเสียงและมาตรฐานของแบรนด์ของตนได้เป็นอย่างดี ดงันัน ความเสียงทจีะเกิดความเสือมเสียต่อแบ

รนด์ของผู้บริหารโรงแรมจึงเป็นไปได้น้อย 

(14) ความเสียงจากการทีกองทรัสต์ไม่มีอํานาจควบคมุผู้บริหารโรงแรมได้โดยตรง 

เนืองจากค่าเช่าส่วนแปรผันของกองทรัสต์ ขึนอยู่กับผลการดําเนินงานของโรงแรมทีกองทรัสต์เข้าลงทุน โดย

กองทรัสต์ และ/หรือ บริษัทผู้ ให้เช่าช่วงทรัพย์สินเข้าทําสัญญาเช่ากับผู้ เช่าหลกัซึงมีอํานาจเต็มทีในการบริหาร

ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ซึงผู้เช่าหลกัจะเข้าทําสญัญาบริหารโรงแรมกบัผู้บริหารโรงแรม โดยทีกองทรัสต์ไม่ได้

เป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัผู้บริหารโรงแรมเหล่านี ดงันนั จึงอาจไม่สามารถรับรองได้ว่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์

จะยังคงดําเนินการ บริหาร และได้รับการบํารุงรักษา ตามทีคาดไว้ต่อไปในอนาคต ซึงอาจจะส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ได้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารโรงแรมของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ซึงได้รับการว่าจ้างจากผู้ เช่าหลักถือได้ว่าเป็น

ผู้บริหารโรงแรมทีมีความเชียวชาญ มีชือเสียง และมีประสบการณ์ในการบริหารโรงแรมเป็นอย่างดี นอกจากนนั 

ผู้บริหารโรงแรมยังมีหน้าทีในการปฏิบัติตามเงือนไขและข้อกําหนดตามสัญญาบริหารจัดการโรงแรม (Hotel 

Management Agreement) โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของ

ผู้บริหารโรงแรมผ่านผู้ เชา่หลกั ต่อไป 

(15) ความเสียงจากอตัราดอกเบีย และอตัราแลกเปลียนเงินตรา ซงึอาจจะจํากัดผลประโยชน์ทีกองทรัสต์จะได้รับจาก

ทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุนเพิมเติมครังที 1 และการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวไม่สามารถคุ้มครองความเสียง

จากอตัราดอกเบีย และอตัราแลกเปลียนเงินตราทงัหมด 

การลงทนุของกองทรัสต์ประกอบด้วยการลงทนุทางอ้อมในต่างประเทศ ซึงรายได้และรายจ่ายของบริษัทผู้ ให้เช่า

ช่วงทรัพย์สินจะเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ทําให้กองทรัสต์ต้องรับความเสียงจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลียน 

โดยรายได้ทีเกิดจากทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุนเพิมเติมครังที 1 ในสาธารณรัฐมลัดีฟส์จะอยู่ในรูปของเงิน

สกลุดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้ เช่าหลกัจะชําระเงนิให้กบับริษทัผู้ให้เชา่ช่วงทรัพย์สินและบริษัทผู้ให้เช่าช่วงทรัพย์สินจะ

จ่ายผลประโยชน์ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐให้กับกองทรัสต์ DREIT ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณา

ดําเนินการให้กองทรัสต์เข้าทําธุรกรรมป้องกันความเสียง หรือเข้าทําสัญญาซือขายล่วงหน้าสําหรับอัตรา

แลกเปลียนระหว่างเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและเงินบาท โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความเหมาะสม

ของกลไกและเครืองมือในการลดความเสียง รวมถึงพิจารณาปัจจยัอืนๆ ประกอบ เช่น กฎหมายและกฎเกณฑ์ที
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เกียวข้อง อตัราดอกเบีย และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เป็นต้น นอกจากนี ผู้จดัการกองทรัสต์จะติดตามอตัรา

แลกเปลียน (Swap Point Rate) เพือพจิารณาความเหมาะสมในการเข้าทําธุรกรรมป้องกนัความเสียง 

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์อาจจะไม่สามารถเข้าทําธุรกรรมป้องกนัความเสียงได้เสมอไป และการป้องกนัความเสียง

อาจไม่ให้ผลตอบแทนตามทีคาดหวังต่อผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ หรือต่อสถานภาพทางการเงินของ

กองทรัสต์ นอกจากนี ไม่มีการป้องกันความเสียงใดทีจะป้องกันกองทรัสต์ จากความเสียงทีเกียวข้องกับการ

เปลียนแปลงในอตัราดอกเบีย และอตัราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศทงัหมดได้ ซงึอาจจะส่งผลกระทบในทาง

ลบต่อมลูค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ อนึง การทําธุรกรรมป้องกนัความเสียงอาจไม่สามารถคุ้มครองกองทรัสต์

จากความเสียงทอีาจเกิดขึนได้ทงัหมด หรืออาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทรัสต์เนืองจากสาเหตุดงัต่อไปนี 

(1) ธุรกรรมป้องกนัความเสียงทมีีอยู่อาจไม่สอดคล้องโดยตรงกบัความเสียงทต้ีองการได้รับความคุ้มครอง  

(2) ระยะเวลา หรือจํานวนเงินทีตงัไว้สําหรับการป้องกันความเสียงอาจไม่สมัพนัธ์กับระยะเวลาของความ

ต้องการใช้ทีเกียวข้อง  

(3) คู่สญัญาภายใต้ธุรกรรมป้องกนัความเสียงอาจไม่ปฏิบตัิตามสญัญาในหน้าทีทต้ีองชําระ  

(4) ความน่าเชือถือของคู่สัญญาทีค้างชําระเงินตามธุรกรรมป้องกันความเสียงอาจถูกลดระดบัลงจนถึง

ระดบัททีําให้กองทรัสต์ไม่สามารถขายใช้หรือโอนสิทธิในฝังของตนในธุรกรรมป้องกนัความเสียงนไีด้ 

(5) มลูค่าของตราสารอนพุนัธ์สําหรับการป้องกนัความเสียงอาจถกูปรับปรุงในอนาคตเพือให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานทางบญัชีในการสะท้อนการเปลียนแปลงของมลูค่ายตุิธรรม 

การปรับลดลงของมูลค่าของตราสารป้องกันความเสียงอย่างมีนัยสําคัญ อันเกิดจากการลดมูลค่า

เพอืให้เท่ากบัมลูค่ายตุิธรรม จะส่งผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทรัสต์ลดลงได้ และการทํา

ธุรกรรมป้องกันความเสียงโดยทวัไปจะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ซึงอาจจะส่งผลให้ผลตอบแทน

โดยรวมลดลง โดยค่าใช้จ่ายเหล่านีอาจจะเพิมขึนเมอืระยะเวลาของการทําธุรกรรมป้องกนัความเสียง

เพมิขึน หรือในช่วงเวลาทีอตัราดอกเบียปรับตวัขึนและมีความผนัผวน ซงึค่าใช้จ่ายเหล่านีอาจจะจํากดั

จํานวนผลตอบแทนทีจะสามารถจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ ทังนี ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณา

ประโยชน์การเข้าทําธุรกรรมป้องกนัความเสียงประกอบกบัค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรม   

(16) ความเสียงเรืองการจ่ายผลประโยชน์จากการดําเนินงานของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนเพิมเติมครังที 1 แก่

กองทรัสต์ ขึนอยู่กับรูปแบบในการส่งเงิน ซึงอาจมีการเปลียนแปลง และอาจได้รับผลกระทบจากการ

เปลียนแปลงมาตรฐานการควบคุม การเคลือนย้ายเงินทุน หลกัเกณฑ์เกียวกับการส่งเงิน และการควบคุมการ

แลกเปลียนเงินในประเทศทีกองทรัสต์ลงทนุ 

การเข้าลงทนุเพือให้ได้มาซงึทรัพย์สินของกองทรัสต์ ประกอบด้วยการลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้า

ลงทุนเพิมเติมครังที 1 ผ่านการซือหุ้ น ในบริษัทลงทุนรวมถึงการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทบริษัทลงทุน ดังนันการที

บริษัทลงทนุตงัอยู่ในต่างประเทศ จึงมีรูปแบบในการส่งเงินระหว่างบริษัท ดงันี (1) การชําระเงินต้นของเงินกู้ยมืผู้

ถือหุ้น (2) การชําระดอกเบียของเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น (3) ค่าธรรมเนียมการบริหารและค่าบริการ และ (4) เงินปันผล 

ซึงรูปแบบในการส่งเงินแต่ละวิธีมีผลประโยชน์ ภาษี และค่าธรรมเนียมทีแตกต่างกัน นอกจากนี การลงทุนจึง

ต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานการควบคุมการเคลือนย้ายเงินทุน กฎเกณฑ์เกียวกับการส่งเงิน และการควบคุมการ
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แลกเปลียนเงินในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึงทําให้กองทรัสต์อาจจะได้รับผลกระทบจากความเสียงจากอัตรา

แลกเปลียนและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกบัการส่งเงินแก่กองทรัสต์ 

(17) ความเสียงจากการทีอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ถือครองนันอาจมีค่าใช้จ่ายเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทงั

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่าง ๆ เพิมมากขึน  

ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบทางลบ 

หากค่าใช้จ่ายเกียวกับอสงัหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่าง ๆ เพิมขึน โดยรายได้ไม่เพิมขึนตาม

หรือเพิมขึนในอตัราทีน้อยกว่า อนัจะกระทบกับรายได้ค่าเช่ารวมทีกองทรัสต์ จะได้รับ ตามโครงสร้างรายได้ค่า

เช่าทกีําหนดในสญัญาเช่า 

ปัจจยัทอีาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเกียวกบัอสงัหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพิมสงูขึนได้แก ่

(1) การเพิมขึนของค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 

(2) การเพิมขึนของภาษีทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทังค่าธรรมเนียมอืน ๆ ตามกฎหมายของ

สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 

(3) การเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั รวมทงันโยบายของรัฐบาลสาธารณรัฐมลัดีฟส์ซึงจะ

เพมิค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายทีเปลียนแปลงนนั 

(4) การเพิมขึนของค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภค 

(5) การเพิมขึนของค่าบริการสําหรับผู้ รับจ้างช่วง (ถ้ามี) 

(6) การเพิมขึนของอตัราเงินเฟ้อ 

(7) การเพิมขึนของเบียประกนัภยั  

(8) ความเสียหายหรือความชํารุดบกพร่องของอสงัหาริมทรัพย์ซึงต้องมีการแก้ไข โดยต้องใช้ค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินการ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในส่วนนไีม่สามารถคาดหมายได้ 

(9) การเพิมขึนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืนทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และการจัดหาประโยชน์

ของกองทรัสต์ 

 

(18) ความเสียงจากการทีกองทรัสต์ ต้องพึงพาบุคลากรทีมีความชํานาญและประสบการณ์ ในการดําเนินการจดัหา

ประโยชน์และบริหารจดัการการใช้ประโยชน์อสงัหาริมทรัพย์ 

กลุ่มดุสิตธานี ในฐานะผู้บริหารโรงแรม ซึงจะทําหน้าทีในการบริหารจัดการโรงแรม เป็นส่วนสําคัญในการ

ดําเนินการจัดหาประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ การสูญเสีย

บุคลากรดงักล่าวไปจะเป็นการสญูเสียผู้มีประสบการณ์ ความรู้ สายสมัพนัธ์ทางธุรกิจและความชํานาญในการ

บริหารจดัการโรงแรม ในกรณีที DTC สญูเสียบคุลากรดงักล่าวไป และไม่สามารถชกัจงู จ้าง และพฒันาบุคลากร

ใหม่ทีมีความรู้ ความเชียวชาญ ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติทีเกียวกับการจัดหาประโยชน์และบริหาร

จดัการมาทดแทน อาจทําให้กองทรัสต์ มีความสามารถในการทํากําไรลดลงซึงจะมีผลกระทบต่อความสามารถ

ของกองทรัสต์ ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
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อย่างไรก็ตาม ความเสียงในประเด็นนีสามารถบริหารจดัการได้ เนืองจาก DTC มีนโยบายและมาตรการในการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การกําหนดเงินเดือนและสวสัดิการทีเหมาะสม การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร

เพือเพิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน และการจัดกิจกรรมเพือสานความสัมพันธ์ระหว่าง DTC กับ

พนักงาน เป็นต้น เพือให้มีบุคลากรจํานวนเพียงพอ มีขีดความสามารถเหมาะสมกับงานทีรับผิดชอบและมี

ความสขุในการทํางานพร้อมทีจะทุ่มเทและสร้างสรรค์ผลงานทีดีอย่างสมําเสมอ 

(19) ความเสียงจากการทีสญัญาจ้างบริหารโรงแรมอาจจะไม่ได้รับการต่อออกไป เมือครบกําหนดอายุ หรือแม้จะมี

การต่อสญัญาออกไป ข้อกําหนดและเงือนไขภายใต้สญัญาฉบบัทีจะต่อออกไป อาจไม่ดีและเป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินธุรกิจเหมือนเดิม 

ผลการดําเนินงานของโรงแรมอาจได้รับผลกระทบหากสญัญาจ้างบริหารโรงแรมทีจะจดัทําระหว่างผู้ เชา่หลกัและ

ผู้บริหารโรงแรมปัจจุบันไม่ได้รับการต่ออายุสญัญาออกไป เมือครบกําหนด หรือมีการยกเลิกสัญญาก่อนครบ

กําหนด ทําให้ผู้ เช่าหลกัต้องสรรหาและแต่งตงัผู้บริหารโรงแรมรายใหม่มาแทน ทําให้ขาดความต่อเนืองในการ

บริหารจดัการโรงแรม และถึงแม้สญัญาจ้างบริหารโรงแรมระหว่างผู้ เชา่หลกัและผู้บริหารโรงแรมปัจจบุนัจะมีการ

ต่อออกไป ก็ยงัมีความเสียงว่าข้อกําหนดและเงือนไขภายใต้สญัญาฉบบัทีจะต่อออกไปจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินงานของทรัพย์สินเทียบเท่ากับข้อกําหนดและเงือนไขภายใต้สัญญาฉบบัเดิมหรือไม่ ซึงปัจจัยเหล่านีจะ

เป็นปัจจัยส่วนหนึงทีมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ

กองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี เนืองจากระยะเวลาตามสญัญาจ้างบริหารโรงแรมของทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทนุครังแรกคงเหลือ

อีกอยู่ประมาณ 12 ปี (สินสดุปี 2574) และผู้ เช่าหลกัในทรัพย์สินทีกองทรัสต์ เข้าลงทนุเพมิเติมครังท ี1 จะจดัให้

สญัญาจ้างบริหารโรงแรมสําหรับทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุนเพิมเติมครังที 1 มีระยะเวลาประมาณ 21 ปีนบั

จากวันทีกองทรัสต์ DREIT ได้เข้าลงทุน และหากผู้ เช่าหลักสามารถปฏิบัติตามเงือนไขในการจ่ายค่าเช่าแก่

กองทรัสต์ ทีระบุในสญัญาเช่าช่วงทีดิน และเช่าทรัพย์สิน รวมถึงสญัญาจ้างบริหารโรงแรมได้อย่างต่อเนืองจน

ครบอายุสัญญาจ้างบริหารโรงแรม ผู้ จัดการกองทรัสต์คาดว่ามีความเป็นไปได้ว่าการต่อสัญญาจ้างบริหาร

โรงแรมเมือครบกําหนดอายุสัญญาและระยะเวลาสัญญาทีต่อออกไป จะสามารถดําเนินการได้อย่างราบรืน 

ภายใต้เงือนไขและข้อกําหนดทีเป็นประโยชน์ต่อคู่สญัญาทกุฝ่าย ทังนี ในกรณีทีสัญญาจ้างบริหารโรงแรมไม่ได้

รับการต่อออกไป หรือถูกยกเลิกก่อนครบกําหนด ผู้ เช่าหลกัมีหน้าทีสรรหาและคดัเลือกผู้บริหารโรงแรมรายใหมท่ี

มีความเหมาะสม มาทดแทนผู้บริหารโรงแรมรายเดิมเพือให้สามารถปฏิบตัิตามสญัญาเช่าได้อย่างต่อเนืองความ

เสียงทเีกยีวกบัการลงทนุในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

4.3 ความเสียงทเีกียวกบัการลงทนุในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

(1) ความเสียงโดยทวัไปทเีกียวกบัการลงทนุในหน่วยทรัสต์ 

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัวไป ทังในระดับประเทศและระดับโลก ซึงรวมถึง  อัตราเงินเฟ้อ  

อัตราดอกเบีย อัตราแลกเปลียนเงินตรา ราคาเครืองอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย์ และนโยบาย

ทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอืน ซึงมีอิทธิพลต่อผลการ

ดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทุนของกองทรัสต์ และภาวะตกตําทางเศรษฐกิจโดยทวัไปตลอดจน
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การลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลการดําเนินงานของ

กองทรัสต์ ราคาซือขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซงึอาจมีราคาสูงหรือตํากว่าราคาทีได้

เสนอขาย 

นอกจากนี ราคาของหน่วยทรัสต์ทีซือขายในตลาดหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลาย

ประการซึงเป็นปัจจัยทีกองทรัสต์ ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ความเคลือนไหวหรือความเปลียนแปลงของ 

ตลาดหุ้นในต่างประเทศ อัตราดอกเบียภายในประเทศและต่างประเทศ  อัตราแลกเปลียนเงิน นโยบายหรือ

มาตรการทังทางตรงหรือทางอ้อมทีมีผลต่อนําเข้าหรือส่งออก สภาวะของธุรกิจท่องเทียว เงินตราต่างประเทศ 

สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจัยความเสียงในการดําเนินงานและทางธุรกิจ

โดยทวัไป ความผนัผวนของตลาดเครืองอปุโภคและบริโภค ระเบียบข้อบงัคบั ภาษีอากร และนโยบายอืนใดของ

รัฐบาล เป็นต้น ซึงไม่มีหลกัประกนัได้ว่าความเปลียนแปลงของปัจจยัภายนอกดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมี

นัยสําคัญต่อราคาของหน่วยทรัสต์ ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริหารจัดการโครงการของกองทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทรัสต์จะติดตามภาวะและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ อย่างสมําเสมอ เพือให้สามารถ

บริหารจดัการกองทรัสต์ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(2) ความเสียงทางการเมืองในประเทศไทย 

แม้ว่าในปัจจุบันสภาวะทางการเมืองเริมเข้าสู่สถานการณ์ทีดีขึน แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรือความ

ขดัแย้งทางการเมืองเกิดขึน อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศ

ไทย อีกทงั อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ ทังนี จึงไม่สามารถรับรองได้

ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลียนแปลงของนโยบายทาง

การเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ 

และการเติบโตของกองทรัสต์ 

(3) ความเสียงทรีาคาของหน่วยทรัสต์อาจมีการเปลียนแปลงได้ภายหลงัการเสนอขาย 

ภายหลังจากการจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ในตลาดหลกัทรัพย์ ไม่มีหลักประกันว่าสภาวะการซือ

ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์จะมีเสถียรภาพ  ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์อาจมีการลดลงภายหลงัการจด

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ และอาจไม่สอดคล้องกับมลูค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ซึงราคาซือ

ขายของหน่วยทรัสต์นันขึนอยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ ความผันผวนของ

หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ และปริมาณการซือขายของหน่วยทรัสต์ ฯลฯ  ดงันนั ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถทีจะ

ขายหน่วยทรัสต์ได้ในราคาทีเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือในราคาตามมลูค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

(4) ความเสียงททีรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์อาจเกิดรายการขาดทนุจากการด้อยค่าของทรัพย์สินทางบญัชี 

เนืองจากมาตรฐานทางบัญชี กําหนดให้มีการทบทวนมูลค่าทรัพย์สินหลัก โดยอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้

ประเมินอิสระ ซึงหากราคาประเมินตําจากมลูค่าทางบญัชีอาจเกิดรายการขาดทนุจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน

ทางบญัชีส่งผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย (NAV) ลดลง ทงัน ีการขาดทนุดงักล่าว เป็นการขาดทนุทีเปิดเผย

ตามมาตรฐานทางบญัชี โดยกองทรัสต์จะบนัทึกรายการดงักล่าวเป็นรายการขาดทุนสทุธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงิน
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ลงทุน ซึงมิได้มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกองทรัสต์ และมิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์แต่อย่างใด ทงันใีนกรณีดงักล่าว กองทรัสต์อาจจ่ายเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นประโยชน์

ตอบแทน และบางส่วนเป็นเงินคืนทุนอนัเกิดจากสภาพคล่องส่วนเกินจากมลูค่าทรัพย์สินทีลดลงดงักล่าว โดย

พิจารณาตามความเหมาะสมเพือประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(5) ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องในการซือขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง 

เนอืงจากกองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ประเภททีไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ ซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สภาพ

คล่องในการซือขายหน่วยทรัสต์จะอยู่บนพืนฐานของปริมาณความต้องการของผู้ ซือ-ผู้ ขาย (bid-offer) ซึง

ปริมาณความต้องการของผู้ซือ-ผู้ขาย (bid-offer) ขึนอยู่กับปัจจยัหลายประการทีกองทรัสต์ไม่สามารถควบคมุ

ได้ เช่น ปริมาณความต้องการของตลาด ดงันนั จึงมีความเสียงทีหน่วยทรัสต์นีจะขาดสภาพคล่องในการซือขาย

ในตลาดรอง ซงึอาจส่งผลให้นกัลงทนุไม่สามารถซือหรือขายหน่วยทรัสต์ได้ในราคาทีต้องการ 

(6) ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์  

การจา่ยประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์จะถกูพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ซึงขึนอยู่กับปัจจยั

หลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้บริหารโรงแรม ต้นทุน

ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ การแข่งขัน การเปลียนแปลงกฎหมายและ

ข้อบงัคบัทีเกียวข้องกบัทรัพย์สิน ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง 

ปัจจยัดงักล่าวอาจลงผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน สภาพคล่อง และรายได้ของกองทรัสต์ ดงันนั จึงมีความ

เสียงทนีกัลงทนุจะไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามทีได้ประมาณการเอาไว้ในปีทีเกิดเหตกุารณ์ หรือกองทรัสต์จะ

ไม่สามารถทีจะรักษาระดับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือเพิมการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในปีต่อ ๆ ไป 

นอกจากนีอตัราผลตอบแทนทีกองทรัสต์จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจอยู่ในรูปแบบการลดทุนจากการรับรู้ผล

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริง (Unrealized Loss) จากการด้อยค่าของราคาประเมินของทรัพย์สินหลกัทีจดัทําโดยผู้

ประเมินอิสระ 

(7) ความเสียงจากการใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทรัสต์ อาจไม่สอดคล้องกบัราคาซือขายหน่วยทรัสต์ใน

ตลาดหลกัทรัพย์ 

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์ทีผู้จัดการกองทรัสต์ ประกาศ เป็นการคํานวณโดยใช้

รายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครังล่าสดุเป็นฐานในการกําหนด

มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึงมลูค่าดงักล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าทีจะซอืขายได้จริงในตลาดหลกัทรัพย์ เนืองจากราคาที

ซือขายในตลาดหลกัทรัพย์ จะขึนอยู่กบัปัจจยัอืน ๆ ด้วย เชน่ อปุสงค์และอุปทานของหลกัทรัพย์ การไหลเข้าออก

ของเงินลงทุนของนกัลงทนุต่างประเทศ 

ทงัน ี ข้อมลูทีผู้จดัการกองทรัสต์ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลูของกองทรัสต์ฉบบันี ผู้จดัการกองทรัสต์ได้

ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. และดแูลการใช้ถ้อยคําให้กระชบัรัดกมุและไม่ทําให้ผู้ลงทุนสําคัญผิด 

รวมถึงไม่มเีหตุผลทีทําให้คิดได้ว่ามีข้อมลูทีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุทียงัมิได้เปิดเผย  
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(8) ความเสียงกรณีทีมีการเลิกกองทรัสต์เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์ อาจจะน้อยกว่าจํานวนเงินทีผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ได้ลงทนุ 

ในกรณีทีมีการเลิกกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงินลงทุน

ของตนคืนไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ทังนีขึนอยู่กับสาเหตุ วิธีการเลิกกองทรัสต์ หลักเกณฑ์การจําหน่าย

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และระยะเวลาคงเหลือของสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธาน ี
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5. ข้อมูลการทาํธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบคุคลทเีกียวโยงกันกบัผู้ จัดการกองทรัสต์ และความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

นิติบุคคล/บริษทัทอีาจ

มีความขดัแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้านราคาและเงอืนไข 

บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพ

เพอร์ตีส์ จาํกดั (DTPP) 

- กองทรัสต์รับโอนสิทธิและหน้าที

ภายใต้สญัญาเช่าโครงการโรงแรม

ดุสิตธานี หัวหิน ระหว่างกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ

เช่ าดุสิตธานี  และบริษัท  ดุสิต 

ไทยพร็อพเพอร์ตสี์ จาํกัด 

- กองทรัสต์ได้ให้บริษัท ดสิุตธานี รีท 

จํากัด (กองทรัสต์ ถือหุ้ นร้อยละ 

99.99) เ ข้ า ล ง ทุ น ท า ง อ้ อ ม ใ น

โครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ 

ผ่านการซือหุ้ นร้อยละ 100 ของ

บริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ อินเวสเม้นท์ 

จํากัด จากบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพ

เ พ อ ร์ ตี ส์  จํ า กั ด  เมื อ วัน ที  25 

กนัยายน 2562 

- โครงการโรงแรมดสุติธานี หวัหิน เป็นส่วนหนงึของ

ทรัพย์สินหลกัทจีะนํามาให้เช่าช่วงแก่ บริษัท ดุสติ 

แมนเนจเม้นท์ จํากัด เพือใช้จดัหาประโยชน์ จาก

ค่าเช่าจากการให้เช่าทรัพย์สินดงักล่าว 

- การลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ 

ถือเป็นการลงทุนเพือสนับสนุนการเติบโตของ

รายได้ของกองทรัสต์ รวมถึงกระจายความเสียง

ของการทรัสต์ไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม 

เนื อง จ า ก ข้ อ จํ า กั ด ท าง ด้า น ก ฎ หม า ยข อง

กองทรัสต์ทงัในประเทศและสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 

กองทรัสต์จึงลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี 

มัลดีฟส์ผ่านการซือหุ้นบริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ อิน

เวสเม้นท์ จํากัด จากบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์

ตีส์ จํากัด และ บริษัท เอ็มบีเค โฮเทล แอนด์ รี

สอร์ท จํากัด 

 

- การได้รับโอนสิทธิและหน้าทีภายใต้สัญญาเช่าโครงการ

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เป็นขันตอนหนึงของกระบวนการ

แปลงสภาพ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดุสิตธานี ซงึเป็นไปตามสญัญาก่อสิทธิ และสญัญาโอนสิทธิ

และ หน้า ที  ที เ ป็นสัญญา และ ข้อต กลงป ก ติสํ า ห รับ

กระบวนการแปลงสภาพ  

- ทังนี กองทรัสต์ จะไม่ได้มีการชําระราคาเพิมเติมให้แก่ 

บริษัท ดสิุต ไทยพร็อพเพอร์ตสี์ จํากดั แต่อย่างใด 

- การเข้าซือหุ้ นในบริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จํากัด 

จากบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ จํากัด เป็นมูลค่าที

เหมาะสม เนอืงจากกองทรัสต์ ได้เข้าซอืหุ้นในราคาพาร์ และ

การลงทุนดงักลา่วเป็นไปตามข้อกฎหมาย  



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธาน ี

ส่วนท ี  การดําเนินกจิการของกองทรัสต ์

 

ส่วนท ี1 หน้า 79 

นิติบุคคล/บริษทัทอีาจ

มีความขดัแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้านราคาและเงอืนไข 

บ ริษั ท  ดุ สิ ต  แม นเ น จ

เม้นท์ จํากดั (DMCO) 

- บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด 

เป็นผู้เช่า/เช่าช่วง (แล้วแต่กรณี) ของ

ทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้าลงทุนครัง

แรก 

- บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์  จํากัด 

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดุสติ 

มลัดีฟส ์แมนเนจเม้นท์ จํากัด ซงึเป็น

ผู้ เช่าช่วงของโครงการโรงแรม ดุสิต

ธานี มลัดีฟส์ 

 

 

 

- การนําทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ออกให้เช่าแก่ 

บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด และบริษัท ดุสติ 

มั ล ดี ฟ ส์  แ ม น เ น จ เ ม้ น ท์  จํ า กั ด  มี ค ว า ม

สมเหตุสมผลเนืองจาก ทังสองบริษัทเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ซึงมี

ประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินประเภท

โรงแรม เป็นผู้ เชียวชาญและมีความเข้าใจในตัว

ทรัพย์สินหลกัเป็นอย่างดี  

- กองทรัสต์จะได้ประโยชน์จากการได้รับค่าเช่าจาก

การให้เช่าทรัพย์สินหลกั 

- 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  

 

- ค่าเช่าทีกองทรัสต์จะได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินทีลงทุน 

อยู่ ในรูปแบบของค่าเช่าคงที และค่าเช่าแปรผัน ทังนี  

โครงสร้างค่าเช่ารวมและค่าเช่าคงทีทีกองทรัสต์จะได้รับจะ

สอดคล้องกับลกัษณะของการจดัหาผลประโยชน์ของทรัสต์

เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จากทรัพย์สินประเภท

โรงแรมทีกําหนดว่า ส่วนทีอ้างอิงกับผลประกอบการของผู้

เช่า (ค่าเช่าแปรผนั) จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนเงนิ

ค่าเช่าทีกําหนดไว้แน่นอนล่วงหน้า (ค่าเช่าคงที)  ตาม

หลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศที ทจ. 49/2555 เรืองการ

ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ และประกาศอืนใดทีเกียวข้องและทีได้มี

การแก้ไขเพมิเติม 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธาน ี

ส่วนท ี  การดําเนินกจิการของกองทรัสต ์

 

ส่วนท ี1 หน้า 80 

นิติบุคคล/บริษทัทอีาจ

มีความขดัแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้านราคาและเงอืนไข 

บริษัท ดุสิตธานี  พร็อพ

เ พ อ ร์ ตี ส์  รี ท  จํ า กั ด 

(“DTPR” หรือ “ผู้ จัดการ

กองทรัสต์”) 

กองทรัสต์ได้แต่งตัง บริษัท ดุสิตธานี 

พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากัด เป็นผู้จดัการ

กองทรัสต์  

- กรรมการและผู้บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์เป็น

ผู้ ทีมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการลงทนุและ

จดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และมคีวามรู้

ความเข้าใจในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เป็น

อย่างดี  

- ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ดสิุต

ธานี จํากัด (มหาชน) โดยบริษัท ดุสิตธานี จํากัด 

(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นจด

ทะเบียนทังหมดของผู้ จัดการกองทรัสต์ โดย 

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) มีประสบการณ์

และความเชียวชาญในการพัฒนาและบริหาร

โรงแรม มามากกว่า 70 ปี รวมถึงมีความคุ้นเคย

กับทรัพย์สินหลกั เป็นอย่างดี ซงึจะช่วยสนบัสนนุ

การทําหน้าทีของผู้จดัการกองทรัสต์ ได้เป็นอย่าง

ดี 

- ผู้ จัดการกองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ จัดการ

กองทรัสต์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของทรัพย์สินรวม

ของกองทรัสต์ ทังนี ไม่ตํากว่า 2,000,000 บาทต่อปี โดย

สําหรับปี 2561 และปี 2562 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะคิด

ค่าธรรมเนียมของผู้จัดการกองทรัสต์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

0.15 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ แต่จะไม่ตาํ

กว่า 2,000,000 บาทต่อปี  

- โดยค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์นนัเป็นไปตามธุรกจิโดย

ปกติ ซึงค่าธรรมเนียมผู้ จัดการกองทรัสต์เทียบเคียงได้กับ

ค่าธรรมเนียมของผู้จดัการกองทรัสต์อืน และเทียบเคียงได้

กับค่าธรรมเนียมของผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่าดสุติธานี (ก่อนการแปลงสภาพ) 

- ผู้ จัดการกองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการได้มา/

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

(Acquisition/Disposal Fee) 

- กรณีได้มาซึงทรัพย์สินของบุคคลทีเกียวโยงกันกับ

ผู้ จัดการกองทรัสต์ : ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิทไีด้มาของกองทรัสต์ 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธาน ี

ส่วนท ี  การดําเนินกจิการของกองทรัสต ์

 

ส่วนท ี1 หน้า 81 

นิติบุคคล/บริษทัทอีาจ

มีความขดัแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้านราคาและเงอืนไข 

- กรณีได้มาซึงทรัพย์สินของบุคคลทีไม่เกียวโยงกันกับ

ผู้ จัดการกองทรัสต์ : ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิทไีด้มาของกองทรัสต์ 

- กรณีจําหน่ายไปซงึทรัพย์สนิของกองทรัสต์ : ไม่เกินร้อย

ละ 0.50 ของมลูค่าทรัพย์สินทจีําหน่ายไปของกองทรัสต ์

- โดยค่าธรรมเนียมในการได้มาซึงทรัพย์สินของกองทรัสต์นนั

เป็นไปตามธุรกิจโดยปกติ  ซึงค่ าธรรมเ นียมดังกล่าว

เทียบเ คียงได้กับค่าธรรมเนียมดังกล่าวของผู้ จัดการ

กองทรัสต์อืน การกําหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังจะเป็น

การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ในการจัดหา

ทรัพย์สินเพมิเติม เพอืสร้างรายได้และผลตอบแทนเพิมเติม

ให้แก่กองทรัสต์ ทงันี ค่าธรรมเนียมในการได้มาซงึทรัพย์สิน

ของบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์จะมีค่าน้อย

กว่าค่าธรรมเนียมการได้มาซงึทรัพย์สินของบุคคลทีไม่เกียว

โยงกนักับผู้จดัการกองทรัสต์นนั เป็นเรืองทเีหมาะสม  

- สําหรับค่าธรรมเนียมในการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของ

กองทรัสต์นันเป็นไปตามธุรกิจโดยปกติ ซึงค่าธรรมเนียม

ดงักล่าวเทียบเคียงได้กบัค่าธรรมเนียมดงักล่าวของผู้จดัการ

กองทรัสต์อนื 



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธาน ี

ส่วนท ี  การดําเนินกจิการของกองทรัสต ์

 

ส่วนท ี1 หน้า 82 

นิติบุคคล/บริษทัทอีาจ

มีความขดัแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้านราคาและเงอืนไข 

บริษัท ดสุติ มลัดีฟส์ แมน

เนจเม้นท์ จํากดั (DMM) 

บริษัท ดุ สิต มัลดีฟส์  อินเวสเม้นท์ 

จํากัด ซงึเป็นบริษทัย่อยของกองทรัสต์

ได้เข้าทําสัญญเช่าช่วงทีดินและเช่า

ทรัพย์สนิของโครงการโรงแรมดุสิตธานี 

มลัดีฟส์ กับบริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ แมน

เนจเม้นท์ จํากดั เมอืวนัท ี25 กนัยายน 

2562 โ ด ย มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร เ ช่ า

ประมาณ 21 ปี 

- การทีบริษัท ดสิุต มลัดีฟส์  อินเวสเม้นท์ จํากัด ใน

ฐานะบริษัทย่อยของกองทรัสต์ ได้ทําสัญญาเช่า

ช่วงกับบริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด 

นันมีความสมเหตุสมผล เนืองจาก บริษัท ดุสิต 

มัลดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด เป็นบริษัทย่อยใน

เครือดุสิตธานี ซึงเป็นผู้มีความเชียวชาญและมี

ความเข้าใจในธุรกิจโรงแรม รวมถึงทรัพย์สินหลกั

ของกองทรัสต์ เป็นอย่างดี 

- บริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จํากัดและ

กองทรัสต์ จะได้รับค่าเช่าและประโยชน์จากการ

นําโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ออกให้เช่า

ช่วง 

- 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 เช่าและกองทรัสต์ 

และ/หรือ บริษัทย่อยของกองทรัสต์จะรับประโยชน์

ในรูปแบบค่าเช่า 

- การนําทรัพย์สินภายใต้กองทรัสต์ออกให้เช่าช่วงแก่บริษัท 

ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด ถือว่ามีความสมเหตุสมผล 

เนืองจาก บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด เป็นหนึงใน

บริษัทของกลุ่ม ดุสิตธานี ซงึมีความเชียวชาญในการบริหาร

โรงแรมมากกว่า 70 ปี 

- ค่าเช่าทีบริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จํากัด ทีจะได้รับ

จะอยู่ในรูปค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผนั ทงันี โครงสร้างค่า

เช่ารวมและค่าเช่าคงทีทีกองทรัสต์จะได้รับจะสอดคล้องกบั

ลกัษณะของการจดัหาผลประโยชน์ของทรัสต์เพือการลงทนุ

ในอสงัหาริมทรัพย์จากทรัพย์สินประเภทโรงแรมทีกําหนดว่า 

ส่วนทีอ้างอิงกับผลประกอบการของผู้ เช่า (ค่าเช่าแปรผัน) 

จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนเงินค่าเช่าทีกําหนดไว้

แน่นอนล่วงหน้า (ค่าเช่าคงที) ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน

ประกาศที ทจ.  49/2555 เ รืองการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ

ประกาศอนืใดทเีกียวข้องและทไีด้มีการแก้ไขเพมิเติม 
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นิติบุคคล/บริษทัทอีาจ

มีความขดัแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้านราคาและเงอืนไข 

บริษัท ดุ สิตธานี จํากัด 

(มหาชน) (“DTC”) 

กองทรัสต์ได้รับโอนสิทธิและหน้าที

ภ า ย ใ ต้ สั ญ ญ า ตก ลง ก ระ ทํ า ก า ร 

ระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่าดุสิตธานี และ บริษัท 

ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  ซึงข้อตกลง

กระทําการมีเงอืนไขทสีําคญัดงัต่อไปน ี

- การปฏิบัติตามสัญญาเช่าและ/หรือ 

เช่าช่วง (แล้วแต่กรณี)  

- การดํารงสดัส่วนการถือหุ้นใน บริษัท 

ดสิุต แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

- การดํารงสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน

ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่าดสิุตธานี 

- การประกอบธุรกิจแข่งขนั 

- สิทธิในการปฏิเสธก่อนสําหรับการ

ลงทนุ (Right of First Refusal) 

กองทรัส ต์ได้ เ ข้ าทําสัญญา ตก ลง

กระทําการกับบริษัท ดุสิตธานี จํากัด 

- ข้อตกลงกระทําการต่าง ๆ โดยรวมเป็นเงือนไข

เพือให้กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สนิทลีงทนุได้อย่างดี และเพอืลดโอกาสทีจะ

เกิดความขัดแย้งทางประโยชน์ระหว่าง บริษัท 

ดสิุตธานี จํากดั (มหาชน)  และ กองทรัสต์ และให้

สิทธิแก่กองทรัสต์  ในการขยายการลงทุนใน

ทรัพย์สินของกลุ่มดุสิตธานีตามเงือนไขทีระบุ

ภายใต้สญัญาตกลงกระทําการ 

- ข้อตกลงกระทําการต่าง ๆ เป็นข้อตกลงทีมุ่งเน้นการลด

โอกาสในการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเพือให้

ความเชือมนัในทรัพย์สินทีลงทุนของกองทรัสต์แก่นักลงทุน 

ทงันี ข้อตกลงกระทําการดงักล่าวเป็นข้อตกลงปกต ิ
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นิติบุคคล/บริษทัทอีาจ

มีความขดัแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้านราคาและเงอืนไข 

เพิมเติมเมือวันที 25 กันยายน 2562 

โดยมี ข้อตกลงกระทําการทีสําคัญ

ดงัต่อไปน ี

- การถือหุ้นและการดํารงสดัส่วน

การถือหุ้ น และสัดส่วนหนีสิน

ต่อทุนในบริษัท ดุสิตแมนเนจ

เม้นท์ จํากัด และ/หรือ บริษัท

ย่อยของบริษัท ดุสิตแมนเนจ

เม้นท์ จํากัด 

- ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร เ กี ย ว กั บ

ใบอนุญาตและการดําเนินการ

ต่างๆ เพือการดําเนินโครงการ

โรงแรมดุสติธานี มลัดีฟส ์

- การปฏิบัติตามเงือนไขและ

ข้อกําหนดของสัญญาต่างๆ 

ของบริษัท ดุสิตแมนเนจเม้นท์ 

จํากัด และ/หรือ บริษัทย่อยของ

บ ริษัท  ดุสิ ตแมนเนจ เ ม้นท์  

จํากัด 
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นิติบุคคล/บริษทัทอีาจ

มีความขดัแย้ง 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของ

รายการ 

ความเหน็ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้านราคาและเงอืนไข 

- กา รใ ห้ค วามสนับสนุนทาง

การเงินแก่บริษัท ดุสิตแมนเนจ

เม้นท์ จํากัด และ/หรือ บริษัท

ย่อยของบริษัท ดุสิตแมนเนจ

เม้นท์ จํากัด 

- การลงทุนในอนาคต และสิทธิ

ในการปฏิเสธก่อนสําหรับการ

ลงทนุในทรัพย์สินอนื 
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ส่วนที  การดาํเนินกจิการของกองทรัสต์ 
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6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทรัสต์ 

ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทีเรียกเก็บจากกองทรัสต ์

สําหรับระยะเวลาตงัแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีเรียกเก็บ 

จากกองทรัสต ์

จํานวนเงิน 

หน่วย : ล้านบาท 

ร้อยละของมลูค่า

สินทรัพย์สทุธิ* 

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทรัสต์ 8.20 0.15 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 6.28 0.12 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2.67 0.05 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 3.02 0.06 

ค่าใช้จ่ายอืนๆ 27.18 0.50 

ต้นทุนทางการเงิน 32.31 0.59 

รวม  79.68 1.47 

หมายเหต ุ: * มลูค่าสินทรัพย์สทุธิ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 

 

7. ข้อมลูหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารทีกองทรัสต์ เป็นผู้ออก 

7.1. หน่วยลงทุน หลกัทรัพย์ ตราสารทีกองทรัสต์ เป็นผู้ออก 

กองทรัสต์มีทุนจดทะเบียน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 เ ท่ากับ 5,407,735,620 บาท เรียกชําระแล้ว 

, , ,  บาท มีจํานวนหน่วยทรัสต์ทงัสิน 711,500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ .  บาท 

7.2. ข้อมลูผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  กองทรัสต์ มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสมดุทะเบียนดงันี 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สูงสุด 10 รายแรก 

รายชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ จาํนวนหน่วย 

สัดส่วนการถือ

หน่วยทรัสต์ 

(ประมาณร้อยละ) 

บริษัท ดสิุตธานี จํากดั (มหาชน) 213,622,668 30.02 

สํานกังานประกนัสงัคม 180,826,930 25.41 

บริษัท เมืองไทยประกันภยั จํากดั (มหาชน)   25,900,091 3.64 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกันชวีิต จาํกัด (มหาชน)  23,035,488 3.24 

กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี อินคมั พลัส  13,751,000 1.93 
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บริษัททิพยประกนัชวีิต จาํกดั (มหาชน) 12,000,000 1.69 

BBHISL NOMINEES LIMITED 10,462,200 1.47 

กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี พลสั ฟันด์  5,520,613 0.78 

กองทุนเปิดแอล เอช พร็อพเพอร์ตี พลสั I  4,597,300 0.65 

กองทนุเปิดแอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี  3,767,500 0.53 

7.3. การจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต์ (Total payout) 

7.3.1. ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิที

ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง และจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสินรอบปี

บญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนนั แล้วแต่กรณี 

กําไรสทุธิทีปรับปรุงแล้วตามข้อนี ให้หมายถึงกําไรทีปรับปรุงด้วยรายการดงัต่อไปนี 

(1) การหักกําไรทียังไม่เกิดขึน (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทังการปรับปรุงด้วยรายการอืนตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. เพือให้

สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 

(2) การหกัด้วยรายการเงินสํารองเพือการชําระหนีเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพนัจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ตาม

วงเงินทีได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีชวน หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

แล้วแต่กรณี 

7.3.2. ในกรณีทีกองทรัสต์มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือ

หน่วยลงทนุจากกําไรสะสมดงักล่าวด้วยก็ได้ 

7.3.3. ในกรณีทีผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ จัดการกองทรัสต์

จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ 

7.3.4. ในกรณีทีกองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ 

7.3.5. ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบญัชี

หรือรอบปีบญัชีใดมีมลูค่าตํากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท ผู้จดัการกองทรัสต์สงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบ

แทนในครังนนัและให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที

กําหนดไว้ 
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7.3.6.  ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์แต่ละราย ทงัน ีผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ทถืีอหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศที ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่วนที

เกินหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวและให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนทีไม่อาจจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

ดงักล่าวตกเป็นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ 

7.3.7. ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราประโยชน์ตอบแทน โดย

การแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมีชอือยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมดุทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศของ

ตลาดหลกัทรัพย์ และแจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจา่ยประโยชน์ตอบแทน เป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือเป็นเช็คขีด

คร่อมเฉพาะสงัจา่ยในนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามชือและทีอยู่ทปีรากฏในสมดุทะเบยีนผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

8. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

-ไม่มี - 

9. ข้อมลูสําคัญอนื 

ไม่มีข้อมลูอืนทอีาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทนุอยา่งมนียัสําคญั 
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การจัดการและการกํากับดูแลกจิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสิุตธานี 

ส่วนที  การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

ส่วนที 2 หน้า 2 

 

10. โครงสร้างการจัดการ 

10.1 ผู้จัดการกองทรัสต์ 

10.1.1 ข้อมลูทวัไป 

ชือผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัท ดสิุตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั (“ผู้จดัการกองทรัสต์” 

หรือ “บริษัทฯ”) 

ทตีงัสํานกังานใหญ่ เลขที 319  อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชนั 29 ถนนพญาไท  

แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนบริษัท 0105560138818 

โทรศพัท์ 02-200-9999 ต่อ  -  

ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว 10,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นทจีําหนา่ยได้แล้วทงัหมด 100,000 หุ้น 

มลูค่าทีตราไว้ 100 บาท 

ลกัษณะและขอบเขตการดําเนินธุรกิจ ทําหน้าทีเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ 

รายชอืกรรมการ  1. นายชนินทธ์  โทณวณิก 

2.   นางศภุจี สธุรรมพนัธุ์ 

3.   นางสาวพฒันีพร เธียรประสิทธิ       

4. นางสาวณฐัรินทร์ ตาลทอง 

5.   นายวีรพนัธ์ พลูเกษ 

6. นายสานต่อ มทุธสกลุ 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม นายชนินทธ์ โทณวณิก นางศุภจี สุธรรมพันธุ์  นางสาวพัฒนีพร 

เธียรประสิทธิ และ นายสานต่อ มทุธสกลุ กรรมการสองในสีคนนี

ลงรายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

รอบระยะเวลาบญัช ี 1 มกราคม และสินสดุในวนัที 31 ธันวาคม ของทกุปี 

 

10.1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ จัดการกองทรัสต์ 

ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ  รายแรก 

รายชือ จาํนวนหุ้นทีถือ (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

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

2. นายชนินทธ์ โทณวณิก 1 0.001 

3. นางศภุจี สธุรรมพนัธุ์ 1 0.001 

4. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ 1 0.001 

รวม 100,000 100.00 
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10.1.3 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการ

ดาํเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสําคัญ  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอาํนาจควบคมุของบริษัท ดสิุตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั ได้แก่ บริษัท ดุสิตธานี จํากดั 

(มหาชน) ซึงถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ .  ของจํานวนทุนทีชําระแล้วทงัหมด โดยบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการท่องเทียวและสันทนาการ โดยมีรายละเอียดธุรกิจที

สําคญั ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม การรับจ้างบริหารโรงแรม และการให้สิทธิในการดําเนินการภายใต้เครืองหมายการค้า 

“ดสิุตธานี” (Licensing) รวมถึงธุรกิจการศึกษา และธุรกิจอืนๆ ทีเกียวข้อง ดงันี 
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บริษัท ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ 

ธุรกิจโรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม 

บริษัท ดุสิตธานี จาํกดั 

(มหาชน) 

 

- เป็นเจ้าของเครืองหมายการค้าสาํหรับโรงแรม ได้แก่ “ดสิุตธาน”ี “ดุสิตเด

วาราณา” “ดุสิตดีท”ู “ดสิุตปรินเซส” และ “ดสิุตเรสซิเด้นซ”์  

- เป็นเจ้าของโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ ดสิุตธานี กรุงเทพฯ และดุสิตธาน ี

พทัยา  

- รับจ้างบริหารโรงแรมในประเทศ 

- -เป็นเจ้าของและประกอบธุรกิจให้เช่าพืนทอีาคารสํานกังานชือ อาคาร

พาณิชย์ดสิุตธาน ี

Philippine Hoteliers, Inc.  - เป็นเจ้าของโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ คือ ดสิุตธานี มะนิลา  

บริษัท ดุสิต  

ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ จํากดั 

(มหาชน) 

- เป็นเจ้าของเครืองหมายการค้า “รอยลัปรินเซส”  

- เป็นเจ้าของโรงแรมดสิุตปรินเซส เชียงใหม่ ดุสิตปรินเซส ศรีนครินทร์ 

และดสิุตปรินเซส โคราช  

- เป็นเจ้าของกรรมสิทธิทดีินและอาคารโรงแรมดสิุตธานี หวัหิน  

Dusit Overseas Co., Ltd.  - รับจ้างบริหารโรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ในตา่งประเทศ 

บริษัท ดุสิต  

แมนเนจเม้นท์ จาํกดั 

- เป็นนิติบคุคลเฉพาะกิจทีจดัตงัขึนเพอืประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี 

ลากนู่า ภเูกต็ ดุสิตดีท ูเชียงใหม่ และ ดสุิตธานี หวัหิน เพือรองรับการ

บริหารจดัการทรัพย์สินภายใต้กองทรัสต์เพือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี  

Dusit Maldives 

Management Private 

Limited 

- เป็นนิติบคุคลเฉพาะกิจทีจดัตงัขึนเพอืประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี 

มลัดีฟส์ เพือรองรับการบริหารจดัการทรัพย์สินภายใต้กองทรัสต์เพือการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสุิตธานี  

DMS Property Investment 

Private Limited  

- เป็นเจ้าของโรงแรมดสิุตธานี มลัดีฟส์  

Dusit USA Management 

Inc.  

- รับจ้างบริหารโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา 

Dusit Fudu Hotel 

Management (Shanghai) 

Co., Ltd.  

- รับจ้างบริหารโรงแรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน  
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บริษทั ลักษณะการดาํเนินธุรกิจ 

ธุรกิจโรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม (ต่อ)  

Dusit Saudi LLC  - กิจการร่วมทนุระหว่าง Dusit Overseas Company Limited และ Dyar 

Hotels and Resรับจ้างบริหารโรงแรมในประเทศซาอดุิอาระเบยี เขต

ตะวนัออกกลาง และเขตแอฟริกาเหนือ   

บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จาํกดั  - ให้บริการด้านการตลาดทงัโรงแรมในประเทศและต่างประเทศสําหรับ

วิสาหกิจในเครือ  

บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ มลั

ดีฟส์ จํากดั  

- ให้บริการรับบริหารโรงแรมดสิุตธานี มลัดีฟส์ 

บริษัท ดุสิต คลัเลอร์ส จํากดั - ให้บริการด้านการจดัการเเละปรึกษาทางเทคนิคทีเกียวข้องกบัโรงเเรม 

เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ อสงัหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร สปา เเละอืนๆที

เกียวข้องในรูปเเบบการเชา่ เเฟรนไชส์ เเละ/หรือเป็นเจ้าของบางส่วนใน

ญีปุ่ น 

บริษัท ดุสิต ไชน่า 

แคปปิตอล จํากดั 

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

บริษัท อาศยั โฮลดงิส์ จํากดั - โรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์ “อาศยั” 

ดสุิต คาบชิูกิ ไคซา  - ประกอบธุรกิจลงทนุในโรงแรม เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ สปา และ คลบั ใน

รูปเเบบการเชา่ เเฟรนไชส์ เเละ/หรือเป็นเจ้าของบางส่วนในญีปุ่ น 

ดสุิต อิปปาน ชาดาน โฮจิน  

เจแปน 

- ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอืน  

LVM Holdings Pte. Ltd.  - ประกอบธุรกิจทําการตลาด การจองห้องพกั และ บริหารจดัการ วิลล่า

ระดบัหรูภายใต้แบรนด์ Elite Havens  

ธุรกิจการศึกษา 

วิทยาลยัดสิุตธานี  - สถานศกึษาประเภทวิทยาลยัด้านการบริหารและการจดัการโรงแรม  

บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ 

ดสุิต จํากดั 

- โรงเรียนสอนด้านศิลปะการประกอบอาหารสไตล์ฝรังเศส  

Philippine Hoteliers 

International Center for 

Hospitality Education, Inc.  

- ประกอบธุรกิจด้านการศกึษาในประเทศฟิลิปปินส์ 

 

ธุรกิจอนืทีเกียวข้อง 

บริษัท เทวารัณย์ สปา จํากดั - ประกอบธุรกิจบริการด้านสขุภาพ (Spa)  

บริษัท วิมานสริุยา จาํกดั 

 

- ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์–โรงแรม อาคารทีพกัอาศยั และ

โครงสร้างอาคารศูนย์การค้า 

บริษัท สวนลมุ พร็อพเพอร์ตี 

จํากดั 

- ประกอบธุรกิจโครงการพฒันาศนูย์การค้า 
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บริษัท พระราม 4 เดเวลอป

เม้นท์ จํากดั 

- ประกอบธุรกิจโครงการอาคารสํานกังาน  

 

บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี 

แมนเนจเม้นท์ จาํกดั 

- ประกอบธุรกิจให้เชา่อาคารสาํนกังาน  

บริษัท ดิ ออริจนิ ดสิุต จํากัด - ประกอบธุรกิจก่อสร้างและพฒันาคอนโดมเินียม 

บริษัท ดุสิตธานี  

พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จาํกดั 

- บริหารจดัการกองทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ปัจจบุนัเป็น

ผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ DREIT 

บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จํากดั  - ลงทนุในบริษัททปีระกอบธุรกิจให้บริการอาหารและเครืองดืม 

บริษัท ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ จํากดั - ประกอบธุรกิจเกียวกบัร้านอาหารเพอืสขุภาพ 

บริษัท ดุสิต กร์ูเมต์ จํากดั - ประกอบธุรกิจเกียวกบัการขายและการตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์ที

เกียวกบัอาหารทงัในและตา่งประเทศ 

บริษัท ดุสิต ฮอสพิตลัลิตี

เซอร์วิสเซส จํากดั   

- ประกอบธุรกิจรับงานบริการต่าง ๆ เช่น ธุรกิจจดัเลียงนอกสถานที 

บริการรับทําความสะอาด ร้านอาหาร และบริการวางแผนการเปิด

โรงแรม  

บริษัท เกรซ มี จาํกดั - ประกอบธุรกิจรับงานบริการต่าง ๆทีเกียวข้องกบัชวีิตประจาํวนั เชน่

บริการรับทําความสะอาด บริการซกัรีด 

 

10.1.4 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีการจดัโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT Manager) ซึงประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายงานต่าง ๆ อีก 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเเละนักลงทุน

สมัพนัธ์ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินเเละสนบัสนนุการปฏิบตัิการ และฝ่ายกํากบั ตรวจสอบ บริหารเเละจดัการความเสียง 

ตามโครงสร้างดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจเเละ

นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

เเละสนบัสนุนการ

ปฏิบตัิการ 

 ฝ่ายกํากับ ตรวจสอบ 

บริหารเเละจดัการความ

เสียง 
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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) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดํารงตําแหน่งในปัจจบุนั 

  – ปัจจบุนั        รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร  

บริษัท ดสิุตธานี จาํกดั (มหาชน) 

  – ปัจจบุนั        กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

  – ปัจจบุนั        กรรมการกํากับดูแลกิจการ   ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

  – ปัจจบุนั       หวัหน้าทีมภาคเอกชน คณะทาํงานด้านการส่งเสริมการท่องเทียวและ  

MICE (D3) ภายใต้คณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ 

 มี.ค. –ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท ดุสิต ฟูด้ส์ จํากดั 

  – ปัจจบุนั        ประธานกรรมการ  บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั 

  – ปัจจบุนั        กรรมการ บริษัท ดุสิต คลัเลอร์ส จํากดั 

  – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท วิมานสริุยา จํากดั 

  – ปัจจบุนั        ประธานกรรมการ  Dusit Hospitality Education Philippines Inc. 

  – ปัจจบุนั        กรรมการ บริษัท ปิยะศิริ จํากดั 

  – ปัจจบุนั        กรรมการ บริษัท ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จํากดั 

  – ปัจจบุนั       กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Company  

Limited 

  – ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จํากดั 

  – ปัจจบุนั        กรรมการ บริษัท ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จํากดั 

  – ปัจจบุนั        กรรมการ Dusit USA Management Inc. 

  – ปัจจบุนั        กรรมการ DMS Property Investment Private Limited 

  – ปัจจบุนั        กรรมการ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

  – ปัจจบุนั        กรรมการ บริษัท ชนตัถ์และลกู จํากดั 

  – ปัจจบุนั        กรรมการ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ จํากดั (มหาชน) 

  – ปัจจบุนั        กรรมการ บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จํากดั 
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  – ปัจจบุนั        กรรมการ Dusit Overseas Company Limited 

  – ปัจจบุนั        กรรมการ บริษัท เทวารัณย์ สปา จํากดั 

  – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการ  Dusit Thani Philippines, Inc. 

  – ปัจจบุนั        กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ จํากดั 

  – ปัจจบุนั        กรรมการ บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จํากดั 

  – ปัจจบุนั        กรรมการ บริษัท ธนจิรัง จาํกดั 

 

2. นางศุภจี สธุรรมพนัธ์ุ  ตําแหน่ง กรรมการ 

ประวตัิการศึกษา 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงนิและการบญัชีต่างประเทศ มหาวิทยาลยั Northrop มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ประเทศสรัฐอเมริกา 

การดํารงตําแหน่งในปัจจบุนั 

 2562 - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั 

 2561 - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท เอบ็เพอควิร์ เคเทอริง จํากดั 

 2561 - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท ดุสิต ฮอสปิตลัลิตี เซอร์วิสเซส จํากดั 

  - ปัจจบุนั   กรรมการ LVM Holding Pte Ltd. 

  - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท ดุสิต กร์ูเมต์ จํากดั 

  - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท ดุสิต ฟูด้ส์ จํากดั/  

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จาํกดั 

  - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท อาศยั โฮลดงิส์ จํากดั 

  - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท ดุสิต คลัเลอร์ส จํากดั 

  - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท พระราม  เดเวลอปเม้นท์ จํากดั 

  - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท วิมานสริุยา จาํกดั/ บริษัท สวนลมุ พร็อพเพอร์ตี จํากัด 

  - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ จํากดั/ บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ  

 ดสิุต จํากดั / บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จาํกดั 

  - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จํากดั/ บริษัท ดสิุต ไชน่าแคปปิตอล 

 จํากดั/ DMS Property Investment Pvt. Ltd. 

  - ปัจจบุนั   กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd. / Dusit Thani Philippines, Inc.  

 Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. 

  - ปัจจบุนั   ประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุ่ม/ กรรมการบริหาร  

 บริษัท ดสิุตธานี จาํกดั (มหาชน) 
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  - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ จํากดั (มหาชน) 

  - ปัจจบุนั   กรรมการสภาผู้ทรงคณุวฒุิ วิทยาลยัดุสิตธาน ี

  - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)/  

บริษัท ดสิุต เอ็กเซลเลนซ์ จาํกดั 

  - ปัจจบุนั   กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ สมาชิกคณะกรรมการกํากบัความ 

 เสียง, ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

  - ปัจจบุนั   อนุกรรมการ, สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

 

3. นางสาวพฒันีพร เธียรประสิทธิ  ตําแหน่ง กรรมการ 

ประวตัิการศึกษา 

 Master of Business Administration (MBA), BOSTON UNIVERSITY, USA 

 MS in Information Systems, BOSTON UNIVERSITY, USA 

 MA in Economics, BOSTON UNIVERSITY, USA 

การดํารงตาํแหน่งในปัจจบุนั 

 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั 

 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี รีท จํากดั 

 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จํากดั 

 2562 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จาํกัด 

 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิต ฟูด้ส์ จํากดั 

 2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท อาศยั โฮลดงิส์ จํากดั 

 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. ดสิุต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ 

 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สวนลมุ พร็อพเพอร์ตี จํากดั 

 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จํากดั 

 2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จํากดั 

 2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ไชน่า แคปปิตอล จํากดั 

 2554 – ปัจจบุนั  กรรมการ DMS PROPERTY INVESTMENT PRIVATE LIMITED 

 2553 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

 2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ จํากดั 

 2551 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จํากดั 

 2551 – ปัจจบุนั  กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd. 

 2548 – ปัจจบุนั  รองประธานฝ่ายการเงิน บริษัท ดสิุตธานี จาํกดั (มหาชน) 
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 2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ ACME Printing Company Limited 

 

4. นางสาวณฐัรินทร์ ตาลทอง  ตําแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ 

ประวตัิการศึกษา 

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

       การดํารงตําแหน่งในปัจจบุนั 

  – ปัจจบุนั   กรรมการเเละกรรมการอสิระ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั 

 – ปัจจบุัน  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริหารความ 

เสียง / คณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. มาลีกรุ๊ป 

 

5. นายวีรพนัธ์ พลูเกษ  ตําแหน่ง กรรมการ / กรรมการอสิระ 

ประวตัิการศึกษา 

 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ University of Colorado 

การดํารงตําแหน่งในปัจจบุนั 

 2562 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั  

 2561 - ปัจจบุนั      อนกุรรมการ พจิารณาหลกัเกณฑ์เกียวกบัการประกอบธุรกิจจดัการกองทนุ 

รวมประเภท กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุรวมโครงสร้างพืนฐาน 

และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ บริษัท อลัติจดู ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั 

 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

 บริษัท  นีโอ คอร์ปอเรท จํากดั            

 

6. นายสานต่อ มทุธสกลุ  ตําแหน่ง กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 

ประวตัิการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การดํารงตําแหน่งในปัจจบุนั 

 2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บริษัท ดสิุตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั 

 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี รีท จํากดั 

 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จํากดั 
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หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ 

1) ปฏิบตัิหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการของบริษัท

ฯ และมติทีประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซือสัตย์ สจุริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ และเป็น

ธรรมต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2) กําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากบัควบคมุดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย

และกฎระเบียบ ภายใต้การกํากบัดแูลกิจการทีดี  

3) รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

4) ควบคมุ ดแูล ให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีการปฏิบตัิต่อผู้มส่ีวนได้เสียอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกนั 

5) พิจารณาเสนอวาระการประชมุ กรณีทีเห็นว่ามีเรืองทีสําคญัทีคณะกรรมการควรพิจารณา และยงัมิได้มีการบรรจไุว้

ในวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

6) พิจารณาคัดเลือก แต่งตังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการเดิมทีพ้นจากตําแหน่ง รวมทังคัดเลือก เสนอแต่งตัง

กรรมการเพมิเติมต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

7) พิจารณาและอนุมตัิเรืองทีเกียวข้องกับการดําเนินงานทีสําคญัของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ การจดัประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามทีกฎหมายกําหนด แผนการตรวจสอบประจําปีของบริษัทฯ การ

คดัเลือก เสนอแต่งตงั และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นต้น 

8) ให้ความรู้เกียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ หลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัทีเกียวข้อง ให้

กรรมการใหม่ได้รับทราบ 

9) กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 4 (สี) ครัง ซึงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่

ละครัง จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในจํานวนเกินกึงหนึงของจํานวนกรรมการทงัหมด จึงจะครบเป็นองค์

ประชุม โดยมติของทีประชุมคณะกรรมการให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการทีมาประชุม  ทงันี กรรมการผู้มี

ส่วนได้เสียในเรืองนนั ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

10) จดัให้มีตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการเพือนําเสนอวาระในการประชมุตามทีแต่ละฝ่ายงานนําเสนอ จดัทําและ

จดัเก็บรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และเอกสารทีเกียวข้องกบัการประชมุดงักล่าว 

11) ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ โดยในกรณีทีกรรมการผู้จัดการดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการ

ทดีํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการท่านนนัจะไม่เข้าร่วมพิจารณา และไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อกองทรัสต์  

1) พิจารณาอนุมตัินโยบายทีสําคญัในการจดัการกองทรัสต์ ได้แก่ นโยบายในการจดัการกองทรัสต์ การจดัโครงสร้าง

เงินทุนของกองทรัสต์ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพือให้ฝ่าย

งานทีเกียวข้องนําไปปฏิบัติ 

2) พิจารณาอนุมตัิการลงทุนหรือได้มาซงึอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในครังแรกและการลงทุน

เพิมเติม เพือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว รวมทังกํากับ

ดูแลเพือให้เป็นไปตาม นโยบายของบริษัทฯ สัญญาก่อตังทรัสต์ สัญญาแต่งตังผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดง

รายการข้อมูล หนังสือชีชวน ระเบียบ และกฎหมายทีเกียวข้อง รวมทัง พิจารณาอนุมัติเกียวกับการเพิมทุนของ

กองทรัสต์ รวมถึงการขออนญุาตต่าง ๆ ทีเกียวข้อง 
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3) พิจารณาอนมุตัิเกียวกบัการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ของกองทรัสต์เพือให้เป็นไปตาม นโยบายของ

บริษัทฯ สญัญาก่อตงัทรัสต์ สญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลู หนงัสือชีชวน ระเบียบ และ

กฎหมายทเีกียวข้อง 

4) พิจารณาอนมุตัินโยบายการบริหารและจดัการความเสียงทีเกียวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ เพือให้ฝ่ายงานที

เกียวข้องนําไปปฏิบตัิ 

5) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที

เกียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิงระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ซึงรวมถึงมาตรการหรือแนวทางดําเนินการเพือรักษาประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์หรือผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์โดยรวมเมือเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ขึน  

6) พิจารณาอนุมตัิการเข้าทํารายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จดัการกองทรัสต์ และกองทรัสต์กับบุคคลทีเกียวโยงกนั

กับผู้จดัการกองทรัสต์ รวมทังรายการระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี และบุคคลทีเกียวโยงกับทรัสตี ตามหลกัเกณฑ์

และกฎข้อบงัคบัทีเกียวข้อง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรืองนนั ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

7) พิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการกบับคุคลทีเกียวข้อง ตามหลกัเกณฑ์และกฎข้อบงัคบัทีเกียวข้อง โดยกรรมการผู้

มีส่วนได้เสียในเรืองนนั ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

8) พิจารณาคดัเลือกกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ เพือบริหารจดัการกองทรัสต์  

9) พิจารณาอนมุตัิการแต่งตงั และประเมินผลการปฏิบตัิตามสญัญาของผู้ เช่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 

10) พิจารณาอนมุตัิระบบงานทีจะมอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) เป็นผู้ รับดําเนินการ ตามกฎเกณฑ์ที

เกียวข้อง รวมถึงพิจารณาคดัเลือกผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ดงักล่าว 

11) พิจารณาอนมุตัิการว่าจ้างทีปรึกษาทีเกียวข้องกับการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

12) ติดตาม ดูแลจดัการให้มีการกํากับดูแลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมาย ให้เป็นไปตาม

นโยบายของบริษัทฯ สัญญาก่อตงัทรัสต์ สญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลู หนงัสือชีชวน 

ระเบียบ และกฎหมายทีเกียวข้อง รวมทงัการรายงานเรืองทีสําคญัต่อคณะกรรมการในทุก ๆ ไตรมาส หรือเมือมี

เหตอุนัควรต้องรายงาน และประเมินผลงานของกรรมการผู้จดัการ 

13) พิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจําปี  

14) พิจารณาอนมุตัิรายจ่ายพิเศษ และ/หรือ งบประมาณการลงทุนทีอยู่นอกงบประมาณประจําปี 

15) กํากบัดแูลให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ตามแผนการและหลกัเกณฑ์ทีกําหนด  

16) พิจารณาอนมุตัิผลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

17) พิจารณาอนุมัติการจัดประชุมสามัญประจําปีของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือเมือเห็นสมควรให้มีการประชุมเพือ

ประโยชน์ในการจดัการกองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึงถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของ

จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด เข้าชอืกนัทําหนงัสือขอให้เรียกประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยระบเุหตผุล

ในการขอเรียกประชมุไว้อย่างชดัเจนในหนงัสือนนั 
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18) พิจารณาอนุมัติแนวทางในการดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทและข้อร้องเรียนทีสําคัญเกียวกับการดําเนินงานของ

กองทรัสต์ตามทีเห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม เพือให้ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทเกียวกับการ

ดําเนินงานของกองทรัสต์จากบคุคลภายนอกหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดําเนินการอืนใดเพอืให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย 

ข้อบงัคับ มติทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ สญัญาก่อตงัทรัสต์ สญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการ

ข้อมลู และหนงัสือชชีวน 

19) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึงหรือหลายคนหรือบคุคลอืนใดปฏิบตัิการอย่างหนึงอย่าง

ใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทงัน ีการมอบอํานาจดงักล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจช่วงทีทํา

ให้กรรมการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมตัิรายการทีตนเองหรือบุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง มี

ส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

20) พิจารณาอนมุตัิวิธีการดําเนินการทางกฎหมายสําหรับข้อพิพาททีเกิดขึน 

บทบาท หน้าท ีและความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ กําหนดให้มีกรรมการอิสระเป็นส่วนหนึงของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึงเป็นผู้ทีมีความรู้ความเชียวชาญทีเป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจ ในการทําหน้าทีติดตามดูแลตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารและฝ่ายงานของบริษัทฯ เพือให้เป็นไป

ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี พิจารณาให้ความเห็นสนบัสนนุต่อนโยบายทีเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ หรือคดัค้านเมือเห็นว่าบริษัทฯ อาจตดัสินใจทีส่งผลกระทบกบักองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในทางลบ 

โดยกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทงัไม่มีส่วนเกียวข้องหรือมี

ส่วนได้เสียกบัการตดัสินใจในการดําเนินงานของบริษัทฯ และมีบทบาทหน้าที ดงันี 

1) พิจารณาให้ความเห็นหรือให้ข้อสังเกตเกียวกับรายการกับบุคคลทีเกียวข้องของกองทรัสต์ หรือรายการทีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทงัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทีมีนัยสําคัญ เพือประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ 

2) ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นในเรืองทีสําคญั เช่น โครงสร้างเงินทุน นโยบายของบริษัทฯ นโยบายการควบคมุการ

ปฏิบตัิงาน เป็นต้น 

3) ให้ความเห็นเกียวกับนโยบายในการบริหารและจดัการความเสียงทีเกิดขึนและหลักเกณฑ์วิธีการควบคุมหรือลด

ความเสียง 

4) พิจารณา กํากับดูแล และให้คําแนะนําแก่บริษัทฯ ในการจดัทํางบการเงินของบริษัทฯ และกองทรัสต์ ให้มีความ

ถกูต้องครบถ้วน  

5) เสนอแนะเรืองทสีําคญัทีควรพิจารณาในทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

6) แต่งตัง ดูแลติดตามการดําเนินงาน ตรวจสอบ ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นเกียวกับแผนการดําเนินงาน 

ประเมินผลงาน และให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นเกียวกับผลการประเมินผลงาน ของผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) 

รวมถึงนําเสนอและให้ความเห็นเกียวกบัรายงานการตรวจสอบภายในต่อทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

7) พิจารณาให้มีการตรวจสอบภายในเมือเห็นสมควร 
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คณุสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัิอย่างน้อย ดงันี 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึง) ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทงันี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้องของกรรมการ

อิสระรายนนั ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมสี่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี 

3) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็นบิดา มารดา 

คู่สมรส พน้ีอง และบตุร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ 

หรือบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอีาํนาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็น

หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยัของผู้ ทีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึงมีผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการ

เงิน ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 (สอง) ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ

ทางวิชาชีพนนัด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี  

7) ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึงเป็นผู้ที

เกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้ นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึง) ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบ

กิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9) ไม่เป็นบคุคลทีตลาดหลกัทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที

มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยลกัษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกจิตลาด

ทุนโดยอนุโลม ข้อ 12(4) ของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที สช. 29/2555 เรือง หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการใน
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การให้ความเห็นชอบผู้จดัการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน และทีจะมีแก้ไขเพิมเติมหรือตามกฎเกณฑ์

อนื ๆ ทีสํานกังาน ก.ล.ต. อาจเปลียนแปลงในอนาคต 

10) ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าด้วยกระทําความผิดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงนิทนุ

ธุรกิจหลกัทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศ

ภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายทีเกียวกับธุรกิจการเงินในทํานอง

เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมายนนั ทงันี ใน

ความผิดเกียวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรมทีเกียวกับการซือขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานทีมีลกัษณะเป็น

การหลอกลวงฉ้อฉลหรือทจุริต 

11) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ทงัน ีในส่วนนี 

คําว่า “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั” “บริษัทร่วม” “ผู้ทีเกียวข้อง” “ผู้บริหาร” “ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่” “ผู้มีอํานาจควบคุม” “บุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคําดงักล่าวที

กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีออก

ใหม่ 
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ผู้บริหารและบุคคลากรผู้รับผิดชอบหลกัของหน่วยงานต่างๆ 

ลาํดับ ชอื ตาํแหน่ง ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทเีกยีวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ 
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นายสานต่อ  มทุธสกลุ/1 กรรมการผู้จดัการ  

 

 

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และ

การบญัช ี

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากัด 

ตําแหน่ง   กรรมการผูจ้ดัการ (ส.ค.2560-ปัจจุบนั)   

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุไทยพาณิชย์ จาํกัด 

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

นนท์ /1  

ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร

ท รัพย์สินและสนับสนุน

ปฏิบติัการ 

ผู้ อํ านวยการฝ่ายกํากับ

ตรวจสอบ บริหาร และ

จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี ย ง 

(รักษาการ) 

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์บริหาร 

(การเงิน) 

มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น มชิิแกน  

ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

ปริญญาตรี คณะอกัษรศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตส์ี รีท จํากัด 

ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและสนบัสนุนปฏิบติัการ (ส.ค.

2560-ปัจจุบนั)   

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  

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

บริษัท มิตซูบิชิ เทรดดงิ จํากัด  

ตําแหน่ง   หวัหนา้ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ (พ.ค.2543 – ธ.ค.2545)   
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ลาํดับ ชอื ตาํแหน่ง ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทเีกยีวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ 
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นางสาวนรีเมธ กิตติคุณธนสาร/1  ผู้จดัการ-ฝ่ายพฒันาธุรกิจ

และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี สาขาการเงิน จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวศิวอตุสาหการ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตส์ี รีท จํากัด 

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

ปัจจุบนั)   

ธนาคารกรุงไทย 

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

บริษัท สยามโตโยต้า จาํกัด 

ตําแหน่ง   วิศวกร 

(ก.พ. 2554 – ก.ค. 2558) 

 

/1 บุคลากรทีมีคุณสมบัติระบุไว้ใน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที สช. 29/2555 เรืองหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ

ผู้จดัการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน
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หน้าทคีวามรับผิดชอบของแต่ละสายงาน 

1) ฝ่ายพฒันาธุรกิจและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

- จดัทําโครงสร้างเงินทนุและการจดัหาเงินทนุ  

- พิจารณาและดําเนินการคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ทีจะเข้าลงทุนครังแรก และ

การลงทุนเพิมเติม ซงึรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอืนทีเกียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ทีจะเข้าลงทุนครังแรก และ

การลงทนุเพมิเติม (ถ้ามี) ทีมีคณุสมบตัิตามนโยบายของบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบและระมดัระวงัเพือพิจารณา

ก่อนเข้าลงทุน โดยจะทําบันทึกและจดัเก็บข้อมูลรวมทงัเอกสารหลักฐานเกียวกับการคดัเลือก การตรวจสอบ 

และการตดัสินใจทจีะลงทุนหรือไม่ลงทนุในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึงให้แก่กองทรัสต์ไว้ด้วย และนําเสนอรายงาน 

Due Diligence ต่อกรรมการผู้จดัการและคณะกรรมการบริษัทฯ  

- จดัทําแผนและนําเสนอโครงสร้างและแหล่งเงินทนุทีเหมาะสม รวมถึงการก่อภาระหนีของกองทรัสต์เพือใช้ในการ

ลงทนุในทรัพย์สินหลกั เพือเสนอต่อกรรมการผู้จดัการและคณะกรรมการบริษัทฯ 

- พิจารณาจําหน่ายทรัพย์สินหลกัทีมีอยู่ โดยพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ 

- จดัให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินหลกัทีจะเข้าลงทุนหรือจําหน่ายไป รวมถึงจดัให้มีการประเมินและสอบทาน

มลูค่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ตามระยะเวลาทีกําหนด 

- จัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกปี หรือกรณีมีการทําธุรกรรมทีมีนัยสําคัญ หรือมีขนาดรายการตามเกณฑ์ที

กฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกําหนด 

- จดัทําการยืนคําขออนญุาต ยืนแบบแสดงรายการข้อมลู (Filing) และรายงานผลการเสนอขาย รวมทงัจดัทําและ

เปิดเผยข้อมลูตามกฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกําหนด เพือเสนอให้กรรมการผู้จดัการ และ/หรือ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตัิ 

- ตอบข้อซกัถามและรับแจ้งปัญหาเรืองร้องเรียนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพือหาแนวทางในการแก้ไข 

 

2) ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและสนบัสนนุการปฏิบตัิการ 

- พิจารณาลงทนุในทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทรัพย์สินหลกั  

- จัดให้มีการสรรหา คัดเลือกเมือมีการเปลียนแปลงผู้ เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ รวมทังควบคุมตรวจสอบ 

ติดตามผลการดําเนินงานของผู้ เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ทีผู้ เช่า

ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ว่าจ้างให้บริหารทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสญัญาทีเกียวข้อง 

และประเมินผู้ เช่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ประจําปี 

- ดูแลบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาทีเกียวข้องและควบคุมดูแลคุณภาพของ

ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ทีมีผลต่อความสามารถในการจดัหาผลประโยชน์เพิมขึน โดยจดัให้มีการปรับปรุง 

ซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้จัดหาประโยชน์ได้อย่างต่อเนืองใน

ระยะยาว 

- ดูแลการจดัทําประกันภัยเพือคุ้มครองความเสียหายทีอาจเกิดขึนกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ การจดัทํา

ประกันภัยสําหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจได้รับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการ

ดําเนินการในอสังหาริมทรัพย์ รวมทงั ประกันภยัอืนทีเกียวข้องกับกองทรัสต์เพิมเติมตามทีบริษัทฯ เห็นสมควร 

เช่น ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption) 
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- คํานวณ และจัดทํารายงานมลูค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (“NAV”) มูลค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ งบ

การเงินของกองทรัสต์ทุกสินเดือน ทุกไตรมาสและทุกสินปี โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทวัไป

สําหรับการทําธุรกรรมในแต่ละลกัษณะ และจดัให้มีงบการเงินของกองทรัสต์ซงึผ่านการสอบทานและตรวจสอบ

โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

- จดัทําทะเบียนทรัพย์สินและควบคมุดูแลทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

- จดัการเรืองรายรับ รายจ่ายของกองทรัสต์ รวมทงัการจดัเก็บค่าเช่าให้มีประสิทธิภาพ จดัทํางบประมาณประจําปี

ของกองทรัสต์ และติดตามผลการดําเนินงานจริงของทรัพย์สิน จดัทําแผนรายจ่ายพิเศษ และ/หรือ งบประมาณ

การลงทุนทีอยู่นอกงบประมาณประจําปี (รายจ่ายนอกงบประมาณ) ตรวจสอบผลประกอบการของกองทรัสต์

เพอืจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

- ตอบข้อซกัถามและรับแจ้งปัญหาเรืองร้องเรียนของผู้ เข้าพกั/ผู้ รับบริการ เพือหาแนวทางในการแก้ไข 

 

3) ฝ่ายกํากับ ตรวจสอบ บริหารและจดัการความเสียง 

- ให้ความรู้ คําแนะนําและคําปรึกษาเกียวกบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง รวมถึงคําแนะนําต่าง ๆ แก่ฝ่าย

งานเพอืให้เข้าใจและสามารถปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีกําหนด 

- ควบคุมดูแล รวมทังติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการบริหารจัดการความเสียงทีเกียวข้องกับการบริหาร

จัดการกองทรัสต์ตามมาตรการป้องกันความเสียงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารและจัดการ

ความเสียงของบริษัทฯ สญัญาก่อตงัทรัสต์ กฎหมาย และประกาศกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง 

- ตรวจสอบการมีส่วนได้เสียของบุคลากรของบริษัทฯ และการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในการทําธุรกรรมกับ

บคุคลทเีกียวข้อง หรือบุคคลทีเกียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

- จัดทําแนวทางดําเนินการเพือป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายใน ทดสอบการเข้าถึงข้อมลูในแต่ละฝ่าย

งาน (ระบบ Chinese Wall) เพือป้องกันการใช้ข้อมูลทีมีคนเข้าถึงได้ เพือเสนอต่อกรรมการผู้ จัดการและ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

- จดัทําแนวทางในการจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเกียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิงระหว่างกองทรัสต์กบั

ผู้ จัดการกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ เพือเสนอต่อกรรมการผู้ จัดการและ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

- จดัทําแผนการตรวจสอบการปฏิบตัิงานประจําปีของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ และตรวจสอบ กํากับ

ดูแล ติดตาม และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานเพือให้การปฏิบัติงานของ

บคุลากรและฝ่ายงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ สญัญาก่อตังทรัสต์ สญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์ แบบ

แสดงรายการข้อมูล หนังสือชีชวน ระเบียบ และกฎหมายทีเกียวข้อง เพือเสนอต่อกรรมการผู้ จัดการและ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

- ดําเนินการให้มีการตรวจสอบภายใน ทังในระดบัทรัพย์สิน และในระดบักองทรัสต์ เป็นรายปีหรือเมือกรรมการ

อิสระเห็นสมควร เพือตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทังประเมินความเสียงที

อาจส่งผลกระทบต่อกองทรัสต์ 

- ประสานงานกับฝ่ายงานทีเกียวข้องเพือดําเนินการจดัการกบัข้อพิพาท 
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10.1.5 หน้าทแีละความรับผิดชอบในการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนทีเป็นการ

ดําเนินงานทางธุรกิจ ซึงรวมถึงการลงทุน การกู้ ยืมเงิน เปลียนแปลงและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของ

กองทรัสต์ การเข้าทําสญัญา และการดําเนินกิจการต่าง ๆ เพือกองทรัสต์ รวมทงัการจดัทําและเปิดเผยข้อมลูของ

กองทรัสต์ และการนําส่งข้อมลูให้แก่ทรัสตี ซึงรวมถึงข้อมลูตามทกีําหนดในมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ.

หลกัทรัพย์ โดยมีรายละเอียดภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงือนไขเท่าทีสญัญาแต่งตงัผู้จดัการกองทรัสต์ได้

ระบไุว้ 

10.1.6 การแบ่งฝ่ายงานและหน้าทีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานในผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีคณะกรรมการจํานวน 1 (หนึง) ชุด ซึงประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 

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

ตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยกรรมการอสิระดงักล่าวมีคุณสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นทีออกใหม่ นอกจากนี กรรมการ และ

บุคคลผู้ มีอํานาจในการจัดการต้องมีลักษณะเป็นไปตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที สช. 29/2555 เรือง 

หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน และที

จะมีการแก้ไขเพิมเติมหรือตามกฎเกณฑ์อืน ๆ ทีสํานกังาน ก.ล.ต อาจเปลียนแปลงในอนาคต  

ในการลงลายมือชือในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องมกีรรมการ 2 (สอง) ท่าน (โดยไม่ใช่กรรมการอิสระ) ลงนาม

ร่วมกันและประทบัตราของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยคณะกรรมการ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึงหรือหลาย

คนหรือบุคคลอืนใดปฏิบัติการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทังนี การมอบอํานาจดังกล่าวจะไม่

รวมถึงการมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจช่วงทีทําให้กรรมการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถ

อนุมตัิรายการทีตนเองหรือบุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดขดัแย้ง

กบัผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

10.1.7 แนวทางในการป้องกันการล่วงรู้และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ทีเกียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ มีหน้าทีรายงานให้ฝ่ายกํากบั

ตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสียงทราบถึงการถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ทีตนเองและบุคคลที

เกียวข้องถืออยู่ โดยแจ้งปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัทุกสินไตรมาส ทงัน ีห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน 

และผู้ทีเกียวข้องกับการบริหารจดัการกองทรัสต์ และบุคคลทีเกียวข้องของบุคคลนนัทีได้รับทราบ หรืออาจได้

รับทราบข้อมลูภายในทียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทําการซือขายหุ้น หรือชกัชวนให้บคุคลอืนซอื หรือขาย หรือ

เสนอซอื หรือเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะทียงัครอบครอง

ข้อมูลทียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ ในการนี ฝ่ายกํากับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสียง อาจ

ดําเนินการสุ่มตรวจประวัติการซือขายหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าว และผู้ ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยตาม

นโยบายของบริษัทจดัการกองทรัสต์ 
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10.1.8 กระบวนการและปัจจัยทีใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน รวมทังการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

ในการตัดสินใจลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ใด ๆ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปนี 

1. ทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์จะลงทุนอาจจะตังอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ได้ หากผู้ จัดการ

กองทรัสต์ได้ดําเนินการศึกษา รวมถึงประเมินปัจจยัต่าง ๆ ทีเกียวข้อง และเห็นว่าการลงทุนดงักล่าวจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

2. เป็นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพือได้มาซึงกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองทงัน ีในกรณีทีเป็นการได้มาซงึ

สิทธิครอบครองต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึงดงัต่อไปนี 

(ก)   เป็นการได้มาซงึอสงัหาริมทรัพย์ทมีีการออกหนงัสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) 

(ข)   เป็นการได้มาซึงสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงในอสังหาริมทรัพย์ทีมีการออกตราสารแสดง

กรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.  

อนงึ ในกรณีทีกองทรัสต์ลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ทีมลีกัษณะเป็นการเช่าชว่ง ผู้จดัการกองทรัสต์

จะต้องจดัให้มีมาตรการป้องกันความเสียงหรือการเยียวยาความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการผิดสัญญา

เช่า หรือการไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิในสญัญาเช่า 

3. อสังหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่ผู้จัดการกองทรัสต์

และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือการมี

ข้อพิพาทนนัไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวอย่างมีนยัสําคญั และเงือนไขการ

ได้มาซงึอสงัหาริมทรัพย์นนัยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

4. นอกจากนี กองทรัสต์ยงัอาจทําการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์โดยทางอ้อม โดยเป็นการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ผ่านการถือหุ้นในบริษัททีจดัตงัขึนโดยมีวตัถุประสงค์เพือดําเนินการในลกัษณะเดียวกนักบั

กองทรัสต์ โดยการลงทุนดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที

เกียวข้อง และสญัญาก่อตงัทรัสต์ 

5. การทําสญัญาเพือให้ได้มาซงึอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผกูพนัใด ๆ ทีอาจมีผลให้กองทรัสต์ไม่

สามารถจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะทีมีการจําหน่าย) เช่น ข้อตกลงทีให้สิทธิแก่

คู่สญัญาในการซอือสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอืน โดยมีการกําหนดราคาไว้แน่นอนล่วงหน้า 

เป็นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์มีหน้าทีมากกว่าหน้าทีปกติทีผู้ เช่าพึงมีเมือสญัญาเช่าสินสดุลง 

6. อสงัหาริมทรัพย์ทีได้มาต้องพร้อมจะนําไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมลูค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า

ของมลูค่าหน่วยทรัสต์ทีขออนญุาตเสนอขายเพิมเติมรวมกบัจํานวนเงินกู้ยืม (ถ้ามี)  

ทงันี กองทรัสต์อาจลงทนุในโครงการทีก่อสร้างยงัไม่แล้วเสร็จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนทีจะทําให้ได้มา

และใช้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จต้องไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

(ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพือการพฒันา

ดงักล่าว โดยไม่กระทบความอยู่รอดของกองทรัสต์ด้วย 

7. ผ่านการประเมินมลูค่าตามหลักเกณฑ์ดงัต่อไปนี 
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(ก)   เป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพือวัตถุประสงค์

สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ลงทุน เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนก่อนวันยืนคําขอ โดยผู้ประเมิน

มลูค่าทรัพย์สินอย่างน้อยสองราย และ 

(ข)   ผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม (ก) ต้องเป็นผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีได้รับความเห็นชอบจาก

สํานกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เกียวกับ

การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลกั กรณีอสงัหาริมทรัพย์ทีลงทุนอยู่

ในต่างประเทศ ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอาจเป็นบุคคลทีอยู่ในบญัชีรายชือของบุคคลซึงทางการหรือ

หน่วยงานกํากบัดแูลของประเทศอนัเป็นทีตงัของอสังหาริมทรัพย์กําหนดให้สามารถทําหน้าทีประเมิน

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์นนั ๆ ได้ ทังนี ในกรณีทีไม่ปรากฏบัญชีรายชือดังกล่าว ผู้ทีทําหน้าทีประเมิน

มลูค่าทรัพย์สินต้องเข้าลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัต่อไปนี 

-  เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเกียวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึงมีผลงานเป็นทียอมรับอย่าง

แพร่หลายในประเทศอนัเป็นทีตงัของอสงัหาริมทรัพย์นนั 

-  เป็นบคุคลทีมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานและระบบงานในการประเมินมลูค่าทรัพย์สินทีเป็นสากล 

-  เป็นผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินทีมีเครือข่ายกว้างขวางในระดบัสากล (international firm) 

นอกจากนีวิธีการได้มาซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์เพิมเติมของกองทรัสต์จะต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนีด้วย 

1. ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการดงัต่อไปนี ก่อนการได้มาซงึทรัพย์สินหลกัแต่ละครัง  

(ก)   ตรวจสอบหรือสอบทาน (การทํา Due Diligence) ข้อมลูและสญัญาต่าง ๆ ทีเกียวข้องกบัทรัพย์สิน

หลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมูลด้านการเงินและกฎหมาย สภาพของอสังหาริมทรัพย์ทีจะ

ลงทุนและความสามารถของคู่สัญญาในการเข้าทํานิติกรรม เป็นต้น เพือประกอบการตดัสินใจ

ลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลทีถูกต้อง โดยในกรณีทีเจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ โอนสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีที

ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกียวกบัการวิเคราะห์ข้อมลูดงักล่าวด้วย 

(ข)   ประเมินมลูค่าทรัพย์สินหลกัอย่างน้อยตามข้อกําหนดดงันี 

(1) ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.ตาม

ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เกียวกบัการให้ความ

เห็นชอบบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลกั กรณีอสงัหาริมทรพัย์ทีลงทนุอยู่ใน

ต่างประเทศ ผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอาจเป็นบุคคลทีอยู่ในบัญชีรายชือของบุคคลซึง

ทางการหรือหน่วยงานกํากับดูแลของประเทศอันเป็นทีตงัของอสังหาริมทรัพย์กําหนดให้

สามารถทําหน้าทีประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นัน ๆ ได้ ทังนี ในกรณีทีไม่ปรากฏบัญชี

รายชือดังกล่าว ผู้ ทีทําหน้าทีประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเข้าลักษณะใดลักษณะหนึง

ดงัต่อไปนี 
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-  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกียวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึงมีผลงานเป็นทียอมรับ

อย่างแพร่หลายในประเทศอนัเป็นทีตงัของอสงัหาริมทรัพย์นนั 

-  เป็นบุคคลทีมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที

เป็นสากล 

-  เป็นผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินทีมีเครือข่ายกว้างขวางในระดบัสากล (international firm) 

(2) การประเมินมลูค่าต้องไม่กระทําโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินรายเดียวกันติดต่อกันเกินสอง

ครัง 

(3) ต้องประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพือ

วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุโดยให้ประเมินล่วงหน้าได้เป็นเวลาไม่

เกินหนึงปี 

(ค)   ในกรณีทีกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะทีเป็นการเช่าช่วง จะจดัให้

มีมาตรการป้องกันความเสียงหรือการเยียวยาความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการผิดสญัญาเช่า 

หรือการไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิในสญัญาเช่า  

2. การได้มาซงึทรัพย์สินหลกัเพิมเติม จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดงัต่อไปนีด้วย 

(ก)   ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมทีเข้าลกัษณะดงัต่อไปนี 

(1) เป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง 

(2) เป็นไปเพอืประโยชน์ทีดีทีสดุของกองทรัสต์ 

(3) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาทีเป็นธรรม 

(4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอัตราทีเป็นธรรมและ

เหมาะสม 

(5) ผู้ทีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเข้าทําธุรกรรม

นนั 

(ข)   ในด้านระบบในการอนมุตัิ ต้องผ่านการดําเนินการดงัต่อไปนี 

(1) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายที

เกียวข้องแล้ว  

(2) ในกรณีทีเป็นการได้มาซงึทรัพย์สินหลักทีมีมลูค่าตงัแต่ร้อยละสิบขึนไปของมูลค่าทรัพย์สิน

รวมของกองทรัสต์ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้ จัดการ

กองทรัสต์ด้วย 

(3) ในกรณีทีเป็นการได้มาซึงทรัพย์สินหลักทีมีมูลค่าตังแต่ร้อยละสามสิบขึนไปของมูลค่า

ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ต้องได้รับมติของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง 
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การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินหลักข้างต้น จะคํานวณตามมูลค่าการได้มาซึงทรัพย์สิน

ทังหมดของแต่ละโครงการทีทําให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซึงรวมถึงทรัพย์สินที

เกียวเนอืงกบัโครงการนนัด้วย 

(ค)   กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติทีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องกําหนด

หน้าทีของผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีดงัต่อไปนี 

(1) หน้าทีของผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัให้มีเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนงัสือเชิญประชมุ 

แล้วแต่กรณี ซึงแสดงความเห็นของตนเกียวกับลกัษณะธุรกรรมการได้มาซึงทรัพย์สินหลกั

เพมิเติม พร้อมทงัเหตุผลและข้อมลูประกอบทีชดัเจน 

(2) หน้าทีของทรัสตีในการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือให้ความเห็นเกียวกับลกัษณะของ

ธุรกรรมในประเด็นว่าเป็นไปสญัญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้องหรือไม่ 

10.1.9 ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีวตัถปุระสงค์หลกัทีจะบริหารทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์เพือประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์

และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม โดยผู้จดัการกองทรัสต์ มีแนวทางและระบบในการติดตามและดูแลผลประโยชน์

จากทรัพย์สิน ดงัต่อไปนี 

1)  กองทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์มีนโยบายทีจะดําเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั โดย

การนําอสงัหาริมทรัพย์หลกั และสงัหาริมทรัพย์ทีเกียวข้อง ให้เช่า และ/หรือ เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าทรัพย์สิน

หลกั เพือนําไปจดัหาผลประโยชน์และจ่ายค่าตอบแทนให้กบักองทรัสต์ 

2) ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตี จะติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปี โดยการ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานและรายได้ค่าใช้จ่ายกับงบประมาณประจําปี  

3) ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ เช่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์จะร่วมกันในการสร้างความเจริญเติบโตทาง

ธุรกิจและพัฒนาความสัมพันธ์ทีดีกับลูกค้า พร้อมทังบริหารจัดการให้อัตราการเข้าพักและอัตราค่า

ห้องพกัอยู่ในระดบัทีก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทรัสต์  

4) ผู้จัดการกองทรัสต์และผู้ เช่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์จะทํางานกันอย่างใกล้ชิด เพือเพิมศกัยภาพ

ของทรัพย์สินหลกั ซึงการดําเนินการดงักล่าวจะรวมถึงการดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สินหลกัและการ

ปรับปรุงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สินหลกั 

5) ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการประกนัภยัสําหรับทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ดงัต่อไปนี 

-  การประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเสียงทุกประเภท (All Risks Insurance) โดยทําเป็นการ

ประกันทรัพย์สินอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพือคุ้มครองถึงความเสียงภัยอันอาจจะเกิดแก่

ทรัพย์สิน โดยวงเงินเอาประกนัภยัพิจารณาตามการประกนัมลูค่าของใหม่ (Replacement Cost) 

ไม่รวมต้นทนุค่าทดีิน  
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-  การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) ทีเพียงพอและ

เหมาะสม 

-  การประกนัภยักรณีธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) 

6) การทําธุรกรรมกบับคุคลทีเกยีวโยงกนั จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 

-  ในการทําธุรกรรมกบับุคคลทีเกยีวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์จะดาํเนินการให้เป็นไปตามสญัญา

ก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง และเป็นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสดุของกองทรัสต์  

-  ธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวโยงกนัจะต้องเป็นธุรกรรมทีมีความสมเหตสุมผลและเป็นธรรม 

-  บุคคลทีมีส่วนได้เสียกับการทําธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจเข้าทําธุรกรรม 

-  การคิดค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการเข้าทําธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวโยงกันต้องใช้ราคาและอัตราทีเป็น

ธรรมและมีความสมเหตสุมผล 

 

10.1.10 ค่าธรรมเนียมทีได้รับจากการทําหน้าทีเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ จะได้รับค่าตอบแทนในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 (สอง) ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของ

กองทรัสต์ ทงัน ีคา่ตอบแทนดงักล่าวไม่ตาํกว่า 2,000,000 (สองล้าน) บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียมในการได้มา / จาํหน่ายไปซงึทรัพย์สินของกองทรัสต ์(Acquisition / Disposal Fee) 

ผู้จดัการกองทรัสต์ จะได้รับค่าธรรมเนียมไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าทีทรัพย์สินทีได้มาหรือจําหน่ายไปของ

กองทรัสต ์

 

10.2 ข้อมลูทรัสตี 

10.2.1 ข้อมลูทวัไป  

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

ทตีงัสํานกังานใหญ่ เลขที 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชนัท ี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 
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10.2.2 หน้าทแีละความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี 

หน้าทีทสํีาคญัของทรัสตีตามทีได้ระบุไว้ในสญัญาก่อตงัทรัสต์ได้แก ่

(1) ปฏิบัติหน้าทีด้วยความระมดัระวงั ซือสัตย์สุจริต เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

และเป็นไปตามสัญญาก่อตงัทรัสต์ และกฎหมายทีเกียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพนัทีได้ให้ไว้เพิมเติมใน

เอกสารทีเปิดเผยแก่ผู้ ลงทุน (ถ้ามี) และต้องไม่มีข้อจํากัดความรับผิดของทรัสตีในกรณีทีไม่ปฏิบัติ

หน้าทีดงักล่าว 

(2) ติดตามดูแลให้ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้ รับมอบหมายรายอืน ปฏิบติัหน้าทีให้เป็นไปตามสญัญาก่อตงั 

ทรัสต์ฉบบันี และสญัญาอนืทเีกียวข้อง 

(3) เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยทุกครัง และให้ความเห็นเกียวกับเรืองทีขอให้ทีประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ลงมติว่า เป็นกรณีทีเป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้องหรือไม่ 

(4) เข้าจดัการกองทรัสต์ตามความจําเป็นเพือป้องกนั ยบัยงั หรือจํากดัมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

ต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหน้าทีทรีะบุไว้ใน

สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและพ.ร.บ. ทรัสต์ ในการจัดให้มีผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ในกรณีที

ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ 

(5) หน้าที และความรับผิดชอบอืนตามทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ที กร. 14/2555 และกฎหมายอืนทเีกียวข้อง 

ทังนี ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดเกียวกับของเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของทรัสตีใน

สญัญาก่อตงัทรัสต ์

10.2.3 ค่าธรรมเนียมทีได้รับจากการทาํหน้าทีเป็นทรัสตี 

ทรัสตี จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกินร้อยละ  (สอง) ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ทังนี 

ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่ตํากว่า 6,000,000 (หกล้าน) บาทต่อปี 
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ส่วนท ี  

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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11. ข้อมลูทางการเงนิทีสําคัญ 

11.1 ความเหน็ผู้สอบบัญช ี

1) ชือผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของกองทรัสต ์

สําหรับงบการเงินของกองทรัสต์ ในรอบปีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2562 

วภิาวรรณ ปัทวรรณวิเวก 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4795 

บริษัท เคพีเอม็จี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั 

 

2) สรุปรายงานการสอบบญัชีของปี 2 

ผู้สอบบัญชีให้ความเหน็สําหรับงบการเงนิในรอบปีสนิสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562 ดังน ี

รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขว่า งบการเงินของกองทรัสต์ ณ วนัที 31 ธันวาคม 

2562 ผลการดําเนินงาน การเปลียนแปลงสินทรัพย์สทุธิ กระแสเงนิสด และข้อมลูทางการเงินทีสําคญั สําหรับ

ระยะเวลาตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562 โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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11.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

1.) สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของทรัสต์เพอืการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดสิุตธานี 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 

รายการสินทรัพย์ บาท % บาท % 

สินทรัพย์ 

เงินลงทนุตามมลูค่ายุติธรรม 

(ราคาทุน ,  ล้านบาท ณ วนัที 

31 ธันวาคม 2562 และ 4,344 

ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561) 

เงินตามธนาคาร 

ค่าใช้จา่ยล่วงหน้า 

สินทรัพย์อืน 

รวมสินทรัพย์ 

 

6,802,335,451 

 

 

 

52,064,097 

58,897,236 

63,659,537 

6,976,956,321 

 

97.50% 

 

 

 

0.75% 

0.84% 

0.91% 

100.00% 

 

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% 

หนสิีน 

เจ้าหนีอนื 

ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย 

ภาษีเงินได้หกั ณ ทจี่ายค้างจ่าย 

เงินกู้ยืมระยะยาว 

รวมหนสิีน 

 

73,273,446 

13,412,709 

834,446 

1,488,210,000 

1,575,730,601 

 

1.05% 

0.19% 

0.01% 

21.33% 

22.58% 

 

51,553,126 

3,086,932 

133,590 

599,095,123 

653,868,771 

 

1.18% 

0.07% 

0.00% 

13.67% 

14.92% 

สินทรัพย์สทุธิ 5,401,225,720 77.42% 3,728,200,445 85.08% 

สินทรัพย์สทุธิ 

ทนุทีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต ์ 5,407,735,620  3,656,050,621  

กําไรสะสม 20,921,460  72,149,824  

องค์ประกอบอืนของผู้ ถือหน่วย (27,431,360)    

สินทรัพย์สทุธิ (เท่ากบั .  

บาทต่อหน่วย ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2562 จากหน่วยลงทนุที

จําหน่ายแล้วทงัหมด จาํนวน 

711,500,000 หน่วย และ 9.1065 

บาทต่อหน่วย ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2561 จากหน่วยลงทนุที

จําหน่ายแล้วทงัหมด จาํนวน 

409,400,000 หน่วย 

 

 

 

 

5,401,225,720 

  

 

 

 

3,728,200,445 
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2.) สรุปงบกําไรขาดทนุของทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสิุตธาน ี

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 

รายได้จากการลงทนุ บาท % บาท % 

รายได้คา่เชา่ 

ดอกเบียรับ 

รายได้อืน 

รวมรายได้ 

286,061,321 

392,633 

2,330,662 

288,784,616 

99.05% 

0.14% 

0.81% 

100% 

226,337,361 

855,774 

37,830 

227,230,965 

99.61% 

0.38% 

0.02% 

100% 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมทรัสต ี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 

ค่าใช้จา่ยอนื 

ต้นทุนการเงิน 

รวมค่าใช้จ่าย 

 

8,198,989 

6,285,891 

2,678,978 

3,019,309 

27,171,063 

32,310,993 

79,665,223 

 

2.84% 

2.18% 

0.93% 

1.05% 

9.41% 

11.19% 

27.59% 

 

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% 

รายได้จากการลงทนุสทุธ ิ 209,119,393 72.41% 185,609,152 81.68% 

รายการขาดทนุสทุธิทเีกิดขึนจาก

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเชา่ 

รายการขาดทนุสทุธิทยีงัไม่เกิดขนึ

จากเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

และสิทธิการเชา่ 

รายการขาดทนุสทุธิทเีกิดจากอตัรา

แลกเปลียน 

ผลต่างจากการเปลียนแปลงอตัรา

แลกเปลียน 

 

 

(1,080,207) 

 

 

(71,466,465) 

 

(348,452) 

 

(14,277,342) 

  

 

(1,420,068) 

 

 

(3,975,079) 

 

รวมรายการขาดทุนจากเงนิ

ลงทนุสุทธิ 

 

(87,172,466) 

  

(5,395,147) 

 

การเพิมขนึในสินทรัพย์สุทธิจาก

การดาํเนินงาน 

 

121,946,927 

 

42.23% 

 

180,214,005 

 

79.31% 

หมายเหต ุ: อ้างอิงตามงบการเงินของกองทรัสต์สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
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3.) สรุปงบกระแสเงินสดของทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ดสิุตธานี 

(หน่วย: บาท) 

 สําหรับปีสินสดุ 

วนัที 31 ธันวาคม 2562 

สําหรับปีสินสดุ 

วนัที 31 ธันวาคม 2561 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไป) กจิกรรมดําเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

เงินฝากธนาคารเพมิขึน (ลดลง) สทุธิ 

เงินฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี / งวด 

เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี / งวด 

(2,418,254,288) 

 

2,435,313,592 

16,577,574 

35,486,523 

52,064,097 

6,563,701 

 

(135,838,954) 

(129,275,253) 

164,761,776 

35,486,523 

 

หมายเหต ุ: อ้างอิงตามงบการเงินของกองทรัสต์สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 

11.3 อัตราส่วนทางการเงนิ 

รายการ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 

 

จํานวนหนว่ยลงทนุทจีําหนา่ยแล้วทงัหมด ณ ปลายงวด (หนว่ย) 711,500,000 

สินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 9.1065 

การเพมิขึนในสินทรัพย์สทุธิจากการดาํเนินงานสําหรับงวดต่อหนว่ย 

(กําไรสทุธิต่อหนว่ย) (บาท/หน่วย) 

0.1714 

อตัราส่วนหนีสินทีมภีาระดอกเบียต่อสินทรัพย์รวม (%) 

(Interest bearing debt to total asset ratio) 

21.33 

อตัราส่วนหนีสินรวมต่อสินทรัพย์รวม (%) 

(Total liabilities to total assets) 

22.58 

อตัราส่วนหนีสินรวมต่อสินทรัพย์สทุธิ (เท่า) 

(Total liabilities to net assets value ratio) 

29.17 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายดอกเบีย (เทา่) 

(Interest coverage ratio) 

7.47 
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11.4 งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทนุ 

           (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ประเภทเงนิลงทนุ ราคาทุน ราคายุติธรรม % ราคาทุน ราคายุติธรรม % 

เงินลงทนุในอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่า 

1.) โรงแรมดสิุตธานี ลากนูา่ ภเูกต็ 

กรรมสิทธิในทีดิน อาคาร และ

อปุกรณ์ 

2.) โรงแรมดสิุตดีท ูเชยีงใหม ่

กรรมสิทธิในทีดิน อาคาร และ

อปุกรณ์ 

3.) โรงแรมดสิุตธานี หวัหิน 

สิทธิการเชา่ทีดิน และอาคาร สิง

ปลกูสร้าง 

กรรมสิทธิในเฟอร์นเิจอร์ ทรัพย์สิน

ติดตรึงตรา อุปกรณ์ และส่วน

ปรับปรุง 

4) โรงแรมดสิุตธานี มลัดีฟส์ 

สิทธิการเชา่ทีดิน และกรรมสิทธิใน

อาคาร สิงปลกูสร้าง และอปุกรณ์ 

 

 

 

 

 

3,058,196,939 

 

 

409,742,154 

 

 

 

 

 

1,061,148,451 

 

 

2,368,587,506 

 

 

 

 

2,954,421,628 

 

 

409,957,597 

 

 

 

 

 

1,088,939,415 

 

 

2,327,354,147 

 

 

 

 

43.43% 

 

 

6.03% 

 

 

 

 

 

16.01% 

 

 

34.21% 

 

 

 

 

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% 

 

รวมเงนิลงทนุในอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่า 

 

6,897,675,050 

 

6,780,672,787 

 

100% 

 

4,343,972,287 

 

4,339,997,208 

 

100% 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 21,335,294 21,662,654 0.32% - - - 

เงินลงทนุในหุ้นสามัญ 

บริษัท ดสุิต แมนเนจเม้นท์ จาํกดั 

รวมเงนิลงทนุในหุ้นสามัญ 

 

10 

10 

 

10 

10 

 

- 

- 

 

10 

10 

 

10 

10 

 

- 

- 

รวมเงนิลงทนุ 6,919,010,354 6,802,335,451 100% 4,343,072,297 4,339,997,218 100% 

หมายเหต ุ: อ้างอิงตามงบการเงินของกองทรัสต์สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
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12. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์ 

การวิเคราะห์การดาํเนินงานทผ่ีานมา 

สําหรับผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้รวมทงัสิน 288.78 ล้านบาท โดยรายได้รวมดงักล่าว

ประกอบด้วยรายได้ค่าเชา่ จํานวน 286.06 ล้านบาท และเป็นสว่นของรายได้ดอกเบียและรายได้อนื จํานวน 2.72 ล้าน

บาท รายได้คา่เช่าของกองทรัสต์ มาจากผลประกอบการของแต่ละโรงแรม สรุปได้ดงันี  

โรงแรมดุสิตธานี ลากนู่า ภเูก็ต มอีตัราการเข้าพกัเฉลีย (Occupancy Rate) ปี 2 ทร้ีอยละ 79.43 เพิมขึน ร้อยละ 

10.47 จากปีทีผ่านมา ในขณะทอีตัราเฉลียคา่ห้องพกั (Average Room Rate) อยู่ทปีระมาณ 4,255.01 บาทต่อห้องต่อวนั 

ลดลง 618.85 บาท จากปีทีผ่านมา ทําให้รายได้ต่อห้องพกั (REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลียอยู่ทปีระมาณ 3,379.87 บาท 

เทียบกับ 3,361.17 บาทในปี 2561 โดยปัจจยัหลกัมาจากเศรษฐกิจโลกทีผนัผวนมาก ทําให้ทกุๆ ตลาดทีเป็นตลาด

ทดแทนและตลาดหลกัต่างก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทีไม่ดี ส่งผลให้ตลาดนกัท่องเทยีวจากยโุรปซบเซาลง 

ขณะทตีลาดนกัท่องเทียวจากเอเชีย และ ออสเตรเลีย ยงัคงทรงตวัเนืองจากสถานะการณ์สงครามการค้าระหวา่งจีน-สหรัฐ

ยงัไม่คลีคลาย 

โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน มีอตัราการเข้าพกัเฉลีย (Occupancy Rate) ปี 2562 ทร้ีอยละ 49.32 เพมิขึนร้อยละ 18.39 จากปี

ทผ่ีานมา ในขณะทีอตัราเฉลียค่าห้องพกั (Average Room Rate) อยู่ทปีระมาณ 3,270.63 บาทต่อห้องต่อวนั เพมิขึน 

255.37 บาท จากปีทีผ่านมา ทาํให้รายได้ต่อห้องพกั (REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลียอยู่ทปีระมาณ 1,613.06 บาท เทียบ

กบั 2,041.74 บาทในปี 2561 สาเหตหุลกัต่ออตัราการเข้าพกัลดลงเนอืงมาจากห้องพกัปิดเพอืปรับปรุงครังใหญ่ประมาณ 

 ห้อง โดยเริมปิดตงัแต่ พฤษภาคม ถึง ปลาย พฤศจิกายน  อยา่งไรก็ดี เนืองจากตลาดหวัหินเป็นทีชืนชอบต่อ

นกัท่องเทียวชาวไทยและต่างชาติ ส่งผลให้อตัราเฉลียค่าห้องพกัไต่ระดบัสงูขึนจากการบริหารราคาห้องพกัจากสดัส่วน

จํานวนห้องทีมีอยูอ่ย่างจาํกดัให้เกิดประสิทธิผลมากทีสดุ  

 โรงแรมดุสิตดีท ูเชยีงใหม่ มีอตัราการเข้าพกัเฉลีย (Occupancy Rate) ปี 2562 ทร้ีอยละ 77.23 ลดลงร้อยละ 3.54 จากปี

ทผ่ีานมา ในขณะทีอตัราเฉลียค่าห้องพกั (Average Room Rate) อยู่ทปีระมาณ 2,378.63 บาทต่อห้องต่อวนั ลดลง 

242.04 บาท จากปีทีผ่านมา ทาํให้รายได้ต่อห้องพกั (REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลียอยู่ทปีระมาณ 1,837.04บาท เทียบ

กบั 2,113.78 บาทในปี 2561 โดยปัจจยัทส่ีงผลต่อการปรับตวัลดลง เนืองจากจํานวนนกัท่องเทียวลดลงอย่างต่อเนืองจาก

ปลายปีก่อน โดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเทียวชาวจีน นอกจากนยีงัมตีลาดคู่แข่งใหม่ เชน่ เวียดนาม และปัญหาหมอกควนั

ในช่วงต้นปี  

โรงแรมดุสิตธาน ีมลัดีฟส์ มีอตัราการเข้าพกัเฉลีย (Occupancy Rate) ปี  ทร้ีอยละ 80.83 ลดลงร้อยละ 3.60 จากปี

ทผ่ีานมา ในขณะทีอตัราเฉลียค่าห้องพกั (Average Room Rate) อยู่ทปีระมาณ 536.50 เหรียญตอ่ห้องต่อวนั ลดลง 

10.14 เหรียญจากปีทีผ่านมา ทาํให้รายได้ต่อห้องพกั (REVPAR) ของโรงแรมโดยเฉลียอยู่ทปีระมาณ 433.68 เหรียญ 

เทียบกับ 444.40 เหรียญในปี ผลประกอบการใกล้เคยีงกบัปี 2561 ลดลงเล็กน้อยจากกลุม่ลกูค้าชาวเยอรมนั รัสเซีย และ

จีน ตงัแตช่่วงกลางปี   
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กองทรัสต์มีคา่ใช้จา่ยรวมทงัสิน .  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ .  ของรายได้รวม โดยค่าใช้จา่ยกองทรัสต์

ดงักล่าว ประกอบด้วย คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบญัช ีค่าธรรมเนียมประเมิน

มลูค่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และคา่ใช้จา่ยต่าง ๆ อนัเกียวเนืองกบัการจดัประชมุผู้ถือหน่วยและการจ่าย

ผลประโยชน์ จํานวน .  ล้านบาท ค่าเช่าจ่ายภายใต้สญัญาเชา่ดําเนินงาน .  ล้านบาท ดอกเบียจา่ย จํานวน .  

ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน  .  ล้านบาท 

ทงันี เมือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของปี 2562 กับผลการดําเนินงานของปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุน

สทุธิในปี 2562 จํานวน 209.12 ล้านบาท ขณะทีปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสทุธิจํานวน 185.61 ล้านบาท 

คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 12.67 โดยเป็นผลจากการเข้าลงทุนเพิมเติมในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ เมือวันที 25 

กนัยายน 2562 ทผ่ีานมา 

อย่างไรก็ดี เนืองจากในปี 2562 กองทรัสต์มีผลขาดทนุสทุธิจากเงินลงทุนจํานวน 87.17 ล้านบาท จึงทําให้กองทรัสต์มีการ

เพิมขึนในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานจํานวน 121.95 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.33 จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตหุลกั

มาจากการขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าจํานวน 71.79 ล้าน

บาท และผลต่างจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียนขาดทนุจํานวน 14.28 ล้านบาท 

ทปีระชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อผู้ถือหน่วย ในอตัราหน่วยละ .  บาทต่อหนว่ย ซงึ

เป็นของผลประกอบการตงัแต่ กนัยายน ถงึ ธันวาคม  โดยกําหนดจา่ยประโยชน์ตอบแทนในวนัที  มีนาคม  

ฐานะทางการเงนิของกองทรัสต์ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที  ธันวาคม  กองทรัสต์มีมลูค่าทรัพย์สินรวมเท่ากบั  , .   ล้านบาท เพมิขึนร้อยละ .  จากปี  

โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นจํานวน  , .   ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ .  ส่วน

ใหญ่มาจากการซอืสิทธิการเช่าและกรรมสิทธิในกิจการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ของบริษัทย่อย และงานปรับปรุงโรงแรม

ดุสิตธานี หวัหิน ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมจํานวน  .   ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ .  จากปีก่อน

หน้า  

หนีสิน 

ณ วนัที  ธันวาคม  กองทรัสต์มีหนีสินรวมเท่ากับ , .   ล้านบาท หรือ ร้อยละ .  ของมลูค่าทรัพย์สินรวม 

เพิมขึนจํานวน .  ล้านบาทมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน , .   ล้านบาท โดยวตัถปุระสงค์หลกัของเงินกู้ยืม

ระยะยาวดงักล่าวได้แก่ ( ) เพือการซือสิทธิการเช่าและกรรมสิทธิในกิจการโรงแรมดุสิตธานี มลัดีฟส์ของบริษัทย่อย ( ) 

เพอืใช้สําหรับเป็นเงินทนุสําหรับงานปรับปรุงโรงแรมดสิุตธานี หวัหิน ส่วนเจ้าหนอีืนมจีํานวน  .   ล้านบาท เพิมขึนร้อย

ละ .  จากปีก่อนหน้า สาเหตุมาจากเจ้าหนีงานปรับปรุงทีเพมิขึน  

สินทรัพย์สุทธิ 
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ณ วันที  ธันวาคม  กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิก่อนองค์ประกอบอืนของผู้ถือหน่วนจํานวน  , .   ล้านบาท 

ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนและทุนทีได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์จํานวน  , .   ล้านบาท เพิมขึน , .  ล้านบาท

จากการเพิมทุนหน่วยจดทะเบียนอีก 302.10 ล้านหน่วย  

กองทรัสต์มีกําไรสะสมจากปี 2561 จํานวน 72.15 ล้านบาท และมีการเพิมขึนสุทธิจากการดําเนินงานสําหรับปี  

จํานวน 121.95 ล้านบาท และได้จ่ายปันผลของผลประกอบการในปี  คิดเป็นจํานวน 173.18 ล้านบาท ทําให้เหลือ

กําไรสะสมจํานวน  20.92  ล้านบาท สินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย ณ วนัที  ธันวาคม  เท่ากบั  .  บาทต่อหน่วย 
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เอกสารแนบ รายละเอยีดเกียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

เอกสาร รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ระบใุนรายการส่วนที  - 
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เอกสารแนบ คุณสมบตัิของผู้ดาํรงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

เอกสารแนบ คุณสมบตัิของผู้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ รายละเอยีดเกียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุมและเลขานกุารของบริษัท 

เอกสารแนบ รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีํานาจควบคมุและเลขานุการของบริษัท 

สามารถศกึษารายละเอยีดคณะกรมการบริษัทของผู้จดัการกองทรัสต์เพิมเติมในส่วนที 2 ข้อ 10 โครงสร้างการ

จดัการ ข้อ 10.1.4 กรรมการบริษทัและผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ รายละเอยีดเกียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 

เอกสารแนบ รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท ดสิุตธานี รีท จํากดั 

คณะกรรมการบริษัท 

1. นางสาวพฒันีพร เธียรประสิทธิ   

ประวตัิการศึกษา 

 Master of Business Administration (MBA), BOSTON UNIVERSITY, USA 

 MS in Information Systems, BOSTON UNIVERSITY, USA 

 MA in Economics, BOSTON UNIVERSITY, USA 

การดํารงตาํแหน่งในปัจจบุนั 

 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั 

 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี รีท จํากัด 

 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จํากดั 

  - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มลัดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จาํกดั 

 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิต ฟูด้ส์ จํากดั 

 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาศยั โฮลดงิส์ จํากดั 

 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ดสิุต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ 

 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สวนลมุ พร็อพเพอร์ตี จํากดั 

 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จํากดั 

 2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จํากดั 

 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไชน่า แคปปิตอล จํากัด 

 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ DMS PROPERTY INVESTMENT PRIVATE LIMITED 

 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ จํากดั 

 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จํากดั 

 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd. 

 2548 – ปัจจบุนั ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ดสุิตธานี จาํกดั (มหาชน) 

 2545 – ปัจจบุนั กรรมการ ACME Printing Company Limited 

 

 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสิุตธานี 

เอกสารแนบ รายละเอยีดเกียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 

2. นายลิม บูน กว ี

ประวตัิการศึกษา 

 Master of Business Administration from the Nanyang Business School of the Nanyang 

Technological University, Singapore 

 Bachelor of Science in Business Administration (Hotel and Restaurant Management), University 

of Denver, Colorado, USA 

การดํารงตําแหน่งในปัจจบุนั 

2559 – ปัจจบุนั  ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายปฏิบติัการโรงแรม บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี รีท จํากดั 

2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จํากดั 

2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ LVM Holding Pte. Ltd. 

 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จํากดั 

 - ปัจจบุนั  กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd. 

2562 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ Dusit USA Management Inc.  

2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เกรซ มี จํากดั 

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

 

3. นายสานต่อ มทุธสกลุ 

ประวตัิการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

การดํารงตําแหน่งในปัจจบุนั 

 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั 

 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี รีท จํากัด 

 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จํากดั 

 

บริษัท ดสิุต มลัดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จํากดั 

คณะกรรมการบริษัท 

1. นางสาวพฒันีพร เธียรประสิทธิ   

ประวตัิการศึกษา 

 Master of Business Administration (MBA), BOSTON UNIVERSITY, USA 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสิุตธานี 

เอกสารแนบ รายละเอยีดเกียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 

 MS in Information Systems, BOSTON UNIVERSITY, USA 

 MA in Economics, BOSTON UNIVERSITY, USA 

การดํารงตาํแหน่งในปัจจบุนั 

 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั 

 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี รีท จํากัด 

 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จํากดั 

  - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จาํกัด 

 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิต ฟูด้ส์ จํากดั 

 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาศยั โฮลดงิส์ จํากดั 

 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ดสิุต ไทยพร็อพเพอร์ตีส์ 

 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สวนลมุ พร็อพเพอร์ตี จํากดั 

 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จํากดั 

 2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จํากดั 

 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไชน่า แคปปิตอล จํากัด 

 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ DMS PROPERTY INVESTMENT PRIVATE LIMITED 

 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ จํากดั 

 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จํากดั 

 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd. 

 2548 – ปัจจบุนั ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ดสุิตธานี จาํกดั (มหาชน) 

 2545 – ปัจจบุนั กรรมการ ACME Printing Company Limited 

2. นายลิม บูน กว ี

ประวตัิการศึกษา 

 Master of Business Administration from the Nanyang Business School of the Nanyang 

Technological University, Singapore 

 Bachelor of Science in Business Administration (Hotel and Restaurant Management), University 

of Denver, Colorado, USA 

การดํารงตําแหน่งในปัจจบุนั 

2559 – ปัจจบุนั  ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายปฏิบติัการโรงแรม บริษัท ดุสิตธานี จํากดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี รีท จํากดั 

2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จํากดั 

2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั 



ทรัสต์เพอืการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดสิุตธานี 

เอกสารแนบ รายละเอยีดเกียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 

2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ LVM Holding Pte. Ltd. 

 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จํากดั 

 - ปัจจบุนั  กรรมการ Dusit Overseas Co., Ltd. 

2562 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ Dusit USA Management Inc.  

2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เกรซ มี จํากดั 

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

 

3. นายสานต่อ มทุธสกลุ 

ประวตัิการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

การดํารงตําแหน่งในปัจจบุนั 

 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตีส์ รีท จํากดั 

 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี รีท จํากัด 

 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จํากดั 

 

4. นายมฮูมัหมดั เชดี อนัวา 

ประวตัิการศึกษา 

 Master of Laws in Corporate and Financial Services Law, National University of Singapore, 

Singapore 

การดํารงตําแหน่งในปัจจบุนั 

 2546 – ปัจจบุนั หุ้นส่วน บริษัท ซู้ด แอนด์ อนัวา แอลแอลพี 

 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จํากดั 

  - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดุสิต มลัดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

 

 



 
 

                            

 

 

 

 

                            


	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

