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เอกสารแนบ 4 

สารสนเทศการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ินของ 
ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสติธานี 

ในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดทีู เชียงใหม่  
ให้แก่ บริษทั ทรัพย ์ทซีีซี โฮเทล เชียงใหม่ จ ากดั 

 
1.  วันทีท่ ารายการ : ลงนามในสัญญาจะซือ้จะขายที่ดิน ส่ิงปลูกสรา้ง และสังหาริมทรพัย์ 

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสตอ์นุมัติ
และทรสัตีเห็นชอบ โดยภายหลงัจากที่ไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อ
หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า
ดุสิตธานี (“กองทรัสต”์) และเงื่อนไขบงัคบัก่อนที่ก าหนดไวใ้นสัญญา
ที่เก่ียวข้องกับการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ในส่วนของ
โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ส าเร็จครบถว้นเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 
คู่สัญญาจะด าเนินการจดทะเบียนโอนและรบัโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและ
ส่ิงปลกูสรา้งต่อพนกังานเจา้หนา้ที่ ณ ส านกังานที่ดินที่เก่ียวขอ้ง และ
ถือว่ากองทรัสต์ได้ส่งมอบทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ในเวลา
เดียวกนั  

   
2. คู่ ก ร ณี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ

ความสัมพันธก์ับกองทรัสต ์
: บรษิัท ทรพัย ์ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จ ากดั (“SUB TCC”)  

   
3.  ลักษณะทั่วไปของรายการ : กองทรัสต์จะจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ในส่วนของ

โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปดว้ยที่ดิน พรอ้ม
อาคารและส่ิงปลูกสรา้ง และทรพัยสิ์นประเภทสังหาริมทรพัยท์ี่ใชใ้น
การประกอบกิจการโรงแรมของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ในราคา
เหมารวมสทุธิจ านวน 450,000,000 บาท (ส่ีรอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น) 
(ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มในส่วนอปุกรณโ์รงแรม) 

   
4. รายละเอียดทรัพย์สินที่จะ

จ าหน่ายไป 
: ที่ดิน จ านวน 7 แปลง ตามโฉนดเลขที่ 2503, 12432, 12433, 12434, 

12435, 20166 และ 20167 เลขระวาง 4846 IV 0076-9 หนา้ส ารวจ 
391, 1170, 1171, 1172, 1173, 1773 และ 1774 เลขที่ดิน 2687, 
2686, 2685, 2684, 2654, 2683 และ 2655 (ตามล าดบั) ตัง้อยู่ที่ต  าบล
ชา้งคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ รวมเนือ้ที่ดิน 2 ไร่ 2 
งาน 65 ตารางวา  พร้อม ส่ิงปลูกสร้าง  และทรัพย์สิน ประเภท
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สงัหาริมทรพัยท์ี่ใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมของโรงแรม ดุสิต ดีทู 
เชียงใหม่ (“ทรัพยส์ินในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่”) 

   
5.  ขนาดของรายการและมูลค่า

รวมของสิ่งตอบแทน 
: การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่  ใน

ราคาเหมารวมสุทธิจ านวน 450,000,000 บาท (ส่ีรอ้ยหา้สิบลา้นบาท
ถว้น) (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มในส่วนอุปกรณโ์รงแรม) ซึ่งประกอบไป
ดว้ย ราคาซือ้ขายที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง รวมถึงทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
 
ขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 5.70 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565 
ทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต์ เท่ากับ 7,893,951,567.45 บาท (เจ็ดพนั
แปดรอ้ยเกา้สิบสามลา้นเกา้แสนหา้หมื่นหนึ่งพนัหา้รอ้ยหกสิบเจ็ดจดุสี่
หา้บาท))  

   
6. มู ล ค่ า ข อ ง ท รั พ ย์ สิ น ที่

กองทรัสตจ์ะจ าหน่ายไป 
: มูลค่าทรัพยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ที่กองทรัสตจ์ะ

จ าหน่ายไป ซึ่งประกอบไปดว้ยที่ดิน พรอ้มอาคารและส่ิงปลกูสรา้ง และ
ทรพัยสิ์นประเภทสงัหาริมทรพัยท์ี่ใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมของ
โรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ มีในราคาเหมารวมสทุธิจ านวน 450,000,000 
บาท (ส่ีรอ้ยห้าสิบล้านบาทถ้วน) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วน
อปุกรณโ์รงแรม) 
 
ทั้งนี ้มูลค่าทรพัยสิ์นที่กองทรสัตจ์ะจ าหน่ายไปประเมินโดยผูป้ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ 
บรษิัท กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จ ากดั (“ผู้ประเมินมูลค่าทรัพยส์นิ”) 
ซึ่งผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นไดเ้ลือกใชว้ิธีรายได ้ (Income Approach) 
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณามูลค่าทรัพยสิ์น  โดยมีราคาประเมินตาม
โครงสรา้งรายได้กองทรัสต์ของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
เท่ากับ 419,060,000 บาท (ส่ีรอ้ยสิบเก้าลา้นหกหมื่นบาทถว้น) และ
ราคามลูค่าตลาด (วิธีคิดลดกระแสเงินสด) เท่ากับ 441,000,000 บาท 
(ส่ีรอ้ยสี่สิบเอ็ดลา้นบาทถว้น) 

   
7. เกณฑใ์นการก าหนดมูลค่าสิ่ง

ตอบแทน 
: มูลค่าของทรัพย์สินที่จะจ าหน่ายไปในครั้งนี ้ ถูกก าหนดโดยเจรจา

ต่อรองระหว่างผู้เสนอซือ้และผู้จัดการกองทรัสต ์โดยมีมูลค่าเท่ากับ 
450,000,000 บาท (สี่รอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น)  
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8. ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ิน 

: การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่เป็น
การด าเนินการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงในเชิง
โครงสรา้งการบรหิารทรพัยสิ์นประเภทโรงแรมภายหลงัสถานการณโ์รค
ระบาดเริ่มคล่ีคลาย  

   
9. การขออนุมตัิท ารายการ : การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัของ

กองทรสัตซ์ึ่งมิตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง
กองทรสัต ์อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นการ
เขา้ท าธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการเลิกสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรัสต์
ที่จ  าหน่ายไปและการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์
ที่เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ
ผูจ้ัดการกองทรสัตท์ี่ส  าคัญ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ดังกล่าว และการเลิก
สญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไปและการแกไ้ขเพิ่มเติม
สัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ทั้งสองรายการ ควรที่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยพรอ้มกัน แต่เนื่องจากขนาด
รายการการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ในครัง้นี ้มีมลูค่าไม่ถึงรอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของ
กองทรัสต ์จึงตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตข์อง
กองทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัต์ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   
10. ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลง
เข้าท ารายการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการ
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ในราคาเหมารวมสทุธิจ านวน 450,000,000 
บาท (ส่ีร ้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) จะเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์
เนื่องจากเหตผุลดงันี ้

1. มูลค่าที่จ  าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่เกิดจากการ
เจรจาต่อรองระหว่างบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากัด 
(มหาชน) และผู้จัดการกองทรัสต์ อีกทั้งราคาดังกล่าวอยู่
ในช่วงราคาประเมินของผูป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์น และเป็น
การรับรูก้  าไรจากการเพิ่มขึน้ของมูลค่าทรัพย์สิน (Capital 
Gain from Asset Appreciation) นับจากวันที่กองทรสัตเ์ขา้
ลงทุน (กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดสิุตธานี 
(“DTCPF”) เขา้ลงทุนในโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ที่
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มลูค่า 362,000,000 บาท (สามรอ้ยหกสิบสองลา้นบาท) เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ต่อมา DTCPF ไดแ้ปลงสภาพเป็น
กองทรัสต์ เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2560) (อนึ่ง ในทางบัญชี
กองทรัสต์ได้มีการรับรู ้ก าไรจากการเพิ่มขึ ้นของมูลค่า
ทรพัยสิ์นดังกล่าวผ่านการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นเป็นรายปี
ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ดงันัน้ ก าไรจากการเพิ่มขึน้ของ
มูลค่าทรัพย์สิน (Capital Gain from Asset Appreciation) 
จะแตกต่างจากก าไรท่ีบนัทึกในทางบญัชี) 

2. การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ จะช่วยลดความเส่ียงในชว่งที่มีความไม่แน่นอนจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) (“โรคระบาด”) ที่ต้องปรับตัวภายหลังจาก
สถานการณ์โรคระบาดเริ่มคล่ีคลาย ซึ่งผู้จัดการกองทรสัต์
อาจพิจารณาน ากระแสเงินสดที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นดงักล่าวไปใชใ้นเป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อเพิ่มสภาพ
คล่องใหแ้ก่กองทรสัต ์และ/หรือ น ากระแสเงินสดไปใชใ้นการ
ช าระหนีเ้งินกูย้ืมบางส่วน และ/หรือ น ากระแสเงินสดไปใช้
ส าหรบัเป็นแหล่งเงินทนุในการปรบัปรุงทรพัยสิ์น  

3. คาดว่าการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีทู 
เชียงใหม่ที่มูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมที่บันทึกในงบ
แสดงฐานะทางการเงิน จะช่วยท าใหร้าคาหน่วยลงทุนที่ซือ้
ขายในตลาดหลักทรพัยใ์กลเ้คียงกับมูลค่าสินทรพัยส์ุทธิต่อ
หน่วย (NAV) มากขึน้  

4. การจ าหน่ายทรัพย์สินในโครงการดุ สิตดีทู  เชียงใหม่  
สอดคลอ้งกบักลยทุธข์องผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี่ตอ้งการลดการ
พึ่งพิงนักท่องเที่ยวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสัดส่วนที่มากเกินไป 
และเพิ่มการกระจายการลงทุนไปยงัทรพัยสิ์นท่ีมีกลุ่มลกูคา้ที่
มีความหลากหลายและมีก าลังซือ้ในสภาพสถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลงไป (Diversification) 

 
ทั้งนี ้รายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 
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11. ความเห็นของกรรมการของ
บ ริ ษั ท ฯ  ที่ แ ต ก ต่ า ง จ า ก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตามข้อ 10. 

: 
 

ไม่มี 
 

 


