
 

 

 

DREIT – 0501/2565         

รายงานการประชมุผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2565  
ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดสิุตธานี  

ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยรปูแบบการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ 

คุณปพฒัน์กรณ์ จติศกัดานนท์ ผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทรพัย์สนิและสนับสนุนการปฏิบตัิการ พธิกีรที่ประชุม 
(“พิธีกร”) ไดก้ล่าวต้อนรบัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และแนะน าตวัแทนจากบรษิทั ดุสติธานี พรอ็พเพอร์ตี้ส ์รที จ ากดั (“บริษทัฯ” 
หรอื “ผู้จดัการกองทรสัต์”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ดุสติธานี 
(“กองทรสัต์”) ตวัแทนจากบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทรสัต ีและตวัแทนของบรษิทั
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี ดงันี้ 
 
1. ผู้จดัการกองทรสัต์ จากบริษทั ดสิุตธานี พรอ็พเพอรต้ี์ส ์รีท จ ากดั 

คุณชนินทธ ์โทณวณิก  ประธานทีป่ระชุม (“ประธาน”) และประธานกรรมการ 
คุณศุภจ ีสุธรรมพนัธุ ์  กรรมการ 
คุณพฒันีพร เธยีรประสทิธิ ์  กรรมการ 
คุณณฐัรนิทร ์ตาลทอง  กรรมการอสิระ 
คุณวรีพนัธ ์พลูเกษ  กรรมการอสิระ 
คุณสานต่อ มุทธสกุล  กรรมการผูจ้ดัการ  

2. ทรสัตี จากบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

คุณไพรชั มคิะเสน   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  

 
3. ผู้บริหารโรงแรม จากกลุ่มโรงแรมดสิุตธานี 

คุณประชุม ตนัตปิระเสรฐิสุข รองประธานกรรมการฝ่ายปฏบิตักิาร  

 
4. ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต จากบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั 

คุณวไิลวรรณ ผลประเสรฐิ  หุน้ส่วนสอบบญัช ี



 

เมื่อคณะกรรมการบรษิัทฯ รวมถึงตวัแทนจากบรษิัทต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ได้มาอยู่พร้อมกนัแล้ว พธิกีรจงึได้เชญิ
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม 

ประธานฯ ไดก้ล่าวสวสัดแีละต้อนรบัผูถ้อืหน่วยทรสัต์เขา้สู่การประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจ า ปี 2565 ของ
กองทรสัต์ DREIT และไดม้อบหมายใหพ้ธิกีรเป็นผูร้ายงานจ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและหลกัเกณฑ์ต่างๆ 
ในการประชุมใหท้ี่ประชุมสามญัผู้ถอืหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2565 ของกองทรสัต์ DREIT (“ท่ีประชุม”) ทราบ ก่อนที่จะเริม่
พจิารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม 

พธิกีรแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเริม่ประชุม มผีู้ถือหน่วยทรสัต์เขา้ร่วมประชุมจ านวน 45 ราย โดยเป็นผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมดว้ยตนเองจ านวน 7 ราย และผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีร่บัมอบฉันทะจ านวน 38 ราย โดยรวมเป็นจ านวน
หน่วยทรสัต์ทัง้สิน้ 473,729,658 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 66.5818 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ซึ่งครบ
องค์ประชุมตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ซึ่งก าหนดว่าต้องมผีู้เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ัง้หมด และตอ้งมจี านวนหน่วยทรสัตน์ับรวมกนัไม่น้อยกว่า 1/3 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

จากนัน้ พธิกีรไดช้ีแ้จงขัน้ตอนการประชุมและวธิกีารซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในหอ้งประชุม ดงันี้ 

• เน่ืองจากวาระการประชุมในครัง้นี้ ทุกวาระเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีารออกเสยีงลงคะแนน 

• บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ร ับมอบฉันทะ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
เกีย่วขอ้งในแต่ละวาระไดโ้ดยการพมิพข์อ้ความซกัถาม หรอืถามค าถามดว้ยเสยีง  

ในการแสดงความคดิเหน็หรอืสอบถามแต่ละครัง้ ผู้ถือหน่วยทรสัต์หรอืผูร้บัมอบฉันทะจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล 
พร้อมกับประเภทการเข้าร่วมว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รบัมอบฉันทะในทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ในการบนัทกึ
รายงานการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น  

ในกรณีทีม่คี าถามทีเ่กีย่วขอ้งในวาระนัน้ๆ ถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืก
ค าถามตามความเหมาะสม 

 

พธิกีรเรยีนเชญิประธานฯ น าเสนอรายงานตามระเบยีบวาระใหแ้ก่ทีป่ระชุม ดงันี้  

 

 



 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบมติผู้ถือหน่วยทรสัต์ในการขอมติแทนการจดัประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ ครัง้ท่ี 
1/2564 

ประธานฯ ได้เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบรายงานสรุปผลการลงมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นการขอมติ
แทนการจดัประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ครัง้ที ่1/2564 ซึ่งผู้จดัการกองทรสัต์ได้เปิดเผยรายงานสรุปผลการลงมติดงักล่าวใน
เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2564 และรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่
ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระ เมื่อไม่มผีู้ถือหน่วยทรสัต์
ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีาร
ลงมตใินวาระนี้ และสรุปว่าทีป่ระชุมไดร้บัทราบรายงานสรุปผลการลงมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นการขอมตแิทนการจดัประชุมผู้
ถอืหน่วยทรสัตค์รัง้ที ่1/2564 ของกองทรสัต ์DREIT 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณสานต่อ มุทธสกุล กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์
เป็นผูร้ายงานเกีย่วกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ  

คุณสานต่อ ไดน้ าเสนอภาพรวมผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ดงัต่อไปนี้ 

• นโยบายการด าเนินงานของกองทรสัต์ 

ในปีทีผ่่านมา กองทรสัต ์DREIT ยงัคงมแีนวทางการด าเนินงานหลกัๆ 3 ขอ้ (1) บรหิารจดัการทรพัยส์นิ
ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด โดยการปรบัปรุงทรพัยส์นิเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั (2) มุ่งเน้นการจดัการแบบเชงิรุก โดยการ
ลงทุนในทรพัย์สนิที่มศีกัยภาพ และมกีารกระจายความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และ (3) จ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อื
หน่วยอย่างสม ่าเสมอ  

• ผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ 

ส าหรบัผลการด าเนินงานทีผ่่านมาของกองทรสัต์ DREIT ประจ าปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 โดย
กองทรสัต์มรีายไดร้วม 498.72 ล้านบาท เตบิโตรอ้ยละ 16.88 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ขณะทีม่รีายไดจ้ากการ
ลงทุนสุทธจิ านวน 357.26 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 21.82 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และมกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย์
สุทธจิากการด าเนินงาน จ านวน 397.09 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 23.88 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 



 

• ผลการด าเนินงานของทรพัยสิ์นภายใต้กองทรสัต์ 

ในปี 2564 ทรัพย์สินในประเทศไทย มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ 25 มีรายได้รวม จ านวน 
228.30 ล้านบาท และมีก าไรก่อนดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) จ านวน -56.80 ล้านบาท 
ขณะทีท่รพัย์สนิในมลัดฟีส ์มอีตัราการเขา้พกัอยู่ทีร่อ้ยละ 70 รายไดร้วม จ านวน 22.67 ล้านดอลลาร์สหรฐั และ EBITDA 
จ านวน 9.27 ล้านดอลลาร์สหรฐั เมื่อพจิารณาแบบทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ อตัราการเขา้พกัเฉลี่ยจะอยู่ทีร่อ้ยละ 31 มี
รายไดร้วม จ านวน 956.38 ลา้นบาท และม ีEBITDA จ านวน 241.03 ลา้นบาท (ณ อตัราแลกเปลีย่น 32.12 บาทต่อดอลลาร์
สหรฐั) 

• ความคืบหน้าการปรบัปรงุโรงแรมดสิุตธานี หวัหิน 

กองทรสัต์ DREIT ได้ปรบัปรุงโรงแรมดุสติธานี หวัหนิ เฟส 2 โดยเป็นการปรบัปรุงหอ้งพกัจ านวน 94 
หอ้ง ระบบสุขาภบิาล และงานระบบต่าง ๆ ซึ่งแล้วเสรจ็ในเดอืน มถิุนายน 2564 และไดเ้ริม่ด าเนินการปรบัปรุงในส่วนของ
เฟส 3 ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นการปรบัปรุงในส่วนของสระว่ายน ้า ห้องอาหารรมิทะเล ภูมทิศัน์
โดยรอบ อาคารฟิตเนสและสปา 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ โดยมีผู้ถือหน่วยทรสัต์
สอบถามดงันี้ 

คุณสรากร แก้วสม ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมโดยรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สอบถามดงันี้ 

(1) สถานการณ์สงครามรสัเซยี-ยเูครน มผีลกระทบต่อประมาณการ EBITDA ของโรงแรมดุสติธานี 
มลัดีฟส์ ในปี 2565 หรือไม่ จากที่ได้เปิดเผยไว้ในงาน Opportunity Day ที่ผ่านมา ว่า EBITDA ของ
โรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์จะเตบิโตถงึรอ้ยละ 17 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

คุณสานต่อ ชี้แจงว่า ทมีบรหิารโรงแรมไดต้ดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ แมว้่าสงครามระหว่างรสัเซยี
และยเูครน จะเกดิขึน้ตัง้แต่ช่วงปลายกุมภาพนัธท์ีผ่่านมา อย่างไรกด็ ีจากสถานการณ์ปัจจุบนั อตัราการ
เขา้พกัเฉลี่ยของโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์ยงัอยู่ในระดบัทีสู่ง โดยมอีตัราการเขา้พกัในเดอืนมนีาคม อยู่
ทีป่ระมาณรอ้ยละ 87 ดงันัน้ คาดว่าสถานการณ์สงครามรสัเซยี-ยเูครน จะส่งผลกระทบต่อ EBITDA ของ
โรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์ในวงจ ากดั 

(2) ความคบืหน้าเรื่องการขายกจิการโรงแรมดุสติดที ูเชยีงใหม่ และแผนการช าระหนี้เงนิกูใ้นอกี 2 
ปีขา้งหน้า 

คุณสานต่อ ชีแ้จงว่า ส าหรบัธุรกรรมการขายโรงแรมดุสติดที ูเชยีงใหม่ ยงัอยู่ระหว่างการเจรจาหารอืกบั
ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งคาดว่าจะมคีวามชดัเจนในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ ขณะทีใ่นส่วนของแผนการช าระหนี้



 

เงนิกู ้การทีก่องทรสัตม์สีดัส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วมอยูใ่นระดบัทีต่ ่าและมคีวามสามารถในการช าระหนี้
อยู่ในระดบัทีสู่ง จงึคาดว่ากองทรสัตจ์ะสามารถกู้เงนิใหม่เพื่อน าเงนิไปช าระเงนิกูค้รบก าหนดช าระ (Roll 
Over) ในอกี 2 ปีขา้งหน้าได ้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระ เมื่อไม่มผีู้ถือหน่วยทรสัต์
ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีาร
ลงมตใินวาระนี้ และสรุปว่าทีป่ระชุมไดร้บัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ของกองทรสัต ์DREIT 

วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสานต่อ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกบังบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไร
ขาดทุน ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 

  คุณสานต่อ รายงานสรุปต่อทีป่ระชุมดงันี้ 

• งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

กองทรสัต์ DREIT มสีนิทรพัย์รวม จ านวน 7,794.79 ล้านบาท โดยสนิทรพัย์ส่วนใหญ่เป็นเงนิลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่ไดแ้ก่ (1) กรรมสทิธิใ์นโครงการโรงแรมดุสติธานี ลากูน่า ภูเกต็ (2) สทิธกิารเช่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งใน
โครงการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน (3) กรรมสิทธิใ์นโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ (4) สิทธิการเช่าที่ดินและ
กรรมสทิธิใ์นสิง่ปลูกสรา้งในโครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์ขณะทีก่องทรสัต์มหีนี้สนิรวมประมาณ 2,101.68 ล้านบาท 
โดยหนี้ส่วนใหญ่เป็นเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิทีใ่ชส้ าหรบัเขา้ลงทุนในโครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส์ และใชส้ าหรบั
ปรบัปรุงทรพัยส์นิเดมิของกองทรสัต ์ ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 กองทรสัต์มสีนิทรพัย์สุทธปิระมาณ 5,693.11 ล้าน
บาท คดิเป็นสนิทรพัยสุ์ทธติ่อหน่วย 8.0015 บาท  

• งบก าไรขาดทุนรวมประจ าปี 2564  

กองทรสัตม์รีายไดร้วมประมาณ 498.72 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.88 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดย
มสีาเหตุส าคญัมาจากการรบัรูค้่าเช่าแปรผนัในโครงการโรงแรมดุสติธานี มลัดฟีส ์ขณะทีก่องทรสัต์มคี่าใชจ้่ายรวมประมาณ 
141.46 ล้านบาท ท าใหก้องทรสัต์มกี าไรจากการลงทุนสุทธจิ านวน 357.26 ล้านบาท เมื่อสุทธกิบัรายการก าไรสุทธจิากเงนิ
ลงทุน จ านวน 39.83 ล้านบาท ส่งผลใหก้องทรสัต์มกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนินงาน จ านวน 397.09 ล้าน
บาท คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.88 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 



 

• อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ในปี 2564  

กองทรสัต์มอีตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA อยู่ที่ 3.83 เท่า มอีตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระ
ดอกเบี้ยต่อสนิทรพัย์รวม อยู่ทีร่อ้ยละ 22.28 และมกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนินงานต่อรายไดร้วม อยู่ทีร่อ้ย
ละ 79.62  

• จ านวนเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2564 

ในปี 2564 กองทรสัต์ไดม้กีารจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จากผลการด าเนินงานรอบ 1 ม.ค. 2564 – 
30 ม.ิย. 2564 จ านวน 0.1750 บาทต่อหน่วย โดยเป็นการจ่ายในรูปแบบเงนิปันผล จ านวน 0.1155 บาทต่อหน่วย และเงนิ
ลดทุน จ านวน 0.0595 บาทต่อหน่วย ขณะที่ผลการด าเนินงานรอบ 1 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 กองทรสัต์จะจ่ายใน
รปูแบบของเงนิปันผล จ านวน 0.2130 บาทต่อหน่วย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ โดยมีผู้ถือหน่วยทรสัต์
สอบถามดงันี้ 

คุณสรากร แก้วสม ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมโดยรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สอบถามดงันี้ 

(1) การขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในปี 2564 จ านวน 129.77 
ล้านบาท มสีาเหตุมาจากอะไร และมกีารเปลี่ยนแปลงใดทีค่าดว่าจะเกดิขึน้และส่งผลต่อผลประกอบการ
อย่างมสีาระส าคญัในอนาคตหรอืไม่  

คุณสานต่อ ชี้แจงว่า โดยปกติ ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัให้มกีารประเมนิค่าทรพัย์สนิในทุกปี แต่ในปี 
2563 ทางส านักงาน ก.ล.ต. ไดอ้นุญาตผ่อนผนัใหไ้ม่ตอ้งมกีารประเมนิค่าทรพัยส์นิกรณีไดร้บัผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด เมื่อจดัใหม้กีารประเมนิค่าในปี 
2564 ผู้ประเมนิค่าทรพัย์สนิจงึพจิารณาผลกระทบจากโรคโควดิ-19 ต่อผลการด าเนินงานของโรงแรม
และผลกระทบจากการปรบัปรุงโรงแรมดุสติธานี หวัหนิ ในช่วงระหว่างปี 2563-2564 สะทอ้นไปในมลูค่า
ประเมนิ ท าใหเ้กดิผลขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม อย่างไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัไม่
พบปัจจยัใดทีจ่ะส่งผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์นิอย่างมนีัยส าคญัในอนาคต  

(2) ลูกหนี้ค่าเช่าและลูกหนี้อื่นเพิม่ขึน้จากเดมิ 38.06 ลา้นบาทในปี 2563 มาเป็น 106.53 ลา้นบาท
ในปี 2564 เกดิจากอะไรบา้ง 

คุณสานต่อ ชี้แจงว่า ลูกหนี้ค่าเช่าและลูกหนี้อื่นในปี 2564 ประกอบด้วย (1) ส่วนของรายไดค้่าเช่าผนั
แปรทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัตามเงือ่นไขของสญัญา ซึง่ทางกองทรสัตไ์ดร้บัเรยีบรอ้ยแลว้ในเดอืนกุมภาพนัธ์
ที่ผ่านมา และ (2) ค่าเช่าคงที่ของทรัพย์สินในประเทศไทยที่ทางผู้เช่าขอผ่อนผันการจ่ายช าระกับ



 

กองทรสัต ์โดยในปัจจุบนั กองทรสัตไ์ดท้ยอยรบัเช่าคงทีต่ามเงือ่นไขของหนังสอืขอผ่อนผนัดงักล่าวเน่ือง
(3) จากทรสัต์มสีดัส่วนของเงนิกู้ทีเ่ป็นดอกเบี้ยลอยตวัถงึรอ้ยละ 100 หากปีนี้และปีหน้าเริม่มกีาร
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้อยากทราบว่ากองทรสัตม์กีารเตรยีมการรบัผลกระทบอย่างไรบา้ง 

คุณสานต่อ ชีแ้จงว่า ทางผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้กีารตดิตามแนวโน้มของอตัราดอกเบีย้อย่างใกลช้ดิ โดย 
ณ ปัจจุบนั การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในประเทศไทยอยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าประมาณการ จงึคาดว่า อตัรา
ดอกเบีย้ยงัไม่สามารถทีจ่ะปรบัตวัขึน้ไดใ้นเรว็ๆ นี้ 

(4) ผลกระทบที่เกิดขึ้นกรณีมีการใช้อตัราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส าหรบัปี 2565 ที่ไม่ได้ให้
ส่วนลด 90% เหมอืนกบัปีก่อนๆ 

คุณสานต่อ ชีแ้จงว่า ส าหรบัปี 2565 คาดว่าค่าใชจ้่ายภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งอยู่ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกบั
ค่าใชจ้่ายภาษโีรงเรอืนในอดตี และผูเ้ช่าทรพัยส์นิเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว ดงันัน้คาด
ว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าเช่าทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัอย่างมนีัยส าคญั 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระ เมื่อไม่มผีู้ถือหน่วยทรสัต์
ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีาร
ลงมติในวาระนี้ และสรุปว่าที่ประชุมได้รบัทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 

วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2565 
ของกองทรสัต์ DREIT 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสานต่อ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2565 ของกองทรสัต ์DREIT ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ   

คุณสานต่อ แถลงทีป่ระชุมว่า ในปี 2565 ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้จิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เค
พเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกองทรสัต ์DREIT โดยมรีายชื่อผูส้อบบญัชดีงัต่อไปนี้ 

1. นางสาววภิาวรรณ  ปัทวนัวเิวก เลขทีใ่บอนุญาต 4795  หรอื 
2. นางสาววรรณาพร  จงพรีเดชานนท ์ เลขทีใ่บอนุญาต 4098 หรอื 
3. นางสาววไิลวรรณ  ผลประเสรฐิ เลขทีใ่บอนุญาต 8420 

โดยใหบุ้คคลดงักล่าวขา้งต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม
ของกองทรสัต์ DREIT และในกรณีทีบุ่คคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ี
จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ท าหน้าที่แทนได้ โดยค่าสอบบญัชี



 

ประจ าปี 2565 เท่ากบั 850,000 บาท ทัง้นี้ ค่าสอบบญัชดีงักล่าวเป็นเงนิค่าตอบแทนในการสอบบญัชทีัง้งบการเงนิรวมแบบ
รายปี และรายไตรมาส  

ส าหรบั บรษิัทย่อยของกองทรสัต์ DREIT ได้แก่ บรษิัท ดุสติธานี รที จ ากดั และ บริษัท ดุสติ มลัดฟีส์ 
อินเวสเม้นท์ จ ากดั นัน้ กองทรสัต์ DREIT ได้พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิัท สอบบญัชธีรรมนิติ จ ากดั มคี่าสอบ
บญัชเีท่ากบั 45,000 บาท และ KPMG Chartered Accountant เท่ากบั 5,000 เหรยีญสหรฐั เป็นผูต้รวจสอบบญัชตีามล าดบั 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระ เมื่อไม่มผีู้ถือหน่วยทรสัต์
ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีาร
ลงมติในวาระนี้ และสรุปว่าที่ประชุมได้รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ีประจ าปี 
2565 ของกองทรสัต ์DREIT 

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือ
หน่วยทรสัตส์อบถามดงันี้ 

คุณต่อพงษ์ ครองไตรเวทย ์ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์าประชุมดว้ยตนเอง สอบถามดงันี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงทรพัย์สนิ (Renovation) ใครเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่าย และถ้าหาก
กองทรสัตเ์ป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว จะมผีลต่อก าไรสุทธหิรอืไม่ 

คุณสานต่อ ชีแ้จงว่า กองทรสัตเ์ป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงทรพัยส์นิ โดยค่าใชจ้่ายดงักล่าว
จะถูกบนัทกึในงบดุลเป็นทรพัยส์นิ และจะถูกสะทอ้นเป็นค่าใชจ้่าย (Loss) หรอืรายได ้(Gain) ในงบก าไร
ขาดทุน เมื่อมกีารประเมนิค่าทรพัยส์นิ 

คุณธนา โควสุภทัร ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์าประชุมดว้ยตนเอง สอบถามดงันี้ 

(1) ธุรกรรมการขายโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ยังคงมีอยู่หรือไม่ และหากมีการขายออกไป 
สนิทรพัยสุ์ทธ ิ(NAV) จะปรบัตวัเพิม่ขึน้หรอืไม่ 

คุณสานต่อ ชี้แจงว่า ธุรกรรมการขายโรงแรมดุสติดที ูเชยีงใหม่ ยงัอยู่ระหว่างการเจรจากบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่หากมกีารขายออกไปในราคาทีใ่กลเ้คยีงกบัราคาทีบ่นัทกึในงบการเงนิ สนิทรพัยสุ์ทธยิงัคงอยู่ในระดบั
ทีใ่กลเ้คยีงเดมิ เน่ืองจากเป็นการเปลีย่นแปลงการบนัทกึบญัชจีากทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนเป็นเงนิ
สด  

(2) มแีผนทีจ่ะซื้อทรพัยส์นิเพิม่เตมิในปี 2565 หรอืไม่ 

คุณสานต่อ ชี้แจงว่า ทางผู้จดัการกองทรสัต์ยงัคงมนีโยบายสรรหาทรพัย์สินที่มศีกัยภาพที่จะลงทุน
เพิม่เตมิใหก้บักองทรสัตอ์ย่างต่อเนื่อง 



 

ทัง้นี้ เมื่อไม่มผีูถ้อืหน่วยทรสัต์ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมและปิดประชุม   

สรุปจ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัต์เขา้ประชุม มผีูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ขา้ร่วมประชุมจ านวน 46 ราย โดยเป็นผูถ้อื
หน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมดว้ยตนเองจ านวน 8 คน และผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีร่บัมอบฉนัทะจ านวน 38 ราย โดยรวมเป็นจ านวน
หน่วยทรสัตท์ัง้สิน้ 475,829,704 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 66.8770 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

  ปิดประชุมเวลา 14:41 น. 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………………………ประธานกรรมการ/ประธานทีป่ระชุม 
               (นายชนินทธ ์โทณวณิก) 

ลงชื่อ……………………………………………ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชุม 
               (นายศวิกร ภูวภทัรกุล) 


