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เอกสารแนบ 5 

สารสนเทศการการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์นิของ 
ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสติธานี 

ในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดทีู เชียงใหม่  
ตามเงือ่นไขทีไ่ด้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหน่วยทรัสต ์

 
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 ์
: ผู้ซือ้ซึ่งเป็นบุคคลตามที่ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะพิจารณาก าหนดตาม

เงื่อนไขที่ไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่
เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

   
3.  ลักษณะทั่วไปของรายการ : กองทรัสต์จะจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ในส่วนของ

โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปดว้ยที่ดิน พรอ้ม
อาคารและส่ิงปลูกสรา้ง และทรพัยสิ์นประเภทสังหาริมทรพัยท์ี่ใชใ้น
การประกอบกิจการโรงแรมของโรงแรมดุสิตดีท ูเชียงใหม่ ในราคาที่ท  า
ใหก้องทรสัตไ์ดร้บัผลประโยชนร์วมเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3.8 เมื่อ
เปรียบเทียบกับขอ้เสนอซือ้ที่กองทรสัต์ไดร้บัจากบริษัท แอสเสท เวิรด ์
คอรป์ จ ากัด (มหาชน) (“AWC”) (กล่าวคือ ราคาเหมารวมสทุธิจ านวน 
450,000 ,000 บาท  ( ส่ี ร ้อยห้า สิบล้านบาทถ้วน )  ( ยั ง ไม่ ร วม
ภาษีมลูค่าเพิ่มในส่วนอปุกรณโ์รงแรม)) 

   
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, 
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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
สงัหาริมทรพัยท์ี่ใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมของโรงแรม ดุสิต ดีทู 
เชียงใหม่ (“ทรัพยส์ินในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่”) 

   
5.  ขนาดของรายการและมูลค่า

รวมของสิ่งตอบแทน 
: การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ จะมี

มูลค่ารวมที่ท  าใหก้องทรสัตไ์ดร้บัผลประโยชนร์วมเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 3.8 เมื่อเปรียบเทียบกับขอ้เสนอซือ้ที่กองทรสัตไ์ดร้บัจาก AWC 
(กล่าวคือ ราคาเหมารวมสทุธิจ านวน 450,000,000 บาท (ส่ีรอ้ยหา้สิบ
ลา้นบาทถว้น) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนอุปกรณโ์รงแรม)) ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย ราคาซือ้ขายที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง รวมถึงทรพัยสิ์นอื่น
ที่เก่ียวขอ้ง 
 
ผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่าขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นใน
โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบ
แทนเท่ากับประมาณร้อยละ 5.92 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต ์(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต  ์
เท่ากับ 7,893,951,567.45 บาท (เจ็ดพันแปดรอ้ยเกา้สิบสามลา้นเกา้
แสนหา้หมื่นหนึ่งพนัหา้รอ้ยหกสิบเจ็ดจดุสี่หา้บาท))  

   
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
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ มีมูลค่ารวมหรือผลประโยชน์รวมสูงกว่า 
450,000,000 บาท (ส่ีรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) อย่างนอ้ยรอ้ยละ 3.8 ของ
ราคา 450,000,000 บาท (สี่รอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น) 
 
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
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ราคามลูค่าตลาด (วิธีคิดลดกระแสเงินสด) เท่ากับ 441,000,000 บาท 
(ส่ีรอ้ยสี่สิบเอ็ดลา้นบาทถว้น) 

   
7. เกณฑใ์นการก าหนดมูลค่าสิ่ง

ตอบแทน 
: มูลค่าของทรพัยสิ์นที่จะจ าหน่ายไปในครัง้นี ้จะถูกก าหนดโดยเจรจา

ต่อรองระหว่างผูเ้สนอซือ้และผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยมีมูลค่ารวมหรือ
ผลประโยชน์รวมสูงกว่า 450,000,000 บาท (ส่ีรอ้ยห้าสิบลา้นบาท) 
อย่างนอ้ยรอ้ยละ 3.8 ของราคา 450,000,000 บาท (ส่ีรอ้ยหา้สิบลา้น
บาทถว้น) 

   
8. ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการ

จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ิน 
: การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่เป็น

การด าเนินการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงในเชิง
โครงสรา้งการบรหิารทรพัยสิ์นประเภทโรงแรมภายหลงัสถานการณโ์รค
ระบาดเริ่มคล่ีคลาย   

   
9. การขออนุมตัิท ารายการ : การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัของ

กองทรัสต์ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์คาดว่ามิต้องได้รับการอนุมัติจากที่
ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์อย่างไรก็ดี บรษิัทเห็นว่าการเขา้
ท ารายการดงักล่าวเป็นการเขา้ท าธรุกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการเลิกสัญญา
เช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไปและการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญา
เช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ที่เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บั
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี่ส  าคญั ดงันัน้ บรษิัทจึงเห็น
ว่าการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
ดังกล่าวและการเลิกสัญญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไป
และการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตท์ัง้สองรายการ
ควรที่จะไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรัสตด์ว้ยพรอ้มกัน แต่
เนื่องจากขนาดรายการการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรม
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ในครัง้นี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตค์าดว่าจะมีมูลค่าไม่ถึง
รอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์จึงต้องไดร้ับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตด์ว้ยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

   
10. ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลง
เข้าท ารายการ 

 1. การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ 
จะช่วยลดความเส่ียงในช่วงที่มีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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(“โรคระบาด”) ที่ต้องปรับตัวภายหลังจากสถานการณ์โรค
ระบาดเริ่มคล่ีคลาย ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณา
น ากระแสเงินสดที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นดงักล่าว
ไปใช้ในเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่
กองทรสัต ์และ/หรือ น ากระแสเงินสดไปใชใ้นการช าระหนีเ้งิน
กูย้ืมบางส่วน และ/หรือ น ากระแสเงินสดไปใชส้ าหรบัเป็นแหล่ง
เงินทนุในการปรบัปรุงทรพัยสิ์น  

2. คาดว่าการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ที่มลูค่าไม่นอ้ยกว่ามูลค่ายุติธรรมที่บันทึกในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน จะช่วยท าให้ราคาหน่วยลงทุนที่ซือ้ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ใกล้เคียงกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 
(NAV) มากขึน้  

3. การจ าหน่ายทรพัยสิ์นในโครงการดุสิตดีทู เชียงใหม่ สอดคลอ้ง
กับกลยุทธ์ของผู้จัดการกองทรัสต์ที่ต้องการลดการพึ่งพิง
นักท่องเที่ยวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสัดส่วนที่มากเกินไป  และเพิ่ม
การกระจายการลงทุนไปยังทรัพย์สินที่มีกลุ่มลูกคา้ที่มีความ
หลากหลายและมีก าลงัซือ้ในสภาพสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลง
ไป (Diversification) 

   
11. ความเห็นของกรรมการของ

บ ริ ษั ท ฯ  ที่ แ ต ก ต่ า ง จ า ก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตามข้อ 10. 

: 
 

ไม่มี 
 

 


