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คำนิยาม 

คำย่อ คำอธิบายศัพท์/ ชื่อเตม็ 

"กองทรัสต ์DREIT" หรือ "DREIT" ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

"กองทุนรวม DTCPF" 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธกิารเช่าดุสิตธานี ปัจจุบันแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DREIT”) 

"ตร.ม" ตารางเมตร 

"ตร.ว" ตารางวา 

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ" หรือ "SET" ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

"ทรัพย์สินในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่" 

ที่ดิน จำนวน 7 แปลง ตามโฉนดเลขที่ 2503 12432 12433 12434 12435 20166 และ 
20167 เลขระวาง 4846 IV 0076-9 หน้าสำรวจ 391 1170 1171 1172 1173 1773 
และ 1774 เลขที่ดิน 2687 2686 2685 2684 2654 2683 และ 2655 ตำบลช้างคลาน 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมเน้ือที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง และทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมของ
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่  

"ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรก" 
โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา่ ภูเก็ต โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโครงการ
โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 

"ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรกที่เหลืออยู่" โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา่ ภูเก็ต และโครงการโรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

"ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ" หรือ "BTCAS" บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 

"ประกาศที่เกีย่วขอ้งกับการทำรายการ" 

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/25555 เร่ือง 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ (ฉบับประมวล) 
2. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศและ
การเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2556 (บจ/ร 
29-00) 

"ผู้จัดการกองทรัสต"์ หรือ "บริษัท" หรอื "DTPR" บริษัท ดุสิตธาน ีพร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด 

"ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ" บริษัท กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จำกัด  

"สำนักงาน ก.ล.ต." สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

"ANAN" บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

"AWC" บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) 

"BOL" บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด 

"BOT" ธนาคารแห่งประเทศไทย 

"COVID-19" โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

"D2CM" หรือ "ทรัพย์สินที่จะจำหนา่ยไป" โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

"DMCO" บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด 

"DMI" บริษัท ดุสิตธาน ีจำกัด (มหาชน) 

"DMM" บริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จำกดั 

"DTHH" โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน 

"DTLP" โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา่ ภูเก็ต 

"DTMD" โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส ์

"DTP" บริษัท ดุสิตธาน ีพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 
 

5 
 

คำย่อ คำอธิบายศัพท์/ ชื่อเตม็ 

"DUSIT" บริษัท ดุสิตธาน ีจำกัด (มหาชน) 

"EBITDA" กำไรก่อนจะหักค่าใช้จา่ยดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย 

"EBITDA หลังการปรับปรุง" 

กำไรจากการดำเนินงานของโรงแรมหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกีย่วขอ้งสำหรับผู้ให้เช่าตามที่ระบุ
ในสัญญาเช่าทั้งสามโรงแรม (D2CM DTLP และ DTHH) เพื่อนำไปคำนวณค่าเช่าตามสูตร
การคำนวณค่าเช่า ซ่ึงค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้แก ่ ค่าธรรมเนียมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงกั 
(Business Interruption Insurance) และค่าธรรมเนียมประกันภัยสำหรับ
บุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 

"ECC" บริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ง จำกัด  

"GEHK" Goldway Enterprises Hong Kong Limited 

"IMF" กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

"NAV" มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) 

"NPV" มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของทรัพย์สิน 

"Sub TCC" บริษัท ทรัพย ์ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จำกัด 

"WACC" ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถว่งน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital) 
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18 พฤศจิกายน 2565 

เร่ือง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

เรียน ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

เอกสารแนบ:  

1) ข้อมูลทั่วไปของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

2) ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 

3) ข้อมูลโดยสรุปของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

4) ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด 

5) ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรัพย์ ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ 
จำกัด 

6) สรุปสมมติฐานการประเมินทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ  

7) ประมาณการทางการเงินของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 
และโครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

อ้างถึง:  

1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด เกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสติธานี การเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินที่
จำหน่ายไป การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สิน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 
1/2565 วันท่ี 21 ตลุาคม 2565 

2) สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี  ในส่วน
ของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ท่ีจะจำหน่ายไป 

3) สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
ในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ให้แก่บริษัท ทรัพย์ ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จำกัด 

4) สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
ในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตามเง่ือนไขท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

5) รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

6) สารสนเทศการทำธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

7) รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ จัดทำโดย บริษัท กราฟฟิค เอ แอพไพร
ซอล จำกัด ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2565 ประเมินวันที่ 30 กันยายน 2565 
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8) รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต บริษัท กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล 
จำกัด ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 ประเมินวันที่ 31 มีนาคม 2565 

9) รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จัดทำโดย บริษัท กราฟฟิค เอ แอพไพร
ซอล จำกัด ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 ประเมินวันที่ 31 มีนาคม 2565 

10) งบการเงินตรวจสอบของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 และ 
ณ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินสอบทาน ณ 30 มิถุนายน 2565 

11) งบการเงินตรวจสอบของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ณ 31 ธันวาคม 
2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินสอบทาน ณ 30 มิถุนายน 2565 

12) งบการเงินตรวจสอบของบริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563
และ ณ 31 ธันวาคม 2564 

13) งบการเงินตรวจสอบของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 
ธันวาคม 2563 และ ณ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินสอบทาน ณ 30 มิถุนายน 2565 

14) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ปี 2564 

15) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดุสิตธานี ปี 2564 

16) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ปี 2564 

17) สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการโรงแรม
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

18) สรุปสัญญาเช่าในปัจจุบันของโครงการดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

19) สรุปสัญญาเช่าในปัจจุบันและร่างแก้ไขสัญญาสำหรับโครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโครงการ
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

20) หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อมูลและเอกสารอื่นๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ 
บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ในปี 2553 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม DTCPF”) มีการลงทุนครั้งแรกใน
โครงการโรงแรม 3 โครงการ ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต (“DTLP”) โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (“DTHH”) และโรงแรม
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ (“D2CM”) โดยมีการทำสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวระหว่างกองทุนรวม DTCPF กับบริษัท ดุสิต แมนเนจ
เม้นท์ จำกัด (“DMCO” หรือ “ผู้เช่าหลัก”) อ้างอิงตามสัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวม DTCPF และ DMCO ลงวันที่ 24 
ธันวาคม 2553 ระยะเวลาการเช่าคือครั้งละ 3 ปี โดยมีการต่อสัญญาทุกๆ 3 ปี และค่าเช่าเป็นค่าเช่ารวมของทรัพย์สินทั้ง 3 
โครงการ คิดเป็นค่าเช่าคงท่ีปีละ 205 ล้านบาท รวมกับค่าเช่าแปรผันตามผลการประกอบการของโรงแรมดังกล่าว 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 มีการแปลงสภาพจากกองทุนรวม DTCPF เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต์ DREIT”) โดยในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ DREIT ได้รับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน
และภาระผูกพันจากกองทุนรวม DTCPF และมีการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าเดิม ซึ ่งมีการปรับเปลี่ยนเงื ่อนไข 
การคิดค่าเช่า โดยมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ D2CM ประกอบด้วยการลงทุนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับ D2CM รวมเป็นเงินจำนวน 387 ล้านบาท และการลงทุนกรรมสิทธิ์ใน
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการ D2CM จำนวน 14 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่ายุติธรรมในการลงทุนใน
โครงการ D2CM จำนวน 401 ล้านบาท โดยที่ค่าเช่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี ้ โครงสร้างการจัดการ
กองทรัสต์ DREIT เป็นไปตามแผนภาพด้านล่าง 

 

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์” หรือ “DTPR”) ในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสติธานี (“กองทรัสต์ DREIT”) ได้รับหนังสือเสนอซื้อจาก 
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“AWC” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เพื่อแจ้งความ
ประสงค์ในการเสนอซื้อทรัพย์สินในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ (“D2CM” และ “ทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไป”) 
รวมถึงเสนอซื้อทรัพย์สินอ่ืนท่ีกองทรัสต์ DREIT ลงทุน ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่ง
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ได้ใช้ในการดำเนินกิจการโครงการ D2CM และสิทธิประโยชน์ท้ังหมดที่กองทรัสต์ DREIT มีอยู่ในโครงการ D2CM โดยบริษัทได้
มีการเจรจาหารือกับ AWC เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อสัญญาที่สำคัญในร่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ
สังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โดย AWC ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้บริษัท ทรัพย์ ทีซีซี 
โฮเทล เชียงใหม่ จำกัด (“Sub TCC”)  เป็นผู้จะซื้อทรัพย์สินในโครงการ D2CM จากกองทรัสต์ DREIT ทั้งนี้ จากการเจรจา
หารือกับ AWC เกี ่ยวกับเงื ่อนไขและข้อสัญญาต่างๆ แล้ว ส่งผลให้ราคาซื ้อทรัพย์สินเป็นราคาเหมารวมสุทธิจำนวน 
450,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนอุปกรณ์โรงแรม โดยให้ Sub TCC และ DREIT รับผิดชอบ
ชำระค่าธรรมเนียมจากการจดทะเบียนทั้งหมดที่เกี ่ยวข้องฝ่ายละครึ่ง และ DREIT ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์จะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเองทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากข้อเสนอซื้อทรัพย์สินในโครงการ D2CM หากมีการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวของกองทรัสต์ 
DREIT กองทรัสต์ DREIT และ DMCO ซึ่งเป็นผู้เช่าหลักของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ จะต้องตกลงเลิกสัญญาเช่า
โครงการ D2CM นอกจากนี้ เมื่อสัญญาเช่าสำหรับโครงการ D2CM สิ้นสุดลง การคำนวณอัตราค่าเช่าคงที่ และ/หรือ ค่าเช่า
แปรผัน ที่กองทรัสต์ DREIT จะได้รับจากทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ DREIT ลงทุนครั้งแรกจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะไม่รวม
คำนวณค่าเช่าที ่จะได้รับจากทรัพย์สินในโครงการ D2CM อีกต่อไป กล่าวคือกองทรัสต์ DREIT จะได้รับอัตราค่าเช่าคงที่  
และ/หรือ ค่าเช่าแปรผันจากทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ DREIT ลงทุนครั้งแรกที่เหลืออยู่ ได้แก่ ทรัพย์สินในโครงการ DTLP และ 
DTHH เท่านั้น 

อนึ่ง เนื ่องจากบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“DUSIT”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นผู้จัดการ
กองทรัสต์ โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท รวมถึงเป็นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ DREIT ในปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30.20 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมด 
นอกจากนี้ DUSIT ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ DMCO ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้เช่าหลักของโครงการ DTLP D2CM และ DTHH โดย 
DUSIT ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ DMCO การเลิกสัญญาเช่า
สำหรับโครงการ D2CM และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ DREIT ดังกล่าวจึงเป็นการทำธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์ DREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

การเลิกสัญญาเช่าสำหรับโครงการ D2CM และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ DREIT เป็น 
การทำธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป หรือเกิน
กว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ DREIT ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง
ลงคะแนน ตามประกาศ ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว บริษัทจะไม่นับรวมคะแนนเสียง
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ 

บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (“ที่ปรึกษาทาง 
การเงินอิสระ” หรือ “BTCAS”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นอิสระจาก
กองทร ัสต ์  DREIT AWC DUSIT DMCO และ DTPR ในการให ้ความเห ็นต ่อผ ู ้ถ ือหน ่วยทร ัสต์ของทร ัสต ์  DREIT ใน 
การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ DREIT และการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
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ในการจัดทำรายงานฉบับนี ้ ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาโดยอาศัยข้อมูลและเอกสารที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนทั่วไป ข้อมูลจากการวิเคราะห์และคาดการณ์อุตสาหกรรม ข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจากทางผู้จัดการกองทรัสต์ 
รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์ ข้อมูลเอกสารทางการเงิน และรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินของ 
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ครบถ้วนของ
ข้อมูลที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับ 

อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“COVID-19”) ที่มีการแพร่ระบาดอยู่
ในช่วงระยะเวลาที่จัดเตรียมรายงานฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
COVID-19 ได้อย่างแน่นอน ทั้งในเรื่องระยะเวลาของวิกฤติดังกล่าว รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกองทรัสต์ DREIT 
อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานที่มีอำนาจมีการดำเนินมาตรการใดๆ เพื่อควบคุม และ/หรือป้องกันการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 กองทรัสต์ DREIT มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คำนึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ DREIT ณ วันที่ทำรายงานเท่านั้น และนำผลกระทบที่เกิดจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อผลประกอบการในอนาคตมาสะท้อนในการประเมินมูลค่าการเข้าทำ
รายการในครั้งนี้ โดยสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำประมาณการทางการเงินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้อ้างถึงบทวิจัย
ซ่ึงเผยแพร่ในสื่อสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยบทวิจัยดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยคาดการณ์
ว่าธุรกิจโรงแรมจะทยอยฟื้นตัวโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568) ซึ่งหากสถานการณ์มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต อาจทำให้มูลค่าประเมินและมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ซ่ึงที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถูกต้องของผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ได้ 

ทั ้งนี้ ความเห ็นของที ่ปร ึกษาทางการเง ินอิสระได ้ต ั ้งอย ู ่บนสมมติฐานที ่สภาพเศรษฐกิจและข้อมูล  
ที่เกิดขึ้นขณะจัดทำรายงานเท่านั้น ซึ่งหากปัจจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ โดยในการทำรายงานเพื่อให้ความเห็นฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาข้อมูลต่างๆ ด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผลตามมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพที่พึงกระทำ และได้ให้
เหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
DREIT เป็นสำคัญ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์” หรือ “DTPR”) ในฐานะผู้จัดการ
ของทรัสต์เพื ่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี  (“กองทรัสต์ DREIT”) ได้รับหนังสือเสนอซื้อจาก 
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“AWC” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เพื่อแจ้งความ
ประสงค์ในการเสนอซื้อทรัพย์สินในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ (“D2CM” หรือ “ทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไป”) 
ซึ่งประกอบไปด้วยที่ดิน พร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม
ของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โดย AWC ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ บริษัท ทรัพย์ ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จำกัด 
(“Sub TCC”) เป็นผู้จะซื้อทรัพย์สินในโครงการ D2CM จากกองทรัสต์ DREIT ในราคาเหมารวมสุทธิจำนวน 450,000,000 ซึ่ง
เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนอุปกรณ์โรงแรม โดยรายละเอียดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ DREIT จะจำหน่ายไป มี
ดังนี ้

o ที่ดิน จำนวน 7 แปลง ตามโฉนดเลขท่ี 2503 12432 12433 12434 12435 20166 และ 20167 เลขระวาง 
4846 IV 0076-9 หน้าสำรวจ 391 1170 1171 1172 1173 1773 และ 1774 เลขท่ีดิน 2687 2686 2685 2684 
2654 2683 และ 2655 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมเนื้อทีด่ิน 2 ไร ่2 งาน 65 
ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ 

o ทรัพย์สินประเภทสังหารมิทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบกิจการโรงแรมของโรงแรมดสุิตดีทู เชียงใหม่ (“ทรัพย์สินใน
โครงการโรงแรมดุสติดีทู เชียงใหม”่) 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากข้อเสนอซื้อทรัพย์สินในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ หากมีการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าวของกองทรัสต์ DREIT นั้น กองทรัสต์ DREIT และ DMCO ซึ่งเป็นผู้เช่าหลักของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 
จะต้องตกลงเลิกสัญญาเช่าโครงการ D2CM นอกจากนี้ เมื่อสัญญาเช่าสำหรับโครงการ D2CM สิ้นสุดลง การคำนวณอัตราค่า
เช่าคงที่ และ/หรือ ค่าเช่าแปรผัน ที่กองทรัสต์ DREIT จะได้รับจากทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ DREIT ลงทุนครั้งแรกจะมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยจะไม่รวมคำนวณค่าเช่าที่จะได้รับจากทรัพย์สินในโครงการ  D2CM อีกต่อไป กล่าวคือกองทรัสต์ DREIT จะ
ได้รับอัตราค่าเช่าคงที่ และ/หรือ ค่าเช่าแปรผันจากทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ DREIT ลงทุนครั้งแรกที่เหลืออยู่ ได้แก่ ทรัพย์สิน
ในโครงการ DTLP และ DTHH เท่านั้น 

อนึ่ง เนื ่องจากบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“DUSIT”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นผู้จัดการ
กองทรัสต์ โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมถึงเป็น 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ DREIT ในปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30.20 ของจำนวนหน่วยทรัสต์
ทั้งหมด นอกจากนี้ DUSIT ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ DMCO ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้เช่าหลักของโครงการ DTLP D2CM และ 
DTHH โดย DUSIT ถือหุ ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ ้นที ่จำหน่ายได้แล้วทั ้งหมดของ DMCO  
การเลิกสัญญาเช่าสำหรับโครงการ D2CM และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ DREIT ดังกล่าวจึงเป็น 
การทำธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ DREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

การเลิกสัญญาเช่าสำหรับโครงการ D2CM และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ DREIT มีมูลค่า
ขนาดรายการของการยกเลิกสัญญาเช่าสำหรบัโครงการโรงแรมดุสติดทีู เชียงใหม่ เท่ากับ 167,940,000 บาท และมีมูลค่าขนาด
รายการของการแก้ไขเพิ ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์ส ินเท่าก ับ  1,677,060,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 
 

12 
 

1,845,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป หรือเกินกว่าร้อยละ 3 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (“หลักเกณฑ์ขนาดรายการสูงสุด”)  (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
ของกองทรัสต์เท่ากับ 5,784,435,898.96 บาท ดังนั้น การเลิกสัญญาเช่าสำหรับโครงการ D2CM และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ DREIT จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามประกาศ ที่ สร. 
26/2555 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ทั้งนี้ 
ในการนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว บริษัทจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่นได้
เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตั้งให้บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  
(“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “BTCAS”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ
เป็นอิสระจากกองทรัสต์ DREIT AWC DUSIT DMCO และ DTPR ในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ DREIT 
ในการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ DREIT และการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ DREIT ที่จำหน่ายไปและ
การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงข้อดีของการเข้าทำรายการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่าย
ไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ (แก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ และการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินโครงการ D2CM) มีข้อดีเนื่องจากค่าเช่าคงที่ที่ได้จากการ
เจรจาของ DREIT สูงกว่าค่าเช่าคงที่จากการใช้สัดส่วน EBITDA ของ D2CM และเป็นการลดกระบวนการและความยุ่งยากใน
การเข้าทำรายการแก้ไขสัญญาเช่า 

การให้ความเห็นต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ DREIT ต่อการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่
จำหน่ายไปและการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์  

การให้ความเห็นต่อการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าคงที่ใหม่จากการ
เจรจาของกองทรัสต์ DREIT และค่าเช่าคงที่อ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุงในอดีต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
คำนวณ “มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าท่ีคำนวณโดยอ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุงในอดีต” โดยนำ EBITDA หลังการ
ปรับปรุงของโรงแรม DTLP และ DTHH จากการประมาณมาใช้ในการคำนวณค่าเช่า โดยกำหนดค่าเช่าคงที่เท่ากับ 174.04 
ล้านบาท ซึ่งมาจากสัดส่วนเฉลี่ยของ EBITDA ในอดีตช่วงปี 2559 – 2562 เท่ากับร้อยละ 15.10 เพื่อใช้เป็นสัดส่วนท่ีลดจากค่า
เช่าคงที่เดิมที่ 205.00 ล้านบาท 

โดยการประมาณการค่าเช่ารวมที่กองทรัสต์จะได้รับจากการแก้ไขสัญญาเช่า จะคิดลดด้วยต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักของกองทรัสต์ DREIT (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ภายใต้สมมติฐานให้มีการต่อสญัญาเช่ากับผูเ้ช่า
รายเดิม (DMCO) หรือมีผู้เช่ารายใหม่หลังหมดสัญญาเช่าในปี 2574 (สัญญาเช่าปัจจุบันสิ้นสุดในปี 2565 โดยให้คำมั่นในการตอ่
สัญญา 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ปีสิ้นสุดปี 2574) จะได้เท่ากับ มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าท่ีอ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุง
ในอดีต และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าจากการแก้ไขสัญญาเช่าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ (DTPR) ได้ทำการ
เจรจาต่อรองกับผู้เช่า (DMCO) จะได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการทำรายการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่
จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ (NPV) โดยรายละเอียดการคำนวณเป็นไปตามตาราง ดังนี ้
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

ลำดับ รายละเอียด มูลค่าปัจจุบัน  

(1) 
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าจากการแก้ไขสัญญาเช่าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ (DTPR) ได้
ทำการเจรจาต่อรองกับผู้เช่า (DMCO) 

1,403.52 

(2) 
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที ่คำนวณโดยอ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA หลังการ
ปรับปรุงในอดีต 

1,383.16 

(3) = (1) – (2) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการทำรายการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ที ่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์ส ินของ
กองทรัสต์ (NPV) 

20.36 

ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าจากการแก้ไขสัญญาเช่าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ (DTPR) ได้ทำการเจรจาต่อรองกบัผู้เช่า 
(DMCO) มากกว่ามูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่คำนวณโดยอ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุงในอดีต ทำให้ได้มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของการทำรายการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ (NPV) เป็นบวกเท่ากับ 20.36 ล้านบาท ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า รายการ
เกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรสัต์มี
ความเหมาะสม 

ดังนั้น ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมัติการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติการทำรายการในครั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอแนะนำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารต่างๆ ที่แนบ
มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ด้วย เพื่อใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการ
ตัดสินใจเพื่อลงมติได้อย่างเหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“COVID-19”) ที่มีการแพร่ระบาดอยู่
ในช่วงระยะเวลาที่จัดเตรียมรายงานฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
COVID-19 ได้อย่างแน่นอน ทั้งในเรื่องระยะเวลาของวิกฤติดังกล่าว รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกองทรัสต์ DREIT 
อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานที่มีอำนาจมีการดำเนินมาตรการใดๆ เพื่อควบคุม และ/หรือป้องกันการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 กองทรัสต์ DREIT มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ DREIT เข้าลงทุน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คำนึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ DREIT ณ วันที่ทำรายงานเท่านั้น และนำผลกระทบที่เกิดจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อผลประกอบการในอนาคตมาสะท้อนในการประเมินมูลค่าการเข้าทำ
รายการในครั้งนี้ โดยสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำประมาณการทางการเงินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้อ้างถึงบทวิจัย
ซ่ึงเผยแพร่ในสื่อสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยบทวิจัยดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยคาดการณ์
ว่าธุรกิจโรงแรมจะทยอยฟื้นตัวโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568) ซึ ่งหากสถานการณ์มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต อาจทำให้มูลค่าประเมินและมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ซ่ึงที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถูกต้องของผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองว่าได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และให้ความเห็นอย่างรอบคอบและ
เที่ยงธรรมตามมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพที่พึงกระทำ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ
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ทั้งนี้ ในการให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระข้างต้น ได้พิจารณาโดยอาศัยข้อมูลและเอกสารที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนทั่วไป ข้อมูลจากการวิเคราะห์และคาดการณ์อุตสาหกรรม ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากทางผู้จัดการ
กองทรัสต์ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความ
ถูกต้องหรือความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับ นอกจากนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระที่นำเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ เป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการยกเลิก
สัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยความเห็นของ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานที่สภาพเศรษฐกิจและข้อมูลที่เกิดขึ้นขณะจัดทำรายงานเท่านั้น ซ่ึงหากปัจจัย
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 
 

15 
 

รายการความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ทีจ่ำหน่ายไป และการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์” หรือ “DTPR”) ในฐานะผู้จัดการ
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต์ DREIT”) ได้รับหนังสือเสนอซื้อจากบริษัท 
แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“AWC” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยกองทรัสต์ DREIT 
จะจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ (“D2CM” หรือ “ทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไป”) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยที่ดิน พร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินประเภทสงัหาริมทรพัย์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมของ
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ในราคาเหมารวมสุทธิจำนวน 450,000,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนอุปกรณ์โรงแรม) 
โดยรายละเอียดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ DREIT จะจำหน่ายไป มีดังนี ้

(ก) ที่ดิน 

ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงแรมดุสติดทีู เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนท่ีดิน จำนวน 7 แปลง ตามโฉนดเลขท่ี 2503 12432 
12433 12434 12435 20166 และ 20167 เลขระวาง 4846 IV 0076-9 หน้าสำรวจ 391 1170 1171 1172 
1173 1773 และ 1774 เลขที่ดิน 2687 2686 2685 2684 2654 2683 และ 2655 ตำบลช้างคลาน อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมเนื้อที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา โดยกองทรัสต์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินดังกล่าว 

(ข) อาคารสิ่งปลูกสร้าง 

อาคาร และสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ซึ่งได้ปลูกสร้างในที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เป็นอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างที่กองทรัสต์มีกรรมสิทธ์ิ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง  

- อาคารโรงแรมสูง 11 ช้ัน (รวมช้ันใต้ดิน) จำนวน 1 หลัง 

- อาคารสำนักงาน 3 ช้ัน จำนวน 2 หลัง 

รวมถึงพื้นที่ส่วนอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และส่วนควบ ส่วนต้อนรับ ร้านอาหาร และสระว่ายน้ำ ทั้งนี้ให้
รวมถึงระบบต่าง ๆ และส่วนที่ติดตั้งตรึงตรา สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และส่วนควบของอาคารดังกล่าว 
และอสังหาริมทรัพย์อื่นใดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทรัสต์ และได้ใช้ในการดำเนินการโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ อยู่ในปัจจุบัน 

(ค) สังหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

ภายหลังการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ กองทรัสต์ DREIT พิจารณาการทำรายการเลกิ
สัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไป และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยแต่ละรายการมี
รายละเอียด ดังน้ี 
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1. การเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไป  

1.1 ลักษณะท่ัวไปของรายการ 

สืบเนื่องจากข้อเสนอซื้อทรัพย์สินในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ หากมีการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวของ
กองทรัสต์ DREIT กองทรัสต์ DREIT และ DMCO ซึ่งเป็นผู้เช่าหลักของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ จะต้องตกลงเลิก
สัญญาเช่า (D2CM) ระหว่าง กองทุนรวม DTCPF กับ DMCO ฉบับลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2553 ประกอบกับหนังสือเรื่องการต่อ
อายุสัญญาเช่า (D2CM) ระหว่าง DTCPF กับ DMCO ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2556 หนังสือเรื ่องการต่ออายุสัญญาเช่า 
(D2CM) ระหว่างกองทุนรวม DTCPF กับ DMCO ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 สัญญาโอนสิทธิและหน้าที่ ระหว่าง 
กองทุนรวม DTCPF กับ กองทรัสต์ DREIT ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าโรงแรม D2CM 
ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ระหว่างกองทรัสต์ DREIT กับ DMCO ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 หนังสือเรื่องการต่ออายุ
สัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่) ระหว่างกองทรัสต์ DREIT กับ DMCO ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) สัญญาเช่า D2CM ฉบับลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2553 ระหว่างกองทรัสต์ DREIT กับ DMCO ฉบับลงวันที่ 
21 มิถุนายน 2564 (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าสำหรับโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่”) เพื่อทำให้สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลง 
โดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลิกสัญญาเช่าสำหรับโครงการ D2CM 

อนึ่ง การทำรายการเช่าดังกล่าวถือเป็นการทำธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์  
เนื่องจากบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“DUSIT”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ โดยถือหุ้น
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมถึงเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่
ของกองทรัสต์ DREIT ในปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30.20 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมด นอกจากน้ี DUSIT ยัง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ DMCO ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้เช่าหลักของโครงการ DTLP D2CM และ DTHH โดย DUSIT ถือหุ้นคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ DMCO การเลิกสัญญาเช่าสำหรับโครงการ D2CM 
และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ DREIT ดังกล่าวจึงเป็นการทำธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ DREIT กับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์  

รายการการยกเลิกสัญญาเช่าสำหรับโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่มีมูลค่า 167,940,000 บาท โดยคำนวณจาก
มูลค่าของค่าเช่าคงที่เริ่มต้นที่จะลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่าสำหรับโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ที่อัตราเท่ากับ 
18,660,000 บาท ต่อปี ตลอดระยะเวลาคงเหลือของสัญญารวมถึงระยะเวลาที่ DMCO ตกลงให้คำมั่นว่าจะเช่าทรัพย์สิน 
(ระยะเวลาคงเหลือรวม 9 ปี) โดยรายการมีมูลค่าตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทรัสต์ (ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 5,784,435,898.96   บาท ณ 30 มิถุนายน 2565) จึงจำเป็นท่ีจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ ตามประกาศ
สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สร.26/2555 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์
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1.2 วันที่เกิดรายการ 

ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์กองทรัสต์ DREIT และเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ใน
บันทึกข้อตกลงเลิกสัญญาเช่าสำหรับโครงการ D2CM สำเร็จครบถ้วน 

1.3 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต์ในการทำรายการคร้ังนี้ ได้แก่ 

(1) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“DUSIT”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของ
กองทรัสต์ โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบรษิัท 
รวมถึงเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ในปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 30.20 ของจำนวน
หน่วยทรัสต์ทั้งหมด 

(2) บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“DMCO” หรือ “ผู้เช่าหลัก”) ซึ่งเป็นคู่สัญญาในสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่) ระหว่าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DTCPF”) กับ DMCO ฉบับลงวันท่ี 
24 ธันวาคม 2553 ประกอบกับหนังสือเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่  
1 ธันวาคม 2556 หนังสือเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2559 สัญญาโอนสิทธิและหน้าที่ ระหว่าง DTCPF กับ กองทรัสต์ ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ระหว่าง กองทรัสต์ กับ 
DMCO ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 หนังสือเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่) ฉบับลง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) สัญญาเช่าโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ฉบับลง
วันท่ี 24 ธันวาคม 2553 ระหว่าง กองทรัสต์ กับ DMCO ฉบับลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 (รวมเรียกว่า “สัญญา
เช่าสำหรับโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่”) โดย DMCO มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ DUSIT โดย DUSIT ถือหุ้น
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ DMCO 

ลักษณะส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์: 

DMCO มีส่วนได้เสียโดยการเป็นคู่สัญญา (ในฐานะผู้เช่า) ตามสัญญาเช่าสำหรับโครงการ D2CM ซึ่งกองทรัสต์ DREIT 
และ DMCO จะตกลงเลิกสัญญาดังกล่าว เมื่อมีการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในโครงการ D2CM เพื่อทำให้สัญญาดังกล่าวสิ้นสุด
ลง โดยที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

1.4 ประเภทและขนาดของรายการ 

รายการเลิกสัญญาเช่าสำหรับโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่มีมูลค่า 167,940,000 บาท  โดยคำนวณจากมลูค่า
ของค่าเช่าคงที่เริ่มต้นที่จะลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่าสำหรับโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ที่อัตราเท่ากับ 18,660,000 
บาทต่อปี ตลอดระยะเวลาคงเหลือของสัญญารวมถึงระยะเวลาที่ DMCO ตกลงให้คำมั่นว่าจะเช่าทรัพย์สิน (ระยะเวลาคงเหลือ
รวม 9 ปี) โดยการทำรายการที่เกี่ยวโยงข้างต้นมีมูลค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของกองทรัสต์ DREIT (ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 5,784,435,898.96 บาท ณ 30 มิถุนายน 2565) 
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1.5 สรปุสาระสำคัญของสัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ 

สรุปการคำนวณสัญญาเช่าในปัจจุบันของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม ่

ค่าเช่าที่ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระให้แก่กองทรัสต์  DREIT ดังที่กำหนดต่อไปนี้ เป็นค่าเช่าในอัตราที่คำนวณรวมกัน
ทั้งหมดของค่าเช่าที่กองทรัสต์ DREIT จะได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ DREIT แก่ผู้เช่า ได้แก่ ค่าเช่าที่กองทรัสต์
ได้รับจากการให้เช่าโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต การให้เช่าโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และการให้เช่าช่วงโรงแรมดุสิตธานี หัว
หิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 

(1) ค่าเช่ารวม 

 

ค่าเช่ารวม เท่ากับ ค่าเช่าคงที่สุดท้าย บวกด้วย ค่าเช่าแปรผัน ซ่ึงจะเท่ากับ EBITDA หักด้วย ส่วนแบ่งของผู้เช่า(i) หรือ

บวกด้วย ส่วนชดเชยจากผู้เช่า(ii) 

โดยที่ 

EBITDA หมายถึง กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชีของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน

ตามสูตรการคำนวณที่อยู่ในข้อ (5) ท้ายนี้ 

ทั้งนี้ ส่วนแบ่งของผู้เช่า(i)  หมายถึง กรณีที่ EBITDA มากกว่าหรือเท่ากับ ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า(ii) หมายถึง กรณีที่ EBITDA น้อยกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

(2) ค่าเช่าคงที่รายปี 

(Fixed Rental) 

 

ค่าเช่าคงที่รายปี หมายถึง ค่าเช่าคงที่เริ่มต้นในแต่ละปี หรือ ค่าเช่าคงที่สุดท้ายในแต่ละปี (แล้วแต่กรณี) 

โดยที่ 

2.1 ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

(Â) กรณีที่เป็นปีที่ต่อสัญญาเช่า 

เท่ากับ 205,000,000 บาทต่อปี หรือ 2 ใน 3 ของค่าเฉลี่ยของค่าเช่ารวมย้อนหลัง 3 (สาม) ปีก่อน

หน้า แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า 

(Ã) กรณีในระหว่าง 3 ปี ที่ไม่ใช่เป็นปีที่ต่อสัญญา 

เท่ากับ 205,000,000 บาทต่อปี หรือค่าเช่าคงที่สุดท้ายสำหรับปีที่ผ่านมา แล้วแต่จำนวนใดจะ

มากกว่า 

2.2 ค่าเช่าคงที่สุดท้าย เท่ากับ ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น หรือ 2 ใน 3 ของค่าเช่ารวมในปีนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะ

มากกว่ากัน 

ผู้เช่าตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่าคงที่เริ่มต้นแต่ละปีให้กับกองทรัสต์ ดังนี้ 

เดือน สัดส่วนของค่าเช่าคงที่เริม่ต้น
แต่ละปี (ร้อยละ) 

มกราคม 12.50 

กุมภาพันธ ์ 12.50 

มีนาคม 10.00 
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หัวข้อ รายละเอียด 

เมษายน 10.00 

พฤษภาคม 5.00 

มิถุนายน 5.00 

กรกฎาคม 5.00 

สิงหาคม 5.00 

กันยายน 5.00 

ตุลาคม 7.50 

พฤศจิกายน 10.00 

ธันวาคม 12.50 

ทั้งนี้ ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าคงที่เริ่มต้นทั้งหมดที่ผู้เช่าชำระให้แก่กองทรัสต์ น้อยกว่าค่าเช่าคงที่

สุดท้ายตามผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณตามสูตรคำนวณในข้างต้น โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของผู้เช่าที่ปรากฏอยู่

ในงบการเงินภายใน หรืองบการเงินประจำปีที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้เช่า ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชี

รายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน 

ก.ล.ต.”) (แล้วแต่กรณี) โดยที่ผู้เช่าตกลงที่จะชำระค่าเช่าคงที่สุดท้ายส่วนที่ขาดให้แก่กองทรัสต์ภายในงวดถัดไป

หลังจากการคำนวณค่าเช่าดังกล่าวได้ 

(3) ค่าเช่าแปรผัน 

(Variable Rental) 

ค่าเช่าแปรผัน เท่ากับ EBITDA หักด้วย ค่าเช่าคงที่สุดท้าย หักด้วย ส่วนแบ่งของผู้เช่า(i) หรือบวกด้วย ส่วนชดเชย

จากผู้เช่า(ii) ซ่ึงจะมีการคำนวณในไตรมาสนั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่กรณี) 

โดยที่ 

EBITDA หมายถึง กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชีของทรัพย์สินที่กองทรัสต์

ลงทุนตามสูตรการคำนวณที่อยู่ในข้อ (5) ท้ายนี้ 

ทั้งนี้ ส่วนแบ่งของผู้เช่า(i)  หมายถึง กรณีที่ EBITDA มากกว่าหรือเท่ากับ ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า(ii) หมายถึง กรณีที่ EBITDA น้อยกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

ทั้งนี้ ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าแปรผันที่ผู้เช่าชำระให้แก่กองทรัสต์แตกต่างจากค่าเช่าแปรผันตาม

ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการคำนวณตามสูตรคำนวณในข้างต้น โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของผู้เช่ าที่ปรากฏอยู่ในงบ

การเงินภายใน หรืองบการเงินประจำปีที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้เช่าซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชี

รายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (แล้วแต่กรณี) ผู้เช่าตกลงที่จะชำระค่าเช่าแปรผันส่วนที่ขาด

ให้แก่กองทรัสต์ หรือกองทรัสต์ตกลงหักกลบค่าเช่าแปรผันส่วนที่เกินกับค่าเช่าที่กองทรัสต์มีสิทธิได้รับภายในงวด

ถัดไปหลังจากการคำนวณค่าเช่าดังกล่าวได้ 

(4) ส่วนแบ่งของผู้เช่า 

หรือ ส่วนชดเชย

จากผู้เช่า 

4.1 ส่วนแบ่งของผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะ ในกรณีที่ EBITDA มากกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

โดยที่ 

 ส่วนแบ่งของผู้เช่าในไตรมาสนั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่กรณี) เท่ากับ จำนวนที่ต่ำกว่าระหว่าง 

 (i) EBITDA - ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น หรือ 

 (ii) (EBITDA - 205,000,000 บาท) x (1 - ก) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 ก = ในอัตราร้อยละ 85 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และใน

อัตราร้อยละ 80 หรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

4.2 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะ ในกรณีที่ EBITDA น้อยกว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

โดยที่ 

ส่วนชดเชยจากผู้เช่า = ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น - EBITDA 

โดย ณ สิ้นปี ค่าเช่าคงที่เริ่มต้นจะเท่ากับค่าเช่าคงที่สุดท้าย 

ทั้งนี้ ในการคำนวณส่วนแบ่งของผู้เช่าหรือส่วนชดเชยจากผู้เช่ารายไตรมาส จะคำนวณโดยใช้ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

หรือจำนวนเงิน 205,000,000 บาท ตามอัตราส่วนของผลรวมของ “สัดส่วนของค่าเช่าคงที่เริ ่มต้นแต่ละปี” 

ตามที่ระบุในตารางข้อ (2) ข้างต้น 

(5) กำไรจากการ

ดำเนินงานก่อนหัก

ค่าเสื่อมราคาและ

ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

ของทรัพย์สินที่

กองทรัสต์ลงทุน 

(EBITDA) 

EBITDA = (ข - ค - ง - จ) 

โดยที่ 

ข = รายได้รวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (รายได้ค่าห้องพัก รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มและรายได้จากการ

ดำเนินงานอื่น ๆ) ในไตรมาสนั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่กรณ)ี 

ค = ต้นทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (ต้นทุนค่าห้องพัก ต้นทุนค่าอาหารและเครื่องดื่มและต้นทุนจากการ

ดำเนินงานอื่น ๆ) ในไตรมาสนั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่กรณี) 

ง = ค่าใช้จ่ายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบกิจการโรงแรม ในไตรมาสนั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่กรณี) 

จ = ค่าใช้จ่ายรวมการดำเนินงานอื่นจากการประกอบกิจการโรงแรม (ภาษีโรงเรือน ค่าธรรมเนียมการบริหาร

โรงแรม ค่าธรรมเนียมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และค่าธรรมเนียมประกันภัย

เพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) เป็นต้น) ในไตรมาสนั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่กรณี) 
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1.6 ความเห็นของบริษัทคณะกรรมการบริษัทต่อการทำรายการ 

คณะกรรมการบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นการปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ
สังหาริมทรัพย์สำหรับการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในโครงการ D2CM ที่กำหนดให้กองทรัสต์ DREIT จะต้องดำเนินการให้มีการ
เลิกสัญญาตามสัญญาเช่าสำหรับโครงการ D2CM เพื่อให้เมื่อมีการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในโครงการ  D2CM ให้แก่ AWC 
ทรัพย์สินดังกล่าวที่โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ AWC จะปราศจากภาระผูกพัน และ/หรือ การรอนสิทธิใด ๆ จึงต้องทำให้สัญญาเช่า
สำหรับโครงการ D2CM สิ้นสุดลง โดยที่กองทรัสต์ DREIT และ DMCO ตกลงเลิกสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ การจำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินดังกล่าวจะทำให้กองทรัสต์ได้รับค่าตอบแทนในจำนวน 450,000,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนอุปกรณ์
โรงแรม) ประกอบกับการพิจารณาค่าเช่าคงที่เริ่มต้นที่ยกเลิกสำหรับโครงการ D2CM และค่าเช่าคงที่เริ่มต้นสำหรับทรัพย์สิน
หลักท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรกท่ีเหลืออยู่ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินในโครงการ DTLP และทรัพย์สินในโครงการ DTHH (“ทรัพย์สิน
ที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรกที่เหลืออยู่”) มีความเหมาะสม 

2. การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

2.1 ลักษณะท่ัวไปของรายการ 

กองทรัสต์ DREIT จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สิน โดยแก้ไขการคำนวณอัตราค่าเช่าคงที่เริ ่มต้นที่
กองทรัสต์ DREIT จะได้รับจากทรัพย์สินหลักที่เหลืออยู่ กล่าวคือ ทรัพย์สินในโครงการ DTLP และทรัพย์สินในโครงการ DTHH 
ภายหลังการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในโครงการ D2CM และมีการเลิกสัญญาเช่าสำหรับโครงการ D2CM โดยจะไม่รวมค่าเช่าที่
จะได้รับจากการที่กองทรัสต์ DREIT ให้เช่าทรัพย์สินในโครงการ D2CM อีกต่อไป  

2.2 วันที่เกิดรายการ 

ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เมื่อกองทรัสต์ได้จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และกองทรัสต์ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเลิกสัญญาเช่าสำหรับโครงการ
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่  

2.3 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต์ในการทำรายการคร้ังนี้ ได้แก่ 

(1) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“DUSIT”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของ
กองทรัสต์ โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 
รวมถึงเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ในปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30.20 ของจำนวน
หน่วยทรัสต์ทั้งหมด 

(2) DMCO มผีู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ DUSIT โดย DUSIT ถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นท่ี
จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ DMCO ซึ่ง DMCO เป็นคู่สญัญาในสัญญาเช่าทรัพยส์ินของกองทรัสต์ดังต่อไปนี้  

- สัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต) ระหว่าง DTCPF  กับ DMCO ฉบับลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2553 
ประกอบกับหนังสือเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต) ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 
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2556 หนังสือเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต) ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2559 สัญญาโอนสิทธิและหน้าที่ ระหว่าง DTCPF กับ กองทรัสต์ ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ระหว่าง 
กองทรัสต์ กับ DMCO ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2560 หนังสือเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี 
ลากูน่า ภูเก็ต) ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) สัญญาเช่าโรงแรม
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ระหว่าง กองทรัสต์ กับ DMCO ฉบับลงวันที่ 21 
มิถุนายน 2564 (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่า สำหรับโครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต”) 

- สัญญาเช่าช่วง (โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน) ระหว่าง DTCPF กับ DMCO ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 
ประกอบกับหนังสือเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน) ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2556 
หนังสือเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน) ฉบับลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 สัญญาโอน
สิทธิและหน้าที่ ระหว่าง DTCPF กับ กองทรัสต์ ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาเช่าช่วงโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ระหว่าง กองทรัสต์ กับ DMCO 
ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2560 หนังสือเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน) ฉบับลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2562 และ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) สัญญาเช่าโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ฉบับลงวันที่ 24 
ธันวาคม 2553 ระหว่าง กองทรัสต์ กับ DMCO ฉบับลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่า
ช่วง สำหรับโครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน”) 

(รวมเรียก (1) – (2) ว่า “สัญญาเช่าทรัพย์สิน”) 

ลักษณะส่วนได้เสียของการเข้าทำรายการ: 

DMCO มีส่วนได้เสียโดยการเป็นคู่สัญญา (ในฐานะผู้เช่า/ผู้เช่าช่วง) ตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน ซึ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาดังกล่าว เมื่อมีการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในโครงการ D2CM 

2.4 ประเภทและขนาดของรายการ 

รายการการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินมีมูลค่า 1,677,060,000 บาท โดยคำนวณจากอัตราค่าเช่าคงที่เริ่มต้นที่
กองทรัสต์จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรกที่เหลืออยู่ซึ่งเท่ากับ 186,340,000 บาท ต่อปี ตลอดระยะเวลา
คงเหลือของสัญญาเช่าทรัพย์สิน รวมถึงระยะเวลาที่ DMCO ตกลงให้คำมั่นว่าจะเช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ต่อไปอีก 
(ระยะเวลาคงเหลือรวมประมาณ 9 ปี) 

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ซึ่งเป็นการทำธุรกรรม ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับผู้จัดการกองทรัสต์มีมูลค่าตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (ซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับ 5,784,435,898.96 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) 
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2.5 สรุปสาระสำคัญของร่างแก้ไขสญัญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ 

สรุปการเปรียบเทียบการคำนวณค่าเช่าของสัญญาเช่าในปจัจุบนัและร่างแก้ไขสัญญาสำหรับโครงการโรงแรม
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

ที่ ข้อสัญญาตามสัญญาฉบบัปัจจบุัน ข้อสัญญาที่เสนอขอให้อนุมัติแก้ไข 

1.  สัญญาเชา่ สำหรับโครงการโรงแรมดุสติธานี ลากูน่า ภูเก็ต  

 ค่าเช่า 

ค่าเช่าที่ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระให้แก่กองทรัสต์ดังที่กำหนดต่อไปนี้ เป็นค่าเช่า

ในอัตราที่คำนวณรวมกันทั้งหมดของค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รับจากการให้เช่า

ทรัพย์สินของกองทรัสต์แก่ผู้เช่า ได้แก่ ค่าเช่าที่กองทรัสต์ได้รับจากการให้เช่า

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต การให้เช่าโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และการ

ให้เช่าช่วงโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ค่าเช่ารวม 

ค่าเช่ารวม เท่ากับ ค่าเช่าคงที่สุดท้าย บวกด้วย ค่าเช่าแปรผัน ซึ่งจะ

เท่ากับ EBITDA หักด้วย ส่วนแบ่งของผู้เช่า (i) หรือบวกด้วย ส่วนชดเชย

จากผู้เช่า(ii) 

โดยที่ 

EBITDA หมายถึง กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและ

ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนตามสูตรการคำนวณที่

อยู่ในข้อ (5) ท้ายนี้ 

ทั้งนี้ ส่วนแบ่งของผู้เช่า(i)   ห ม า ย ถ ึ ง  ก ร ณ ี ท ี ่  EBITDA 

มากกว่าหรือเท่ากับ ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า(ii) หมายถึง กรณีที่ EBITDA น้อย

กว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

2. ค่าเช่าคงที่รายปี (Fixed Rental) 

ค่าเช่าคงที่รายปี หมายถึง ค่าเช่าคงที่เริ่มต้นในแต่ละปี หรือ ค่าเช่าคงที่

สุดท้ายในแต่ละปี (แล้วแต่กรณี) 

โดยที่ 

2.1 ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

(Â) กรณีที่เป็นปีที่ต่อสัญญาเช่า 

ค่าเช่า 

ค่าเช่าที่ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระให้แก่กองทรัสต์ดังที่กำหนดต่อไปนี้ เป็นค่าเช่า

ในอัตราที่คำนวณรวมกันทั้งหมดของค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รับจากการให้เช่า

ทรัพย์สินของกองทรัสต์แก่ผู้เช่า ได้แก่ ค่าเช่าที่กองทรัสต์ได้รับจากการให้เช่า

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต การให้เช่าโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และการ

ให้เช่าช่วงโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ค่าเช่ารวม 

ค่าเช่ารวม เท่ากับ ค่าเช่าคงที่สุดท้าย บวกด้วย ค่าเช่าแปรผัน ซึ่งจะ

เท่ากับ EBITDA หักด้วย ส่วนแบ่งของผู้เช่า (i) หรือบวกด้วย ส่วนชดเชย

จากผู้เช่า(ii) 

โดยที่ 

EBITDA หมายถึง กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและ

ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนตามสูตรการคำนวณที่

อยู่ในข้อ (5) ท้ายนี้ 

ทั้งนี้ ส่วนแบ่งของผู้เช่า(i)  ห ม า ย ถ ึ ง  ก ร ณ ี ท ี ่  EBITDA 

มากกว่าหรือเท่ากับ ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า(ii) หมายถึง กรณีที่ EBITDA น้อย

กว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

2. ค่าเช่าคงที่รายปี (Fixed Rental) 

ค่าเช่าคงที่รายปี หมายถึง ค่าเช่าคงที่เร่ิมต้นในแต่ละปี หรือ ค่าเช่าคงที่

สุดท้ายในแต่ละปี (แล้วแต่กรณี) 

โดยที่ 

2.1 ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

(Â) กรณีที่เป็นปีที่ต่อสัญญาเช่า 
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ที่ ข้อสัญญาตามสัญญาฉบบัปัจจบุัน ข้อสัญญาที่เสนอขอให้อนุมัติแก้ไข 

เท่ากับ 205,000,000 บาทต่อปี หรือ 2 ใน 3 ของค่าเฉลี่ย

ของค่าเช่ารวมย้อนหลัง 3 (สาม) ปีก ่อนหน้า แล้วแต่

จำนวนใดจะมากกว่า 

(Ã) กรณีในระหว่าง 3 ปี ที ่ไม่ใช่เป็นปีที ่ต ่อสัญญาเท่ากับ 

205,000,000 บาทต่อปี หรือค่าเช่าคงที่สุดท้ายสำหรับปีที่

ผ่านมา แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า 

2.2 ค่าเช่าคงที่สุดท้าย เท่ากับ ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น หรือ 2 ใน 3 ของค่า

เช่ารวมในปีนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากัน 

ผู้เช่าตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่าคงที่

เร่ิมต้นแต่ละปีให้กับกองทรัสต์ ดังนี้ 

เดือน สัดส่วนของค่าเช่าคงที่เริม่ต้น
แต่ละปี (ร้อยละ) 

มกราคม 12.50 

กุมภาพันธ ์ 12.50 

มีนาคม 10.00 

เมษายน 10.00 

พฤษภาคม 5.00 

มิถุนายน 5.00 

กรกฎาคม 5.00 

สิงหาคม 5.00 

กันยายน 5.00 

ตุลาคม 7.50 

พฤศจิกายน 10.00 

ธันวาคม 12.50 

 

ทั้งนี้ ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าคงที่เริ ่มต้นทั้งหมดที่ผู้เช่า

ชำระให้แก่กองทรัสต์ น้อยกว่าค่าเช่าคงที่สุดท้ายตามผลลัพธ์ที่ได้จาก

การคำนวณตามสูตรคำนวณในข้างต้น โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของผู้เช่า

ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินภายใน หรืองบการเงินประจำปีที่ตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชีของผู้เช่า ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความ

เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) (แล้วแต่กรณี) โดยที่ผู้เช่าตกลงที่จะ

ชำระค่าเช่าคงที ่สุดท้ายส่วนที ่ขาดให้แก่กองทรัสต์ภายในงวดถัดไป

หลังจากการคำนวณค่าเช่าดังกล่าวได้ 

 

เท่ากับ 186,340,000 บาทต่อปี หรือ 2 ใน 3 ของค่าเฉลี่ย

ของค่าเช่ารวมย้อนหลัง 3 (สาม) ปีก ่อนหน้า แล้วแต่

จำนวนใดจะมากกว่า 

(Ã) กรณ ี ในระหว ่ า ง  3 ป ี  ท ี ่ ไม ่ ใช ่ เป ็นป ีท ี ่ ต ่ อส ัญญา 

เท่ากับ 186,340,000 บาทต่อปี หรือค่าเช่าคงที่สุดท้าย

สำหรับปีที่ผ่านมา แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า 

2.2 ค่าเช่าคงที่สุดท้าย เท่ากับ ค่าเช่าคงที่เร่ิมต้น หรือ 2 ใน 3 ของค่า

เช่ารวมในปีนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากัน 

ผู ้เช่าตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่าคงที่

เร่ิมต้นแต่ละปีให้กับกองทรัสต์ ดังนี้ 

เดือน สัดส่วนของค่าเช่าคงที่เริม่ต้น
แต่ละปี (ร้อยละ) 

มกราคม 12.50 

กุมภาพันธ ์ 12.50 

มีนาคม 10.00 

เมษายน 10.00 

พฤษภาคม 5.00 

มิถุนายน 5.00 

กรกฎาคม 5.00 

สิงหาคม 5.00 

กันยายน 5.00 

ตุลาคม 7.50 

พฤศจิกายน 10.00 

ธันวาคม 12.50 

 

ทั้งนี้ ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าคงที่เริ ่มต้นทั้งหมดที่ผู ้เช่า

ชำระให้แก่กองทรัสต์ น้อยกว่าค่าเช่าคงที่สุดท้ายตามผลลัพธ์ที่ได้จาก

การคำนวณตามสูตรคำนวณในข้างต้น โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของผู้เช่า

ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินภายใน หรืองบการเงินประจำปีที่ตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชีของผู้เช่า ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความ

เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) (แล้วแต่กรณี) โดยที่ผู้เช่าตกลงที่จะ

ชำระค่าเช่าคงที่สุดท้ายส่วนที ่ขาดให้แก่กองทรัสต์ภายในงวดถัดไป

หลังจากการคำนวณค่าเช่าดังกล่าวได้ 
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ที่ ข้อสัญญาตามสัญญาฉบบัปัจจบุัน ข้อสัญญาที่เสนอขอให้อนุมัติแก้ไข 

3. ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rental) 

ค่าเช่าแปรผัน เท่ากับ EBITDA หักด้วย ค่าเช่าคงที่สุดท้าย หักด้วย ส่วน

แบ่งของผู้เช่า(i) หรือบวกด้วย ส่วนชดเชยจากผู้เช่า(ii) ซ่ึงจะมีการคำนวณ

ในไตรมาสนั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่กรณี) 

โดยที่ 

EBITDA หมายถึง กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและ

ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนตามสูตรการคำนวณที่

อยู่ในข้อ (5) ท้ายนี้ 

ทั้งนี้ ส่วนแบ่งของผู้เช่า(i)  ห ม า ย ถ ึ ง  ก ร ณ ี ท ี ่  EBITDA 

มากกว่าหรือเท่ากับ ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า(ii) หมายถึง กรณีที ่ EBITDA น้อย

กว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

ทั้งนี้ ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าแปรผันที่ผู ้เช่าชำระให้แก่

กองทรัสต์แตกต่างจากค่าเช่าแปรผันตามผลลัพธ์ที่ได้รับจากการคำนวณ

ตามสูตรคำนวณในข้างต้น โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของผู้เช่าที่ปรากฏอยู่

ในงบการเงินภายใน หรืองบการเงินประจำปีที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ของผู้เช่าซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบ

จากสำนักงาน ก.ล.ต. (แล้วแต่กรณี) ผู้เช่าตกลงที่จะชำระค่าเช่าแปรผัน

ส่วนที่ขาดให้แก่กองทรัสต์ หรือกองทรัสต์ตกลงหักกลบค่าเช่าแปรผัน

ส่วนที่เกินกับค่าเช่าที่กองทรัสต์มีสิทธิได้รับภายในงวดถัดไปหลังจากการ

คำนวณค่าเช่าดังกล่าวได้ 

4. ส่วนแบ่งของผู้เช่า หรือ ส่วนชดเชยจากผู้เช่า 

4.1 ส่วนแบ่งของผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะ ในกรณีที่ EBITDA มากกว่า 

ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

โดยที่ 

 ส่วนแบ่งของผู ้เช่าในไตรมาสนั้นหรือในปีนั ้น (แล้วแต่กรณี) 

เท่ากับ จำนวนที่ต่ำกว่าระหว่าง 

 (i) EBITDA - ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น หรือ 

 (ii) (EBITDA - 205,000,000 บาท) x (1 - ก) 

 ก = ในอัตราร้อยละ 85 ตั ้งแต่ว ันที ่ 1 มกราคม 

2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และในอัตรา

3. ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rental) 

ค่าเช่าแปรผัน เท่ากับ EBITDA หักด้วย ค่าเช่าคงที่สุดท้าย หักด้วย ส่วน

แบ่งของผู้เช่า(i) หรือบวกด้วย ส่วนชดเชยจากผู้เช่า(ii) ซ่ึงจะมีการคำนวณ

ในไตรมาสนั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่กรณี) 

โดยที่ 

EBITDA หมายถึง กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและ

ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนตามสูตรการคำนวณที่

อยู่ในข้อ (5) ท้ายนี้ 

ทั้งนี้ ส่วนแบ่งของผู้เช่า(i)  ห ม า ย ถ ึ ง  ก ร ณ ี ท ี ่  EBITDA 

มากกว่าหรือเท่ากับ ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า(ii) หมายถึง กรณีที ่ EBITDA น้อย

กว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

ทั้งนี้ ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าแปรผันที่ผู ้เช่าชำระให้แก่

กองทรัสต์แตกต่างจากค่าเช่าแปรผันตามผลลัพธ์ที่ได้รับจากการคำนวณ

ตามสูตรคำนวณในข้างต้น โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของผู้เช่าที่ปรากฏอยู่

ในงบการเงินภายใน หรืองบการเงินประจำปีที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ของผู้เช่าซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบ

จากสำนักงาน ก.ล.ต. (แล้วแต่กรณี) ผู้เช่าตกลงที่จะชำระค่าเช่าแปรผัน

ส่วนที่ขาดให้แก่กองทรัสต์ หรือกองทรัสต์ตกลงหักกลบค่าเช่าแปรผัน

ส่วนที่เกินกับค่าเช่าที่กองทรัสต์มีสิทธิได้รับภายในงวดถัดไปหลังจากการ

คำนวณค่าเช่าดังกล่าวได้ 

4. ส่วนแบ่งของผู้เช่า หรือ ส่วนชดเชยจากผู้เช่า 

4.1 ส่วนแบ่งของผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะ ในกรณีที่ EBITDA มากกว่า 

ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

โดยที่ 

 ส่วนแบ่งของผู ้เช่าในไตรมาสนั ้นหรือในปีนั ้น (แล้วแต่กรณี) 

เท่ากับ จำนวนที่ต่ำกว่าระหว่าง 

 (i) EBITDA - ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น หรือ 

 (ii) (EBITDA - 186,340,000 บาท) x (1 - ก) 

 ก = ในอัตราร้อยละ 85 ตั ้งแต่ว ันที ่ 1 มกราคม 

2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และในอัตรา
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ที่ ข้อสัญญาตามสัญญาฉบบัปัจจบุัน ข้อสัญญาที่เสนอขอให้อนุมัติแก้ไข 

ร้อยละ 80 หรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 

เป็นต้นไป 

4.2 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะ ในกรณีที่ EBITDA น้อย

กว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

โดยที่ 

ส่วนชดเชยจากผู้เช่า = ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น - EBITDA 

โดย ณ สิ้นปี ค่าเช่าคงที่เริ่มต้นจะเท่ากับค่าเช่าคงที่สุดท้าย 

ทั้งนี้ ในการคำนวณส่วนแบ่งของผู้เช่าหรือส่วนชดเชยจากผู้เช่ารายไตร

มาส จะคำนวณโดยใช้ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น หรือจำนวนเงิน 205,000,000 

บาท ตามอัตราส่วนของผลรวมของ “สัดส่วนของค่าเช่าคงที่เริ่มต้นแต่

ละปี” ตามที่ระบุในตารางข้อ (2) ข้างต้น 

5. กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน (EBITDA) 

EBITDA = (ข - ค - ง - จ) 

โดยที่ 

ข = รายได้รวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (รายได้ค่า

ห้องพัก รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มและรายได้จาก

การดำเนินงานอื ่น ๆ) ในไตรมาสนั ้นหรือในปีนั้น 

(แล้วแต่กรณ)ี 

ค = ต้นทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (ต้นทุนค่า

ห้องพัก ต้นทุนค่าอาหารและเครื่องดื่มและต้นทุนจาก

การดำเนินงานอื ่น ๆ) ในไตรมาสนั ้นหรือในปีนั้น 

(แล้วแต่กรณี) 

ง = ค่าใช้จ่ายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบ

กิจการโรงแรม ในไตรมาสนั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่

กรณี) 

จ = ค่าใช้จ่ายรวมการดำเนินงานอื ่นจากการประกอบ

กิจการโรงแรม (ภาษีโรงเรือน ค่าธรรมเนียมการ

บร ิหารโรงแรม ค ่าธรรมเน ียมประกันภัยธ ุรกิจ

หยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ

ค่าธรรมเนียมประกันภัยเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก 

ร้อยละ 80 หรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 

เป็นต้นไป 

4.2 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะ ในกรณีที่ EBITDA น้อย

กว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

โดยที่ 

ส่วนชดเชยจากผู้เช่า = ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น - EBITDA 

โดย ณ สิ้นปี ค่าเช่าคงที่เริ่มต้นจะเท่ากับค่าเช่าคงที่สุดท้าย 

ทั้งนี้ ในการคำนวณส่วนแบ่งของผู้เช่าหรือส่วนชดเชยจากผู้เช่ารายไตร

มาส จะคำนวณโดยใช้ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น หรือจำนวนเงิน 186,340,000 

บาท ตามอัตราส่วนของผลรวมของ “สัดส่วนของค่าเช่าคงที่เริ ่มต้นแต่

ละปี” ตามที่ระบุในตารางข้อ (2) ข้างต้น 

5 กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน (EBITDA) 

EBITDA = (ข - ค - ง - จ) 

โดยที่ 

ข = รายได้รวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (รายได้ค่า

ห้องพัก รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มและรายได้จาก

การดำเนินงานอื ่น ๆ) ในไตรมาสนั ้นหรือในปีนั้น 

(แล้วแต่กรณ)ี 

ค = ต้นทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (ต้นทุนค่า

ห้องพัก ต้นทุนค่าอาหารและเครื่องดื่มและต้นทุนจาก

การดำเนินงานอื ่น ๆ ) ในไตรมาสนั ้นหรือในปีนั้น 

(แล้วแต่กรณี) 

ง = ค่าใช้จ่ายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบ

กิจการโรงแรม ในไตรมาสนั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่

กรณี) 

จ = ค่าใช้จ่ายรวมการดำเนินงานอื ่นจากการประกอบ

กิจการโรงแรม (ภาษีโรงเรือน ค่าธรรมเนียมการ

บร ิหารโรงแรม ค ่าธรรมเน ียมประกันภัยธ ุรกิจ

หยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ

ค่าธรรมเนียมประกันภัยเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก 
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ที่ ข้อสัญญาตามสัญญาฉบบัปัจจบุัน ข้อสัญญาที่เสนอขอให้อนุมัติแก้ไข 

(Public Liabilities Insurance) เป็นต้น) ในไตรมาส

นั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่กรณี) 

(Public Liabilities Insurance) เป็นต้น) ในไตรมาส

นั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่กรณี) 

2.  สัญญาเช่าช่วง สำหรับโครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

 ค่าเช่า 

ค่าเช่าที่ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระให้แก่กองทรัสต์ดังที่กำหนดต่อไปนี้ เป็นค่าเช่า

ในอัตราที่คำนวณรวมกันทั้งหมดของค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รับจากการให้เช่า

ทรัพย์สินของกองทรัสต์แก่ผู้เช่า ได้แก่ ค่าเช่าที่กองทรัสต์ได้รับจากการให้เช่า

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต การให้เช่าโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และการ

ให้เช่าช่วงโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าเช่ารวม 

ค่าเช่ารวม เท่ากับ ค่าเช่าคงที่สุดท้าย บวกด้วย ค่าเช่าแปรผัน ซึ่งจะ

เท่ากับ EBITDA หักด้วย ส่วนแบ่งของผู้เช่า (i) หรือบวกด้วย ส่วนชดเชย

จากผู้เช่า(ii) 

โดยที่ 

EBITDA หมายถึง กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและ

ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนตามสูตรการคำนวณที่

อยู่ในข้อ (5) ท้ายนี้ 

ทั้งนี้ ส่วนแบ่งของผู้เช่า(i)  ห ม า ย ถ ึ ง  ก ร ณ ี ท ี ่  EBITDA 

มากกว่าหรือเท่ากับ ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า(ii) หมายถึง กรณีที ่ EBITDA น้อย

กว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

(2) ค่าเช่าคงที่รายปี (Fixed Rental) 

ค่าเช่าคงที่รายปี หมายถึง ค่าเช่าคงที่เริ่มต้นในแต่ละปี หรือ ค่าเช่าคงที่

สุดท้ายในแต่ละปี (แล้วแต่กรณี) 

โดยที่ 

2.1 ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

(ก) กรณีที่เป็นปีที่ต่อสัญญาเช่า 

เท่ากับ 205,000,000 บาทต่อปี หรือ 2 ใน 3 ของค่าเฉลี่ย

ของค่าเช่ารวมย้อนหลัง 3 ปีก่อนหน้า แล้วแต่จำนวนใดจะ

มากกว่า 

ค่าเช่า 

ค่าเช่าที่ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระให้แก่กองทรัสต์ดังที่กำหนดต่อไปนี้ เป็นค่าเช่า

ในอัตราที่คำนวณรวมกันทั้งหมดของค่าเช่าที่กองทรัสต์จะได้รับจากการให้เช่า

ทรัพย์สินของกองทรัสต์แก่ผู้เช่า ได้แก่ ค่าเช่าที่กองทรัสต์ได้รับจากการให้เช่า

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต การให้เช่าโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และการ

ให้เช่าช่วงโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าเช่ารวม 

ค่าเช่ารวม เท่ากับ ค่าเช่าคงที่สุดท้าย บวกด้วย ค่าเช่าแปรผัน ซึ่งจะ

เท่ากับ EBITDA หักด้วย ส่วนแบ่งของผู้เช่า (i) หรือบวกด้วย ส่วนชดเชย

จากผู้เช่า(ii) 

โดยที่ 

EBITDA หมายถึง กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและ

ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนตามสูตรการคำนวณที่

อยู่ในข้อ (5) ท้ายนี้ 

ทั้งนี้ ส่วนแบ่งของผู้เช่า(i)  ห ม า ย ถ ึ ง  ก ร ณ ี ท ี ่  EBITDA 

มากกว่าหรือเท่ากับ ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า(ii) หมายถึง กรณีที่ EBITDA น้อยกว่า 

ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

(2) ค่าเช่าคงที่รายปี (Fixed Rental) 

ค่าเช่าคงที่รายปี หมายถึง ค่าเช่าคงที่เร่ิมต้นในแต่ละปี หรือ ค่าเช่าคงที่

สุดท้ายในแต่ละปี (แล้วแต่กรณี) 

โดยที่ 

2.1 ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

(ก) กรณีที่เป็นปีที่ต่อสัญญาเช่า 

เท่ากับ 186,340,000 บาทต่อปี หรือ 2 ใน 3 ของค่าเฉลี่ย

ของค่าเช่ารวมย้อนหลัง 3 ปีก่อนหน้า แล้วแต่จำนวนใดจะ

มากกว่า 
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ที่ ข้อสัญญาตามสัญญาฉบบัปัจจบุัน ข้อสัญญาที่เสนอขอให้อนุมัติแก้ไข 

(ข) กรณีในระหว่าง 3 ปี ที่ไม่ใช่เป็นปีที่ต่อสัญญา 

เท่ากับ 205,000,000 บาทต่อปี หรือค่าเช่าคงที่สุดท้าย

สำหรับปีที่ผ่านมา แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า 

2.2 ค่าเช่าคงที่สุดท้าย เท่ากับ ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น หรือ 2 ใน 3 ของค่า

เช่ารวมในปีนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากัน 

ผู้เช่าตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่าคงที่

เร่ิมต้นแต่ละปีให้กับกองทรัสต์ ดังนี้ 

เดือน สัดส่วนของค่าเช่าคงที่เริม่ต้น
แต่ละปี (ร้อยละ) 

มกราคม 12.50 

กุมภาพันธ ์ 12.50 

มีนาคม 10.00 

เมษายน 10.00 

พฤษภาคม 5.00 

มิถุนายน 5.00 

กรกฎาคม 5.00 

สิงหาคม 5.00 

กันยายน 5.00 

ตุลาคม 7.50 

พฤศจิกายน 10.00 

ธันวาคม 12.50 

 

ทั้งนี้ ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าคงที่เริ ่มต้นทั้งหมดที่ผู้เช่า

ชำระให้แก่กองทรัสต์ น้อยกว่าค่าเช่าคงที่สุดท้ายตามผลลัพธ์ที่ได้จาก

การคำนวณตามสูตรคำนวณในข้างต้น โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของผู้เช่า

ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินภายใน หรืองบการเงินประจำปีที่ตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชีของผู้เช่า ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความ

เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) (แล้วแต่กรณี) โดยที่ผู้เช่าตกลงที่จะ

ชำระค่าเช่าคงที ่สุดท้ายส่วนที ่ขาดให้แก่กองทรัสต์ภายในงวดถัดไป

หลังจากการคำนวณค่าเช่าดังกล่าวได้ 

(3) ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rental) 

ค่าเช่าแปรผัน เท่ากับ EBITDA หักด้วย ค่าเช่าคงที่สุดท้าย หักด้วย ส่วน

แบ่งของผู้เช่า(i) หรือบวกด้วย ส่วนชดเชยจากผู้เช่า(ii) ซ่ึงจะมีการคำนวณ

ในไตรมาสนั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่กรณี) 

(ข) กรณีในระหว่าง 3 ปี ที่ไม่ใช่เป็นปีที่ต่อสัญญา 

เท่ากับ 186,340,000 บาทต่อปี หรือค่าเช่าคงที่สุดท้าย

สำหรับปีที่ผ่านมา แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า 

2.2 ค่าเช่าคงที่สุดท้าย เท่ากับ ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น หรือ 2 ใน 3 ของค่า

เช่ารวมในปีนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากัน 

ผู ้เช่าตกลงจะจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่าคงที่

เร่ิมต้นแต่ละปีให้กับกองทรัสต์ ดังนี้ 

เดือน สัดส่วนของค่าเช่าคงที่เริม่ต้น
แต่ละปี (ร้อยละ) 

มกราคม 12.50 

กุมภาพันธ ์ 12.50 

มีนาคม 10.00 

เมษายน 10.00 

พฤษภาคม 5.00 

มิถุนายน 5.00 

กรกฎาคม 5.00 

สิงหาคม 5.00 

กันยายน 5.00 

ตุลาคม 7.50 

พฤศจิกายน 10.00 

ธันวาคม 12.50 

 

ทั้งนี้ ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าคงที่เริ ่มต้นทั้งหมดที่ผู ้เช่า

ชำระให้แก่กองทรัสต์ น้อยกว่าค่าเช่าคงที่สุดท้ายตามผลลัพธ์ที่ได้จาก

การคำนวณตามสูตรคำนวณในข้างต้น โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของผู้เช่า

ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินภายใน หรืองบการเงินประจำปีที่ตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชีของผู้เช่า ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความ

เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) (แล้วแต่กรณี) โดยที่ผู้เช่าตกลงที่จะ

ชำระค่าเช่าคงที่สุดท้ายส่วนที ่ขาดให้แก่กองทรัสต์ภายในงวดถัดไป

หลังจากการคำนวณค่าเช่าดังกล่าวได้ 

(3) ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rental) 

ค่าเช่าแปรผัน เท่ากับ EBITDA หักด้วย ค่าเช่าคงที่สุดท้าย หักด้วย ส่วน

แบ่งของผู้เช่า(i) หรือบวกด้วย ส่วนชดเชยจากผู้เช่า(ii) ซ่ึงจะมีการคำนวณ

ในไตรมาสนั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่กรณี) 
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ที่ ข้อสัญญาตามสัญญาฉบบัปัจจบุัน ข้อสัญญาที่เสนอขอให้อนุมัติแก้ไข 

โดยที่ 

EBITDA หมายถึง กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและ

ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนตามสูตรการคำนวณที่

อยู่ในข้อ (5) ท้ายนี้ 

ทั้งนี้ ส่วนแบ่งของผู้เช่า(i)  ห ม า ย ถ ึ ง  ก ร ณ ี ท ี ่  EBITDA 

มากกว่าหรือเท่ากับ ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า(ii) หมายถึง กรณีที ่ EBITDA น้อย

กว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

ทั้งนี้ ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าแปรผันที่ผู ้เช่าชำระให้แก่

กองทรัสต์แตกต่างจากค่าเช่าแปรผันตามผลลัพธ์ที่ได้รับจากการคำนวณ

ตามสูตรคำนวณในข้างต้น โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของผู้เช่าที่ปรากฏอยู่

ในงบการเงินภายใน หรืองบการเงินประจำปีที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ของผู้เช่าซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบ

จากสำนักงาน ก.ล.ต. (แล้วแต่กรณี) ผู้เช่าตกลงที่จะชำระค่าเช่าแปรผัน

ส่วนที่ขาดให้แก่กองทรัสต์ หรือกองทรัสต์ตกลงหักกลบค่าเช่าแปรผัน

ส่วนที่เกินกับค่าเช่าที่กองทรัสต์มีสิทธิได้รับภายในงวดถัดไปหลังจากการ

คำนวณค่าเช่าดังกล่าวได้ 

(4) ส่วนแบ่งของผู้เช่า หรือ ส่วนชดเชยจากผู้เช่า 

4.1 ส่วนแบ่งของผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะ ในกรณีที่ EBITDA มากกว่า 

ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

โดยที่ 

 ส่วนแบ่งของผู ้เช่าในไตรมาสนั้นหรือในปีนั ้น (แล้วแต่กรณี) 

เท่ากับ จำนวนที่ต่ำกว่าระหว่าง 

 (i) EBITDA - ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น หรือ 

 (ii) (EBITDA - 205,000,000 บาท) x (1 - ก) 

 ก = ในอัตราร้อยละ 85 ตั ้งแต่ว ันที ่ 1 มกราคม 

2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และในอัตรา

ร้อยละ 80 หรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 

เป็นต้นไป 

4.2 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะ ในกรณีที่ EBITDA น้อย

กว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

โดยที่ 

โดยที่ 

EBITDA หมายถึง กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและ

ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนตามสูตรการคำนวณที่

อยู่ในข้อ (5) ท้ายนี้ 

ทั้งนี้ ส่วนแบ่งของผู้เช่า(i)  ห ม า ย ถ ึ ง  ก ร ณ ี ท ี ่  EBITDA 

มากกว่าหรือเท่ากับ ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า(ii) หมายถึง กรณีที ่ EBITDA น้อย

กว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

ทั้งนี้ ในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ หากค่าเช่าแปรผันที่ผู ้เช่าชำระให้แก่

กองทรัสต์แตกต่างจากค่าเช่าแปรผันตามผลลัพธ์ที่ได้รับจากการคำนวณ

ตามสูตรคำนวณในข้างต้น โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของผู้เช่าที่ปรากฏอยู่

ในงบการเงินภายใน หรืองบการเงินประจำปีที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ของผู้เช่าซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบ

จากสำนักงาน ก.ล.ต. (แล้วแต่กรณี) ผู้เช่าตกลงที่จะชำระค่าเช่าแปรผัน

ส่วนที่ขาดให้แก่กองทรัสต์ หรือกองทรัสต์ตกลงหักกลบค่าเช่าแปรผัน

ส่วนที่เกินกับค่าเช่าที่กองทรัสต์มีสิทธิได้รับภายในงวดถัดไปหลังจากการ

คำนวณค่าเช่าดังกล่าวได้ 

(4) ส่วนแบ่งของผู้เช่า หรือ ส่วนชดเชยจากผู้เช่า 

4.1 ส่วนแบ่งของผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะ ในกรณีที่ EBITDA มากกว่า 

ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

โดยที่ 

 ส่วนแบ่งของผู ้เช่าในไตรมาสนั ้นหรือในปีนั ้น (แล้วแต่กรณี) 

เท่ากับ จำนวนที่ต่ำกว่าระหว่าง 

 (i) EBITDA - ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น หรือ 

 (ii) (EBITDA - 186,340,000 บาท) x (1 - ก) 

 ก = ในอัตราร้อยละ 85 ตั ้งแต่ว ันที ่ 1 มกราคม 

2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และในอัตรา

ร้อยละ 80 หรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 

เป็นต้นไป 

4.2 ส่วนชดเชยจากผู้เช่า ให้หมายถึงเฉพาะ ในกรณีที่ EBITDA น้อย

กว่า ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น 

โดยที่ 
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ที่ ข้อสัญญาตามสัญญาฉบบัปัจจบุัน ข้อสัญญาที่เสนอขอให้อนุมัติแก้ไข 

ส่วนชดเชยจากผู้เช่า = ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น - EBITDA 

โดย ณ สิ้นปี ค่าเช่าคงที่เริ่มต้นจะเท่ากับค่าเช่าคงที่สุดท้าย 

ทั้งนี้ ในการคำนวณส่วนแบ่งของผู้เช่าหรือส่วนชดเชยจากผู้เช่ารายไตร

มาส จะคำนวณโดยใช้ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น หรือจำนวนเงิน 205,000,000 

บาท ตามอัตราส่วนของผลรวมของ “สัดส่วนของค่าเช่าคงที่เริ่มต้นแต่

ละปี” ตามที่ระบุในตารางข้อ (2) ข้างต้น 

(5) กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน (EBITDA) 

EBITDA = (ข - ค - ง - จ) 

โดยที่ 

ข = รายได้รวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (รายได้ค่า

ห้องพัก รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มและรายได้จาก

การดำเนินงานอื ่น ๆ) ในไตรมาสนั ้นหรือในปีนั้น 

(แล้วแต่กรณ)ี 

ค = ต้นทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (ต้นทุนค่า

ห้องพัก ต้นทุนค่าอาหารและเครื่องดื่มและต้นทุนจาก

การดำเนินงานอื ่น ๆ ) ในไตรมาสนั ้นหรือในปีนั้น 

(แล้วแต่กรณี) 

ง = ค่าใช้จ่ายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบ

กิจการโรงแรม ในไตรมาสนั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่

กรณี) 

จ = ค่าใช้จ่ายรวมการดำเนินงานอื ่นจากการประกอบ

กิจการโรงแรม (ภาษีโรงเรือน ค่าธรรมเนียมการ

บร ิหารโรงแรม ค ่าธรรมเน ียมประกันภัยธ ุรกิจ

หยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ

ค่าธรรมเนียมประกันภัยเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก 

(Public Liabilities Insurance) เป็นต้น) ในไตรมาส

นั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่กรณี) 

ส่วนชดเชยจากผู้เช่า = ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น - EBITDA 

โดย ณ สิ้นปี ค่าเช่าคงที่เริ่มต้นจะเท่ากับค่าเช่าคงที่สุดท้าย 

ทั้งนี้ ในการคำนวณส่วนแบ่งของผู้เช่าหรือส่วนชดเชยจากผู้เช่ารายไตร

มาส จะคำนวณโดยใช้ค่าเช่าคงที่เริ่มต้น หรือจำนวนเงิน 186,340,000 

บาท ตามอัตราส่วนของผลรวมของ “สัดส่วนของค่าเช่าคงที่เริ ่มต้นแต่

ละปี” ตามที่ระบุในตารางข้อ (2) ข้างต้น 

(5) กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน (EBITDA) 

EBITDA = (ข - ค - ง - จ) 

โดยที่ 

ข = รายได้รวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (รายได้ค่า

ห้องพัก รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มและรายได้จาก

การดำเนินงานอื ่น ๆ) ในไตรมาสนั ้นหรือในปีนั้น 

(แล้วแต่กรณ)ี 

ค = ต้นทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม (ต้นทุนค่า

ห้องพัก ต้นทุนค่าอาหารและเครื่องดื่มและต้นทุนจาก

การดำเนินงานอื ่น ๆ ) ในไตรมาสนั ้นหรือในปีนั้น 

(แล้วแต่กรณี) 

ง = ค่าใช้จ่ายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบ

กิจการโรงแรม ในไตรมาสนั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่

กรณี) 

จ = ค่าใช้จ่ายรวมการดำเนินงานอื ่นจากการประกอบ

กิจการโรงแรม (ภาษีโรงเรือน ค่าธรรมเนียมการ

บร ิหารโรงแรม ค ่าธรรมเน ียมประกันภัยธ ุรกิจ

หยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ

ค่าธรรมเนียมประกันภัยเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก 

(Public Liabilities Insurance) เป็นต้น) ในไตรมาส

นั้นหรือในปีนั้น (แล้วแต่กรณี) 
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2.6 ความเห็นของบริษัทคณะกรรมการบริษัทต่อการเข้าทำรายการ 

คณะกรรมการบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนของการคำนวณค่าเช่า
ตามสัญญาดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากค่าเช่าคงเริ่มต้นที่กองทรัสต์จะได้รับจากทรัพย์สินที่เหลืออยู่คำนวณจากสัดส่วน
ของมูลค่าของทรัพย์สินที่เหลืออยู่ต่อมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เข้าลงทุนครั้งแรก (ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก ได้แก่
โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน) 

โครงการ มูลค่าที่เขา้ลงทุน1  
(ล้านบาท) 

คิดเป็น
อัตราส่วน
ร้อยละ 

ค่าเช่าคงที่เริ่มต้นภายหลังแก้ไข
เพิ่มเติมสญัญาเชา่ทรัพย์สิน  

(บาทต่อปี) 

คิดเป็น
อัตราส่วน
ร้อยละ 

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 362.00 9.1 หักค่าเช ่าคงที ่จำนวน 18,660,000 
บาทต่อปี ออกจากค่าเช่าคงที่เริ ่มต้น
ตามสัญญาเช่าทรัพย์สินในปัจจุบัน 
(เนื่องจากกองทรัสต์จะมีการจำหน่าย
ไปซ ึ ่ ง โ ครงการ โ รงแรมด ุ ส ิ ตด ีทู  
เชียงใหม่ กองทรัสต์และ DMCO ตก
ลงจะยกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี้) 

9.1 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 2,715.00 
90.9 186,340,000 90.9 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 900.00 

รวม 3,977.00 100.0 205,000,000 100.0 

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของโรงแรมย้อนหลัง
ระหว่างปี 2558 ถึง 2562 (5 ปีก่อนได้รับผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)) สัดส่วนของค่าเช่าคงทีเ่ริ่มต้นท่ีกองทรัสต์จะได้รับจากทรัพย์สินท่ีเหลือ มากกว่าสัดส่วนค่าเฉลี่ยของกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี 
และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของโรงแรมย้อนหลังระหว่างปี 2558 ถึง 2562 ของทรัพย์สินที่เหลือ 

โครงการ ค่าเฉลี่ยของกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษ ี
และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของ
โรงแรมย้อนหลังระหว่างปี 2558 – 

2562 (ล้านบาทต่อปี) 

คิดเป็น
อัตราส่วน
ร้อยละ 

ค่าเช่าคงที่เริ่มต้นภายหลังแก้ไข
เพิ่มเติมสญัญาเชา่ทรัพย์สิน  

(บาทต่อปี) 

คิดเป็น
อัตราส่วน
ร้อยละ 

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 33.20 14.6 หักค่าเช่าคงที ่จำนวน 18,660,000 
บาทต่อปี ออกจากค่าเช่าคงที่เริ่มต้น
ตามสัญญาเช่าทรัพย์สินในปัจจุบัน 
(เนื่องจากกองทรัสต์จะมีการจำหน่าย
ไปซ ึ ่ ง โครงการโรงแรมด ุ ส ิ ตด ีทู  
เชียงใหม่ กองทรัสต์และ DMCO ตก
ลงจะยกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี้) 

9.1 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 109.30 
85.4 186,340,000 90.9 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 84.87 

รวม 227.37 100.0 205,000,000 100.0 

 
1  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานีเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ต่อมากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

ได้แปลงสภาพเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 
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ประกอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการจำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และการเลิกสัญญาเช่าสำหรับโครงการโรงแรมดุสติดีทู เชียงใหม่ ซึ่งการจำหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวจะทำให้กองทรัสต์ได้รับค่าตอบแทนในราคาจำนวน 450,000,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วน
อุปกรณ์โรงแรม) 

3. ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ 

3.1 วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเข้าทำรายการ 

กองทรัสต์ DREIT พิจารณาการเลิกสัญญาเช่าระหว่างกองทรัสต์ DREIT กับ DMCO เพื่อให้ทรัพย์สินในโครงการ
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ซึ่งกองทรัสต์ DREIT พิจารณาจำหน่ายให้แก่ AWC ตามที่ได้รับข้อเสนอซื้อทรัพย์สินดังกล่าว ในราคา
เหมารวมสุทธิจำนวน 450,000,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนอุปกรณ์โรงแรม) ไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันตามสัญญา
เช่าสำหรับโครงการ D2CM อีกต่อไป 

นอกจากนี้ เนื่องจากปัจจุบันอัตราค่าเช่าสำหรับทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ DREIT ลงทุนในโครงการ DTLP โครงการ
D2CM และโครงการ DTHH (“ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรก”) เป็นค่าเช่าท่ีคำนวณรวมกันท้ังหมดของค่าเช่าท่ีกองทรัสต์ 
DREIT จะได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรกแก่ DMCO ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการจำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินในโครงการ D2CM และการเลิกสัญญาเช่าสำหรับโครงการ D2CM จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการเข้าทำรายการเลิกสัญญาเช่าทรัพยส์ิน
ของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมถึงผลกระทบจากการเข้าทำรายการ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติการทำรายการในครัง้
นี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอแนะนำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน
เอกสารต่างๆ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหน่วยทรัสต์ในครั้งนี ้ด้วย เพื ่อใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจ
ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเพื่อลงมติได้อย่างเหมาะสม 
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3.2 ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ 

3.2.1 ข้อดีของการเข้าทำรายการ 

(1) เป็นการปฏิบัติตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง และสังหาริมทรัพย์สำหรับการจำหน่ายไปซ่ึง
ทรัพย์สิน 

ตามสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง และสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ได้
กำหนดข้อตกลงไว้ว่า กองทรัสต์ DREIT จะต้องดำเนินการเลิกสัญญาเช่าสำหรับโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ ระหว่างกองทรัสต์ DREIT กับ DMCO ตามสัญญาฉบับลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2553 (รวมถึงที่แก้ไข
เพิ่มเติมและที่มีการต่ออายุออกไป) โดยให้มีผลในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ เพื่อให้เมื่อมีการจำหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ให้แก่ บริษัท ทรัพย์ ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จำกัด ในราคา
เหมารวมสุทธิจำนวน 450,000,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนอุปกรณ์โรงแรม) หรือ ที่
กองทรัสต์พิจารณาจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นบุคคลตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณากำหนด ในราคาที่
ทำให้กองทรัสต์ได้รับผลประโยชน์รวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.8 ของราคาตามข้อเสนอซื้อที่กองทรัสต์
ได้รับจาก AWC (ราคาเหมารวมสุทธิจำนวน 450,000,000 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนอุปกรณ์
โรงแรม) ดังนั้น การทำรายการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปดังกล่าว ทำให้กองทรัสต์ 
DREIT ไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าสำหรับโครงการโรงแรมดุสติดีทู เชียงใหม่อีกต่อไป ซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม ่

(2) มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าคงที่ใหม่จากการเจรจาของกองทรัสต์ DREIT สูงกว่าค่าเช่าคงที่อ้างอิงจาก
สัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุงในอดีต 

เมื่อพิจารณาค่าเช่าคงที่ใหม่จากผลการเจรจาต่อรองของผู้จัดการกองทรัสต์ (DTPR) กับผู้เช่า (DMCO) โดย
อ้างอิงจากสัดส่วนเงินลงทุนตั้งต้นของ D2CM ที่ร้อยละ 9.10 ของเงินลงทุนตั้งต้นท้ังหมด เพื่อเป็นสัดส่วนท่ี
ลดลงจากค่าเช่าคงที่เดิมที่ 205.00 ลบ. จะทำให้ค่าเช่าคงท่ีใหม่ต่อปีเท่ากับ 186.34 ลบ. และหากพิจารณา
การคำนวณค่าเช่าคงที่อ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุงเฉลี่ยในอดีตของ D2CM คิดเป็นสัดสว่น
ร้อยละ 15.10 ของ EBITDA รวมทั้ง 3 โรงแรม (D2CM DTLP และ DTHH) ซึ่งเป็นสัดส่วนเฉลี่ยในช่วงก่อน
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปี 2559 – 2562 จะทำให้ค่าเช่าคงที่ต่อปีเท่ากับ 174.05 ลบ. ดังนั้น ค่า
เช่าคงทีใ่หม่จากผลการเจรจาต่อรองของผู้จัดการกองทรัสต์ (DTPR) กับผู้เช่า (DMCO) จึงสูงกว่าค่าเช่าคงที่
อ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุงเฉลี่ยในอดีตของ D2CM จึงทำให้ผู้ถือหน่วยได้ประโยชนจ์าก
การเข้าทำรายการดังกล่าว โดยรายละเอียดของค่าเช่าใหม่ที่ใช้ในการคำนวณมี ดังน้ี 

สัดส่วนการคำนวณ สัดส่วน (ร้อยละ) ค่าเช่าคงที่ใหม่ (ลบ.) 

สัดส่วนเงินลงทุนตั้งต้นของ D2CM  9.10% 186.34 /1 

สัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุงเฉลี่ยในอดีต 
ปี 2559 - 2562 

15.10% 174.05 

หมายเหต:ุ /1ค่าเช่าคงที่ใหม่จากผลการเจรจาต่อรองของผู้จัดการกองทรัสต์ (DTPR) กับผู้เช่า (DMCO) 
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นอกจากนี้ ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณ “มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที ่คำนวณโดยอ้างอิงสัดส่วน 
EBITDA หลังการปรับปรุงเฉลี่ยในอดีต” เท่ากับ 1,383.16 ลบ. เปรียบเทียบกับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าคง
จากผลของการเจรจาต่อรองของผู้จัดการกองทรัสต์ (DTPR) กับผู้เช่า (DMCO) เท่ากับ 1,403.52 ลบ. 
ดังนั้น กองทรัสต์ DREIT จึงยังได้รับประโยชน์จากการทำรายการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ (โปรดพิจารณารายละเอียด
การคำนวณเพิ่มเติมใน ข้อ 4.1 ความเหมาะสมของราคา) 

(3) ลดกระบวนการและความยุ่งยากในการเข้าทำรายการแก้ไขสัญญาเช่า 

เนื่องจากการทำรายการเป็นการแก้ไขสัญญาเช่าทรัพย์สิน ซึ่งผู้เช่า (DMCO) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดยีวกัน ได้แก่ DUSIT ซึ่ง DUSIT และ DMCO มีความรู้ความ
เข้าใจเกี ่ยวกับธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างดี ดังนั ้น การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี ่ยวข้องจึงสามารถลด
กระบวนการและความยุ่งยากในการแก้ไขสัญญาเช่าได้ หากทำรายการกับผู้เช่าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อาจ
ทำให้ใช้เวลานานกว่าปกติในการสอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้อง (due diligence) นอกจากนี้ เงื่อนไขหรือ
ข้อตกลงในสัญญาของบุคคลภายนอกอาจเข้มงวดและไม่ยืดหยุ่นเท่ากับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
และกองทรัสต์ DREIT ยังสามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ง่ายกว่าอีกดว้ย 

3.2.2 ข้อด้อยของการเข้าทำรายการ 

(1) อาจเกิดข้อสงสัยในการทำรายการ 

การเข้าทำรายการแก้ไขสัญญาเช่าระหว่างกองทรัสต์ DREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์อาจ
ทำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องของค่าเช่า ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ในการแก้ไขสัญญา โดยทางกองทรัสต์ 
DREIT อาจจะไม่สามารถเจรจาต่อรองหรือกำหนดเง่ือนไขต่างๆ ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับการทำรายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ท่ีกองทรัสต์ DREIT ควรจะได้รับ 

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องผ่านการศึกษาข้อมูลและสอบทานโดยผู้จัดการกองทรัสต์ 
ทรัสตี และที่ปรึกษาต่างๆ ของ DREIT เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการกำกับดูแลเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ก่อนท่ีจะมีมติให้เข้าทำรายการ  

3.2.3 ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ 

(1) ความล่าช้าของการทำรายการอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น 

เนื ่องจากสัญญาเช่าของทั้ง 3 โครงการโรงแรมจะครบกำหนดในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 หากการทำ
รายการแก้ไขสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี ่ยวโยงเกิดขึ ้นหลังจากวันที่หมดสัญญาเช่าดังกล่าว อาจทำให้
กองทรัสต์ DREIT มีค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาเช่าทั้ง 3 โรงแรม เช่น ค่าอากรแสตมป์ในการต่อสัญญาเช่า 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิมดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย 
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4. ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไข 

4.1 ความเหมาะสมของราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นต่อรายการการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไป
และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์ (DTPR) ได้ทำการเจรจาต่อรองกับผู้
เช่า (DMCO) ซึ่งทำให้ได้ค่าเช่าคงที่ใหม่เท่ากับ 186.34 ล้านบาท (ค่าเช่าคงที่ตามสัญญาในปัจจุบันเท่ากับ 205.00 
ล้านบาท) ซึ่งเกิดจากการคำนวณโดยการลดค่าเช่าคงที่ในส่วนของ D2CM โดยอ้างอิงจากสัดส่วนของการลงทุนใน
โรงแรม D2CM เปรียบเทียบกับเงินลงทุนรวมครั้งแรกของทั้ง 3 โรงแรมในประเทศไทย (DTLP DTHH และ D2CM) 
ซึ่งสัดส่วนที่ลดลงดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 9.10 ของค่าเช่าคงทีต่ามสัญญาเช่าในปัจจุบันที่ 205.00 ล้านบาท 

ที่ปรึกษาทางการอิสระได้พิจารณาแนวทางการคำนวณค่าเช่าคงที่ด้วยหลักการอื่น ได้แก่ 1) สัดสว่นรายได้
ในอดีต 2) สัดส่วนรายได้จากการประมาณการในอนาคต 3) สัดส่วนของผลกำไรจากการดำเนินงานโรงแรมหลังหัก
ค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณค่าเช่า (EBITDA หลังการปรับปรุง)2 ในอดีต และ 4) สัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุงจากการ
ประมาณการในอนาคต เป็นต้น 

ทั้งนี้ การนำสัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุงในอดีตช่วงปี 2559 ถึง 2562 ของ D2CM ที่ร้อยละ 15.11 
จะคำนวณค่าเช่าคงที่ใหม่ได้เท่ากับ 174.05 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวสะท้อนผลประกอบการที่ได้จากการดำเนิน
กิจการในช่วงเวลาปกติของ D2CM ที่เกิดขึ้นจริงก่อนการแพร่ระบาด COVID-19 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
ใช้สัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุงในอดีตในการพิจารณาเปรียบเทียบในการทำรายการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการกระแสเงินสดจากค่าเช่ารวมที่กองทรัสต์คาดว่าจะได้รบั (ค่าเช่าคงท่ี
และค่าเช่าผันแปร) อ้างอิงจากค่าเช่าคงที่ที่ได้จากการเจรจาของ DREIT (สัดส่วนลงทุนตั้งต้นของ D2CM ที่ ร้อยละ 
9.1) และประมาณการกระแสเงินสดจากค่าเช่ารวมที่กองทรัสต์คาดว่าจะได้รบั (ค่าเช่าคงที่และค่าเช่าผันแปร) จากค่า
เช่าคงที่ที่ใช้สัดส่วน EBITDA ของ D2CM หลังการปรับปรุงในอดีตที่ร้อยละ 15.11 และคิดลดด้วยอัตราถัวเฉลี่ยถัว
น้ำหนักของต้นทุนทางการเงิน (WACC) ซึ่งจะได้มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่ารวมจาก 2 กรณีข้างต้น ณ วันท่ี 1 มกราคม 
2566 ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันท่ีเกิดรายการฯ ในครั้งนี ้

สมมติฐานผลประกอบการโรงแรม DTLP DTHH และ D2CM และสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่ารวมมี ดังนี้  

  

 
2 ผลกำไรจากการดำเนินงานโรงแรมหลังหักค่าใชจ้่ายเพื่อคำนวณค่าเช่า (EBITDA หลังการปรับปรุง) เป็นกำไรจากการดำเนนิงานของโรงแรมหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องสำหรับผู้ให้เช่าตามท่ีระบุใน

สัญญาเช่าท้ังสามโรงแรม (D2CM DTLP และ DTHH) เพื่อนำไปคำนวณค่าเช่าตามสูตรการคำนวณค่าเชา่ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้แก่ ค่าธรรมเนียมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) และค่าธรรมเนียมประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในสมมติฐานค่าใชจ้่ายสำหรับผู้ใหเ้ช่าของท้ังสามโรงแรม 
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1. สมมติฐานการดำเนินงานของโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ (D2CM) 

1.1 สมมติฐานด้านรายได้ 

สมมติฐาน โรงแรมดสุิต ดีท ูเชยีงใหม ่(D2CM) 

จำนวนหอ้งพัก 130 ห้อง 

ประเภททรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) - ปี 2565: ประมาณการเท่ากับอัตราการเข้าพักของหกเดือนแรกปี 2565 ร้อยละ 56.28 
- ปี 2566 – 2568: เท่ากับร้อยละ 60.04  71.33 และ 78.86 ตามลำดับ อัตราการเติบโต ร้อยละ 

7.53 ต่อปีเพื่อให้เท่ากับอัตราการเข้าพักเฉลี่ย ปี 2560 – 2562 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่
โรงแรมจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19) โดยใช้ระยะเวลาถึงปี 2568 ใน
การฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรม (ที่มา: วิจัยกรุงศรี /1) 

- ปี 2569 เป็นต้นไป: เท่ากับร้อยละ 78.86 คงที่ตลอดประมาณการ 
อัตราค่าห้องพักเฉลีย่ (ADR: Average 
Daily Rate)  

- ปี 2565: ประมาณการเท่ากับอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยหกเดือนแรกปี 2565 เท่ากับ 1,347.30 
บาท/ ห้อง/ คืน 

- ปี 2566 – 2568: เท่ากับ 1,679.35 บาท/ ห้อง/ คืน  2,093.24 บาท/ ห้อง/ คืน และ 2,609.14 
บาท/ ห้อง/ คืน ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.06 ต่อปี เพื่อให้เท่ากับอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย ปี 
2560 – 2562 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่โรงแรมจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19) โดยใช้ระยะเวลาถึงปี 2568 ในการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรม (ที่มา: วิจัยกรุงศรี /1) 

ปี 2569 เป็นต้นไป: ปี 2569 เท่ากับ 2,618.49 / ห้อง/ คืน ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.36 ต่อปีตั้งแต่ปี 
2569 จนสิ้นสุดประมาณการ อา้งอิงจากอัตราการเติบโตของอัตราค่าหอ้งพักเฉลี่ยปี 2560 - 2562 

รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ร้อยละ 23.48 ของรายได้ค่าห้องพัก อา้งอิงอัตรารายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มต่อรายได้ค่าห้องพัก
เฉลี่ย ปี 2560 – 2562 

รายได้ค่าบริการอื่น 
ร้อยละ 5.32 ของรายได้ค่าหอ้งพัก อ้างอิงอัตรารายได้ค่าบริการอื่นต่อรายได้ค่าห้องพักเฉลีย่   ป ี
2560 – 2562 

ค่าเช่าอื่น 
ร้อยละ 0.62 ของรายได้ค่าห้องพัก อา้งอิงอัตรารายได้ค่าเช่าอื่นต่อรายได้ค่าห้องพักเฉลี่ย ป ี2560 – 
2562 

หมายเหตุ: /1 บทวิเคราะห์จากวิจัยกรุงศรีฯ แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย 2565 - 2567 หน้า 55 “โรงแรม” เดือนมกราคม 2565 ระบุวา่การฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมจะ
กลับมาเท่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19) ในปี 2568 

1.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 

สมมติฐาน โรงแรมดสุิต ดีท ูเชยีงใหม ่(D2CM) 

ต้นทุนการดำเนินงาน  

ต้นทุนห้องพัก ร้อยละ 17.82 ของรายได้ค่าห้องพัก อ้างอิงจากอัตราเฉลี่ย ปี 2560 – 2562 

ต้นทุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 40.04 ของรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อ้างอิงจากอัตราเฉลี่ย ปี 2560 – 2562 

ต้นทุนค่าบริการอื่น ร้อยละ 56.85 ของรายได้ค่าบริการอื่น อ้างอิงจากอัตราเฉลี่ย ปี 2560 – 2562 

ต้นทุนค่าพนักงาน 
ปี 2566 – 2568: ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.10 ต่อปี ตามแผนการบริหารต้นทุนพนักงานตามนโยบาย
ฝ่ายบริหาร 
ปี 2569 เป็นต้นไป: ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 จนสิ้นสุดประมาณการตามนโยบายฝ่ายบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการขาย ร้อยละ 0.48 ของรายได้รวม อ้างอิงจากอัตราเฉลี่ย ปี 2560 – 2562 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ตามอัตราเงินเฟ้อประมาณการโดย IMF 
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สมมติฐาน โรงแรมดสุิต ดีท ูเชยีงใหม ่(D2CM) 

ค่าใช้จ่ายพนกังานฝ่ายขายและบริหาร 
ปี 2566 – 2568: ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 ต่อปี ตามแผนการบริหารต้นทุนพนักงานตามนโยบายฝา่ย
บริหาร 
ปี 2569 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 จนสิ้นสุดประมาณการตามนโยบายฝ่ายบริหาร 

ค่าใช้จ่ายอื่น ปรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ตามอัตราเงินเฟ้อประมาณการโดย IMF 

ค่าธรรมเนียมการบริหาร 
- ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน ร้อยละ 2.00 ของรายได้รวม 
- ค่าธรรมเนียมผันแปร ร้อยละ 5.00 ของกำไรจากการดำเนินงานขั้นต้น (Gross Operating 

Profit) หักด้วยค่าธรรมเนียมพื้นฐาน 

ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สิน 
0.24 ล้านบาทในปี 2565 และปรับเพิ ่มขึ ้นตามอัตราเงินเฟ้อประมาณการโดย IMF จนสิ ้นสุด
ประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อื่นๆ 

1.43 ล้านบาทในปี 2565 และปรับเพิ ่มขึ ้นตามอัตราเงินเฟ้อประมาณการโดย IMF จนสิ ้นสุด
ประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ให้เช่า 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และค่าธรรมเนียม
ประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) เท่ากับ 0.07 ล้านบาท ในปี 
2565 และปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อประมาณการโดย IMF จนสิ้นสุดประมาณการ 

2. สมมติฐานการดำเนินงานของโรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต (DTLP) 

2.1 สมมติฐานด้านรายได้ 

สมมติฐาน โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต (DTLP) 

จำนวนหอ้งพัก 225 ห้อง 

ประเภททรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) - ปี 2565: ประมาณการเท่ากับอัตราการเข้าพักของหกเดือนแรกปี 2565 ร้อยละ 62.19 
- ปี 2566 – 2568: เท่ากับร้อยละ 64.76  67.32 และ 69.89 ตามลำดับ อัตราการเติบโต ร้อยละ 

2.57 ต่อปีเพื่อให้เท่ากับอัตราการเข้าพักเฉลี่ย ปี 2560 – 2562 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่
โรงแรมจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19) โดยใช้ระยะเวลาถึงปี 2568 ใน
การฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรม (ที่มา: วิจัยกรุงศรี /1) 

- ปี 2568: เป็นต้นไป: เท่ากบัร้อยละ 69.89 คงที่ตลอดประมาณการ 

อัตราค่าห้องพักเฉลีย่ (ADR: Average 
Daily Rate)  

- ปี 2565: ประมาณการเท่ากับอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยปี 2565 เท่ากับ 3,288.89 บาท/ ห้อง/ คืน 
- ปี 2566 – 2568: เท่ากับ 3,705.70 บาท/ ห้อง/ คืน  4,175.33 บาท/ ห้อง/ คืน และ 4,704.48

บาท/ ห้อง/ คืน ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.67 ต่อปี เพื่อให้เท่ากับอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย 
ปี 2560 – 2562 ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่โรงแรมจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19) โดยใช้ระยะเวลาถึงปี 2568 ในการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรม (ที่มา: วิจัยกรุงศรี /1) 

- ปี 2569 เป็นต้นไป: ปี 2569 เท่ากับ 4,708.78 / ห้อง/ คืน ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09 ต่อปีตั้งแต่
ปี 2569 จนสิ้นสุดประมาณการ อ้างองิจากอัตราการเติบโตของอัตราค่าห้องพกัเฉลี่ยปี 2560 – 
2562 

รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ร้อยละ 51.42 ของรายได้ค่าห้องพัก อา้งอิงอัตรารายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มต่อรายได้ค่าห้องพัก
เฉลี่ย ปี 2560 – 2562 

รายได้ค่าบริการอื่น 
ร้อยละ 1.52 ของรายได้ค่าห้องพัก อ้างอิงอัตรารายได้ค่าบริการอื่นต่อรายได้ค่าห้องพักเฉลี่ย ป ี
2560 – 2562 

ค่าเช่าอื่น 
ร้อยละ 2.61 ของรายได้ค่าห้องพัก อา้งอิงอัตรารายได้ค่าเช่าอื่นต่อรายได้ค่าห้องพักเฉลี่ย ป ี2560 – 
2562 
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สมมติฐาน โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต (DTLP) 
หมายเหตุ: /1 บทวิเคราะห์จากวิจัยกรุงศรีฯ แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย 2565 - 2567 หน้า 55 “โรงแรม” เดือนมกราคม 2565 ระบุวา่การฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมจะ
กลับมาเท่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19) ในปี 2568 
 

2.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 

สมมติฐาน โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต (DTLP) 

ต้นทุนการดำเนินงาน  

ต้นทุนห้องพัก ร้อยละ 19.08 ของรายได้ค่าห้องพัก อ้างอิงจากอัตราเฉลี่ย ปี 2560 – 2562 

ต้นทุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 40.02 ของรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อ้างอิงจากอัตราเฉลี่ย ปี 2560 – 2562 

ต้นทุนค่าบริการอื่น ร้อยละ 33.27 ของรายได้ค่าบริการอื่น อ้างอิงจากอัตราเฉลี่ย ปี 2560 – 2562 

ต้นทุนค่าพนักงาน 
ปี 2566 – 2568: ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.20 ต่อปี ตามแผนการบริหารต้นทุนพนักงานตามนโยบาย
ฝ่ายบริหาร 
ปี 2569 เป็นต้นไป: ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 จนสิ้นสุดประมาณการตามนโยบายฝ่ายบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการขาย ร้อยละ 5.10 ของรายได้รวม อ้างอิงจากอัตราเฉลี่ย ปี 2560 – 2562 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ตามอัตราเงินเฟ้อประมาณการโดย IMF 

ค่าใช้จ่ายพนกังานฝ่ายขายและบริหาร 
ปี 2566 – 2568: ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.90 ต่อปี ตามแผนการบริหารต้นทุนพนักงานตามนโยบาย
ฝ่ายบริหาร 
ปี 2569 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 จนสิ้นสุดประมาณการตามนโยบายฝ่ายบริหาร 

ค่าใช้จ่ายอื่น ปรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ตามอัตราเงินเฟ้อประมาณการโดย IMF 

ค่าธรรมเนียมการบริหาร 
- ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน ร้อยละ 2.00 ของรายได้รวม 
- ค่าธรรมเนียมผันแปร ร้อยละ 5.00 ของกำไรจากการดำเนินงานขั้นต้น (Gross Operating 

Profit) หักด้วยค่าธรรมเนียมพื้นฐาน 

ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สิน 
0.65 ล้านบาทในปี 2565 และปรับเพิ ่มขึ ้นตามอัตราเงินเฟ้อประมาณการโดย IMF จนสิ ้นสุด
ประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อื่นๆ 

4.00 ล้านบาทในปี 2565 และปรับเพิ ่มขึ ้นตามอัตราเงินเฟ้อประมาณการโดย IMF จนสิ ้นสุด
ประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ให้เช่า 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และค่าธรรมเนียม
ประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) เท่ากับ 0.34 ล้านบาทในปี 2565 
และปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อประมาณการโดย IMF จนสิ้นสุดประมาณการ 

3. สมมติฐานการดำเนินงานของโรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน (DTHH) 

3.1 สมมติฐานด้านรายได้ 

สมมติฐาน โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน (DTHH) 

จำนวนหอ้งพัก 296 ห้อง 

ประเภททรัพย์สิน สิทธิการเช่าในที่ดิน และกรรมสิทธิ์ในส่ิงปลูกสร้าง 

อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) - ปี 2565: ประมาณการเท่ากับอัตราการเข้าพักของหกเดือนแรกปี 2565 ร้อยละ 52.94 
- ปี 2566 – 2568: เท่ากับร้อยละ 55.46  57.98 และ 60.50 ตามลำดับ อัตราการเติบโต ร้อยละ 

2.52 ต่อปีเพื่อให้เท่ากับอัตราการเข้าพักเฉลี่ย ปี 2560 – 2562 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่
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สมมติฐาน โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน (DTHH) 

โรงแรมจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19) โดยใช้ระยะเวลาถึงปี 2568 ใน
การฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรม (ที่มา: วิจัยกรุงศรี /1) 

- ปี 2568: เป็นต้นไป: เท่ากบัร้อยละ 60.50 คงที่ตลอดประมาณการ 
อัตราค่าห้องพักเฉลีย่ (ADR: Average 
Daily Rate)  

- ปี 2565: ประมาณการเท่ากับอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยปี 2565 เท่ากับ 3,269.54 บาท/ ห้อง/ คืน
โดยอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยปี 2565 สูงกว่าอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย ปี 2560 – 2562 (3,146.80 
บาท/ ห้อง/ คืน) ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่โรงแรมจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 

- ปี 2566 -เป็นต้นไป: ปี 2566 เท่ากับ 3,228.10 บาท/ ห้อง/ คืน ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.36 ต่อปี
ตั้งแต่ปี 2566 จนสิ้นสุดประมาณการ อ้างอิงจากอัตราการเติบโตของอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยปี 
2560 – 2562 อ้างอิงอัตราการเติบโตของอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยปี 2560 – 2562 

รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ร้อยละ 64.43 ของรายได้ค่าห้องพัก อา้งอิงอัตรารายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มต่อรายได้ค่าห้องพัก
เฉลี่ย ปี 2560 – 2562 

รายได้ค่าบริการอื่น 
ร้อยละ 7.61 ของรายได้ค่าห้องพัก อ้างอิงอัตรารายได้ค่าบริการอื่นต่อรายได้ค่าห้องพักเฉลี่ย ป ี
2560 – 2562 

ค่าเช่าอื่น 
ร้อยละ 1.11 ของรายได้ค่าห้องพัก อา้งอิงอัตรารายได้ค่าเช่าอื่นต่อรายได้ค่าห้องพักเฉลี่ย ป ี2560 – 
2562 

หมายเหตุ: /1 บทวิเคราะห์จากวิจัยกรุงศรีฯ แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย หน้า 55 “โรงแรม” เดือนมกราคม 2565 ระบุว่าการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมจะกลับมาเท่าช่วง
ก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19) ในปี 2568 

3.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 

สมมติฐาน โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน (DTHH) 

ต้นทุนการดำเนินงาน  

ต้นทุนห้องพัก ร้อยละ 16.92 ของรายได้ค่าห้องพัก อ้างอิงจากอัตราเฉลี่ย ปี 2560 – 2562 

ต้นทุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 37.02 ของรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อ้างอิงจากอัตราเฉลี่ย ปี 2560 – 2562 

ต้นทุนค่าบริการอื่น ร้อยละ 37.74 ของรายได้ค่าบริการอื่น อ้างอิงจากอัตราเฉลี่ย ปี 2560 – 2562 

ต้นทุนค่าพนักงาน 
ปี 2566 – 2568: ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.09 ต่อปี ตามแผนการบริหารต้นทุนพนักงานตามนโยบาย
ฝ่ายบริหาร 
ปี 2569 เป็นต้นไป: ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 จนสิ้นสุดประมาณการตามนโยบายฝ่ายบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการขาย ร้อยละ 4.64 ของรายได้รวม อ้างอิงจากอัตราเฉลี่ย ปี 2560 – 2562 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ตามอัตราเงินเฟ้อประมาณการโดย IMF 

ค่าใช้จ่ายพนกังานฝ่ายขายและบริหาร 
ปี 2566 – 2568: ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.09 ต่อปี ตามแผนการบริหารต้นทุนพนักงานตามนโยบาย
ฝ่ายบริหาร 
ปี 2569 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 จนสิ้นสุดประมาณการตามนโยบายฝ่ายบริหาร 

ค่าใช้จ่ายอื่น ปรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ตามอัตราเงินเฟ้อประมาณการโดย IMF 

ค่าธรรมเนียมการบริหาร 
- ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน ร้อยละ 2.00 ของรายได้รวม 
- ค่าธรรมเนียมผันแปร ร้อยละ 5.00 ของกำไรจากการดำเนินงานขั้นต้น (Gross Operating 

Profit) หักด้วยค่าธรรมเนียมพื้นฐาน 

ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สิน 
0.17 ล้านบาทในปี 2565 และปรับเพิ ่มขึ ้นตามอัตราเงินเฟ้อประมาณการโดย IMF จนสิ ้นสุด
ประมาณการ 
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สมมติฐาน โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน (DTHH) 

ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อื่นๆ 

7.17 ล้านบาทในปี 2565 และปรับเพิ ่มขึ ้นตามอัตราเงินเฟ้อประมาณการโดย IMF จนสิ ้นสุด
ประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ให้เช่า 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และค่าธรรมเนียม
ประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) เท่ากับ 0.24 ล้านบาทในปี 2565 
และปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อประมาณการโดย IMF จนสิ้นสุดประมาณการ 

4. สมมติฐานการคำนวณค่าเช่าใหม่ภายหลังการแก้ไขสญัญาเช่า 

4.1 ค่าเช่าคงที่จากการแก้ไขสัญญาเช่าที่ผู ้จัดการกองทรัสต์ (DTPR) ได้ทำการเจรจาต่อรองกับผู้เช่า 
(DMCO) ได้อ้างอิงจากสัดส่วนเงินลงทุนตั้งต้นของโรงแรม D2CM เปรียบเทียบกับเงินลงทุนรวมตั้งต้นของโรงแรม 
D2CM DTLP และ DTHH ซึ่งเท่ากับร้อยละ 9.10 ซึ่งใช้เป็นสัดส่วนของการลดค่าเช่าคงที่ลง ซึ่งจากเดิมค่าเช่าคงที่
ตามสัญญาเช่าของทั้ง 3 โรงแรม (โรงแรม D2CM DTLP และ DTHH) เท่ากับ 205.00 ล้านบาทต่อปี เมื่อปรับลดลง
ด้วยสัดส่วนร้อยละ 9.10 ข้างต้น ค่าเช่าใหม่จะได้เท่ากับ 186.34 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

โครงการโรงแรม 
เงินลงทุนในทรัพย์สินตั้งต้น  

(ล้านบาท) 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 

ค่าเช่าคงที่ใหม่จากการแก้ไข
สัญญาเชา่ (ลบ.) 

D2CM 363.00 9.10%  

DTLP 
3,625.00 90.90% 186.34 

DTHH 

รวม 2,716.00 100.00% 186.34 

4.2 ค่าเช่าคงทีจ่ากการพิจารณาหลักการอื่น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาแนวทางการคำนวณค่า
เช่าคงทีโ่ดยนำสัดส่วนท่ีแตกต่างกันของโรงแรม D2CM เปรียบเทียบกับผลรวมของโรงแรม D2CM DTLP และ DTHH 
(ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ DREIT ลงทุนในประเทศไทย) ซึ่งสัดส่วนค่าเช่าคงที่ท่ีพิจารณาด้วยหลักการอื่นไดแ้ก่ 1) สัดส่วน
รายได้ในอดีต 2) สัดส่วนรายได้จากการประมาณการ 3) สัดส่วนของผลกำไรจากการดำเนินงานโรงแรมหลังหัก
ค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณค่าเช่า (EBITDA หลังการปรับปรุง) ในอดีต 4) สัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุงจากการ
ประมาณการ ซึง่แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

ลำดับ สัดส่วนของการคำนวณ สัดส่วน (ร้อยละ) 
ค่าเช่าคงที่จากการคำนวณ
ด้วยสดัส่วนที่แตกต่างกัน 

(ล้านบาท) 

1 EBITDA หลังการปรับปรุงของ D2CM เฉลี่ยในอดีตปี 
2559 - 2562 

15.10% 174.05 

2 EBITDA หลังการปรับปรุงของ D2CM จากการประมาณ
การ /1 

18.95% 166.16 

3 รายได้ D2CM เฉลีย่ในอดีตปี 2559 - 2562 14.19% 175.91 

4 รายได้ D2CM จากการประมาณการ /1 17.40% 169.32 

หมายเหตุ: /1ปรึกษาทางการเงินอิสระได้กำหนดสมมติฐานให้ทรัพย์สินโรงแรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกองทรัสต์ DREIT มีการต่อสัญญาเช่าจากผู้เช่ารายเดิม 

(DMCO) หรือมีผู้เช่ารายใหม่ต่อไปภายหลังจากหมดสัญญาเช่าในปัจจุบัน เมื่อประมาณการรายได้และ EBITDA หลังการปรับปรุงของทั้ง 3 โรงแรม (D2CM  
DTLP และ DTHH) แล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้คำนวณมูลค่าปัจจุบันของรายได้และ EBITDA หลังการปรับปรุงโดยรวมมูลค่าภายหลังการประมาณ
การ (Terminal value) สำหรับโรงแรม D2CM และ DTLP ทั้งนี้ ทรัพย์สินโรงแรม DTHH เป็นสิทธิการเช่าของกองทรัสต์ DREIT ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2583 
การคำนวณมูลค่าปัจจุบันดังกล่าวของ DTHH จึงไม่รวมมูลค่าภายหลังการประมาณการ (Terminal value)  
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ทั้งนี้ การนำสัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุงในอดีตช่วงปี 2559 ถึง 2562 ของ D2CM ที่ร้อยละ 15.11 จะ
คำนวณค่าเช่าคงท่ีใหม่ได้เท่ากับ 174.05 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวสะท้อนผลประกอบการที่ได้จากการดำเนินกิจการใน
ช่วงเวลาปกติของ D2CM ที่เกิดขึ้นจริงก่อนการแพร่ระบาด COVID-19 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้สัดส่วน 
EBITDA หลังการปรับปรุงในอดีตเพื่อคำนวณค่าเช่าคงท่ีใหม่เพื่อใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบค่าเช่าคงที่ใหม่จากการแก้ไข
สัญญาเช่าท่ีผู้จัดการกองทรัสต์ (DTPR) ได้ทำการเจรจาต่อรองกับผู้เช่า (DMCO) เพื่อทำรายการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้ 

นอกจากนี้ จากสูตรการคำนวณค่าเช่าตามสัญญาเช่าของโรงแรม DTLP และ DTHH หลังการแก้ไขสัญญาเช่า 
กองทรัสต์ DREIT จะได้รับค่าเช่าผันแปรเพิ่มเติมในกรณีที่ผลประกอบการของโรงแรมสูงกว่าค่าเช่าคงที่ โดยพิจารณาตาม
สูตรการคำนวณค่าเช่าผันแปร ดังนี ้

ค่าเช่าแปรผัน = ก x (EBITDA หลังการปรับปรุง – ค่าเช่าคงที)่ 

โดยที่  ก  เท่ากับ อัตราส่วนค่าเช่าแปรผันสำหรับปี 2564 – 2565 เท่ากับร้อยละ 85.0 และตั้งแต่ปี 2566 เป็น
ต้นไปเท่ากับร้อยละ 80.0 แม้ว่า EBITDA หลังการปรับปรุงของโครงการ D2CM ในปีใดปีหนึ่งอาจต่ำกว่าค่าเช่าคงท่ี 
กองทรัสต์ DREIT จะยังคงได้รับค่าเช่าเท่ากับค่าเช่าคงที่ 

5. อัตราการคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: 
WACC) เป็นอัตราคิดลดในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอิสระ โดยคำนวณตามโครงสร้างทางการเงิน
เป้าหมายของกองทรัสต์ DREIT โดยรายละเอียดการคำนวณเป็นดังนี้ 

WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T) *D/(D+E) 

  Ke  = ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 Kd  = ต้นทุนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ 
 T  = อัตราภาษเีงินได้นติิบุคคล 
 E  = มูลค่าส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต ์
 D  = มูลค่าหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 

ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Ke) คำนวณไดจ้ากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดังนี ้

Ke = Rf +  ̡(Rm – Rf) 

โดยที ่

Risk Free Rate (Rf) อ้างอิงจากผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 46 ปี มีค่าเท่ากับร้อยละ 4.70 (ข้อมูล ณ 
วันท่ี 4 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันท่ีจัดทำประมาณการ) 
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Beta ( )̡ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 
Index) และการเปลี่ยนของราคาหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ DREIT ระยะเวลาประมาณ 4 ปี 9 เดือน (ข้อมูลจาก 
Refinitiv ณ วันท่ี 4 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันท่ีจัดทำประมาณการ) 

Market Return (Rm) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 46 ปี เท่ากับร้อยละ 
15.97 ต่อปี (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565) 

รายละเอียดของสมมติฐานในการคำนวณ WACC สามารถสรุปได้ดงันี้ 

ปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณอัตราการคิดลดของกองทรัสต ์DREIT สมมติฐานที่ใช ้
Risk Free Rate (Rf) 4.70% 
Market Return (Rm) 15.97% 
Levered Beta 0.50 
ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหนว่ยทรัสต์ (Ke) 10.34% 
ต้นทุนของหนี้สิน (Kd) 4.20% 
สัดส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อเงินทุนรวม (We) /1 76.90% 
สัดส่วนของหนี้สินต่อเงินทุนรวม (Wd) /1 23.10% 
WACC 8.92% 
หมายเหตุ: /1 อ้างอิงโครงสร้างทางการเงินเป้าหมายของกองทรัสต์ DREIT 

6. มูลค่าภายหลังระยะเวลาการประเมิน (Terminal value) 

นอกจากนี้ การประมาณการค่าเช่าของโรงแรม DTLP ซึ่งกองทรัสต์ DREIT ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของ
โรงแรม DTLP ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้กำหนดสมมติฐานให้โครงการ DTLP มีการต่อสัญญาเช่าจากผู้เช่ารายเดมิ 
(DMCO) หรือมีผู้เช่ารายใหม่ต่อไปภายหลังจากหมดสัญญาเช่าในปัจจุบัน จึงได้ประมาณการมูลค่าภายหลังระยะเวลา
การประเมิน (Terminal value) ซึ่งเป็นมูลที่เกิดขึ้น ณ ปีสุดท้าย โดยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าโรงแรม DTHH ไม่มีการ
คำนวณมูลค่าภายหลังระยะเวลาการประเมิน (Terminal value) ดังกล่าว โดยมรีายละเอียดการการคำนวณ ดังน้ี 

Terminal value = (CF*(1+G))/(WACC-G) 

CF = กระแสเงินสด ณ ปี 2583 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการประมาณการ 
G = อัตราการเติบโตภายหลังจากสิ้นสุดการประมาณการ (Terminal growth) ร้อย

ละ 0.0 ต่อปี โดยยึดหลักความระมัดระวังในการประมาณการ (Conservative) 
WACC = ต้นทุนทางการเงินเฉลี ่ยถ่วงน้ำหนัก  (Weighted Average Cost of Capital: 

WACC) ร้อยละ 8.92 อ้างอิงตามการคำนวณอัตราการคิดลดกระแสเงินสด 
(Discount Rate) ข้างต้น 

จากข้อมูลและสมมติฐานที่กำหนดข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณ “มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่
คำนวณโดยอ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุงในอดีต” โดยนำ EBITDA หลังการปรับปรุงของโรงแรม 
DTLP และ DTHH จากการประมาณมาใช้ในการคำนวณค่าเช่า โดยกำหนดค่าเช่าคงที่เท่ากับ 174.04 ล้านบาท ซึ่ง
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มาจากสัดส่วนเฉลี่ยของ EBITDA ในอดีตช่วงปี 2559 – 2562 เท่ากับร้อยละ 15.10 เพื่อใช้เป็นสัดส่วนที่ลดจากค่า
เช่าคงที่เดิมที่ 205.00 ล้านบาท 

โดยการประมาณการค่าเช่ารวมที่กองทรัสต์จะได้รับจากการแก้ไขสัญญาเช่า จะคิดลดด้วยต้นทุนทาง
การเงินเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองทรัสต์ DREIT (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ภายใต้สมมติฐานให้
มีการต่อสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายเดิม (DMCO) หรือมีผู้เช่ารายใหม่หลังหมดสัญญาเช่าในปี 2574 (สัญญาเช่าปัจจุบัน
สิ้นสุดในปี 2565 โดยใหค้ำมั่นในการต่อสัญญา 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ปีสิ้นสุดปี 2574) จะได้เท่ากับ มูลค่าปัจจุบันของค่า
เช่าท่ีอ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุงในอดีต และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าจาก
การแก้ไขสัญญาเช่าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ (DTPR) ได้ทำการเจรจาต่อรองกับผู้เช่า (DMCO) จะได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของการทำรายการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ (NPV) โดยรายละเอียดการคำนวณเป็นไปตามตาราง ดังนี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ลำดับ รายละเอียด มูลค่าปัจจุบัน  

(1) 
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าจากการแก้ไขสัญญาเช่าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ (DTPR) ได้
ทำการเจรจาต่อรองกับผู้เช่า (DMCO) 

1,403.52 

(2) 
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที ่คำนวณโดยอ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA หลังการ
ปรับปรุงในอดีต 

1,383.16 

(3) = (1) – (2) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการทำรายการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ที ่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์ส ินของ
กองทรัสต์ (NPV) 

20.36 

ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าจากการแก้ไขสัญญาเช่าท่ีผู้จัดการกองทรัสต์ (DTPR) ได้ทำการเจรจาต่อรอง
กับผู้เช่า (DMCO) มากกว่ามูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่คำนวณโดยอ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุงในอดีต 
ทำให้ได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการทำรายการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการ
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ (NPV) เป็นบวกเท่ากับ 20.36 ล้านบาท ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นว่า รายการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไข
เพ่ิมเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์มีความเหมาะสม 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานสำหรับรายการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไป
และการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการทำรายการเกี่ยวกับ
การเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที ่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสมมติฐาน (Sensitivity Analysis) ของโรงแรม DTLP และ DTHH ทั้งหมด 3 ตัวแปร ได้แก่ อัตราการเข้าพัก 
อัตราการเติบโตของค่าห้องพัก และอัตราคิดลด (WACC) แสดงมูลค่าปัจจุบัน ดังนี ้
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สมมติฐานที่ 1: การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเข้าพัก 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ลำดับ อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเขา้พัก มูลค่าปัจจุบัน 

 อัตราการเข้าพัก ตั้งแต่ ปี 2568 จนสิ้นสุดประมาณการ -2.5% กรณีฐาน 2.5% 

(1) 
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าจากการแก้ไขสัญญาเช่าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ 
(DTPR) ได้ทำการเจรจาต่อรองกับผู้เช่า (DMCO) 

1,373.67 1,403.52 1,433.36 

(2) 
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่คำนวณโดยอ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA 
หลังการปรับปรุงในอดีต 

1,353.31 1,383.16 1,413.00 

(3) = (1) – (2) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการทำรายการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ (NPV) 

20.36 20.36 20.36 

ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเข้าพัก ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการทำ
รายการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
(NPV) เป็นบวกเท่ากับ 20.36 ล้านบาท  

สมมติฐานที่ 2: การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตของค่าห้องพัก 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ลำดับ อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเตบิโตอัตราค่าห้องพัก (ADR) มูลค่าปัจจุบัน 

 อัตราการเติบโตของอัตราค่าห้องพัก ตั้งแต่ ปี 2568 จนสิ้นสุดประมาณการ -2.5% กรณีฐาน 2.5% 

(1) 
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าจากการแก้ไขสัญญาเช่าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ (DTPR) 
ได้ทำการเจรจาต่อรองกับผู้เช่า (DMCO) 

1,391.41 1,403.52 1,497.62 

(2) 
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่คำนวณโดยอ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA หลังการ
ปรับปรุงในอดีต 

1,371.05 1,383.16 1,477.27 

(3) = (1) – (2) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการทำรายการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ (NPV) 

20.36 20.36 20.36 

ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตของค่าห้องพักส่งผลใหมู้ลค่าปัจจุบันสุทธิของ
การทำรายการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ (NPV) เป็นบวกเท่ากับ 20.36 ล้านบาท 
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สมมติฐานที่ 3: การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด (WACC) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ลำดับ อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด (WACC) มูลค่าปัจจุบัน 

 อัตราการคิดลด (WACC) -0.5% กรณีฐาน 0.5% 

(1) 
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าจากการแก้ไขสัญญาเช่าที่ผู ้จัดการกองทรัสต์ 
(DTPR) ได้ทำการเจรจาต่อรองกับผู้เช่า (DMCO) 

1,434.11 1,403.52 1,373.89 

(2) 
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่คำนวณโดยอ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA หลัง
การปรับปรุงในอดีต 

1,413.25 1,383.16 1,354.01 

(3) = (1) – (2) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการทำรายการเกี ่ยวกับการเลิกสัญญาเช่า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ (NPV) 

20.86 20.36 19.87 

ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด (WACC) ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการทำ
รายการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
(NPV) เป็นบวกเท่ากับ 19.87 – 20.86 ล้านบาท 

การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดอิสระดังกล่าว ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าโรงแรม DTLP และ DTHH สามารถสร้าง
รายได้ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป (Going concern) ทั้งนี้ สมมติฐานในการจัดทำประมาณการนี้อ้างอิงจาก อายุคงเหลือของสิทธิ
การเช่าของทรัพย์สินในปัจจุบัน สัญญาเช่าโรงแรมฉบับปัจจุบัน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และนโยบายการดำเนินงาน
ของกองทรัสต์ DREIT ซึ่งสมมติฐานดังกล่าวอยู่ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและข้อมูลที่รับรู้ได้ในปัจจุบัน ณ 
ขณะที่ทำการศึกษาเท่านั้น หากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญและมีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของกองทรัสต์ DREIT ข้อมูลทางการเงินท่ีคาดการณ์ในเอกสารฉบับน้ีอาจแตกต่างจากผลที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

4.2 ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ 

การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามประกาศ ที่ สร.
26/2555 ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม)  

ทั้งนี ้ ในการนับคะแนนเสียงของผู้ที ่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว บริษัทจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ โดยรายละเอียดผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่มี
การขอมติ จะเป็นไปตามที่แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะส่งถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป 
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สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่
จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงข้อดีของการเข้าทำรายการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่าย
ไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ่งเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์ มี
ข้อดี เนื่องจากค่าเช่าคงที่ท่ีได้จากการเจรจาของ DREIT สูงกว่าค่าเช่าคงที่จากการใช้สัดส่วน EBITDA ของ D2CM และเป็นการ
ลดกระบวนการและความยุ่งยากในการเข้าทำรายการแก้ไขสัญญาเช่า 

การให้ความเห็นต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ DREIT ต่อการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่
จำหน่ายไปและการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์  

การให้ความเห็นต่อการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าคงที่ใหม่จากการ
เจรจาของกองทรัสต์ DREIT และค่าเช่าคงที่อ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุงในอดีต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
คำนวณ “มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าท่ีคำนวณโดยอ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุงในอดีต” โดยนำ EBITDA หลังการ
ปรับปรุงของโรงแรม DTLP และ DTHH จากการประมาณมาใช้ในการคำนวณค่าเช่า โดยกำหนดค่าเช่าคงที่เท่ากับ 174.04 
ล้านบาท ซึ่งมาจากสัดส่วนเฉลี่ยของ EBITDA ในอดีตช่วงปี 2559 – 2562 เท่ากับร้อยละ 15.10 เพื่อใช้เป็นสัดส่วนท่ีลดจากค่า
เช่าคงที่เดิมที่ 205.00 ล้านบาท 

โดยการประมาณการค่าเช่ารวมที่กองทรัสต์จะได้รับจากการแก้ไขสัญญาเช่า จะคิดลดด้วยต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักของกองทรัสต์ DREIT (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ภายใต้สมมติฐานให้มีการต่อสญัญาเช่ากับผูเ้ช่า
รายเดิม (DMCO) หรือมีผู้เช่ารายใหม่หลังหมดสัญญาเช่าในปี 2574 (สัญญาเช่าปัจจุบันสิ้นสุดในปี 2565 โดยให้คำมั่นในการตอ่
สัญญา 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ปีสิ้นสุดปี 2574) จะได้เท่ากับ มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าท่ีอ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุง
ในอดีต และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าจากการแก้ไขสัญญาเช่าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ (DTPR) ได้ทำการ
เจรจาต่อรองกับผู้เช่า (DMCO) จะได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการทำรายการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่
จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ (NPV) โดยรายละเอียดการคำนวณเป็นไปตามตาราง ดังนี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ลำดับ รายละเอียด มูลค่าปัจจุบัน  

(1) 
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าจากการแก้ไขสัญญาเช่าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ (DTPR) ได้
ทำการเจรจาต่อรองกับผู้เช่า (DMCO) 

1,403.52 

(2) 
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที ่คำนวณโดยอ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA หลังการ
ปรับปรุงในอดีต 

1,383.16 

(3) = (1) – (2) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการทำรายการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ที ่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์ส ินของ
กองทรัสต์ (NPV) 

20.36 

ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าจากการแก้ไขสัญญาเช่าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ (DTPR) ได้ทำการเจรจาต่อรองกบัผู้เช่า 
(DMCO) มากกว่ามูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่คำนวณโดยอ้างอิงจากสัดส่วน EBITDA หลังการปรับปรุงในอดีต ทำให้ได้มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของการทำรายการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ (NPV) เป็นบวกเท่ากับ 20.36 ล้านบาท ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า รายการ
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เกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรสัต์มี
ความเหมาะสม 

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ขอรับรองว่าได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และให้ความเห็นอย่างรอบคอบและเที่ยงธรรมตามมาตรฐานเยี ่ยง
ผู้ประกอบการวิชาชีพท่ีพึงกระทำ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ 

ทั้งนี้ ในการให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระข้างต้น ได้พิจารณาโดยอาศัยข้อมูลและเอกสารที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนทั่วไป ข้อมูลจากการวิเคราะห์และคาดการณ์อุตสาหกรรม รวมถึงข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากทางบริษัท 
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินอิสระ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งที่ปรึกษาทางการเ งินอิสระไม่
สามารถรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับ นอกจากน้ี ความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระที่นำเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ เป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการ
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ DREIT และการเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์เท่านั้น โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่สภาพเศรษฐกิจ
และข้อมูลที่เกิดขึ้นขณะจัดทำรายงานเท่านั้น ซึ่งหากปัจจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายยรรยง ตันติวิรมานนท์) 

หุ้นส่วนอาวุโส 

ผู้ควบคุมการปฏิบตัิงาน 

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จำกัด 
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เอกสารแนบ 1: ข้อมูลทั่วไปของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

 

  เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามแรงส่งของภาคท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญ ด้านอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ในระดับสูงจากการส่งผ่านต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแม้แรงกดดันด้านอุปทานจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์
มีแนวโน้มคลี่คลาย 

  เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.3 และ 3.8 ในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ ตามแรงส่งของ
ภาคท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญ โดยภาคการท่องเที่ยวฟ้ืนตัวได้ดีกว่าคาดจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความทั่วถึงมากข้ึน ทั้งในมิติของสาขาธุรกิจโดยเฉพาะภาคบริการและในมิติ
ของรายได้ที่เริ่มกระจายตัวดีขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงกว่าคาดส่งผลต่อภาคการส่งออก แต่ไม่ได้กระทบแนวโน้มการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม 

ที่มา: ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 5/2565 แถลงผลการประชุมวันที่ 28 กันยายน 2565  
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (พันล้านบาท) อัตราการเติบโต (ร้อยละ)
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2. อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในประเทศ 

  

  อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 และ 2566 คาดว่าจะอยู่ท่ีร้อยละ 6.3 และ 2.6 ตามลำดับ โดยมีแนวโน้มปรับลดลงตาม
ราคาน้ำมันโลกและปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ทยอยคลีค่ลาย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในปี 2565 และ 2566 คาดว่าจะอยู่ท่ีร้อย
ละ 2.6 และ 2.4 ตามลำดับ โดยโน้มสูงขึ้นจากการส่งผ่านต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นเป็นสำคัญ ด้านค่าจ้างแรงงานปรับเพิ่มขึ้นในบางภาค
ธุรกิจและบางพื้นที่ที่ขาดแคลนแรงงาน แต่ยังไม่เห็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นในวงกว้าง นอกจากนี้ แรงกดดันเงินเฟ้อด้าน   
อุปสงค์ยังมีจำกัดเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังอยู่ระหว่างการฟื้นตัว สำหรับอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่
ในกรอบเป้าหมาย คณะกรรมการฯ จะติดตามความเสี่ยงเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการส่งผ่านต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้นหาก
ผู้ประกอบการเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนหลายด้านพร้อมกัน 

ที่มา: ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 5/2565 แถลงผลการประชุมวันที่ 28 กันยายน 2565 
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3. อัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศ 

 

คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.75 (ผลการประชุม
ครั้งท่ี 4) เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี  

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามแรงส่งของภาคท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญ ด้านอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ในระดับสูงจากการส่งผ่านต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแม้แรงกดดันด้านอุปทานจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์
มีแนวโน้มคลี่คลาย ในภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อใกล้เคียงกับท่ีได้ประเมินไว้ก่อนหน้า คณะกรรมการฯ เห็นว่าการ
ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังเป็นแนวทางการดำเนินนโยบายที่เหมาะสม จึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ร้อยละ 0.25 ต่อปี ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 

ที่มา: ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 5/2565 แถลงผลการประชุมวันที่ 28 กันยายน 2565  
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4. แนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว โดยภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีเป็น
จำนวนมาก โดยมาจากนักท่องเที ่ยวต่างชาติคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 65 ของรายได้ทั ้งหมด (ข้อมูลปี 2562) เนื ่องจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่าและจำนวนวันพักยาวกว่าเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยนักท่องเที่ยวจาก
เอเชียตะวันออกเป็นตลาดใหญ่ที่สุดด้านรายได้ (สัดส่วน ร้อยละ 41 ของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด) รองลงมาด้าน
รายได้ คือ ตลาดยุโรป (สัดส่วน ร้อยละ 24) รองลงมาด้านจำนวน คือ ตลาดอาเซียน (สัดส่วน ร้อยละ 27) 

เมื่อพิจารณาด้านจำนวนโรงแรมและห้องพักพบว่าเติบโตต่อเนื่องตามภาคท่องเที่ยว ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติมัก
กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการเดินทางของประเทศ รวมถึงภูเก็ต และพัทยา  
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นจุดหมายปลายทางที่ สำคัญ และแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 
เหนี่ยวนำให้เกิดการลงทุนขยายธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นตามมาในจังหวัดศูนย์กลางภูมิภาคและเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ส่งผลให้
จำนวนห้องพักทั่วประเทศปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 6.5 ต่อป ี

สถานการณ์ที่ผ่านมา 

ช่วงปี 2558 ถึง 2562 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทยขยายตัวต่อเนื่องส่งผลให้อัตราเข้าพักเฉลี่ยทั่วประเทศ
ปรับเพิ่มขึ้นโดยลำดับ มาเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 68.8 สำหรับปี 2562 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ท่ี 39.9 
ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 4.6 ต่อเนื่องจากปี 2561 ส่งผลให้อัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 71.4 
ปัจจัยสนับสนุนได้แก่ (1) การเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินทั้งเที่ยวบินตรงและเช่าเหมาลำ รวมถึงการเติบโตของสายการบิน
ต้นทุนต่ำ และ (2) มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ ยกเว้นค่าธรรมเนียม VOA ด้านนักท่องเที่ยวไทยเดินทางในประเทศปี 
2562 มีจำนวน 166 ล้านทริป เท่ากับปี 2561 ตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศไม่ขยายตัวมีสาเหตุหลักมาจากนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเดินทางไปต่างประเทศ มีจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 10.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จากปี 2561 อานิสงส์จากเงิน
บาทแข็งค่า และแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เวียดนาม 

ปี 2563 ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมทั่วโลกเผชิญกับภาวะวิกฤตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ทำให้หลายประเทศท่ัวโลกมีการ Lockdown เพื่อควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยว
ทั่วโลกหดตัวรุนแรง คิดเป็น ร้อยละ 74 จากปี 2562 โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อาทิ  สิงคโปร์ ไทย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 

สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกยังอยู่ในภาวะคับขัน หลายประเทศรวมทั้งไทยเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ 
ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับมาสู่ระดับใกล้เคียงกับปี 2562 
ประมาณปี 2567-2568 เนื่องจาก (1) การพัฒนาวคัซีน ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพของการป้องกันเช้ือไวรัส การผลิตและแจกจ่าย 
ยังมีความไม่แน่นอน (2) แม้จะเริ่มผลิตและแจกจ่ายวัคซีนไปในหลายประเทศแล้ว แต่องค์การอนามัยโลก แนะนำว่าการเกิด
ภูมิคุ้มกันหมู่ จำเป็นต้องมีการฉีดให้ครอบคลุมร้อยละ 65-70 ของจำนวนประชากร ซึ่งต้องใช้เวลาและงบประมาณมหาศาล 
และ (3) ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจะไม่ฟื้นตัวเร็วเหมือนวิกฤตในอดีต 

สำหรับไทย ปี 2563 ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมประสบปัญหาซบเซาอย่างหนักตามภาวะการท่องเที่ยวโลก โดย GDP 
หมวดที่พักแรมและบริการด้านอาหารมีมูลค่า 6.35 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.3 จากปี 2562 นอกจากนี้ ธุรกิจโรงแรมปี 
2564 ซบเซาต่อเนื่องจากปี 2563 
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แนวโน้มธุรกิจ 

ธุรกิจโรงแรมทยอยฟื้นตัวในปี 2565 ถึง 2566 โดยคาดว่าต้องใช้เวลาจนถึงปี 2568 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตจิึง
จะฟื้นตัวกลับมาเท่ากับระดับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 (38-40 ล้านคน) ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวไทยจะฟื้นตวั
เร็วกว่า จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของจำนวนนักท่องเที่ยว ขณะที่
ผู้ประกอบการโรงแรมรายใหญ่ยังคงขยายการลงทุนต่อเนื่อง แต่อาจล่าช้ากว่าแผนเดิม   ส่งผลให้อัตราเข้าพักทั่วประเทศมี
แนวโน้มอยู่ในระดับต่ำเฉลี่ยที่ร้อยละ 40 ในปี 2564 ก่อนจะปรับขึ้นเป็นร้อยละ 50-53 ในปี 2565 และร้อยละ 60-63 ในปี 
2566 ตามลำดับ 

¶ นักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดว่าจะทยอยเพิ่มขึ ้น ผลจากมาตรการ STV รวมถึงความเป็นไปได้ที ่จะมีข้อตกลง
เชื่อมต่อการเดินทางโดยไม่ต้องกักตัว (Travel bubble) ซึ่งจะเป็นการทำข้อตกลงของรัฐร่วมกันในการเดินทาง
ระหว่างประเทศที่จับคู่โดยไม่ต้องมีการกักตัว ไทยอาจเลือกทำข้อตกลงร่วมกับประเทศที่มีการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี และนักท่องเที่ยวมีความชื่นชอบการเดินทางมาไทย ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 
การผลิตวัคซีนและนำมาใช้ได้อย่างแพร่หลายจะหนุนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  โดยมี
ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 

1)  ภาวะเศรษฐกิจโลกทยอยฟื้นตัว กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF คาด GDP โลกปี 2565 จะ
ขยายตัวร้อยละ 3.2 ณ เดือน กรกฎาคม 2565 โดยภาวะเศรษฐกิจของประเทศตลาดหลักนักท่องเที่ยวของ
ไทยขยายตัวแข็งแกร่งถ้วนหน้า ได้แก่ จีน อินเดีย และ รัสเซีย 

2)   มาตรการ Vaccination Passport นักท่องเที่ยวท่ีได้รับการฉีดวัคซีนและถือวัคซีนพาสปอร์ตจะได้รบัยกเวน้
การกักตัวเมื่อเดินทางมาไทย 

3)  ศักยภาพด้านการท่องเที ่ยวในระยะยาว ซึ ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการต้อนรับนักท่องเที ่ยวจาก
ต่างประเทศหากวิกฤต COVID-19 คลี่คลาย 

¶ นักท่องเที่ยวไทย คาดธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมของไทยยังต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจ 
เนื ่องจากหลายประเทศยังมีมาตรการที ่เข้มงวดทำให้การเดินทางไปต่างประเทศยังมีข้อจำกัด ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มเดินทางในประเทศมากขึ้น วิจัยกรุงศรีคาดว่าปี 2565 นักท่องเที่ยวไทยจะเดินทางใน
ประเทศ 125 ล้านทริปในปี 2565 และ 145 ล้านทริปในปี 2566 อานิสงส์จาก 

1)   มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐท่ีคาดว่าจะมีต่อเนื่อง ซึ่งกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว และพยุงสถานะทางการเงินของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง  

2)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว อาทิ การปรับปรุงและขยายสนามบินทั้งใน
จังหวัดท่องเที่ยวหลักและจังหวัดอื่นๆ ครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศ รวมถึงการขยายเส้นทางคมนาคมทั้งทาง
รถไฟและมอเตอร์เวย์ คาดว่าจะทำให้การท่องเที่ยวกระจายไปสู่เมืองรองมากขึ้น 
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อัตราเข้าพัก: คาดว่าจะทยอยปรับขึ้นในช่วงปี 2565 ถึง 2566 โดยอัตราการเข้าพักในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักยังไม่
สามารถปรับขึ้นสู่ระดับปกติได้ (ร้อยละ 70-80) เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ อีกทั้งประเทศต่างๆ มีแนวโน้ม
จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเป็นลำดับแรก 

ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566: ธุรกิจโรงแรม โดยวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

แนวโน้มปี 2565-2567 

ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 หลังการกระจายวัคซีนที่ทั่วถึงมากขึ้น เป็นปัจจัย
สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมีจำนวนมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น
ทุกปี โดยจะกลับมาเท่าช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2568 ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยจะฟื้นตัวเร็ว
กว่าจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง คาดว่านักท่องเที่ยวไทยจะกลับมาเท่าช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาด 
COVID-19 ในปี 2567 ในด้านอัตราการเข้าพักเฉลี่ย คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ที่ร้อยละ 35 ในปี 2565 ร้อยละ 45 
ในปี 2566 และ ร้อยละ 60 ในปี 2567 

ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2565-2567: ธุรกิจโรงแรม โดยวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา เดือนกมกราคม 2565 
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เอกสารแนบ 2: ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยท่ัวไป 

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“DUSIT”) เป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมชั้นนำของไทยที่มีเอกลักษณ์การ
ให้บริการแบบไทยในระดับมาตรฐานสากล ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมมากว่า 68 ปี กลุ่มบริษัทเริม่
ประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2492 โดยโรงแรมแห่งแรกของกลุ่ม คืือ โรงแรมปริ้นเซส ตั้งอยู่ที่ถนน เจริญกรุง กรุงเทพฯ  ต่อมาในปี 
2513 บริษััทได้เปิดดำเนินการโรงแรม ห้าดาวในกรุงเทพฯ ชื่อ “ดุสิตธานี” และได้เปิดโรงแรมต่างๆ เพิ่มเติม  ตลอดจนรับ
บริหารโรงแรมภายใต้เครื่องหมายการค้า “ดุสิตธานี” และ“ดุสิต เดวาราณา” (แบรนด์ระดับ Luxury) “ดุสิตดีทู” (แบรนด์
ระดบั  Midscale) “ดสุิตปริ้นเซส” (แบรนด์ระดับ Economy)  “ดสุติ เรสซิเด้นซ์” (แบรนด์ระดับ Branded Residence) และ 
“ASAI  HOTELS” (แบรนด์ระดับ Lifestyle/Boutique)  ซึ่งเปิดให้บริการ โรงแรมแห่งแรก “อาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์” 
ตั้งอยู่ใจกลางถนน เยาวราช เมื่อเดือนกันยายน 2563 นอกจากนี้ บริษััทยังรับบริหาร จัดการวิลล่าหรูแบบครบวงจรทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศภายใตแ้บรนด์ อีลิธ เฮเวนส่์ (Elite Havens) ณ สิ้นปี 2564 DUSIT มีจำนวนโรงแรมและวิลล่าภายใต้
การบริหารจัดการรวม 314 แห่ง ประกอบด้วยโรงแรมจำนวน 47 แห่ง และวิลล่าจำนวน 267 แห่ง ครอบคลุม 16 ประเทศ 
รวมจำนวนห้องพัก 11,999 ห้อง 

นอกจากการประกอบธุรกิจโรงแรมแล้ว ผู้ก่อตั้งยังให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพรองรับ
การขยายตัวของโรงแรมในกลุ่มและอุตสาหกรรมโรงแรมสอดคล้องกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัจจุบัน  
DUSIT มีประสบการณ์ในธุรกิจการศึกษามากว่า 28 ปี โดยเริ่มก่อตั้งโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีขึ้นในปี 2536 ต่อมาในปี 
2539 DUSIT ได้จัดตั้ง “วิทยาลัยดุสิตธานี” ซึ่งในปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปรญิญาโท นอกจากนี้ยัง
มีการร่วมทุนในโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต กรุงเทพฯ และมีการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาหลักสตูร
การเรียนการสอนภายใต้ Dusit Thani Excellence Centre (DTEC) และปัจจุบัน DUSIT อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมกับบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) (Mixed-use Project) ซึ่งจะประกอบไปด้วยโรงแรม 
อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีก และมุ่งเน้นในเรื่องการมอบพื้นที่สีเขียวให้กับโครงการ  

DUSIT ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2518 และในปี 2536 ได้แปรสภาพจากบริษัท
จำกัด เป็น บริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ช่ือว่าบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“DUSIT”) ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มท่าน
ผู้หญิงชนัตถ์และผู้เกี่ยวข้อง โดยเมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 เปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท 
ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วของ DUSIT เพิ่มขึ้นจากเดิม 85 ล้านหุ้น เป็น 850 ล้านหุ้น  

ประวัติการดําเนินงานท่ีสําคัญในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมามีดังนี ้

ป ี รายละเอียด 

2560  Á  บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันลงทุนในสัดส่วน 65:35 ลงทุนใน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม อาคารที่พักอาศัย โครงการศูนย์การค้า และอาคาร
สำนักงานให้เช่า โดยมีมูลค่าโครงการไม่เกิน 36,700 ล้านบาท บนพื้นที่ตรงหัวมุมถนนสีลมกับถนนพระรามสี่ 
Á บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท คัลเลอร์ส์ จำกัด จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท ดุสิต คัล

เลอร์ส์ จำกัด เพื่อแสวงหาโอกาสการเติบโตและขยายธุรกิจภายใต้ชื่อดุสิตฯ ในประเทศญี่ปุ่น 
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ป ี รายละเอียด 

Á ปรับโครงสร้างบริษัท ดุสิตธานีโรงแรมศึกษา จำกัด จากสถานที่สอนหลักสูตรวิชาชีพด้านการโรงแรมในระดับอาชวีศึกษา 
ไปเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ดุสิตธานี (Dusit Thani Excellence Center) ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์การวิจัยค้นคว้าและพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน และสูตรการทำอาหารรูปแบบต่างๆ และศูนย์การเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรเพื่ออาชีพของ
วิทยาลัยดุสิตธานี 
Á ดำเนินการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DTCPF”) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DREIT”) และได้เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 
15 ธันวาคม 2560 
Á จำหน่ายโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช ซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน อาคารโรงแรม และทรัพย์สินอื่นๆ ให้แก่ บริษัท อิมพีเรียล 

นครราชสีมา จำกัด และบริษัท ทรัพย์ อิมพีเรียล โคราช จำกัด โดยการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรบั
โครงสร้างทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทดุสิตธานี 

2561 Á เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 LVM Holdings Pte. Ltd. ได้ทำสัญญาซื้อหุ้นกับบุคคลที่สาม เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดใน Niseko 
Gourmet Co., Ltd. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น และดำเนินงานทางด้านการบริหารทรัพย์สินและการตลาด มูลค่าการ
ลงทุนทั้งหมด 45.0 ล้านเยน 
Á เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทได้ซ้ือธุรกิจของกลุ่ม LVM Holdings Pte. Ltd. ซ่ึง LVM Holdings Pte. Ltd.เป็น

บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท Dusit Overseas Co., Ltd. ซื้อหุ้นทุนและสิทธิออกเสียงในบริษัท
ร้อยละ 100 ในราคา 464 ล้านบาท โดยที่ LVM Holdings Pte. Ltd. เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่ม Elite Havens 
โดยถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในบริษัททั้งหมด 7 แห่งและ 1 สำนักงานส่วนภูมิภาค โดยกลุ่ม Elite Havens ประกอบ
ธุรกิจทางการตลาด ดำเนินการจอง และบริหารจัดการวิลล่าระดับหรูแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ Elite Havens โดยใน
ปัจจุบันมีวิลล่าในเครือข่ายในประเทศ อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ และ ศรีลังกา 
Á เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ชื่อ บริษัท ดุสิต ฮอสปิตัลลิตี้ 

เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อรองรับโครงการงานบริการต่างๆ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 
10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย DUSIT ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 99.97 บริษัทย่อยนี้ได้จด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 

2562 Á เดือนกรกฎาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท เกรซ มี จำกัด ถือหุ้น โดยบมจ. ดุสิตธานี (“ดุสิต”) 
ร้อยละ 99.99 เพื่อให้บริการดูแลที่พักและการอยู่อาศัยแบบครบวงจรในเชิงไลฟ์สไตล์ จัดตั้งบริษัท ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ดุสิต ฟู้ดส์ และบริษัท เรียล ฟู้ดส์ พีทีวาย แอลทีดี (51:49) เพื่อประกอบธุรกิจ ร้านอาหาร 
เพื่อสุขภาพแบบสะดวกซื้อ ภายใต้ชื่อ “คา-วา-อิ”และจัดตั้ง 2 บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จำกัด 
(“DMI”) และบริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“DMM”) เพื่อรองรับการทำาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ 
Á เดือนสิงหาคม ลงนามในสัญญาเช่าระยะยาวกับบริษัท ไอแอม ไชน่าทาวน์ จำกัด เพื่อพัฒนาและดำเนินงานโครงการ

โรงแรม “อาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์” (ASAI Bangkok Chinatown) สำหรับนักเดินทางกลุ่มมิลเลนเนียล 
Á เดือนกันยายน จัดตั้งบริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ มัลดีฟส์ จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จำกัด ร้อยละ 99.98 เพื่อรับ

บริหารโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ และจัดตั้งบริษัท ดุสิตธานี รีท จำกัด ถือหุ้นโดยทรัสต์เพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DREIT”) ร้อยละ 99.99 เพื่อเป็นผู้ถือหุ้นใน DMI 

2563 Á เดือนมิถุนายน ผนึกความร่วมมือกับ ทาโนต้า พาร์ทเนอร์ บริษัท ด้านการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเกาะกวม 
สหรัฐอเมริกา เพื ่อขยายข้อตกลงในการดำเนินการบริหารโรงแรม “ดุสิต บีช รีสอร์ต  กวม” และ “เดอะ พลาซ่า” 
ศูนย์การค้าสุดหรูที่ตั้งเช่ือมติดกัน 
Á เดือนสิงหาคม ลงนามในสัญญาแฟรนไชส์กับเจนกรุ๊ป (Jain Group) กลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจท่องเที่ยว และ

ธุรกิจการเงินชั้นนำในอินเดียเพื่อเตรียมเข้าบริหาร โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส เซอร์วิส สวีท กัลกัตตา 
Á เดือนพฤศจิกายน D & J Co., Ltd. บริษัทย่อยของดุสิต ได้ลงนามในสัญญาบริหารโรงแรมดุสิตธานี เกียวโต ภายใต้แบรนด์ 

“ดุสิตธานี” แห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น กับบริษัท ยาสุดะ เรียลเอสเตท จำกัด 
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ป ี รายละเอียด 

2564 Á เดือนกุมภาพันธ์ จัดตั้งบริษััทใหม่จำนวน 2 บริษััท ได้แก่ บริษััท เดอะ คุ๊กกิ้ง แคปิตอล แบงคอก จำกัด ถ์ือหุ้นร้อยละ 50 
โดยบริษััท ดุส่ิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์่ จำกัด (“DTP”) เพื่อสนับสนุนการพััฒนาด้านศิลปะการทำอาหารและ เครื่องดื่ม และบ
ริษััท เดอะ ฟู้ดเอ็ดดูเคชั่น  แบงคอก จำกัด ถ์ือหุ้นรอ้ยละ 45 โดย DTP เพื่อประกอบกิจการสถาบันการศึกษาเฉพาะทางใน
ด้านศิลปะการทำอาหารและด้านที่เกี่ยวข้องกับฮอลปิตัลลิตี้ รวมถึงการฝึึกฝึนการดำเนินกิจการร้านอาหาร 
Á เดือนเมษายน ลงทุนในโครงการ “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” ทำให้มูลค่าโครงการจากเดิม 36,700 ล้านบาท เป็น 46,000 ล้าน

บาท โดยดุสิตลงเงินเพิ่มตามสัดส่่วนการถ์ือหุ้นในโครงการ จำนวน 4,335 ล้านบาท เพื่อดำรงศักยภาพของโครงการที่่ตั้งอยู่
ใจกลางกรุงเทพฯ ให้โดดเด่น สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้า พร้อมทั้ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาส
สรา้งผลตอบแทนในอนาคต 
Á เดือนมิถุนายน เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษััท จาก “DTC” เป็น “DUSIT” 
Á เดือนกรกฎาคม เปิดให้บริการโรงแรม “ดุส่ิตดีทู นาซีม รีสอร์ท จีเบล อักห์ดาร์” ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกของเครือดุส่ิตใน

ประเทศโอมาน ผ่านการลงนามในสั่ญญากับบริษััท พััฒนาการท่องเท่่ียวโอมาน 
Á เดือนกันยายน ลงนามในสั่ญญากับบริษััท ฉู่สง รองดา เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ เพือ่เปิดให้บริการโรงแรม “ดุสิตดีทู ฉู่

ส่ง  ยูนนาน” ในไตรมาส 2 ของปี 2566 และลงนามความร่วมมือกับพัันธมิตรและสถาบันด้านอาหารชั้นนำของโลก เพัือ
เปิดโครงการ The Food School  ศูนย์ฝึกทำอาหารนานาชาติ และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
ครบวงจรแห่งแรกในไทย ด้วยมูลค่าโครงการกว่า 336 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2565 
Á เดือนพฤศจิกายน ลงนามความร่วมมือกับบริษััท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“ANAN”) ภายใต้โครงการ 

COCO Parc Managed by Dusit Hospitality Services ซ่ึงเป็น Branded Residences ที่่ ANAN เป็นผู้พััฒนาโครงการ 
Á เดือนธันวาคม ลงนามส่ัญญากับบริษััท เจ้อเจียง ดาหัว กรุ๊ป เพื่อเปิดให้บริการโรงแรม “ดุสิตธานี เที่่ยนมู่ เมาน์เท่น หาง

โจว”  ประเทศจีน ในไตรมาส 2 ของปี 2565 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปัจจุบัน DUSIT ประกอบธุรกิจด้านโรงแรม และให้บริการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ดังนี้ 

¶ ธุรกิจโรงแรม 

ปัจจุบัน DUSIT ดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยมี 6 เครื่องหมายการค้า ได้แก่ 

- Dusit - Dusit Thani - Dusit Princess 

- DusitD2 - Dusit Devarana - ASAI HOTELS  

โรงแรมในแต่ละเครื่องหมายการค้าจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง
และหลากหลายของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม การดำเนินธุรกิจโรงแรมของ DUSIT แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

ธุรกิจโรงแรมที ่DUSIT เป็นเจ้าของ 

ภายใต้บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 

- โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ - โรงแรมดุสิตธานี พัทยา - โรงแรมดุสิตสวีท ราชดำริ กรุงเทพ 

ภายใต้บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (“DTPP”) 
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- โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์  

ภายใต้ Dusit Thani Philippines, Inc. 

- โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา 

ภายใต้ บริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“DMM”) 

- เช่าช่วงและเช่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์มาจากบริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ 
อินเวสเม้นท์ จำกัด (“DMI”) 

ภายใต้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 

- โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์  

(สิทธกิารเช่า) 

- โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ - โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

ธุรกิจรับบริหารโรงแรม 

โรงแรมและรีสอร์ทท่ีรับบริหาร มีดังน้ี 

- ดุสิตธานี 

- อาศัย โฮเทล 

- ดุสิตเดวาราณา 

- White Label  

- ดุสิตดีทู 

- บริษัท อาศัย โฮลดิ้งส์ จำกัด 

- ดุสิตปริ๊นเซส 

- LNM Holdings Pte. Ltd. 

¶ ธุรกิจด้านการศึกษา 

เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคง และเป็นการเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพ สำหรับ
รองรับการขยายตัวของโรงแรมกลุ่มดุสิตธานีและอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการทั่วโลก DUSIT จึงได้จัดตั้งฝ่าย
การศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจด้านการศึกษาและการฝึกอบรมไปยังจังหวัดต่างๆ ในประเทศ
ไทย และต่างประเทศที่มีโรงแรมดุสิตธานีตั้งอยู่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการผลิตแรงงานที่มีคุณภาพเข้าทำงานในโรงแรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมในกลุ่มดุสิต ปัจจุบันธุรกิจด้านการศึกษาของกลุ่มได้รับการยอมรับและมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ธุรกิจด้านการศึกษา ประกอบด้วย 

- วิทยาลัยดุสิตธานี 

ปัจจุบัน วิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ให้
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมี 2 สาขา ได้แก่ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และ
วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา  

- โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด)  

จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) กับ เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล 
โดยมีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการเปิดสอนในระดับ
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ประกาศนียบัตร และระดับวุฒิบัตรในหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารคาวและขนมอบ
แบบฝรั่งเศส หลักสูตรวิชาการครัวไทย หลักสูตรวิชาการทำขนมปัง หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ และหลักสูตร
ระยะสั้นอีกมากมาย 

- เดอะ ฟู้ด สคููล แบงคอก (บริิษััท เดอะ ฟู้ด เอ็็ดดููเคช่่ัน แบงคอก จำกัด) 

โครงการเดอะ ฟู้ด สคูล ได้รับการสนับสนุุนจาก บริิษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) บริิษััทโกลวฟิช โคเวิิร์์คกิ้งสเปซ 
จำกััด และบริิษััทแอ็็ลไลด์์ เม็็ททััลส์์ (ไทยแลนด์์) จำกััด อีีกท้ังยัังมีีผู้ลงทุุนแรกเริ่มชื่่อว่่าอััลม่่า (โรงเรีียนนานาชาติิ
แห่่งการทำอาหารอิิตาเลีียน) โครงการเดอะฟู้ด สคููล แบงคอก มีสถาบัันพัันธมิิตรแห่่งการสอนทำอาหารระดัับ
ชั้นนำของโลกเพื่่อนำเสนอการเรีียนรู้้ และการฝึกอบรมที่่มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยมุ่่งเน้้นและมุ่่งมั่นในการบ่่ม
เพาะเชฟให้มีความชำนาญในการสร้างสรรค์อาหารและเป็นมืออาชีพ ซึ่่งประกอบไปด้วย อัลม่่า วิิทยาลััยดุุสิิต
ธานี และสถาบัันสอนทำอาหารซือจิิ โดยเดอะ ฟู้ด สคููล แบงคอก ไม่่ได้้มุ่่งเน้้นเพีียงแต่่การบริิการด้้านการศึึกษา
และการฝึกอบรมที่่พรั่งพร้้อมและมีีความโดดเด่่นเท่่านั้น แต่่ยัังส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์และโอกาสทางอาชีีพ 
ที่่สามารถเกิิดขึ้นได้้ทุุกเมื่่อสำหรัับผู้้เรีียนทุุกคนตลอดเส้้นทางอาชีีพท้ังหมดที่่ควบคู่่ไปกัับพัันธกิิจของบริษัท 

- Dusit Hospitality Management College (DHMC) 

ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาจดทะเบียนบริษัทที ่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีวิทยาลัย Dusit Hospitality 
Management College จะเปิดสอนวิชาชีพด้านการโรงแรมในระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาขาการจัดการ
โรงแรม (Hospitality Management) และหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) 
และการดำเนินธุรกิจโรงแรม (Hotel Operations) 

¶ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

- โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-Use Project)  

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ผ่าน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
แห่งใหม่ อาคารที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน ภายใต้ชื่อโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (Dusit 
Central Park) และพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด “ท่ีนี่...กรุงเทพฯ (Here for Bangkok)” มีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิน้
ไม่เกิน 46,000 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนี้จะตั้งอยู่บนที่ดินซึ่ง DUSIT เช่ามาจากสำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ขนาด 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา ณ บริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 ซึ่งเป็นการใช้
พื้นที่เช่าเดิมที ่DUSIT ได้ทำสัญญาเช่าท่ีจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไว้ 

¶ ธุรกิจอาหาร 

- บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด 

จากความตั้งใจที่จะสร้างธุรกิจใหม่ให้กับกลุ่มดุสิตธานีเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงออกจากธุรกิจโรงแรม และ
เป็นการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ บริษัท ดุสิต 
ฟู้ดส์ จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 713 ล้านบาท 
ซึ่งจะใช้เป็นบริษัทแม่ในการลงทุนในธุรกิจอาหารต่างๆ 
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- บริษัท ดุสิต กูร์เมต์ จำกัด 

เป็นบริษัททำการตลาด สร้างแบรนด์ Food Retail ของดุสิต โดยจ้างบุคคลภายนอกผลิตสินค้า แล้วจัดจำหน่าย
สินค้าในตลาดโลก นอกจากสินค้าสำหรับตลาดผู้บริโภคแล้ว ยังจะผลิตสินค้าสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 
โดยเริ่มจากการจำหน่ายให้แก่โรงแรมในเครือดุสติธานี โดยแบรนด์ที่สร้างจะต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันกับแบรนด์
โรงแรมดุสิตธานี และอยู ่ภายใต้กลยุทธ์ Thailand and Asia to The World และเป็น Platform ในการ
สนับสนุนการเกษตรและธุรกิจขนาดเล็กของชุมชนในประเทศไทย 

- บริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ง จำกัด 

บริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ง จำกัด (“ECC”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านการให้บริการ
จัดเตรียมอาหาร (Catering) ให้กับโรงเรียนต่างๆในประเทศไทย ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชาและประเทศ
เวียดนาม โดยบริษัทได้ให้บริการโรงเรียนต่างๆ ภายใต้สัญญาระยะยาวมากกว่า 40 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย
โรงเรียนนานาชาติชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย 

- บริษััท ดุุสิต เรีียล ฟู้ดส์ จำกััด 

ธุรกิจหลักของดุสิต เรียล ฟู้ดส์ คือ ดำเนินธุรกิิจ “ร้านอาหารเพื่ ่อสุขภาพรวดเร็ว ทันใจ” ตามรูปแบบธุรกิิจ
แฟรนไชส์ภายใต้้ชื่่อแบรนด์ “KAUAI (คา-วา-อิิ)” KAUAI สืบทอดมาอย่่างยาวนานในการทำให้้การรัับประทาน 
อาหารเพื่อสุขภาพเป็นเรื่่องง่่าย อร่่อย และสะดวกสบายมาเป็นเวลากว่่า 25 ปี โดยมีร้้านค้้ามากกว่่า 165 แห่่ง
ทั่วแอฟริกาใต้้และยุโรป บริษัท ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ จำกัด ได้้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการประกอบกิจการ และ
ขยายแบรนด์ในประเทศไทยและเอเชีียแปซิิฟิก 

¶ ธุรกิจอื่นๆ 

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด 

ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี โดย
รายได้หลักของบริษัทมาจากค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทรัสต์ และค่าธรรมเนียมในการได้มาจำหนา่ยไป
ซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ ปัจจุบันทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี มีการเข้าลงทุนใน
โครงการโรงแรมดังนี้ 

- โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 

- โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์  

(สิทธิการเช่า) 

- โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ - โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (สิทธิการเช่า) 

 

สถานบริการด้านสุขภาพ (สปา) 

- เทวารัณย์ สปา: ธุรกิจสุขภาพและสปาประกอบกิจการภายใต้ บมจ.ดุสิตธานี โดยมีทั้งหมด 10 แห่ง มี 2 
แห่งตั้งอยู่ในประเทศไทย และ 8 แห่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ  

- น้ำสปา (Namm Spa):  น้ำสปาเป็นส่่วนหนึ่งของดุสิิต อิินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิิจโรงแรมชั้น
นำรวมถึึงธุุรกิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์ของประเทศไทยท่ีมีีการเติิบโตอย่่างรวดเร็็วในระดัับโลก 
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- บ้านดุสิตธานี: ตั้งอยู่่ในซอยศาลาแดง กรุุงเทพฯ เป็นจุดหมายแห่่งใหม่่สำหรัับลูกค้้าประจำที่่ยัังคงคิิดถึึงกา
รบริิการที่ ่อบอุ่ ่นและแสดงความเป็นไทยในแบบฉบับของดุสิตได้ (Gracious hospitality) ไปจนถึงกลุ่่ม
คนรุ่ ่นใหม่่ๆ ที่ ่ชื ่ ่นชอบไลฟ์สไตล์การพบปะสัังสรรค์์กัับเพื่ ่อนๆ ในบรรยากาศที่มีความเป็นส่วนตัว ด้วย
แนวคิิดใหม่ที่่ดุุสิต ตั้ง ใจพัฒนาและปรับ ให้เข้ากับความต้องการของผู้้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยแบ่งโซนให้
เลือกตามความชอบและไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่คาเฟ่และบิสโทรอย่าง ดุสิต กูร์เมต์์ ที่่สามารถรัับประทานอาหาร
และเครื่่องดื่่มได้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ไปจนถึงร้านอาหารไทย เบญจรงค์์ และร้านอาหารเวียดนาม เธียนดอง 
สำหรับมื้อหลักอันน่ารื่่นรมย์ด้วยเมนูจานอร่อยโดยเชฟคนเดิิมจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ นอกจากนี้ 
ยังมีศาลาเต้นรำ หรือ Dancing Hall สำหรัับการจัดเลี้ยง และบาร์เครื่ ่องดื่ ่มริมสระ หรือ Garden Bar 
สำหรับการพบปะสังสรรค์ในยามค่ำคืืน 

- บริษัท ดุสิต ฮอสปิตัลลิตี ้ เซอร์วิสเซส จำกััด : COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่วนใหญ่ทั่วโลก 
โดยเฉพาะด้านการท่องเที่่ยวและการโรงแรม ซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อดุสิต  ออน ดีมานด์ ด้วย
การลดจำนวนแรงงานบุุคลากรสำหรัับพนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant) ในโรงแรมระดับ 5 ดาว 
เนื่่องจากการปิดตััวลงและอััตราการเข้าพักต่ำ ทั้งนี้ บริิษััทยัังคงเผชิญความท้้าทายในการหาตลาด ลูกค้า
ใหม่ โดยที่ทุกบริษััทในกลุ่มได้ริเริ่มการควบคุมผลการดำเนินงานทางการเงินและการควบคุมต้นทุนดุสิต 
ออน ดีมานด์ ใช้โอกาสในช่วงวิกฤตนี้ ในการค้นหาลููกค้้าจากบริษัทในกลุ่มดุุสิต ภายใต้แนวคิดที่่ เก็บเงินไว้้
ภายในบริิษััท โดยไม่ไปใช้จ่ายที่่อื่่น ดุสิต ออน ดีมานด์ได้เริ่มทำงานร่วมกับฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มดุสิต (Dusit 
Group Procurement) เพื่่อเสนองานบริการทำความสะอาดและไปเสนอบริการเพื่่อประมูลงานกับผู้ขาย 
(vendors) รายอื่่น ทั้งนี้ ดุสิต ออน ดีมานด์ ได้รับการจ้างงานจากวิิทยาลััยดุสิิตธานีและ โครงการ Food 
School ธุรกิจของกลุ่่มดุสิตยังได้เปรียบในด้านการจ้างทีมงานที่่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีภายใต้คู ่่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของโรงแรมและรีีสอร์ทของกลุ่่มดุสิต โดยมีการควบคุมคุณภาพการบริิการ 
โดยผู้้จัดการที่มีีประสบการณ์์จากโรงแรมดุุสิตธานีอีกด้วย 

- ดุสิต อีเว้นท์ (Dusit Event): ภายใต้บริษัท ดุสิต ฮอสปิตัลลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกััด ได้ให้บริการการจัดเลี้ยง
นอกสถานที่ ่มาตั ้งแต่เดือนมกราคม 2562 ในระยะเกือบ 2 ปีแรก ก่อนที่ ่สถานการณ์ COVID-19 จะมี
ผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วทั่วโลกนั้น ดุสิต อีเว้นท์ ประสบผลสำเร็จไม่เพียงแต่ในเรื่่องที่่ทำให้ชื่่อเสยีง
ของดุสิตธานีไม่เลือนหายไปจากความทรงจำของลูกค้า และยังสามารถดููแลลูกค้าสำคััญของเราได้อย่าง
ต่อเนื่องเท่านั้น แต่ดุุสิต อีเว้นท์ ยัังเป็นส่วนสำคัญส่วนหน่ึงในการทำรายได้ให้กับบริษัทอีกด้วย 

- บริษัท เกรซ มี จำกัด: เป็นบริษัทเทคโนโลยีและให้บริการดููแลที่พัก และการอยู่อาศัยแบบครบวงจรในเชิง
ไลฟ์สไตล์ซึ ่งประกอบด้วย บริการทำความสะอาด บริการซักรีดซักแห้ง และบริการกำจัดแมลง โดยมี
แนวคิดที่จะขยายไปสู่บริการไลฟ์สไตล์์ เช่น บริการจัดเลี้ยงส่วนตัว จนไปถึง บริการดูแลสัตว์เลี้ยง โดยใช้้
อัลกอริธึมขัน้สูง แพลตฟอร์มดิจิทัล และ เทคโนโลยีการสื่่อสารเพื่่อสร้างประสบการณ์ของลูกคา้ที่่แตกต่าง 
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่่หลากหลาย ดูแลความเป็นอยู่ให้อย่างราบรื่น นอกจากน้ี บริษัท เกรซมีี จำกัด มุ่งมั่น
ที่่จะใช้น้ำยาและอุุปกรณ์์ทำความสะอาดที่เป็นมิิตรกัับสิ่่งแวดล้้อม 

ที่มา: แบบรายงานประจำปีของ DUSIT ปี 2564  
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3. โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได้และโครงสร้างการถือหุ้นของ DUSIT ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยในระยะ 3 ปี ซึ่งได้ตัด
รายการระหว่างกันแล้วสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม แยกตามสายผลิตภัณฑ์ เป็นดังนี ้

ผลิตภัณฑ์/บริการ ดำเนินการโดย 
ร้อยละ  
ของการ
ถือหุ้น 

2562 2563 2564 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

1. รายได้จากธุรกิจโรงแรม                 

1.1 รายได้จากธุรกิจโรงแรมท่ี DUSIT เป็น
เจ้าของ 

1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00%  660,822  10.80%  309,820  9.33%  183,739  5.3% 
2. Dusit Thani Philippines, Inc. 88.00%  700,319  11.45%  311,738  9.39%  349,316  10.1% 
3. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79%  313,124  5.12%  82,486  2.48%  57,959  1.7% 
4. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 99.99%  932,457  15.24%  403,549  12.15%  237,779  6.9% 
5. DMS Property Investment Pvt. Ltd. 56.41%  589,417  9.64%  -    0.00%  -    0.0% 
6. Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. 99.99%  217,205  3.55%  329,926  9.94%  727,670  21.1% 

รายได้จากธุรกิจโรงแรมที่ DUSIT เป็นเจ้าของ    3,413,344  55.80%  1,437,519  43.30%  1,556,463  45.2% 

1.2 รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหาร    

1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00%  82,340  1.35%  49,931  1.50%  61,223  1.8% 
2. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 86.79%  2,627  0.04%  1,093  0.03%  200  0.0% 
3. Dusit Overseas Co., Ltd. 99.99%  203,717  3.33%  57,528  1.73%  95,062  2.8% 
4. Dusit USA Management Inc. 100.00%  81,790  1.34%  30,453  0.92%  41,375  1.2% 
5. บ.ดุสิต เวิล์ดวายด์ 99.99%  8,063  0.13%  5,930  0.18%  -    0.0% 
6. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co.,Ltd. 77.50%  -    0.00%  1,040  0.03%  42,745  1.2% 
7. ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (1)    (15,943) (0.26%)    (6,727) (0.20%)    -    0.0% 

รวมรายได้จากบริการรับจ้างบริหารโรงแรม      362,594  5.93%  139,248  4.19%  240,605  7.0% 

รวมรายได้จากธุรกิจโรงแรม      3,775,938  61.72%  1,576,767  47.49%  1,797,068  52.2% 

2. รายได้จากธุรกิจการศึกษา 

1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00%  -    0.00%  -    0.00%  1  0.0% 
2. วิทยาลัยดุสิตธานี 86.79%  416,873  6.81%  397,032  11.96%  355,883  10.3% 
3. บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ ์ 99.99%  -    0.00%  -    0.00%  -    0.0% 
4. ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (2) 0.00%  (27,376) (0.45%)  (11,173) (0.34%)    (54,011) (1.6%)   

รวมรายได้จากธุรกิจการศึกษา      389,497  6.37%  385,859  11.62%  301,873  8.8% 

3. รายได้จากธุรกิจอาหาร 

1. บ. เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ง จำกัด 70.00%  419,473  6.86%  318,317  9.59%  162,443  4.7% 
2. The Caterers Co.,Ltd 70.00%  -    0.00%  127,485  3.84%  108,020  3.1% 
3. บ. ดุสิต เรียลฟู้ดส์ 51.00%  1,630  0.03%  6,385  0.19%  6,275  0.2% 
4. บ. ดุสิต กูร์เมต์ 92.52%  304  0.00%  262  0.01%  1,539  0.0% 
5. บ.ดุสิต ฟู้ดส์ 99.99%  122  0.00%  457  0.01%  1,274  0.0% 
6. ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (3)    10,035  0.16%  3,702  0.11%  (365) (0.0%)   

รวมรายได้จากธุรกิจอาหาร      431,564  7.05%  456,608  13.75%  279,186  8.1% 

4. รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
1. บมจ. ดุสิตธานี 100.00%  215,573  3.52%  261,364  7.87%  267,738  7.8% 
2. บ. วิมานสุริยา 65.00%  1,110  0.02%  357  0.01%  1,279  0.0% 
3. ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (4)    (1,870) (0.03%)    (4,897) (0.15%)    (23,388) (0.7%)   

รวมรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์    214,813  3.51%  256,824  7.74%  245,629  7.1% 

5. รายได้อื่นๆ                 

5.1 รายได้ค่าเช่า 1. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ 100.00%  25,433  0.42%  25,433  0.77%  25,433  0.7% 
5.2 เงินปันผลรับ     17,400  0.28%  -    0.00%  -    0.0% 
5.3 ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย (5) 

    31,622  0.52%  79,619  2.40%  93,499  2.7% 

5.4 อื่นๆ     1,231,180  20.13%  539,090  16.24%  700,465  20.3% 

รวมรายได้อื่นๆ      1,305,635  21.34%  644,142  19.40%  819,397  23.8% 

รวมรายได้ทั้งหมด      6,117,447  100.00%  3,320,200  100.00%  3,443,153  100.0% 

ท่ีมา: แบบรายงานประจำปีของ DUSIT ปี 2564 
หมายเหตุ:  

(1) บริษััทรับรู้ส่่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทีุ่นในการร่วมค้าใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. และเมื่อวันที่่ 22 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริษััทได้มาซึ่งอำนาจควบคุม
ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. ซึ่งประกอบธุุรกิจรับบริหารโรงแรมในประเทศจีน โดย บ. ดุส่ิตไชน่า แคปปิตอล ซึ่งเป็นบริษััท ย่อยของบริษััท ได้เพิ่ม
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สัดส่วนการถื์อหุ้นจากร้อยละ 45.00 เป็นร้อยละ 77.50 ผ่านการแปลงหน่วยเป็นทุนจำนวน 131.6 ล้านบาท การเพิ่มทุนจำนวน 39.1 ล้านบาท และการปรับโครงสร้างผู้ถื์อหุ้นจำนวน 
13.5 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 184.2 ล้านบาท 

(2) ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าใน บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และ บ.เดอะ ฟู้ดเอ็ดดูเคชั่น แบงคอก (เริ่มลงทุนในไตรมาส 1 ปี 2564) และในบริษัทร่วม Dusit 
Hospitality Education Philippines, Inc. 

(3) ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (ได้แปลงสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562) โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 
บริษัทสูยเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญจากการที่กลุ่มบริษัทไม่มีตัวแทนเป็นคณะกรรมการบริษัทของบริษัทร่วมค้าดังกล่าว  และได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไ ม่
หมุนเวียนอื่น และในการร่วมค้าใน บ.เดอะ คุ๊กกิ้ง แคปิตอล แบงคอก (เริ่มลงทุนในไตรมาส 1 ปี 2564) 

(4) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าใน บ. ดิ ออริจ้ิน ดุสิต (เริ่มลงทุนในไตรมาส 4 ปี 2562) 
(5) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสทธิการเช่าดุสิตธานี และ บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ต้ี 

4. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

ท่ีมา: รายงานประจำปีของ DUSIT ปี 2564 
หมายเหตุ:  
/1 บมจ. ดุสิตธานี (DUSIT) จะทยอยขายหุ้นให้ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) โดยสัดส่วนการถือหุ้นสุดท้ายระหว่าง DUSIT และ CPN จะเป็นร้อยละ 60 : 40 
/2 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นสุดท้ายระหว่าง บมจ. ดุสิตธานี (DUSIT) และ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) คือร้อยละ 15 : 85  
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5. ผู้ถือหุ้นของ DUSIT  

 ลำดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด 422,821,310 49.74 

2 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 145,238,320 17.09 

3 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 42,500,000 5.00 

4 นาย ชาตรี โสภณพนิช 42,389,600 4.99 

5 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล 33,136,000 3.90 

6 บริษัท ไทยประกันชวีิต จำกัด (มหาชน) 21,882,430 2.57 

7 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 19,287,200 2.27 

8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,666,030 2.20 

9 นาย สหนันท ์เชนตระกูล 7,810,000 0.92 

10 บริษัท ดุสิตธาน ีพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 4,715,000 0.55 

11 ผู้ถือหุ้นอื่น 91,554,110 10.77 

  รวม 850,000,000 100.00 
ท่ีมา: SET ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565 

6. คณะกรรมการบริษัทของ DUSIT 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง  

1 นาย อาสา สารสิน ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ 

2 นาย ชนินทธ์ โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการ 

3 นาง ศุภจี สธุรรมพันธุ ์ ประธานเจา้หน้าที่บรหิารกลุ่ม, กรรมการ 

4 นาง สินี เธียรประสิทธิ ์ กรรมการ 

5 นาง นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการ 

6 นาง ปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7 นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ ์ กรรมการอิสระ 

8 คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน ์ กรรมการอิสระ 

9 นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ 

10 นาย สมประสงค์ บุญยะชยั กรรมการอิสระ 

11 นาย ธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

12 น.ส. ปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
ท่ีมา: SET ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 
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7. ผู้บริหารของ DUSIT 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

1 นางศุภจี สุธรรมพันธุ ์ ประธานเจา้หน้าที่บรหิารกลุ่ม 

2 นายสุกิจ งามสง่าพงษ ์ ประธานเจา้หน้าที่ฝา่ยบัญชแีละการเงิน 

3 นายจิลล์ ฌองฌาค์ เครตัลเลช-สแปซ ประธานเจา้หน้าที่ฝา่ยปฏิบัติการ 

4 นางสาวละเอียด โควาวิสารัช ประธานเจา้หน้าที่ฝา่ยการลงทุน 

5 นางจิตอนงค์ ภูมิภาค ประธานเจา้หน้าที่ฝา่ยกฎหมาย 

6 ดร. นิรมล จินดานุวัฒน ์ ประธานเจา้หน้าที่ฝา่ยทรัพยากรบุคคล 

7 นายศิรเดช โทณวณิก รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจโรงแรม 
ท่ีมา: เว็บไซต์ของ DUSIT  

8. ข้อมูลทางการเงินของ DUSIT 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ที่ได้รับการตรวจสอบ 
และ/หรือสอบทานโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปี 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
สำหรับงวดหกเดือนปี 2565 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2562 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 
ถึง 31 ธันวาคม 2562 สำหรับปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 สำหรับปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 และสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบปี 2562 
(31 ธ.ค. 62)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบปี 2563 
 (31 ธ.ค. 63)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบปี 2564 
 (31 ธ.ค. 64)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบไตรมาส 
2/2565 

(30 มิ.ย. 65)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

สินทรัพย์                 

สินทรัพย์หมุนเวียน                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  2,600.47  18.3%  1,420.46  6.2%  1,210.33  5.1%  1,295.88  5.3% 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น  932.78  6.6%  152.54  0.7%  197.35  0.8%  144.15  0.6% 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น   1,387.34  9.7%  653.42  2.9%  437.81  1.8%  468.06  1.9% 

สินค้าคงเหลือ   69.28  0.5%  60.80  0.3%  64.65  0.3%  97.57  0.4% 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -    0.0%  -    0.0%  3.00  0.0%  3.00  0.0% 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น  15.08  0.1%  15.02  0.1%  16.71  0.1%  17.65  0.1% 

ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าที่ถึง
กำหนดภายในหนึ่งปี 

 115.45  0.8%  - 0.0%  -    0.0% 

 
0.0% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   167.55  1.2%  225.90  1.0%  272.81  1.1%  284.39  1.2% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 

 -    0.0%  9.47  0.0%  -    0.0% 
 -    0.0% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  5,287.95  37.1%  2,537.61  11.1%  2,202.65  9.3%  2,310.70  9.5% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                  

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้  2.61  0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  33.80  0.2%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น  -    0.0%  508.14  2.2%  610.26  2.6%  37.17  0.2% 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  1,814.43  12.7%  1,588.12  7.0%  1,631.37  6.9%  1,632.56  6.7% 

เงินลงทุนในการร่วมค้า  180.48  1.3%  192.78  0.8%  220.05  0.9%  226.68  0.9% 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบปี 2562 
(31 ธ.ค. 62)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบปี 2563 
 (31 ธ.ค. 63)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบปี 2564 
 (31 ธ.ค. 64)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบไตรมาส 
2/2565 

(30 มิ.ย. 65)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  234.14  1.6%  225.80  1.0%  291.95  1.2%  332.09  1.4% 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   174.81  1.2%  1,151.99  5.0%  1,151.99  4.8%  1,151.99  4.7% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   3,474.63  24.4%  4,848.97  21.2%  5,785.32  24.3%  6,563.55  26.9% 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง  -    0.0%  550.33  2.4%  745.17  3.1%  648.47  2.7% 

ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า  1,380.98  9.7%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  -    0.0%  9,437.28  41.3%  9,071.42  38.1%  8,975.55  36.8% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม  616.79  4.3%  820.76  3.6%  852.60  3.6%  821.02  3.4% 

ค่าความนิยม  580.98  4.1%  651.89  2.9%  651.89  2.7%  1,062.35  4.4% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  74.91  0.5%  92.74  0.4%  161.13  0.7%  242.02  1.0% 

เงินมัดจำ  290.97  2.0%  147.66  0.6%  147.66  0.6%  147.66  0.6% 

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย  36.47  0.3%  39.85  0.2%  80.01  0.3%  80.01  0.3% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   53.13  0.4%  43.87  0.2%  180.64  0.8%  174.51  0.7% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  8,949.12  62.9%  20,300.18  88.9%  21,581.45  90.7%  22,095.63  90.5% 

รวมสินทรัพย์  14,237.07  100.0%  22,837.79  100.0%  23,784.10  100.0%  24,406.33  100.0% 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                 

หนี้สิน                 

หนี้สินหมุนเวียน                 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   1,762.00  12.4%  2,252.00  9.9%  1,280.74  5.4%  1,748.54  7.2% 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น  -    0.0%  -    0.0%  10.29  0.0%  26.29  0.1% 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  1,379.93  9.7%  1,387.64  6.1%  1,120.70  4.7%  1,340.93  5.5% 

เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจที่ถึงกำหนดชำระภายใน
หนึ่งปี 

 61.95  0.4%  33.78  0.1%  47.03  0.2% 
 17.73  0.1% 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 

 96.45  0.7%  232.87  1.0%  1,315.42  5.5% 
 1,257.19  5.2% 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งปี 

 -    0.0%  243.34  1.1%  252.41  1.1% 
 259.34  1.1% 

หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี  -    0.0%  999.28  4.4%  -    0.0%   0.0% 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ครบกำหนดภายใน
หนึ่งปี 

 25.43  0.2%  25.43  0.1%  25.43  0.1% 
 25.43  0.1% 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  152.07  1.1%  23.36  0.1%  34.41  0.1%  88.65  0.4% 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  271.39  1.9%  141.53  0.6%  94.54  0.4%  98.10  0.4% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  3,749.22  26.3%  5,339.24  23.4%  4,180.97  17.6%  4,862.20  19.9% 

หนี้สินไม่หมุนเวียน                

เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ  -    0.0%  24.03  0.1%  -    0.0%  -    0.0% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   1,382.56  9.7%  1,961.54  8.6%  1,366.41  5.7%  1,488.48  6.1% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  219.34  1.5%  508.33  2.2%  508.33  2.1%  312.50  1.3% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น  -    0.0%  26.37  0.1%  20.43  0.1%  17.95  0.1% 

หนี้สินตามสัญญาเช่า  -    0.0%  7,354.75  32.2%  7,517.38  31.6%  7,593.74  31.1% 

หุ้นกู้  998.25  7.0%  -    0.0%  1,979.09  8.3%  1,985.09  8.1% 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า  508.11  3.6%  482.68  2.1%  457.24  1.9%  455.03  1.9% 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  128.51  0.9%  305.37  1.3%  330.95  1.4%  298.19  1.2% 

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์
พนักงาน 

 195.74  1.4%  202.40  0.9%  196.01  0.8% 
 195.32  0.8% 

เงินมัดจำรับจากการให้สิทธิในการเช่าอาคาร  984.76  6.9%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

รายได้รับล่วงหน้า  -    0.0%  1,367.66  6.0%  2,356.16  9.9%  2,510.76  10.3% 

เงินมัดจำรับจากลูกค้า  -    0.0%  168.90  0.7%  859.78  3.6%  1,178.07  4.8% 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบปี 2562 
(31 ธ.ค. 62)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบปี 2563 
 (31 ธ.ค. 63)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบปี 2564 
 (31 ธ.ค. 64)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบไตรมาส 
2/2565 

(30 มิ.ย. 65)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

ภาระหนี้สินจากการลงทุนในการร่วมค้า  103.40  0.7%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  62.68  0.4%  154.91  0.7%  116.64  0.5%  126.90  0.5% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  4,583.36  32.2%  12,556.93  55.0%  15,708.42  66.0%  16,162.01  66.2% 

รวมหนี้สิน  8,332.58  58.5%  17,896.17  78.4%  19,889.39  83.6%  21,024.21  86.1% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น                

ทุนเรือนหุ้น                 

ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญจำนวน 
850,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 

 850.00  6.0%  850.00  3.7%  850.00  3.6%  850.00  3.5% 

ทุนที่ออกและชำระแล้ว (หุ้นสามัญจำนวน 
850,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 

 850.00  6.0%  850.00  3.7%  850.00  3.6%  850.00  3.5% 

หุ้นทุนซื้อคืน  (15.74) (0.1%)    (15.74) (0.1%)    (15.74) (0.1%)    (15.74) (0.1%)   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                0.0% 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  1,643.00  11.5%  1,643.00  7.2%  1,643.00  6.9%  1,643.00  6.7% 

ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน   18.37  0.1%  18.37  0.1%  18.37  0.1%  18.37  0.1% 

กำไรสะสม                 

จัดสรรแล้ว                 

ทุนสำรองตามกฎหมาย   85.00  0.6%  85.00  0.4%  85.00  0.4%  85.00  0.3% 

กองทุนวิทยาลัยดุสิตธานี  415.27  2.9%  463.09  2.0%  464.90  2.0%  464.90  1.9% 

สำรองหุ้นทุนซื้อคืน  15.74  0.1%  15.74  0.1%  15.74  0.1%  15.74  0.1% 

ยังไม่ได้จัดสรร  1,896.21  13.3%  1,358.34  5.9%  442.84  1.9%  (199.88) (0.8%)   

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  (182.34) (1.3%)    (175.25) (0.8%)    (216.60) (0.9%)    (205.37) (0.8%)   

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  4,725.52  33.2%  4,242.54  18.6%  3,287.50  13.8%  2,656.01  10.9% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม  1,178.98  8.3%  699.08  3.1%  607.21  2.6%  726.11  3.0% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  5,904.50  41.5%  4,941.62  21.6%  3,894.71  16.4%  3,382.12  13.9% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  14,237.07  100.0%  22,837.79  100.0%  23,784.10  100.0%  24,406.33  100.0% 
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งบกำไรขาดทุน 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 สำหรับปี 2562  

(สิ้นสุดวันที่  
31 ธ.ค. 62)  

 ร้อยละต่อ
รายได้จากการ
ขายและบริการ  

 สำหรับปี 2563  
(สิ้นสุดวันที่  
31 ธ.ค. 63)  

 ร้อยละต่อ
รายได้จากการ
ขายและบริการ  

 สำหรับปี 2564 
(สิ้นสุดวันที่  
31 ธ.ค. 64)  

 ร้อยละต่อ
รายได้จากการ
ขายและบริการ  

 งบไตรมาสที่ 
2/2565 

(1 เม.ย.  65 - 
30 มิ.ย. 65)  

 ร้อยละต่อ
รายได้จากการ
ขายและบริการ  

รายได้จากการขายและการให้บริการ   4,192.70 100.0%  2,272.09 100.0%  2,194.36 100.0%  1,738.12 100.0% 

ต้นทุนขายและการให้บริการ                 

ต้นทุนขายและการให้บริการ  (2,715.36) (64.8%)  (1,473.60) (64.9%)  (1,390.25) (63.4%)  (943.65) (54.3%) 

ต้นทุนบริการ - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จำหนา่ย 

 (372.01) (8.9%)  (664.82) (29.3%)  (653.57) (29.8%)  (321.27) (18.5%) 

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ  (3,087.37) (73.6%)  (2,138.42) (94.1%)  (2,043.82) (93.1%)  (1,264.92) (72.8%) 

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น  1,105.33 26.4%  133.67 5.9%  150.54 6.9%  473.20 27.2% 

รายได้อื่น                 

รายได้ค่าบริหารงาน  306.54 7.3%  110.56 4.9%  173.87 7.9%  80.54 4.6% 

ดอกเบ้ียรับ  25.31 0.6%  16.64 0.7%  10.00 0.5%  4.99 0.3% 

เงินปันผลรับ  17.40 0.4%  -    0.0%  0.30 0.0%  -    0.0% 

รับรู้รายได้จากค่าเช่ารับล่วงหน้า  25.43 0.6%  25.43 1.1%  25.43 1.2%  12.61 0.7% 

กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น  243.75 5.8%  139.33 6.1%  310.33 14.1%   0.0% 

กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -    0.0%  -    0.0%   0.0%  130.81 7.5% 

กำไรจากการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ทาง
การเงินอื่น 

 -    0.0%  108.83 4.8%  152.11 6.9%  29.49 1.7% 

กำไรจากการลดทุนของบริษัทย่อย  -    0.0%  23.22 1.0% -  0.0% -  0.0% 

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  -    0.0%  -    0.0% -  0.0%  37.29 2.1% 

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ  -    0.0%  231.36 10.2%  16.31 0.7%  4.45 0.3% 

กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงิน
ลงทุน 

 463.95 11.1%  126.54 5.6% -  0.0% -  0.0% 

กำไรจากการรวมธุรกิจแบบข้ัน  -    0.0%  45.70 2.0% -  0.0% -  0.0% 

กำไรจากการขายท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 

 582.15 13.9%  4.60 0.2%  303.80 13.8% -  0.0% 

รายได้อื่น  263.75 6.3%  155.30 6.8%  240.91 11.0%  103.95 6.0% 

รวมรายได้  1,928.28 46.0%  987.52 43.5%  1,233.06 56.2%  404.13 23.3% 

กำไรก่อนค่าใช้จ่าย  3,033.61 72.4%  1,121.19 49.3%  1,383.60 63.1%  877.33 50.5% 

ค่าใช้จ่าย                 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (330.23) (7.9%)  (219.77) (9.7%)  (214.81) (9.8%)  (141.31) (8.1%) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (1,666.77) (39.8%)  (1,404.32) (61.8%)  (1,323.25) (60.3%)  (794.55) (45.7%) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  (89.47) (2.1%)  (187.76) (8.3%)  (286.67) (13.1%)  (140.29) (8.1%) 

ขาดทุนจากการด้อยค่า  (31.29) (0.7%)  -    0.0%  (105.64) (4.8%)   0.0% 

ขาดทุนจากการขายสนิทรัพย์ทาง
การเงินอื่น 

 -    0.0%  -    0.0%  -    0.0%  (32.97) (1.9%) 

รวมค่าใช้จ่าย  (2,117.76) (50.5%)  (1,811.85) (79.7%)  (1,930.36) (88.0%)  (1,109.12) (63.8%) 

กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรม
ดำเนินงาน 

 915.85 21.8%  (690.66) (30.4%)  (546.76) (24.9%)  (231.79) (13.3%) 

ต้นทุนทางการเงิน  (117.52) (2.8%)  (420.98) (18.5%)  (469.27) (21.4%)  (246.10) (14.2%) 

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้า
และบริษัทร่วมท่ีใช้วิธีส่วนได้เสีย 

 (3.53) (0.1%)  60.59 2.7%  15.74 0.7%  31.72 1.8% 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  794.80 19.0%  (1,051.06) (46.3%)  (1,000.29) (45.6%)  (446.17) (25.7%) 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้   (189.28) (4.5%)  0.63 0.0%  (23.68) (1.1%)  24.82 1.4% 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด  605.52 14.4%  (1,050.43) (46.2%)  (1,023.97) (46.7%)  (421.36) (24.2%) 

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)                  

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  320.22 7.6%  (1,011.14) (44.5%)  (945.00) (43.1%)  (386.41) (22.2%) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ
ควบคุม 

 285.30 6.8%  (39.30) (1.7%)  (78.98) (3.6%)  (34.94) (2.0%) 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด  605.52 14.4%  (1,050.43) (46.2%)  (1,023.97) (46.7%)  (421.36) (24.2%) 
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วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย ์

ณ 31 ธันวาคม 2564 DUSIT มีสินทรัพย์รวม จำนวน 23,784.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 946.31 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งเพิ่มขึ้น 1,281.27 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 6.3 โดยหลักเกิดจากสาเหตุุหลัักเกิิดจากการเพิ่่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 936.35 
ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 19.3 ซึ ่งเป็นสิินทรั ัพย์์จากการลงทุุนในโครงการดุุสิ ิต เซ็ ็นทรั ัล พาร์ ์ค โรงแรม ASAI 
Sathorn การเพิ่่มขึ้นของเงิินจ่่ายล่่วงหน้้าค่่าก่่อสร้้างโครงการ “ดุุสิิต เซ็็นทรััล พาร์์ค” จำนวน 194.84 ล้านบาท และ
การเพิ่่มขึ้นของมููลค่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่นตามราคายุุติิธรรม จำนวน 102.12 ล้านบาท 

ณ 30 มิถุนายน 2565 DUSIT มสีินทรัพย์รวม จำนวน 24,406.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 622.23 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 778.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.5 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าความนิยม จำนวน 
514.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.4 จากการที ่บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงทุนใน
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเบเกอรี ่ ในประเทศไทยและประเทศจีนภายใต้แบรนด์ "บองชู ” ร ่วมกับ Goldway 
Enterprises Hong Kong Limited (“GEHK”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ผ่านการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนคือ บริษัท บองชู เบเกอรี่ เอเชีย จำกัด (กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 55 และ 
GEHK ถือหุ้นร้อยละ 45) เพื่อให้บริษัท บองชู เบเกอรี่ เอเชีย จำกัด เข้าซื้อหุ้นทุนและสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
ดังต่อไปนี้  

(ก) บริษัท บองชู จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายเบเกอรี่และธุรกิจแฟรนไชส์  
(ข) บริษัท พอร์ต รอยัล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตเบเกอรี่ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองและ  
(ค) BAKEIP Limited ประกอบธุรกิจอนุญาตให้ใช้สิทธิทางทรัพย์สินปัญญา  

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 DUSIT มีหนี้สินรวมจำนวน 19,889.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,993.22 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 11.1 เมื ่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสาเหตุหลักมาจากหนี้สินไม่
หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 3,151.49 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมจากปี 2563 จำนวน 1,979.09 ล้าน
บาท การเพิ่มขึ้นของรายได้รับล่วงหน้าและเงินมัดจำจากลูกค้า จำนวน 988.51 และ 690.88 ล้านบาท ตามลำดับ 
ในขณะที่เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจากการจัดประเภทไปเป็นหนี้สินหมุนเวียน 

ณ 30 มิถุนายน 2565 DUSIT มีหนี้สินรวม จำนวน 21,024.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2564 สาเหตุ
หลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
จำนวน 467.81 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินมัดจำจากลูกค้า จำนวน 318.29 ล้าน
บาท   
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ส่วนของผู้ถือหุน้ 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 DUSIT มีส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวมทั ้งสิ ้นจำนวน 3,894.71 ล้านบาท ลดลง 
1,046.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.2 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
ส่วนของบริษัทจำนวน 3,287.50 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 607.21 ล้านบาท สาเหตุหลัก
มาจากผลประกอบการที่ลดลง โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 DUSIT เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการ
วัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากเดิมใช้วิธีราคาทุนมาเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม
เพื่อให้การแสดงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ณ 30 มิถุนายน 2565 DUSIT มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 3,382.12 ล้านบาท ลดลง 512.59 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 สาเหตุหลักมาการที่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี ผลการดำเนินงานเป็นขาดทุน 
ในขณะทีมู่ลค่าทุนที่จดทะเบียนและทุนท่ีออกและชำระแล้วมีจำนวนเท่าเดิม เท่ากับ ณ สิ้นปี 2564 

ผลการดำเนินงาน 

สำหรับปี 2564 DUSIT มีรายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 2,194.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2563 จำนวน 77.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.42 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังสง่ผล
ต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 4 ปี 2564 จำแนกตามประเภทธุรกิจ เป็นดังนี้ 

ธุรกิจโรงแรม 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 DUSIT มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมจำนวน 649 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 58.7 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศจากการผ่อนคลายมาตรการ
ในการเดินทางในหลายๆ ประเทศ โดยธุรกิจโรงแรมของ DUSIT ทั้งในแถบตะวันออกกลาง สาธารณรัฐมัลดีฟส์ และ
ประเทศฟิลิปปินส์ มีรายได้เพิ่มขึ้นและยังมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนประเทศไทยที่ประกาศเปิดประเทศเพื่อ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวท่ีฉีดวัคซีนครบโดสจากประเทศที่กำหนด ทำให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากข้ึน ส่งผลให้
อัตราการเข้าพักของโรงแรมในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส 3 ปี 2564  

สำหรับปี 2564 DUSIT มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมจำนวน 1,797, ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยสาเหตุมาจากธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศที่กลับมาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและมี
การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ประชาชน ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมในประเทศเผชิญกับการระบาดของ COVID-19 
ที่มีผลกระทบมากกว่าปีก่อน 

¶ ธุรกิจโรงแรมที่ลงทุนเอง 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 DUSIT มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมที่ลงทุนเอง 566 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 54.2 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน และสำหรับปี 2564 มีจำนวน 1,556 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 จากช่วงเดียวกันของปี 
2563 แบ่งเป็น 
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(1) โรงแรมในประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 และลดลงร้อยละ 58.1 
เมื่อเทียบกับปี 2562 สาเหตุุหลัักมาจากรายได้ที่่เพิ่่มขึ้นของโรงแรมดุุสิิตธานีี ลากูน่า ภูเก็ต ผ่่านโครงการ 
“ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” ซึ่งเปิดรัับนักท่องเที่ยวท่ีฉีดวัคซีนครบแล้วเข้ามาในประเทศโดยไม่่ต้้องกัักตััวตั้งแต่่วััน
ที่ 1 กรกฎาคม 2564 

(2) โรงแรมในต่างประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 95.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 โดยเพิ่มขึ้นจากโรงแรม
ดุสิตธานี มัลดีฟส์ เนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว  

¶ ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 DUSIT มีรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมจำนวน 83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 97.6
และสำหรับป ี2564 มีจำนวน 241 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 สาเหตุ
หลักมาจากรายได้ที ่เพิ ่มขึ ้นของธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้แบรนด์ดุสิตธานีทั ้งในและต่างประเทศ 
หลังจากการเปิดน่านฟ้าและการท่องเที่ยวในต่างประเทศที่ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยส่วน
ใหญ่เป็นประเทศแถบตะวันออกกลาง ประเทศสิงคโปร์ และประเทศสหรัฐอเมริกา (กวม) ประกอบกับผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจบริหารจัดการและให้เช่าวิลล่าหรูภายใต้แบรนด์ Elite Havens ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ประเทศไทยได้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและอััตราการจองห้้องพัักจากกลุ่่มลููกค้้าภายในประเทศไทยและอิิน
โดนีีเซีียที่่เพิ่่มขึ้นเนื่่องจากเป็นฤดููกาลท่่องเที่่ยว และรายได้้ของ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) 
Co., Ltd. ที่่เพ่่ิมขึ้นจากช่่วงเดีียวกัันของปีก่อน (เพิ่่มขึ้น 8 ล้านบาทในไตรมาส 4 และเพิ่่มขึ้น 41 ล้้านบาทในปี) 
โดยเป็นผลจากอุุตสาหกรรมการท่่องเที่ ่ยวในประเทศจีนที่ ่ฟื้นตััวจากกลุ่ ่มนักเดินทางในประเทศและวิธีการ
ลงบััญชีีท่ีเปลี่่ยนแปลงตั้งแต่่ไตรมาส 4 ปี 2563 เป็นต้้นไป 

ธุรกิจการศึกษา 

ในไตรมาส 4 ปี 2564 DUSIT มีรายได้จากธุรกิจการศกึษา 86 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.1 สาเหตุุหลัักจากวิทยาลัยัดุุ
สิตธานีมี การลดค่่าเล่่าเรียนและรายได้ค่่าธรรมเนีียมบางประเภทให้กับนัักศึกษาจากการเปลี่่ยนรููปแบบการเรียนการ
สอนเป็นแบบออนไลน์์ การเลื่่อนหลัักสููตรระยะสั้นออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รายได้้จากโรง
เรีียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์์ดอง เบลอ ดุุสิิตที่่ลดลงจากการปิดสถาบัันการศึกษาช่ัวคราวตามคำสั่งของภาครััฐ
ในเดืือนมกราคม 2564 (COVID-19 รอบที่ 2) และเดือนเมษายนจนถึงเดือนตุุลาคม 2564 (COVID-19 รอบที่ ่ 3) 
และส่่วนแบ่่งผลขาดทุุนที่่เพ่่ิมขึ้นจาก Dusit Hospitality Education Philippines Inc และ The Food Education 
Bangkok (ลงทุุนเพิ่่มในไตรมาส 1 ปี 2564) จากค่่าใช้้จ่ายในการบริิหาร สำหรัับปี 2564 มีีรายได้้จำนวน 302 ล้าน
บาท ลดลงร้้อยละ 21.8 เมื่่อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีก่่อน สาเหตุุหลัักจากวิิทยาลััยดุุสิิตธานีีเลื่อ่นการเรียีนการสอน
ของเดื ือนมิิถุุนายนในปีปัจจุุบัันออกไป 1 เดื ือน เนื ่ ่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 การลดค่่าเล่ ่าเรียนที่่
ตอบรัับกัับมาตรการของภาครััฐในการให้ความช่่วยเหลืือแก่่นัักศึกษา การปิดชั่วคราวของโรงเรีียนสอนประกอบ
อาหาร เลอ กอร์์ดองเบลอ ดุุสิิตที่่กล่่าวไปข้้างต้้น และการรัับรู้้ ส่่วนแบ่่งผลขาดทุุนท่่ีเพิ่่มขึ้น 
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ธุรกิจอาหาร 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 DUSIT มีรายได้จากธุรกิจอาหารจำนวน 60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 71.7 จากช่วงเดียวกันของ
ปี 2563 สาเหตุ ุหลั ักมาจากรายได้ ้ของ Epicure Catering และ The Caterers (ดำเนินกิจการหลักในประเทศ
เวียดนาม ลงทุุนโดย Epicure Catering ในไตรมาส 1 ปี 2563 และลงทุุนเพิ่่มจนครบในปลายไตรมาส 3 ปี 2563) ที่
ลดลงจากการปิดสถาบัันการศึึกษาช่่ัวคราวตามคำสั่่งของภาครััฐเนื่่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของสถาบััน
การศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดย Epicure Catering ในประเทศไทยได้้กลั ับมาให้้บริ ิการ
ตามปกติในเดือนพฤศจิิกายน 2564 เป็นต้้นไป (จำนวน 29 โรงเรียนจากปกติ 32 โรงเรียน) อย่่างไรกตาม The 
Caterers ยัังคงได้้รัับผลกระทบจากการปิดสถาบันการศีกษาชั่วคราวถึึงแมว่ารัฐบาลประเทศเวียดนามจะผ่อนปรน
มาตรการล็อกดาวน์์ตั้งแต่เดือนตุุลาคม 2564 แต่โรงเรียนส่่วนใหญ่ยัังคงรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
สำหรัับปี 2564 DUSIT มีรายได้จากธุรกิจอาหารจำนวน 279 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.8 จากปีก่่อน โดยมาจาก
ผลกระทบจากการปิดสถาบัันการศึกษาชั่ ่วคราวในประเทศไทย ( ในเดือนมกราคม เมษายน และปลายพฤษภาคม
จนถึงกลางเดือนตุุลาคม) และประเทศเวียดนาม (ในเดือนกุุมภาพัันธ์ และเมษายนจนถึงเดือนกัันยายน) 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

DUSIT มีีส่่วนแบ่่งขาดทุุนของการร่่วมค้้าที่่ใช้วิธีีส่่วนได้้เสีียจากธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ในไตรมาสที่่ 4 ปี 2564 
จำนวน -1 ล้้านบาทจากเงิินลงทุุนในกิิจการร่่วมค้้า บริิษััท ออริิจิ้น ดุุสิิต จำกัด และปี 2564 DUSIT มีีรายได้้และส่่วน
แบ่่งขาดทุุนของการร่่วมค้้าที่่ ใช้้วิธีีส่่วนได้้เสีียจากธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ จำนวน 244 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 
5.1 จากช่่วงเดีียวกัันของปีก่่อน สาเหตุุหลัักมาจากส่่วนแบ่่งผลขาดทุุนจากเงิินลงทุนในกิจการร่่วมค้้าบริษััท ดิ ออริิจิ้น 
ดุุสิิต จำกัด เพิ่่มขึ้นจำนวน 18 ล้้านบาทจากการเพิ่่มขึ้นของค่่าใช้้จ่ายทางการตลาด ในขณะที่่มีีรายได้้ที่่เกี่่ยวข้้องกัับ
โครงการดุุสิิต เซ็็นทรััล พาร์์ค เพิ่่มขึ้นจำนวน 5 ล้้านบาท (รายได้้การจำหน่่ายเงินลงทุุนในหุ้้นสามััญของบริิษััทสวนลุุม 
พร็็อพเพอร์์ตี้ จำกััด เป็นเงิิน 251 ล้้านบาทและรายได้้ค่่าธรรมเนีียมการจััดการจากการเปลี่ยนสัดส่่วนการถือหุ้้นในบ
ริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์์ตี้ จำกััด จำนวน 16 ล้้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2564 ในขณะที่่มีีรายได้้ค่าธรรมเนีียม การจััด
การจำนวน 262 ล้้านบาทในงวดเดีียวกัันของปีก่่อน) 

ธุรกิจอื่น 

ไตรมาส 4 ปี 2564 DUSIT มีรายได้จากธุรกิจอื ่น 31 ล้านบาท ลดลง 262 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.4 จากช่วง
เดียวกันของปี 2563 สาเหตุุหลัักจากกำไรจากการวััดมููลค่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินอื่นลดลง 152 ล้้านบาท และในช่่วง
เดีียวกัันของปีีก่่อนมีีการบัันทึึกกำไรจากการขายเงิินลงทุุน 139 ล้้านบาทและกำไรจากการรวมธุุรกิิจแบบข้ัน 46 ล้าน
บาท ในขณะที่กำไรจากอััตราแลกเปลี่ยนเพิ่่มขึ้น 58 ล้้านบาท 

สำหรับปี 2564 DUSIT มีรายได้จากธุรกิจอื่นจำนวน 821 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 179 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.9 จากช่วง
เดียวกันของป ี2563 สาเหตุหลักมาจากกำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุุปกรณ์์ (โรงแรม ดุุสิิต ปริ๊นเซส เชีียงใหม่่) 
303 ล้้านบาท ส่่วนแบ่่งกำไรจาก DREIT ที่เพ่ิมขึ้น 14 ล้้านบาท และกำไรจากอััตราแลกเปลี่ยนท่ีเพิ่มขึ้น 59 ล้้านบาท 
กำไรจากการวััดมููลค่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินอื่นเพิ่่มขึ้น 43 ล้านบาท แม้ว่ากำไรจากการขายเงิินลงทุุนลดลง 80 ล้าน
บาท ในขณะที่ DUSIT บัันทึกกำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุุน 127 ล้้านบาท กำไรจากการรวมธุุรกิิจแบบข้ัน 
46 ล้้านบาทในช่่วงเดีียวกัันของปีก่่อน  
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เอกสารแนบ 3: ข้อมูลโดยสรุปของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดุสิตธานี 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยท่ัวไป 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทรัสต์ DREIT”) ได้แปลงสภาพจากกองทุน
รวมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม DTCPF”) แล้วเสร็จ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 
และจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยการลงทุนในครั้งแรก 
ทรัพย์สินที่ DREIT ได้รับโอนมาจาก DTCPF ประกอบไปด้วยโครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โครงการโรงแรมดุสิตธานี 
หัวหิน และ โครงการโรงแรมดุสิตดทีู เชียงใหม่ ซึ่งทั้ง 3 โครงการตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย เป็น
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก 

ปัจจุบัน บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่บริหารจัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ และมีบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่คิดเป็นจำนวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นท่ีจำหน่ายแล้วท้ังหมด โดยมีโครงสร้างดังนี้ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

DREIT มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยการซื้อ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับโอนสิทธิ
การเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก หรือการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดยทางอ้อม โดยจะนำทรัพย์สิน
หลักไปจัดหาประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าหรือรายได้อื่นใดในทำนองเดียวกันตลอดจนทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งทรัพย์สินที่ DREIT ลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 

 โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดับ 5 ดาว ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต มีห้องสำหรับให้เช่า
พักจำนวน 226 ห้อง ประกอบด้วยอาคารโรงแรมสูง 3 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยท้ังสิ้นประมาณ 16,605 ตารางเมตร และ
อาคารอื่น ๆ จำนวน 15 หลัง โดยอาคารโรงแรมได้สร้างเสร็จและเปิดดำเนินกิจการเมื่อปี 2530 ทั้งนี้ DREIT 
ลงทุนโดยซื้อโครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เป็นกรรมสิทธ์ิ 

รายละเอียด โรงแรมดสุิตธานี ลากูน่า ภูเกต็ 

ที่ตั้ง เลขที่ 390 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ประเภทการลงทุน กรรมสิทธิ์ 

รายละเอียดโครงการ 1. ที่ดินจำนวน 6 แปลง รวมเน้ือทีป่ระมาณ 33 ไร่ 2 งาน 61.4 ตารางวา 
2. สิ่งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งรวมถึง

แต่ไม่จำกัดเพียง อาคารโรงแรมสูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยในส่วนของอาคารโรงแรม
ทั้งสิ้นประมาณ 16,605 ตารางเมตร มีห้องสำหรับให้เช่า 226 ห้อง และอาคารอื่น ๆ 
จำนวน 15 หลัง ระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม ประกอบด้วย ลิฟท์โดยสาร 
จำนวน 2 ชุด ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน และระบบป้องกันอัคคีภัย และสปริง
เกอร์ในอาคารพร้อมงานและระบบและอุปกรณ์ต่างๆ  

3. เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการ 

ขนาดพื้นที่ 33 ไร่ 2 งาน 61.4 ตารางวา 

พื้นที่ใช้สอยอาคารโรงแรม 16,605 ตารางเมตร 

เปิดดำเนินกิจการ ปี 2530 

อายุอาคาร ประมาณ 34 ป ี

วันที่รับโอนทรัพย์สินจากกองทุน
รวม DTCPF 

8 ธันวาคม 2560 

มูลค่าลงทุนรวม ประมาณ 2,869 ล้านบาท 

วันที่ประเมินล่าสุด 31 มีนาคม 256 

ม ูลค ่าประเม ินตามโครงสร ้าง
กองทรัสต์ด้วยวิธีรายได้ 

3,054.29 ล้านบาท 

ผู้ประเมิน บริษัท กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล 
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2) โครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดับ 5 ดาว ในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีห้องสำหรับให้เช่า
พักจำนวน 296 ห้อง ประกอบด้วยอาคารโรงแรมสูง 7 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยท้ังสิ้นประมาณ 29,601 ตารางเมตร และ
อาคารอื่นๆ จำนวน 9 หลัง โดยอาคารโรงแรมได้สร้างเสร็จและเปิดดำเนินกิจการเมื่อปี 2533 ทั้งนี้ กองทรัสต์ 
DREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าของโครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

  

รายละเอียด โรงแรมดสุิตธานี หัวหิน 

ที่ตั้ง เลขที่ 1349 ถนนเพชรเกษม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

ประเภทการลงทุน สิทธิการเช่าประมาณ 30 ปี สิ้นสุดป ี2583 

รายละเอียดโครงการ 1. สิทธิการเช่าที่ดิน จำนวน 5 แปลง รวมเน้ือที่ประมาณ 63 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา 
2. สิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอาคารโรงแรมสูง 7 ชั้นจำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 
ประมาณ 29,601 ตารางเมตร มีห้องสำหรับให้เช่าพัก 296 ห้อง และอาคารอื่น ๆ 
จำนวน 9 หลังพร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม ประกอบด้วย ลิฟท์โดยสาร 
จำนวน 4 ตัว ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบผลิตน้ำเพื่อใช้ในกิจการของโรม
แรม และรบะบบป้องกันอัคคีภัยและสปริงเกอร์ในอาคารพร้อมงานระบบ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

3. เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอปุกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการ 

ขนาดพื้นที ่ 63 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา 

พื้นที่ใช้สอยอาคารโรงแรม 29,601 ตารางเมตร 

เปิดดำเนินกิจการ ปี 2533 

อายุอาคาร ประมาณ 31 ป ี

วันที่รับโอนทรัพย์สินจากกองทุน
รวม DTCPF 

8 ธันวาคม 2560 

มูลค่าลงทุนรวม ประมาณ 891 ล้านบาท 

วันที่ประเมินล่าสุด 31 มีนาคม 2565 

ม ูลค ่าประเม ินตามโครงสร ้าง
กองทรัสต์ด้วยวิธีรายได้ 

1,196.15 ล้านบาท 

ผู้ประเมิน บริษัท กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล 
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3) โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ (เดิมชื่อโรงแรมเชียงอินน์) เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดับ 5 ดาว ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
เชียงใหม่ มีห้องสำหรับให้เช่าพักจำนวน 130 ห้อง ประกอบด้วยอาคารโรงแรมสูง 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นท่ี
ใช้สอยทั้งสิ ้นประมาณ 11,697 ตารางเมตร และอาคารอื่นๆ จำนวน 4 หลัง โดยได้เปิดดำเนินการใหม่เมื่อ
ปลายปี 2548 ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ดุสิตดีทู” ทั้งนี้ กองทรัสต์ DREIT ลงทุนโดยซื้อโครงการโรงแรมดสุติดี
ทู เชียงใหม่ เป็นกรรมสิทธ์ิ 

รายละเอียด โรงแรมดสุิตดีทู เชียงใหม ่

ที่ตั้ง เลขที่ 100 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเภทการลงทุน กรรมสิทธิ์ 

รายละเอียดโครงการ 1. ที่ดินจำนวน 7 แปลงรวมเน้ือที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา 
2. สิ่งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งรวมถึง

แต่ไม่จำกัดเพียง อาคารสูง 11 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น
ประมาณ 11,697 ตารางเมตร มีห้องสำหรับให้เช่าพักจำนวน 130 ห้อง และอาคาร
อื่น ๆ จำนวน 4 หลัง ระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม ประกอบด้วย ลิฟท์จำนวน 3 
ตัว เป็นลิฟท์โดยสารจำนวน 2 ตัว และลิฟท์ขนของจำนวน 1 ตัว ระบบผลิตกระแส 
ไฟฟ้าฉุกเฉิน และระบบป้องกันอัคคีภัย และสปริงเกอร์ในอาคารต่างๆ 

3. เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการ 

ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา 

พื้นที่ใช้สอยอาคารโรงแรม 11,697 ตารางเมตร 

เปิดดำเนินกิจการ ปี 2548 

อายุอาคาร ประมาณ 48 ปี 

วันที่รับโอนทรัพย์สินจากกองทุน
รวม DTCPF 

8 ธันวาคม 2560 

มูลค่าลงทุนรวม ประมาณ 401 ล้านบาท 

วันที่ประเมินล่าสุด 30 กันยายน 2565 

ม ูลค ่าประเม ินตามโครงสร ้าง
กองทรัสต์ด้วยวิธีรายได้ 

419.06 ล้านบาท 

ผู้ประเมิน บริษัท กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล 
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4) โครงการโรงแรมดุสิตมัลดีฟส์ 

โรงแรมดุสิตดุสิตธานี มัลดีฟส์ เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนเกาะมุดดูห์ ในหมู่เกาะบาอะทอลล์  
ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ บนพื้นที่เช่าประมาณ 116 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการประกาศ
จากองค์กรยูเนสโกให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑลแห่งเดียวของโลก มีอาคารบ้านพักตากอากาศ (Villa) ที่ได้รับการ
ออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะ จำนวน 95 หลัง โดยผสมผสานสถาปัตยกรรมมัลดีฟส์กับการตกแต่งที่มีความเป็น
ไทยผนวกกับทิวทัศน์อันงดงามของมัลดีฟส์  

รายละเอียด โรงแรมดสุิตมัลดีฟส ์

ที่ตั้ง ตั ้งอย ู ่ ในมหาสมุทรอินเดียบนเกาะมุดดูห ์ (Mudhdhoo) ในหมู ่ เกาะ Baa Atoll 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการประกาศจากองค์กร UNESCO ให้เป็นเขต
สงวนชีวมณฑล (UNESCO World Biosphere Reserve) 

ประเภทการลงทุน สิทธิการเช่าประมาณ 40 ปี สิ้นสุดป ี2602 

รายละเอียดโครงการ 1. สิทธิการเช่าที ่ดินบนเกาะ Mudhdhoo รวมเนื ้อที ่ประมาณ 116 ไร่ 2 งาน 60 
ตารางวา 

2. กรรมสิทธิ์ในอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อาคาร บ้านพักตาก
อากาศรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 95 หลัง พร้อมทั้งพื้นที่ส่วนอำนวยความสะดวก ส่วน
ต้อนรับ ร้านอาหาร และสระว่ายน้ำ งานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ และสิ่งติดตึ ง
ตรา สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และส่วนควบของอาคาร 

3. กรรมสิทธิ ์ในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที ่ใช้ในการ
ประกอบกิจการ 

ขนาดพื้นที ่ 116 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา 

เปิดดำเนินกิจการ ปี 2555 

อายุอาคาร ประมาณ 8 ป ี

วันที่กองทรัสต์ DREIT เขา้ลงทุน 25 กันยายน 2562 

มูลค่าลงทุนรวม 76.67 ล้านเหรียญสหรัฐ 

วันที่ประเมินล่าสุด 31 ธันวาคม 2564 

ม ูลค ่าประเม ินตามโครงสร ้าง
กองทรัสต์ด้วยวิธีรายได้ 

77.57 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ผู้ประเมิน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ท่ีมา: แบบ 56-1 ของกองทรัสต์ DREIT ปี 2564 

  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 
 

77 
 

3. รายชื่อผู้ถือหุ้น  

ณ 29 สิงหาคม 2565 กองทรัสต์ DREIT มีจำนวนหน่วยทรัสต์ 711,500,000 หน่วย มีทุนจดทะเบียนจำนวน 
6,201.65 ล้านบาท (มูลค่าหน่วยละ 8.72 บาท) โดยมีรายชื่อผู้ถือหน่วยใหญ่และสัดส่วนตามบัญชีรายช่ือผู้ถือหน่วย ดังนี้ 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ จำนวนหน่วย 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 บริษัท ดุสิตธาน ีจำกัด (มหาชน)  214,872,668  30.20 

2 สำนักงานประกันสังคม  180,826,930  25.41 

3 บริษัท เมืองไทยประกันภยั จำกัด (มหาชน)  29,430,000  4.14 

4 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  23,035,488  3.24 

5 กองทุนเปิดที เอ็ม บี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด ์อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล  14,932,600  2.10 

6 BBHISL NOMINEES LIMITED 13,819,800  1.94 

7 บริษัท ทิพยประกันชวีิต จำกัด (มหาชน) 12,000,000  1.69 

8 บริษัท อาคเนย ์ประกันชวีิต จำกัด (มหาชน)  6,050,700  0.85 

9 Principle Property Income Fund 4,936,800 0.69 

10 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรต์ี้ 3,231,500 0.45 

11 ผู้ถือหุ้นอื่น  208,363,514  29.29 

  รวม  711,500,000  100.0 
ท่ีมา: SET ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 

4. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี ้ส์  รีท จำกัด (ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์) ประกอบด้วย
กรรมการ 5 ท่าน ดังนี ้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

1 นาย ชนินทธ์ โทณวณิก ประธานกรรมการ 

2 นาง ศุภจี สธุรรมพันธุ ์ กรรมการ 

3 นางสาว พัฒนพีร เธียรประสิทธิ์ กรรมการ 

4 นางสาว ณัฐรินทร์ ตาลทอง กรรมการ/ กรรมการอิสระ 

5 นาย วีรพันธ ์พูลเกษ กรรมการ/ กรรมการอิสระ 

ท่ีมา: เว็บไซต์ DREIT 

  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 
 

78 
 

5. ผลการดำเนินงานในอดีตของทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
ไตรมาส 
2/2565 

จำนวนหอ้งพัก 225 225 225 225 225 225 

อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 62.78% 68.11% 78.79% 22.0% 28.2% 59.2% 

อัตราค่าห้องพักเฉลีย่ (บาท/ห้อง/คืน)  5,015.89   4,934.85   4,289.47   6,289.52   2,561.78   3,914.89  

รายได้รวม (ล้านบาท)  398.82   428.73   436.05   160.60   97.16   136.17  

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)/1  302.71   315.54   320.91   165.92   120.47   97.35  

EBITDA (ล้านบาท)  96.11   113.19   115.14   (5.33)  (23.31)  38.83  
ท่ีมา: DTPR 
หมายเหตุ: /1 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ไม่รวมค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล 

โครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
ไตรมาส 
2/2565 

จำนวนหอ้งพัก 296 296 296 296 296 296 

อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 64.47% 67.71% 49.32% 36.8% 27.8% 46.2% 

อัตราค่าห้องพักเฉลีย่ (บาท/ห้อง/คืน) 3,184.78   3,037.97   3,296.24   2,843.08   2,619.28   3,116.90  

รายได้รวม (ล้านบาท)  381.34   390.67   294.22   182.60   117.86   119.91  

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)/1  310.27   305.69   244.95   184.96   136.09   97.87  

EBITDA (ล้านบาท)  71.07   84.98   49.27   (2.36)  (18.23)  22.04  
ท่ีมา: DTPR 
หมายเหตุ: /1 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ไม่รวมค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล 

โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
ไตรมาส 
2/2565 

จำนวนหอ้งพัก 130 130 130 130 130 130 

อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 78.58% 80.77% 77.23% 26.89% 13.65% 42.0% 

อัตราค่าห้องพักเฉลีย่ (บาท/ห้อง/คืน)  2,853.69   2,636.04   2,391.55   1,976.48   1,357.70   1,348.75  

รายได้รวม (ล้านบาท)  136.72   129.34   113.14   33.74   13.28   17.43  

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)/1  103.36   97.36   85.69   44.49   28.54   20.57  

EBITDA (ล้านบาท)  33.36   31.99   27.45   (10.75)  (15.26)  (3.14) 
ท่ีมา: DTPR 
หมายเหตุ: /1 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ไม่รวมค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล  
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โครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ 

รายการ 2561 2562 2563 2564 
ไตรมาส 
2/2565 

จำนวนหอ้งพัก 95 95 95 95 95 

อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 84.43% 80.83% 27.5% 70.13% 72.56% 

อัตราค่าห้องพักเฉลีย่ (เหรียญสหรัฐ/ห้อง/คืน)  534.14   544.85   661.06   500.92   529.33  

รายได้รวม (ล้านเหรียญสหรัฐ)  25.99   26.04   10.53   22.67   11.87  

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม (ล้านเหรียญสหรัฐ)/1  16.20   16.00   7.84   13.40   7.27  

EBITDA (ล้านเหรียญสหรัฐ)  9.79   10.04   2.69   9.27   4.59  
ท่ีมา: DTPR 
หมายเหตุ: /1 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ไม่รวมค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล 

6. ข้อมูลทางการเงินของกองทรัสต์ DREIT 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ที่ได้รับการตรวจสอบ 
และ/หรือสอบทานโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปี 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
สำหรับงวดหกเดือนปี 2565 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2562 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 
ถึง 31 ธันวาคม 2562 สำหรับปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 สำหรับปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 และสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบปี 2562 
(31 ธ.ค. 

62)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบปี 2563 
 (31 ธ.ค. 

63)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบปี 2564 
 (31 ธ.ค. 

64)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบไตรมาส 
2/2565 
(30 มิ.ย. 

65)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

สินทรัพย ์                 

เงินลงทุนในอสังหารมิทรัพย์และสทิธกิารเชา่
ตามมูลค่ายุติธรรม  

6,780.67  97.2% 7,258.86  96.9% 7,507.99  96.3% 7,647.65  96.9% 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิรรม 21.66  0.3% 14.04  0.2% 46.09  0.6% 30.12  0.4% 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 52.06  0.7% 134.06  1.8% 100.19  1.3% 157.51  2.0% 

ลูกหนี้ค่าเช่าและลกูหนีอ้ื่น  48.46  0.7% 38.06  0.5% 106.51  1.4% 29.99  0.4% 

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญช ี -  0.0% 44.81  0.6% 32.64   26.60  0.3% 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 10.44  0.1% 1.53  0.0% 1.07  0.0% 1.86  0.0% 

สินทรัพยอ์ื่น 63.66  0.9% 0.18  0.0% 0.30  0.0% 0.23  0.0% 

รวมสินทรัพย ์ 6,976.96  100.0% 7,491.53  100.0% 7,794.79  100.0% 7,893.95  100.0% 

หนี้สินและสนิทรัพย์สุทธ ิ                 

หนี้สิน                 

เจ้าหนีอ้ื่น 73.27  1.1% 25.88  0.3% 23.75  0.3% 19.21  0.2% 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5.92  0.1% 4.73  0.1% 5.58  0.1% 5.30  0.1% 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 7.49  0.1% 1.69  0.0% 7.32  0.1% 3.76  0.0% 

ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่ายค้างจ่าย 0.83  0.0% 1.20  0.0% 1.02  0.0% 1.34  0.0% 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบปี 2562 
(31 ธ.ค. 

62)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบปี 2563 
 (31 ธ.ค. 

63)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบปี 2564 
 (31 ธ.ค. 

64)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบไตรมาส 
2/2565 
(30 มิ.ย. 

65)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

เงินกู้ยมืระยะยาว 1,488.21  21.3% 1,683.51  22.5% 1,736.79  22.3% 1,737.45  22.0% 

หนี้สินตามสัญญาเช่า -  0.0% 297.49  4.0% 324.61  4.2% 340.11  4.3% 

หนี้สินภาษีเงนิได้รอตัดบัญช ี -  0.0% 0.06  0.0% 2.62  0.0% 2.35  0.0% 

รวมหนี้สิน 1,575.73  22.6% 2,014.56  26.9% 2,101.68  27.0% 2,109.52  26.7% 

สินทรัพย์สุทธ ิ                 

ทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหน่วยทรัสต ์ 5,407.74  77.5% 5,351.24  71.4% 5,308.91  68.1% 5,308.91  67.3% 

กำไรสะสม 20.92  0.3% 196.04  2.6% 359.42  4.6% 394.91  5.0% 

องค์ประกอบอืน่ของผู้ถอืหนว่ยทรัสต์ (27.43) (0.4%)   (70.31) (0.9%)   24.78  0.3% 80.62  1.0% 

มูลค่าสินทรัพยส์ุทธ ิ 5,401.23  77.4% 5,476.98  73.1% 5,693.11  73.0% 5,784.44  73.3% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,976.96  100.0% 7,491.53  100.0% 7,794.79  100.0% 7,893.95  100.0% 

งบกำไรขาดทุน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 สำหรับปี 
2562  

(สิ้นสุดวันที่  
31 ธ.ค. 

62)  

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

 สำหรับปี 
2563  

(สิ้นสุดวันที่  
31 ธ.ค. 

63)  

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

 สำหรับปี 
2564  

(สิ้นสุดวันที่  
31 ธ.ค. 

64)  

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

 ไตรมาสท่ี 
2/2565  

(1 ม.ค. 65 
-  

30 มิ.ย. 
65)  

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

รายได้จากการลงทุน                 

รายได้ค่าเชา่ 286.06 99.1% 424.37 99.5% 495.68 99.4% 234.16 99.8% 

ดอกเบ้ียรับ 0.39 0.1% 0.33 0.1% 0.07 0.0% 0.07 0.0% 

รายได้อืน่ 2.33 0.8% 1.99 0.5% 2.96 0.6% 0.43 0.2% 

รวมรายได้ 288.78 100.0% 426.69 100.0% 498.72 100.0% 234.66 100.0% 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย               

ค่าธรรมเนยีมการจัดการ 8.20 2.8% 13.84 3.2% 14.13 2.8% 7.13 3.0% 

ค่าธรรมเนยีมทรสัต ี 6.29 2.2% 8.85 2.1% 9.03 1.8% 4.56 1.9% 

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบียน 2.68 0.9% 2.95 0.7% 3.43 0.7% 1.61 0.7% 

ค่าธรรมเนยีมวิชาชีพ 3.02 1.0% 1.93 0.5% 2.84 0.6% 2.25 1.0% 

ค่าเช่าจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน 8.07 2.8% - 0.0%  - 0.0%  - 0.0% 

ค่าใช้จ่ายรอบัญชตีัดจ่าย 7.47  2.6% 12.21 2.9% 12.18 2.4% 6.04 2.6% 

ค่าใช้จ่ายอื่น 4.11 1.4% 16.90 4.0% 16.10 3.2% 9.03 3.8% 

ต้นทนุทางการเงิน 32.31 11.2% 73.38 17.2% 73.99 14.8% 38.29 16.3% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้ 7.52 2.6% 3.36 0.8% 9.77 2.0% 3.53 1.5% 

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 79.67 27.6% 133.42 31.3% 141.45 28.4% 72.44 30.9% 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 209.12 72.4% 293.27 68.7% 357.26 71.6% 162.22 69.1% 

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงินลงทุน               

รายการขาดทนุสทุธิจากเงนิลงทนุ - 0.0% (7.36) (1.7%) (8.93) (1.8%) (1.27) (0.5%) 

รายการกำไร (ขาดทุน) จากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทนุ 

- 0.0% 1.43 0.3% (129.77) (26.0%) (66.16) (28.2%) 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 สำหรับปี 
2562  

(สิ้นสุดวันที่  
31 ธ.ค. 

62)  

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

 สำหรับปี 
2563  

(สิ้นสุดวันที่  
31 ธ.ค. 

63)  

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

 สำหรับปี 
2564  

(สิ้นสุดวันที่  
31 ธ.ค. 

64)  

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

 ไตรมาสท่ี 
2/2565  

(1 ม.ค. 65 
-  

30 มิ.ย. 
65)  

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

รายการขาดทนุสทุธิทีเ่กดิขึ้นจากเงินลงทนุ
ในอสังหารมิทรัพยแ์ละสทิธกิารเช่า 

(3.42) (1.2%) - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

รายการกำไรสทุธทิี่เกิดขึน้จากการขายเงนิ
ลงทุนในหลักทรัพย ์

2.34 0.8% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

รายการขาดทนุสทุธิทีย่ังไม่เกิดขึ้นจากเงนิ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสทิธกิารเช่า 

(71.79) (24.9%) - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

รายการกำไรสทุธทิี่ยังไมเ่กิดขึ้นจากเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย ์

0.33 0.1% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

รายการขาดทนุสทุธิทีเ่กดิขึ้นจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

(0.35) (0.1%) -  0.0% - 0.0% - 0.0% 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยน 

(14.28) (4.9%) 33.21 7.8% 178.53 35.8% 92.25 39.3% 

รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงิน
ลงทุน 

(87.17) (30.2%) 27.28 6.4% 39.83 8.0% 24.82 10.6% 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยส์ุทธิจากการ
ดำเนินงาน 

121.95 42.2% 320.55 75.1% 397.09 79.6% 187.04 79.7% 

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์ DREIT มีมูลค่าสินทรัพย์รวมเท่ากับ  7,794.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.05 จากปี 2563 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นจำนวน  7,507.99  ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.43 และเงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม จำนวน 46.09  ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 228.38 
จากปีก่อนหน้า  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองทรัสต์ DREIT มีมูลค่าสินทรัพย์รวมเท่ากับ 7,893.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
จำนวน 99.16 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 1.3 โดยสาหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตามมูลค่ายุติธรรม จำนวน 139.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 การเพิ่มขึ้นของเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 57.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.2 สุทธิกับการลดลงของลูกหนี้ค่าเช่าและ
ลูกหนี้อ่ืน จำนวน 76.52 ล้านบาท  
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หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์ DREIT มีหนี้สินรวมเท่ากับ 2,101.68 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 27.0 
ของมูลค่าทรัพย์สินรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 87.13 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงิน
กู้ยืมระยะยาว จำนวน 53.29 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 27.11 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์ของเงิน
กู้ยืมระยะยาวดังกล่าว ได้แก่ 1) เพื่อการซื้อสิทธิการเช่าและกรรมสิทธิ์ในกิจการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ของบริษัท
ย่อย และ 2) เพื่อใช้สำหรับเป็นเงินทุนสำหรับงานปรับปรุงโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 กองทรัสต์ DREIT มีหนี้สินรวมเท่ากับ 2,109.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7.83 
ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 0.4 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 15.50 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.8 สุทธิกับการลดลงของเจ้าหนี้อ่ืน จำนวน 4.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.1 

สินทรัพย์สุทธ ิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์ DREIT มีสินทรัพย์สุทธิจำนวน  5,693.11  ล้านบาท ประกอบด้วย 
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์จำนวน  5,308.91  ล้านบาท กำไรสะสม 359.42 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวน 24.78 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ สำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 216.13 ล้าน
บาท คิดเป็น ร้อยละ 4.0 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สินทรัพย์สุทธิ มีจำนวน 5,748.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 91.33 ล้านบาท 
จาก ณ สิ้นปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 1.6 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสม จำนวน 35.49 ล้านบาท และ
องค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวน 55.83 ล้านบาท 

ผลการดำเนินงาน 

รายได้ 

สำหรับปี 2564 กองทรัสต์ DREIT มีรายได้รวมทั้งสิ้น 498.72 ล้านบาท โดยรายได้รวมประกอบด้วย รายได้
ค่าเช่า จำนวน 495.68 ล้านบาท และเป็นส่วนของรายได้ดอกเบี้ย และรายได้อื่น จำนวน 3.03 ล้านบาท รายได้ค่า
เช่าของกองทรัสต์ DREIT มาจากผลประกอบการของแต่ละโรงแรม สรุปได้ดังนี้ 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย ปี 2564 ที่ร้อยละ 28 ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2563 
ในขณะที่อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ 2,525 บาทต่อห้องต่อวัน ซึ่งลดลง 3,730 บาท จากปีที่ผ่านมา ทำให้
รายได้ต่อห้องพักของโรงแรมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 712 บาท เทียบกับ 1,386 บาท ในปี 2563 โดยปัจจัยหลักมา
จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ต่อเนื่องจากปี 2563 โดยตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2564 รายได้
เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น จากโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย ปี 2564 ที่ร้อยละ 28 ลดลงร้อยละ 9 จากปี 2563 ในขณะ
ที่อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ 2,604 บาทต่อห้องต่อวัน ซึ่งลดลง 217 บาท จากปีที่ผ่านมา ทำให้รายได้ต่อ
ห้องพักของโรงแรมโดยเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 724 บาท เทียบกับ 314 บาท ในปี 2563 โดยปัจจัยหลักมาจากผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ต่อเนื่องจากปี 2563 เช่นเดียวกัน โดยตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ได้มีการเริ่ม
โครงการหัวหิน รีชาร์จ ซึ่งเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศท่ีฉีดวัคซีนครบถ้วน  
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โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย ปี 2564 ที่ร้อยละ 14 ลดลงร้อยละ 13 จากปี 2563 
ในขณะที่อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ 1,346 บาทต่อห้องต่อวัน ซึ่งลดลง 620 บาท จากปีที่ผ่านมา ทำให้
รายได้ต่อห้องพักของโรงแรมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 184 บาท เทียบกับ 529 บาท ในปี 2563 โดยจังหวัดเชียงใหม่
ถือเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างมาก ในปี 2564 เนื่องจากมี
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนเมษายน - สิ้นปี จำนวน 20,782 ราย จึงไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเลย 
อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่น มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เดือนละ
ประมาณ 500,000 คน จากสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น โรงแรมเริ่มกลับมารับรู้รายได้เพิ่มมากขึ้น 

โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย ปี 2564 ที่ร้อยละ 70 เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 จากปี 2563 
ในขณะที่อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย อยู่ท่ีประมาณ 491 เหรียญต่อห้องต่อวัน ซึ่งลดลง 156 เหรียญ จากปีท่ีผ่านมา ทำให้
รายได้ต่อห้องพักของโรงแรมโดยเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 345 เหรียญ เทียบกับ 178 เหรียญ ในปี 2563  โดยถือเป็นปีท่ีมี
ผลการดำเนินงานค่อนข้างดี หลังจากที่ประเทศมัลดีฟส์เริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่กรกฎาคม 2563 เป็น
ต้นมา จำนวนนักท่องเที่ยวทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ รัสเซีย อินเดีย อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน 

ค่าใช้จ่าย 

กองทรัสต์ DREIT มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ ้น 141.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.4 ของรายได้รวม โดย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี 
ค่าธรรมเนียมประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุม
ผู้ถือหน่วยและการจ่ายผลประโยชน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

สำหรับปี 2564 กองทรัสต์ DREIT มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ จำนวน 357.26 ล้านบาท ขณะที่ปี 2563 
กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ จำนวน 293.27 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 21.8 โดยเป็นผลจากการ
รับรู้รายได้ค่าเช่าของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ท่ีลงทุนไปเมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา 

กำไรสุทธิจากการลงทุน 

สำหรับปี 2564 กองทรัสต์ DREIT มีกำไรสุทธิจากการลงทุน จำนวน 39.83 ล้านบาท จึงทำให้กองทรัสต์ มี
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 397.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9 จากปี 2563 โดย
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นในผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 178.53 ล้านบาท 

ที่มา: แบบ 56-1 ของ DREIT ปี 2564
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เอกสารแนบ 4: ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยท่ัวไป 

บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“DMCO”) เป็นบริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2553 โดย ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 มีทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกชำระแล้ว 22,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
จำนวน 2,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท DMCO เป็นบริษัทย่อยของ DUSIT โดย DUSIT ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
และ DMCO ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดย DMCO ทำการเช่าช่วง และเช่าทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ และรับโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากบริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ อิน
เวสเม้นท์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเช่าช่วงโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์  

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 DMCO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ DUSIT ได้ทำสัญญาเช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และเช่าช่วงทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม DTCPF”) เป็นระยะเวลา 3 
ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงได้อีก 6 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี  และในภายหลังกองทุนรวม DTCPF มีการแปลง
สภาพเป็นกองทรัสต์ DREIT 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

DMCO เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตัง้ขึ้นเพื่อประกอบกิจการโรงแรมดุสติธานี ลากูน่า ภูเก็ต ดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ
ดุสิตธานี หัวหิน เพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ DREIT โดย DMCO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ 
DUSIT ได้ทำสัญญาเช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และเช่า
ช่วงทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
(“กองทุนรวม DTCPF”) เป็นระยะเวลา 3 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงได้อีก 6 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี โดย
กำหนดอัตราค่าเช่าดังน้ี 

1. ค่าเช่าคงที่ในอัตรารวม 205 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนที่ระบุในสัญญา สำหรับค่า 
เช่าในระหว่างวันท่ี 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 คำนวณเป็นสัดส่วนตามจำนวนวันจากอัตรา
ค่าเช่าดังกล่าว 

2. ค่าเช่าแปรผันชำระเป็นรายไตรมาส คำนวณในอัตราร้อยละของกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดับัญชี (EBITDA) ของกิจการโรงแรมซึ่งกำหนดอัตรา
ร้อยละไว้ดังน้ี 

1) ปี 2554 ถึง 2559 อัตราร้อยละ 90 

2) ปี 2560 ถึง 2565 อัตราร้อยละ 85 

3) ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป อัตราร้อยละ 80 

สำหรับค่าเช่าในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้คำนวณเป็นสัดส่วนตามจำนวนวัน
โดยใช้อัตราร้อยละ 90 
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ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธาธานี 
(“กองทุนรวม DTCPF”) ได้มีมติอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดุสิตธานี (“กองทรัสต์ DREIT”) การเลิกกองทุนและการชาระบัญชีกองทุนรวม โดยกองทุนรวมกำหนดวันที่ 12 ธันวาคม 
2560 เป็นวันเลิกกองทุนรวม DTCPF และโอนสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันของกองทุนรวมให้แก่กองทรัสต์ DREIT ซึ่งได้
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 โดยกองทรัสต์ได้กำหนดค่าเช่าดังนี้ 

1. ค่าเช่าคงที่รายปี จะเป็นไปตามข้อกำหนดที่ไดต้กลงกันในสญัญา ท้ังนี้ค่าเช่าคงที่รายปีที่คำนวณได้ดังกล่าวจะ
ไม่ต่ำกว่า 205 ล้านบาท 

2. ค่าเช่าแปรผัน จะอ้างอิงจากผลประกอบการของโรงแรม 

รายละเอียดของโรงแรมที่ DMCO ทำการเช่าดำเนินการจากกองทรสัต์ DREIT มีดังนี ้

1) โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงแรมตกแต่งแบบไทยร่วมสมัยมี
ห้องพักจำนวน 226 ห้อง ให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและการจัดงานสำหรับนัก
ธุรกิจ และนักท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ สระว่ายน้า สนามเทนนิส ลู่วิ่งออกกำลัง ศูนย์
กีฬาทางนำ้ ศูนย์ออกกำลังกาย สปา และร้านอาหารนานาชาติ 

2) โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ มีห้องพักทั้งสิ้น 130 ห้องภายใต้
บรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทย 

3) โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (สิทธิการเช่า) ตั้งอยู่ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงแรมแบบรีสอร์ต มี
ห้องพักจำนวน 296 ห้อง ให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและการจัดงานสำหรับแขกผู้
เข้าพักในโรงแรม และแขกท่ัวไป 

4) โรงแรมดุส ิตธานี ม ัลดีฟส์ (ส ิทธ ิการเช่า) ต ั ้งอย ู ่บนเกาะ Mudhdhoo ในหมู ่ เกาะ Baa Atoll 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีห้องพักประเภทวิลล่าทั้งสิ้นจำนวน 95 หลัง ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม และ
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาทางน้ำ ศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Centre) 
สถานบริการสุขภาพ (Devarana Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา” ห้องโถงสำหรับโยคะ คิดส์คลับ สนาม
เทนนิส ร้านถ่ายภาพ ร้านค้าย่อยขายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ทั้งนี้ DREIT ได้เข้าลงทุนในโครงการ
โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ผ่านบริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ อินเวสเม้นท์ จำกัด เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2562 
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3. รายชื่อผู้ถือหุ้น  

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น  จำนวนหุ้น สัดส่วน 

1 บริษัท ดุสิตธาน ีจำกัด (มหาชน) 2,199,996 100% 

2 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 1 0% 

3 นายชนินทธ ์ โทณวณิก 1 0% 

4 นางสินี  เธียรประสิทธิ ์ 1 0% 

5 นางสาวพัฒนีพร  เธียรประสิทธิ ์ 1 0% 

รวม 2,200,000 100% 
ท่ีมา: เว็บไซต์ DUSIT  

4. คณะกรรมการบริษัท 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ  ตำแหน่ง  

1 นางสินี  เธียรประสิทธิ ์ กรรมการ 

2 นางสาวพัฒนีพร  เธียรประสิทธิ ์ กรรมการ 

3 นางศุภจี  สธุรรมพันธุ ์ กรรมการ 

4 นางธิติยา ชูโต เจยีมสุข กรรมการ 

5 นางสาวประชุม ตันติประเสริฐสุข กรรมการ 

6 นายมนตรี สมานวงศ์สถิตย ์ กรรมการ 
ท่ีมา: เว็บไซต์ DUSIT  

5. ลักษณะการจัดหาผลประโยชน ์

DMCO จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการ DTLP D2CM DTHH และ DTMD เพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ DREIT โดย DMCO ได้ทำสัญญาเช่าทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบกิจการ DTLP D2CM และเช่าช่วงทรัพย์สินที่ใช้ใน
การประกอบกิจการ DTHH จากกองทรัสต์ DREIT โดยอัตราคา่เช่าจะมีการคำนวณ ดังนี ้

1) ค่าเช่าคงที่รายปี จะเป็นไปตามข้อกำหนดที่ไดต้กลงกันในสญัญา ท้ังนี้ค่าเช่าคงที่รายปีที่คำนวณได้ดังกล่าวจะ
ไม่ต่ำกว่า 205 ลา้นบาท 

2) ค่าเช่าแปรผัน จะอ้างอิงจากผลประกอบการของโรงแรม 

หมายเหตุ: รายละเอียดค่าเช่าเพิม่เติมตามข้อ 1.6.3 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ DREIT 

ทั้งนี้ รายได้ของ DMCO มาจาก แหล่งต่างๆ ดังน้ี 

1) รายได้จากกิจการโรงแรม มาจากค่าห้อง ค่าอาหารและเครื่องดืม่ และรายได้ค่าบริการอื่น บันทึกเป็นรายได้เมื่อ
แขกเข้าพักในห้อง มีการขายอาหารและเครื่องดืม่และเมื่อมีการบรกิารแล้ว และ 

2) ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 

  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 
 

87 
 

6. ข้อมูลทางการเงินของ DMCO  

รายงานที่แสดงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2562  ณ 31 ธันวาคม 
2563 และ ณ 31 ธันวาคม 2564  ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบปี 2562 
(31 ธ.ค. 62)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์รวม 

 งบปี 2563 
(31 ธ.ค. 63)  

 ร้อยละต่อ
สินทรัพย์รวม  

 งบปี 2564 
(31 ธ.ค. 64)  

 ร้อยละต่อ
สินทรัพย์รวม  

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 109.50 42.1% 33.23 16.1% 35.39 18.5% 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 110.21 42.3% 21.07 10.2% 29.78 15.6% 

สินค้าคงเหลือ 16.30 6.3% 12.56 6.1% 14.10 7.4% 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 0.0% 110.17 53.3% 89.77 46.9% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4.54 1.7% 14.95 7.2% 12.44 6.5% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 240.55 92.4% 191.98 92.8% 181.48 94.9% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           0.0% 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.31 0.1% 0.31 0.1% 0.31 0.2% 

อุปกรณ์ 19.29 7.4% 14.46 7.0% 9.33 4.9% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.13 0.0% 0.12 0.1% 0.09 0.0% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19.73 7.6% 14.89 7.2% 9.73 5.1% 

รวมสินทรัพย์ 260.28 100.0% 206.87 100.0% 191.21 100.0% 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น           0.0% 

หนี้สินหมุนเวียน           0.0% 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าอ่ืน 142.07 54.6% 123.23 59.6% 153.12 80.1% 

เงินมัดจำจองห้องพัก 81.55 31.3% 32.59 15.8% 36.10 18.9% 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 0.0% 246.60 119.2% 461.35 241.3% 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4.73 1.8% 0.85 0.4% 1.86 1.0% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 228.35 87.7% 403.27 194.9% 652.42 341.2% 

หนี้สินไม่หมุนเวียน           0.0% 

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 40.00 15.4% 29.10 14.1% 20.21 10.6% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 40.00 15.4% 29.10 14.1% 20.21 10.6% 

รวมหนี้สิน 268.35 103.1% 432.37 209.0% 672.63 351.8% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น           0.0% 

ทุนเรือนหุ้น           0.0% 

ทุนจดทะเบียน 9.00 3.5% 22.00 10.6% 22.00 11.5% 

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 9.00 3.5% 22.00 10.6% 22.00 11.5% 

กำไรสะสม           0.0% 

จัดสรรแล้ว           0.0% 

ทุนสำรองตามกฎหมาย 0.40 0.2% 0.40 0.2% 0.40 0.2% 

ขาดทุนสะสม (17.47) (6.7%) (247.91) (119.8%) (503.83) (263.5%) 

ขาดทุนสะสมเกินทุน (8.07) (3.1%) (225.51) (109.0%) (481.43) (251.8%) 

หนิ้สินสุทธิจากการขาดทุนสะสมเกินทุน 260.28 100.0% 206.87 100.0% 191.21 100.0% 
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งบกำไรขาดทุน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 สำหรับปี 
2562  

(สิ้นสุดวันท่ี  
31 ธ.ค. 62)  

 ร้อยละต่อรายได้
จากการขายและ
การให้บริการ  

 สำหรับปี 
2563  

(สิ้นสุดวันท่ี  
31 ธ.ค. 63)  

 ร้อยละต่อรายได้
จากการขายและ
การให้บริการ  

 สำหรับปี 
2564  

(สิ้นสุดวันท่ี  
31 ธ.ค. 64)  

 ร้อยละต่อรายได้
จากการขายและ
การให้บริการ  

รายได้จากการขายและการให้บริการ 930.29 100.0% 403.96 43.4% 238.33 25.6% 

ต้นทุนขายและการให้บริการ (729.53) (78.4%) (507.51) (54.6%) (424.89) (45.7%) 

กำไร (ขาดทุน) ข้ันต้น 200.76 21.6% (103.55) (11.1%) (186.55) (20.1%) 

รายได้อื่น             

ดอกเบี้ยรับ 0.48 0.1% 1.29 0.1% 3.34 0.4% 

รายได้อื่น 14.26 1.5% 6.15 0.7% 12.08 1.3% 

รวมรายได้อื่น 14.74 1.6% 7.44 0.8% 15.43 1.7% 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 215.50 23.2% (96.11) (10.3%) (171.13) (18.4%) 

ค่าใช้จ่าย             

ค่าใช้จ่ายในการขาย (64.01) (6.9%) (36.91) (4.0%) (18.66) (2.0%) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (163.87) (17.6%) (95.40) (10.3%) (64.94) (7.0%) 

รวมค่าใช้จ่าย (227.88) (24.5%) (132.31) (14.2%) (83.59) (9.0%) 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน (12.38) (1.3%) (228.42) (24.6%) (254.72) (27.4%) 

ต้นทุนทางการเงิน (0.00) (0.0%) (2.02) (0.2%) (12.45) (1.3%) 

ขาดทุนสำหรับปี (12.38) (1.3%) (230.44) (24.8%) (267.17) (28.7%) 

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 DMCO มีมูลค่าสินทรัพย์รวมเท่ากับ 191.21 ล้านบาท ลดลงจำนวน 15.66 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.57 จาก ณ สิ้นปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการลดลงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 20.40 ล้านบาท  

หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 DMCO มีหนี้สินรวมเท่ากับ 672.63  ล้านบาท หรือ ร้อยละ 351.8 ของมูลค่า
สินทรัพยร์วม เพิ่มขึ้นจำนวน 240.26 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2563 สาเหตุหลักมาจากเพิ่มขึ้นของ เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 214.75 ล้านบาท ซึ่งได้แก่ ตั๋วสัญญาใช้เงินจาก บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 
มีกำหนดชำระเงินเมื่อทวงถาม โดยไม่มีหลักประกัน  

ส่วนของผู้ถือหุน้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นของ DMCO เท่ากับติดลบ 481.43 ล้านบาท ลดลง 255.92 
ล้านบาท จากติดลบ 225.51 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนสะสมที่เพิ่มขึ้น 255.92 ล้าน
บาท จาก 247.91 ล้านบาท เป็น 503.83 ล้านบาท 
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ผลการดำเนินงาน 

ในปี 2564 ธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นอย่างมาก ส่งผลให้
รายได้มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทมีขาดทุนสุทธิในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
จำนวน 267 ล้านบาท บริษัทใช้นโยบายบริหารจัดการทางการเงินและวิธีการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อรักษาสภาพ
คล่อง โดยดำเนินการทางด้านการเงินอย่างระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการควบคุมค่าเช่าอย่างเข้มงวด การลด
สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้ค่าใช้จ่ายเงินเดือนโดยรวมลดลง การลด
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา และ ค่าใช้จ่ายในการจัดการทั่วไป การเจรจาเลื่อนระยะเวลาการจ่ายเงิน นอกจากนี้ บริษัทได้
ปรับโครงสร้างองค์กรให้ตอบรับรูปแบบของธุรกิจในอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนของ
งาน ตลอดจนลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับแผนการลงทุนโดยชะลอการลงทุน
ใหม่ๆออกไป และการลดงบลงทุน (CAPEX) 

สำหรับผลการทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อธุรกิจของบริษัทในปี 2564 นั้น ภาพรวม
ธุรกิจโรงแรมของบริษัทมีทิศทางที่ดีขึ้น ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 เริ่มมีอัตราการเข้าพักที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการเปิดตัวโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกช์ของภาครัฐในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 
2564 การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์จากภาครัฐในต้นเดือนกันยายน และ โครงการ Thailand Pass และ Test 
& Go ในเดือนพฤศจิกายน ทำให้อัตราการเข้าพักโรงแรมปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต จาก
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ทยอยกลับมา ก่อนที่จะหยุดชะงักไปอีกครั้งในเดือน
ธันวาคมจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธ์ุโอมิครอน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ 
ณ ขณะนี้จึงไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบของการแพร่ระบาดที่ยังคงดำเนินอยู่ 
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เอกสารแนบ 5: ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) 
และบริษัท ทรัพย์ ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จำกัด 

ข้อมูลของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC) 

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยท่ัวไป 

กลุ่มบริษัททีซีซี ได้มีการจัดตั้งบริษัท เฟิสท์เดสทิเนช่ัน จำกัด ขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2552 และต่อมาได้เปลี่ยนช่ือ
เป็นบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด ในเดือนตุลาคม 2559 และจดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป 
จำกัด (มหาชน) (“AWC”) ในเดือนกันยายน 2561 เพื ่อถือครองอสังหาริมทรัพย์ในกลุ ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ 
(Hospitality) และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail & Commercial Building) ในประเทศไทย 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

AWC ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่ง
ตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรในประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริง และเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย AWC ดำเนินธุรกิจด้วยพอร์ตโฟ
ลโิอคณุภาพที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดมีาเป็นเวลาหลายทศวรรษ และยังพร้อมด้วยแผนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ที่หลากหลาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของเงินลงทุนในระยะยาวอนันำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน AWC มีการประกอบธุรกิจ 2 กลุ่ม
ธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) และ (2) กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ 
(Retail, Wholesale and Commercial) โดยทั้งหมดดำเนินงานในประเทศไทย 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 ทรัพย์ส ินในกลุ ่มธุรกิจโรงแรม และการบริการ (Hospitality) และกลุ ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์ (Retail and Commercial Building) ของบริษัท ประกอบด้วย  

(1)  โรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 17 แห่ง โดยมีจำนวนห้องพัก 4,941 ห้อง และโรงแรมที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาหรือมแีผนการในการพัฒนา 

(2)  อสังหาริมทรัพย์ เพื่อประกอบกิจการค้า (Retail and Wholesale) จำนวน 10 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการค้าปลีก (Retail) จำนวน 8 แห่ง และอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ 
ค้าส่ง (Wholesale) 2 แห่ง นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการบริหารโครงการเกทเวย์ เอกมัย ตามสัญญาว่าจ้าง
บริหารโครงการเกทเวย์ เอกมัย โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการค้า (Retail and Wholesale) ทัง้หมด
ของบริษัท ทีเ่ปิดดำเนินการแล้ว 10 แห่งครอบคลุมพืน้ท่ีเช่าสุทธิ (NLA) 324,340 ตร.ม. 

(3)  อาคารสำนักงาน 4 แห่ง มพีืน้ท่ีเชา่สุทธิ (NLA) 270,594 ตร.ม. 
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3. โครงสร้างการถือหุ้น 

 
ท่ีมา: รายงานประจำปี 2564 ของ AWC  
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4. รายชื่อผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ 

บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกจิ จำกัด  14,940,000,000  46.69 

TCC Group International Limited  9,060,000,000  28.31 

Bank of Singapore Limited-THB SEG AC  1,430,000,000  4.47 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,046,359,610 3.27 

UBS AG Singapore Branch 703,065,500 2.20 

Raffles Nominees (Pte) Limited 500,198,500  1.56 

Southeast Asia UK (Type C) Nominees Limited 413,425,866 1.29 

Citibank Nominees Singapore Pte Ltd -A/C GIC C 323,188,300  1.01 

บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด 233,871,900 0.73 

State Street Europe Limited  192,333,338 0.60 

ผู้ถือหุ้นอื่น 3,158,327,686 9.87 

รวม 32,000,000,000  100.00 

ท่ีมา: SET ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 

5. คณะกรรมการบริษัท 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

1 นายเจริญ สิริวัฒนภักด ี ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 

2 คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักด ี รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร 

3 นายบุญทกัษ์ หวังเจริญ รองประธานกรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหารความเสี ่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน 

4 นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ 

5 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการบริษัท และกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

6 ศาตราจารย ์(พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกลู กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

7 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

8 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

9 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

10 พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

11 นายวัชรา ตันตริยานนท ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

12 รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เช้ือบุญชัย กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแล
กิจการ 

13 นายสันติ พงศ์เจริญพิทย ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

14 นายโสมพัฒน ์ไตรโสรัส กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร 

15 นางวัลภา ไตรโสรัส กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง  
ท่ีมา: เว็บไซต์ของ AWC  ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565 
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6. โครงสร้างรายได้ 

กลุ่มธุรกิจ ดำเนินการโดย 
การถือหุ้น
ของบริษัท 
(ร้อยละ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รายได้ 
(ล้าน
บาท) 

ร้อยละ 

กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการ
บริการ (Hospitality) 
รายได้จากการประกอบ
กิจการโรงแรมและบริการที่
เกี่ยวข้อง 
  
  

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 
จำกัด (THAM) 

100  6,661.00  57.8  2,867.00  46.7 1,108.01  13.39 

บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด 100   
   

103.2 1.25 
บริษัท นิวมัลต้ีไมน์ จำกัด 100   

   
17.2 0.21 

บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ และ รีสอร์ท 
จำกัด 

100   
   

384.94 4.65 

บริษัท ทีซีซี โฮเทล คอลเล็คชั่น จำกัด 100   
 

  
 

156.85 1.89 

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การพาณิชย์ 
(Retail, Wholesale and 
Commercial) 
รายได้จากการให้เช่าและ
ให้บริการอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ประกอบกิจการการค้า 
(Retail and Wholesale) 
รายได้จากการให้เช่าและ
ให้บริการอาคารสำนักงาน 
(Commercial) 
รายได้จากการให้เช่าและ
ให้บริการอาคารพาณิชยกรรม 

บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จำกัด (AWR) 100  4,208.00  36.5  3,116.00  50.8  413.87  5.00 
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ต้ี 
แมนเนจเม้นท์ จำกัด (CPM) 

100   
   

1,862.52 22.49 

บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด 100   
  

  138.69 1.67 
บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด 100   

  
  57.31 0.69 

บริษัท ฟีนิกซ์บอกซ์ จำกัด/1 100         2.54 0.03 

กำไรจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

            3,884.46 46.91 

รายได้อื่น      653.00  5.7  153.00  2.5  150.70  1.82 

รวม      11,522.00  100.0  6,136.00  100.0 8,280.29  100.00 

ท่ีมา: แบบ 56-1 ของ AWC ปี 2562 - 2564        
หมายเหตุ: /1 บริษัท ฟีนิกซ์บอกซ์ จำกัด เริ่มดำเนินงานในปี 2564        
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7. ข้อมูลทางการเงินของ AWC 

รายงานที่แสดงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2562  ณ 31 ธันวาคม 
2563 และ ณ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ณ 30 มิถุนายน 2565 ที่ได้รับการ
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบปี 2562 
(31 ธ.ค. 

62)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบปี 2563 
 (31 ธ.ค. 

63)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบปี 2564 
 (31 ธ.ค. 

64)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบไตรมาส 
2/2565 
(30 มิ.ย. 

65)  

 ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม  

สินทรัพย ์                 

สินทรัพย์หมุนเวยีน                 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  14,671.49  10.7% 229.71  0.2%   128.26  0.1%  136.69  0.1% 

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่  1,098.85  0.8% 721.77  0.5%    674.08  0.5%  647.17  0.5% 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแกก่ิจการทีเ่กีย่วขอ้งกัน  1.10  0.0% -    0.0%      -       -    0.0% 

สินค้าคงเหลือ  53.67  0.0% 48.88  0.0%      46.46  0.0%  43.19  0.0% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอืน่  112.56  0.1% 51.75  0.0%     56.30  0.0%  169.43  0.1% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  15,937.68  11.7%  1,052.11  0.8%  905.10  0.7%  996.48  0.7% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  -    0.0%   -    0.0%    -    0.0% -  0.0% 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่ากอ่สร้าง  77.29  0.1%     136.36  0.1%    105.72  0.1%  97.10  0.1% 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กจิการที่เกี่ยวข้องกนั  -    0.0%    -    0.0%       -    0.0%  -    0.0% 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  49,847.95  36.5%  59,586.54  44.7%  63,215.18  45.5%  65,687.88  46.3% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   68,067.64  49.9%  70,680.81  53.0%  72,780.88  52.4%  73,001.42  51.5% 

สิทธกิารเช่า  1,489.42  1.1%      -    0.0%     -    0.0%  -    0.0% 

สินทรัพย์ไมม่ีตัวตนอืน่  172.66  0.1%    193.32  0.1%    200.19  0.1%  211.58  0.1% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี  316.97  0.2%     1,212.94  0.9%    1,213.70  0.9%  1,344.25  0.9% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน่  583.71  0.4%    560.94  0.4%    476.52  0.3%  522.19  0.4% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 120,555.64  88.3% 132,370.90  99.2% 137,992.19  99.3% 140,864.42  99.3% 

รวมสินทรัพย ์ 136,493.32  100.0% 133,423.01  100.0% 138,897.29  100.0% 141,860.90  100.0% 

หนี้สินและสว่นของผู้ถือหุ้น                 

หนี้สิน                 

หนี้สินหมุนเวยีน                 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมนุเวียนอืน่  2,474.60  1.8%    1,545.85  1.2%  1,550.78  1.1%  1,511.26  1.1% 

ส่วนของเงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 

 -    0.0%       -    0.0%       -     0.0%  -    0.0% 

เงินกู้ยมืระยะสัน้  8,717.77  6.4%  1,525.00  1.1%    3,812.00  2.7%  4,997.00  3.5% 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่ึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งป ี

 -    0.0%      32.70  0.0%      25.67  0.0%  27.61  0.0% 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจา่ย  1.86  0.0%      9.60  0.0%      5.73  0.0%  53.05  0.0% 

หนี้สินอนุพันธ ์  -    0.0%       -    0.0%    126.01  0.1%  -    0.0% 

หนี้สินหมนุเวยีนอื่น  166.45  0.1%    140.19  0.1%    146.96  0.1%  118.21  0.1% 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 
 

95 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบปี 2562 
(31 ธ.ค. 

62)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบปี 2563 
 (31 ธ.ค. 

63)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบปี 2564 
 (31 ธ.ค. 

64)  

ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม 

 งบไตรมาส 
2/2565 
(30 มิ.ย. 

65)  

 ร้อยละต่อ
สินทรัพย์

รวม  

รวมหนี้สินหมุนเวียน  11,360.69  8.3%   3,253.35  2.4%   5,667.15  4.1%  6,707.13  4.7% 

หนี้สินไม่หมุนเวียน                

เงินกู้ยมืระยะยาว  28,000.00  20.5%   41,801.48  31.3%   43,732.89  31.5%  43,924.76  31.0% 

หนี้สินตามสัญญาเช่า  -    0.0%  1,798.41  1.3%  1,958.82  1.4%  1,935.84  1.4% 

ประมาณการหนี้สินไม่หมนุเวยีนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน 

 332.93  0.2%   362.11  0.3%  414.67  0.3%  444.50  0.3% 

เงินมัดจำรับจากผูเ้ช่า   940.25  0.7%   813.13  0.6%    670.30  0.5%  654.60  0.5% 

หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี  4,837.11  3.5%  6,759.55  5.1%  7,094.30  5.1%  7,504.38  5.3% 

หนี้สินอนุพันธ ์  -    0.0%    446.81  0.3%      -    0.0%  171.40  0.1% 

หนี้สินไม่หมนุเวยีนอื่น  215.96  0.2%   130.84  0.1%   152.53  0.1%  157.50  0.1% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  34,326.24  25.1% 52,112.33  39.1%  54,023.52  38.9%  54,792.98  38.6% 

รวมหนี้สิน  45,686.92  33.5%  55,365.68  41.5%  59,690.67  43.0%  61,500.11  43.4% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น                 

ทุนเรือนหุ้น                  

ทุนจดทะเบียน   32,000.00  23.4%  32,150.00  24.1%  32,150.00  23.1%  32,150.00  22.7% 

ทุนที่ออกและชำระแล้ว  32,000.00  23.4%   32,000.00  24.0%   32,000.00  23.0%  32,000.77  22.6% 

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้วก่อนการจดั
โครงสร้างธุรกิจ 

 7,978.10  5.8%     -    0.0%      -     0.0%  -    0.0% 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น   39,326.51  28.8%  39,326.51  29.5%  39,326.51  28.3%  39,329.28  27.7% 

กำไรสะสม                 

จัดสรรแล้ว                 

ทุนสำรองตามกฎหมาย   58.78  0.0%    78.63  0.1%   84.80  0.1%  84.80  0.1% 

ทุนสำรองตามกฎหมายก่อนการจดัโครงสรา้ง
ธุรกจิ 

 0.38  0.0%  -    0.0%     -    0.0%  -    0.0% 

ยังไม่ได้จัดสรร  1,432.69  1.0%    5,907.72  4.4%    6,763.03  4.9%  7,840.28  5.5% 

ขาดทนุสะสมกอ่นการจดัโครงสร้างธรุกจิ  (4,307.37) (3.2%)    -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

สำรองการตรีาคาที่ดินใหม่   7,337.33  5.4%    7,339.36  5.5%    7,358.96  5.3%  7,358.96  5.2% 

สำรองการตรีาคาที่ดินใหมก่่อนการจัด
โครงสร้างธุรกิจ 

 11,595.58  8.5%     -    0.0%       -    0.0%  -    0.0% 

สำรองการป้องกนัความเสี่ยง  -    0.0%    (329.02) (0.2%)      (69.90) (0.1%)    -    0.0% 

สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  -    0.0%    -    0.0%    9.08  0.0%  12.55  0.0% 

ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั 

 (4,615.59) (3.4%)   (6,265.86) (4.7%)    (6,265.86) (4.5%)    (6,265.86) (4.4%)   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  90,806.40  66.5% 78,057.33  58.5%  79,206.62  57.0%  80,360.79  56.6% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 136,493.32  100.0% 133,423.01  100.0% 138,897.29  100.0% 141,860.90  100.0% 
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งบกำไรขาดทุน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 สำหรับปี 
2562  

(สิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 62)  

 ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

 สำหรับปี 
2563  

(สิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 63)  

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

 สำหรับปี 
2564 

(สิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 64)  

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

 งบไตรมาส
ท่ี 2/2565 
(1 ม.ค. 65 
- 30 มิ.ย. 

65)  

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมและ
บริการที่เกีย่วขอ้ง 

 8,692.07 65.4%  2,867.37  43.7%  1,770.19  21.4%  2,194.51 36.6% 

รายได้จากการให้เช่าและให้บรกิารอาคารพาณิช
ยกรรม 

 4,198.13 31.6%   3,115.94  47.5%  2,474.93  29.9%  1,387.96 23.2% 

รายได้ค่าบริหารงาน  284.51 2.1%    27.77  0.4%  61.76  0.7%  4.86 0.1% 

รายได้ดอกเบ้ีย   47.79 0.4%   3.19  0.0%    0.72  0.0%  0.31 0.0% 

รายได้อืน่  64.72 0.5%  121.21  1.8%    88.22  1.1%  25.82 0.4% 

กำไรจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 -    0.0%    428.57  6.5%  3,884.46  46.9%  2,375.27 39.7% 

รวมรายได้ 13,287.22 100.0% 6,564.04  100.0%  8,280.28  100.0%  5,988.72 100.0% 

ค่าใช้จ่าย                   

ต้นทนุจากการประกอบกิจการโรงแรมและ
บริการที่เกีย่วขอ้ง 

 4,334.82 32.6%    3,166.12  48.2%  2,785.88  33.6%  1,786.39 29.8% 

ต้นทนุการให้เช่าและให้บริการอาคารพาณชิยก
รรม 

 1,948.50 14.7%   935.90  14.3%  799.43  9.7%  468.07 7.8% 

ต้นทนุค่าบริหารงาน  203.54 1.5%     25.12  0.4%    56.13  0.7%  3.00 0.1% 

ต้นทนุในการจัดจำหน่าย  721.02 5.4%   387.47  5.9%  303.77  3.7%  188.61 3.1% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  2,964.01 22.3%    2,019.19  30.8%  2,000.58  24.2%  1,209.21 20.2% 

รวมค่าใช้จ่าย  10,171.88 76.6%    6,533.79 99.5%  5,945.80 71.8%  3,655.28 61.0% 

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนนิงาน  3,115.33 23.4%     30.24  0.5%  2,334.49  28.2%  2,333.44 39.0% 

ต้นทนุทางการเงิน  2,153.79 16.2%  1,143.09  17.4%  1,180.55  14.3%  514.72 8.6% 

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในบริษัทรว่ม  -    0.0%    -    0.0%      -    0.0%  48.92 0.8% 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  961.54 7.2% (1,112.85) (17.0%)  1,153.93  13.9%  1,769.80 29.6% 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได ้  312.51 2.4%  (181.97) (2.8%)  292.46  3.5%  348.23 5.8% 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด  649.03 4.9%    (930.88) (14.2%)  861.48  10.4%  1,421.57 23.7% 

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย ์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 AWC มีสินทรัพย์รวม 141,860.90 ล้านบาท มีสินทรัพย์หลักประกอบด้วย 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 73,001.42 ล้านบาท (ร้อยละ 51.5) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 65,687.88 ล้าน
บาท (ร้อยละ 46.3) และทรัพย์สินอื่นๆ มีมูลค่ารวม 3,171.60 ล้านบาท 

AWC มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่า 138,897.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อย
ละ 4.1 โดยมีสินทรัพย์หลักเป็นสินทรัพย์ดำเนินงาน ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 72,780.88 ล้านบาท (ร้อยละ 
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52.4) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จากปี 2563 และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 63,215.18 ล้านบาท (ร้อยละ 45.5) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 จากปี 2563 และสินทรัพย์อื่นๆ มีมูลค่ารวม 2,901.23 ล้านบาท (ร้อยละ 2.1) ลดลงร้อยละ 8.1 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 AWC มีหนี้สินรวมเท่ากับ 61,500.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.4 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม โดยหนี้สินหลักประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาว 43,924.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.0 ของทรัพย์สิน
รวม รองลงมาคือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 7,504.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

หนี้สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 59,690.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,324.99 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 7.8 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2563 โดยประกอบด้วยหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จำนวน 47,544.89 ล้าน
บาท และหนี้สินอื่น ๆ จำนวน 12,145.78 ล้านบาท หนี้สินของ AWC มีการเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเข้าซื้อทรัพย์สิน 
และใช้ในการพัฒนาทรัพย์สินตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้  

ส่วนของผู้ถือหุน้ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ส่วนของผู้ถือหุ้นของ AWC เท่ากับ 80,360.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.6 
ของสินทรัพย์รวม โดยส่วนของผู้ถือหุ้นมีรายการหลักประกอบด้วย กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 7,840.28 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 5.5 ของสินทรัพย์รวม และสำรองการตีราคาที่ดินใหม่ 7,358.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 ของ
สินทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 AWC มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 79,206.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 
2563 จำนวน 1,149.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.5 โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรสะสมที่ยงัไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้นเป็นหลกั
จำนวน 855.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.5% 

ผลการดำเนินงาน 

ในช่วงไตรมาสสองของปี 2565 AWC มีรายได้รวมเท่ากับ 5,988.72 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการ
เพิ่มขึ้นของกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เท่ากับ 2,375.27 ล้านบาท 
(ร้อยละ 39.7 ของรายได้รวม) และรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้องเท่ากับ 2,194.51 
ล้านบาท (ร้อยละ 36.6 ของรายได้รวม) โดยต้นทุนจากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 2,257.46 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย
ในการจัดจำหน่ายและการบริหารรวมเท่ากับ 1,397.82 ล้านบาท  

ทั้งนี้ AWC สร้างรายได้รวมในปี 2564 เท่ากับ 8,280.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการที่ทางภาครัฐได้ประกาศผ่อนคลายล็อกดาวน์ และนโยบายเปิดประเทศ รวมทั้ง
การได้รับกำไรจากการรวมมูลค่ายุตธิรรม โดยรายได้ตามงบการเงินในไตรมาส 4/2564 ซึ่งเป็นไตรมาสที่มีรายได้รวม
สูงสุดในปี 2564 เท่ากับ 3,086 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีแนวโน้มดีขึ้น การแพร่กระจายลดลงอย่าง ต่อเนื่อง ทางภาครัฐได้
ประกาศผ่อนคลายล็อกดาวน์ และนโยบายเปิดประเทศ ส่งผลให้การ ดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เริ่มกลับเข้าสภาพใกล้เคียง
ปกติ ทำให้บริษัทสามารถกลับมาเริ่มฟื้นตัวได้ตามที่คาดการณ์ไว้ 
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ในปี 2564 AWC ได้ปรับโครงสร้างองค์กรควบคู่กับการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด (Cost Control and Efficiency Initiatives) เพื่อให้การใช้จ่ายมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2564 AWC มีต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง และต้นทุนการให้
เช่าและให้บริการอาคารพาณิชยกรรม รวมกันเท่ากับ 3,585.31 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ก่อนหน้า โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ลดลง แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์จากการพัฒนากระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรให้
ชัดเจนและ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารตามแผนการที่ AWC วางแผนไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มาตรการควบคุม 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ ดำเนินงานของ
AWC ในอนาคต แต่จะทำให้ AWC สามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืนในระยะยาว 

สำหรับ ปี 2564 AWC มีกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 861 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 192.5 เมื่อ เทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วง 2 ปี ทีผ่า่นมา AWC ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
อย่างต่อเนื่องหลายระลอก ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงวิกฤต AWC ยังคงพัฒนาปรับปรุงอยู่ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นจัดการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ ปรับ
โครงสร้างและเพิ่มระบบควบคุมภายในเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับมาและก้าวกระโดด อีกครั้ง เมื่อกลับเขา้สู่
สภาวะการณ์ปกติ นอกจากนี้ AWC ได้รับกำไรจากการรวมมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
ซึง่แสดงให้เห็นศักยภาพของสินทรัพย์ ทีม่ีคุณภาพในพอร์ตของบริษัทซึ่งได้เห็นการเพิ่มมลูค่าอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อมูลของบริษัท Sub TCC  

1. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลโดยท่ัวไป 

บริษัท ทรัพย์เลอเมอริเดียนโฮเทลเชียงใหม่ จำกัด เป็นบริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 
16 พฤษภาคม 2560 ต่อมา ณ วันที่ 9 เมษายน 2562 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทรัพย์ ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จำกัด มีทุนจด
ทะเบียนซึ่งเรียกชำระแล้ว 100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท Sub 
TCC เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม AWC โดย AWC ถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 25.0 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TCC Group อีกร้อย
ละ 75.0   

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จดัตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการการให้เช่าและการดำเนินงานเกี่ยวกับอสังหารมิทรัพย์ โดยเป็น
การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกบัอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นทีไ่ม่ใช่อสังหารมิทรัพย์ประเภทที่พัก
อาศัย โดยปัจจุบันให้เช่าท่ีดินเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมเลอ เมอริเดยีน เชียงใหม่  

3. รายชื่อผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ 

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด 7,498 74.98% 

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) 2,500 25.00% 

บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จำกัด 1 0.01% 

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 1 0.01% 

รวม  10,000  100.00% 

ท่ีมา: BOL 

4. คณะกรรมการบริษัท 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 

1 นาง วัลลภา ไตรโสรัส 

2 นาย แมทธวิ จอห์น ไนท ์

3 นาย สิเวศ โรจนสุนทร 

4 นาย เฮง บุน ชิน 

5 นาย กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ 

6 นาย ไพฑูรย ์วงศาสุทธกิุล 

7 นาย โชคดี วิศาลสิงห์ 

8 นาง อรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย 

9 นาย สราวุธ ลีลากุลเวชช ์
ท่ีมา: BOL 
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5. ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ทรัพย์ ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จำกัด 

รายงานที่แสดงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 
2563 และ ณ 31 ธันวาคม 2564  ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 
งบปี 2562 

(31 ธ.ค. 62)  
ร้อยละต่อ

สินทรัพย์รวม 
งบปี 2563 

 (31 ธ.ค. 63)  
ร้อยละต่อ

สินทรัพย์รวม 
งบปี 2564 

 (31 ธ.ค. 64)  
ร้อยละต่อ

สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย ์           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.03  0.0%  0.00  0.0%  -  0.0% 

ลูกหนี้การค้า  -  0.0%  7.12  0.8%  -  0.0% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่  -  0.0%  -  0.0%  16.53  1.9% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  0.03  0.0%  7.12  0.8%  16.53  1.9% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่  864.26  100.0%  864.31  99.2%  860.24  98.1% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  864.26  100.0%  864.31  99.2%  860.24  98.1% 

รวมสินทรัพย์  864.30  100.0%  871.43  100.0%  876.78  100.0% 

หน้ีสินและสินทรัพย์สุทธ ิ         

หน้ีสิน         

เจ้าหนี้การค้า  1.75  0.2%  0.04  0.0%  11.09  1.3% 

รวมเงินกู้ระยะสั้น  -  0.0%  -  0.0%  -  0.0% 

หนี้สินหมนุเวียนอื่น  -  0.0%  8.64  1.0%  -  0.0% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  1.75  0.2%  8.67  1.0%  11.09  1.3% 

รวมเงินกู้ระยะยาว  860.71  99.6%  859.52  98.6%  865.26  98.7% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  860.71  99.6%  859.52  98.6%  865.26  98.7% 

รวมหน้ีสิน  862.47  99.8%  868.19  99.6%  876.35  100.0% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนจดทะเบียน  0.10  0.0%  0.10  0.0%  0.10  0.0% 

ทุนท่ีออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ  0.10  0.0%  0.10  0.0%  0.10  0.0% 

กำไร (ขาดทุน) สะสม  1.73  0.2%  3.14  0.4%  0.33  0.0% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1.83  0.2%  3.24  0.4%  0.43  0.0% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  864.30  100.0%  871.43  100.0%  876.78  100.0% 

ท่ีมา: BOL 

งบกำไรขาดทุน 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 สำหรับปี 2562  

(สิ้นสุดวันที่  
31 ธ.ค. 62)  

ร้อยละต่อรายได้
รวม 

 สำหรับปี 2563  
(สิ้นสุดวันที่  
31 ธ.ค. 63)  

ร้อยละต่อรายได้
รวม 

 สำหรับปี 2564  
(สิ้นสุดวันที่  
31 ธ.ค. 64)  

ร้อยละต่อรายได้
รวม 

รายได้จากการขายและบริการ - สุทธิ  38.71  100.0%  20.40  100.0%  25.17  100.0% 

รายได้รวม  38.71  100.0%  20.40  100.0%  25.17  100.0% 

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น  38.71  100.0%  20.40  100.0%  25.17  100.0% 

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงาน  (0.11) 0.3%  (0.22) 1.1%  (0.15) 0.6% 

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน  38.61  99.7%  20.18  98.9%  25.02  99.4% 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 

38.61 99.7% 20.18 98.9% 25.02 99.4% 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงิน
ได้ 

 38.61  99.7%  20.18  98.9%  25.02  99.4% 

ดอกเบ้ียจ่าย  (34.86) 90.0%  (13.13) 64.4%  (25.33) 100.6% 

ภาษีเงินได้  (0.50) 1.3%  (1.41) 6.9%  -    0.0% 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  3.25  8.39%  5.64  27.63%  (0.31) (1.22%) 

ท่ีมา: BOL 
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วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Sub TCC มีมูลค่าสินทรัพย์รวมเท่ากับ 876.78 ล้านบาท โดยหลักเป็น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนจำนวน 860.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.1 โดยสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 5.34 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.6 จากปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 16.53 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงในปี 2564 จำนวน 7.12 ล้านบาท และ 4.06 ล้าน
บาท ตามลำดับ 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Sub TCC มีหนี้สินรวมเท่ากับ 876.35  ล้านบาท หรือ ร้อยละ 99.95 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 8.16 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2563 สาเหตุหลักมาจากเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า
และเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งเพ่ิมเติมขึ้นมาในปี 2564 จำนวน 11.06 ล้านบาท และ 5.74 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะ
ที่หน้ีสินหมุนเวียนอื่นลดลงทั้งจำนวน 8.64 ล้านบาท  

ส่วนของผู้ถือหุน้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นของ Sub TCC เท่ากับ 0.43 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวนมาก 
2.82 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2563 สาเหตุมาจากการลดลงของกำไรสะสม ในขณะที่ทุนที่ออกและชำระแล้วอยู่ที่ 
100,000 บาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 

ในปี 2564 Sub TCC มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 0.31 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 5.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 105.5 จากปี 2563 เนื่องจาก แม้ว่ารายได้รวมในปี 2564 จะมากกว่าทั้งปี 2563 จำนวน 4.77 ล้านบาท แต่
ดอกเบี้ยจ่ายในปี 2564 จำนวน 25.33 ล้านบาท จากเงินกู้ระยะยาว มากกว่าปี 2563 ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 
13.13 ล้านบาท ทำให้สุทธิแล้ว Sub TCC มผีลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2564 มากกว่าปี 2563 
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เอกสารแนบ 6: สรุปสมมติฐานการประเมินทรัพย์สินโดยผู้ประเมิน 
ราคาทรัพย์สินอิสระ 

ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้
ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บริษัท กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล  

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบันเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะ โดยใช้วิธีวิเคราะห์จากรายได้ ( Income Approach) ซึ่งจะคำนึงถึงความสามารถในการสร้างกระแส
เงินสดในอนาคตที่ได้จากการดำเนินงานของทรัพย์สินโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ (“โครงการ D2CM”) โครงการ
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (“โครงการ D2HH”) และโครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต (“โครงการ D2LP”) ทั้งนี้ 
รายละเอียดสมมติฐานที่ผู้ประเมินใช้ในการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

  โครงการ D2CM โครงการ DTHH โครงการ DTLP 

ผู้ประเมิน บริษัท กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล บริษัท กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล บริษัท กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล 

วันที่ประเมิน 30-ก.ย.-65 31-มี.ค.-65 31-มี.ค.-65 

ระยะเวลาการประมาณการ ประมาณ 12 ปี (30 ก.ย. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 
2577) 

ประมาณ 19 ปี (31 มี.ค. 2565 ถึง 23 ธ.ค. 
2583) 

ประมาณ 10 ปี (31 มี.ค. 2565 ถึง 31 
ธ.ค. 2574) 

ทรัพย์สินที่ประเมิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

มูลค่าจากโครงสร้างของ
กองทรัสต์ 

419.06 ล้านบาท 1,196.15 ล้านบาท 2,930.36 ล้านบาท 

มูลค่าจากทรัพย์สิน 441.00 ล้านบาท 1,288.17 ล้านบาท 3,054.29 ล้านบาท 

จำนวนหอ้งพัก 130 ห้อง 296 ห้อง 225 ห้อง 

รายได ้  

อัตราการเข้าพัก 
(Occupancy Rate) 

ป ี2565 เท่ากับร้อยละ 40.0 ปี 2566 
เท่ากับร้อยละ 60 แบะปี 2567 ร้อยละ 80 
และคงที่ตลอดการประมาณการ 

ปี 2565 เท่ากับร้อยละ 30.0 ปี 2566 
เท่ากับร้อยละ 50.0 ปี 2567 ร้อยละ 65 
และปี 2568 ร้อยละ 70 และคงที่ตลอดการ
ประมาณการ 

ปี 2565 เท่ากับร้อยละ 30.0 ปี 2566 
เท่ากับร้อยละ 50.0 ปี 2567 ร้อยละ 
70 ปี 2568 เท่ากับร้อยละ 75 และปี 
2569 เท่ากับร้อยละ 80 และคงที่ตลอด
การประมาณการ 

อัตราค่าห้องพักเฉลีย่ อัตราค่าห้องพักเฉลีย่สถานการณ์ปกติ
เท่ากับ 2,700 บาท/หอ้ง/คืน และปรับ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อป ี
ป ี2565 เท่ากับ 1,350 บาท/ ห้อง/ คืน 
(ปรับลดลงร้อยละ 50) 
ปี 2566 เท่ากับ 1,755 บาท/ ห้อง/ คืน 
(ปรับลดลงร้อยละ 35) 
ปี 2567 เท่ากับ 2,511 บาท/ ห้อง/ คืน 
(ปรับลดลงร้อยละ 7) 
หลังจากปี 2568 จนสิ้นสุดประมาณการ
อัตราค่าห้องพักเติบโตตามสถานการณ์ปกติ 

อัตราค่าห้องพักเฉลีย่สถานการณ์ปกติเท่ากับ 
3,400 บาท/ห้อง/คืน และปรับเพิ่มขึ้นรอ้ย
ละ 3 ต่อป ี
ปี 2565 เท่ากับ 2,550 บาท/ ห้อง/ คืน 
(ปรับลดลงร้อยละ 25) 
ปี 2566 เท่ากับ 3,060 บาท/ ห้อง/ คืน 
(ปรับลดลงร้อยละ 10) 
หลังจากปี 2567 จนสิ้นสุดประมาณการ
อัตราค่าห้องพักเติบโตตามสถานการณ์ปกติ 

อัตราค่าห้องพักเฉลีย่สถานการณ์ปกติ
เท่ากับ 4,870 บาท/หอ้ง/คืน และปรับ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อป ี
ปี 2565 เท่ากับ 2,922 บาท/ ห้อง/ คืน 
(ปรับลดลงร้อยละ 40) 
ปี 2566 เท่ากับ 3,896 บาท/ ห้อง/ คืน 
(ปรับลดลงร้อยละ 20) 
ปี 2567 เท่ากับ 4,383 บาท/ ห้อง/ คืน 
(ปรับลดลงร้อยละ 10) 
หลังจากปี 2568 จนสิ้นสุดประมาณการ
อัตราค่าห้องพักเติบโตตามสถานการณ์
ปกติ 
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  โครงการ D2CM โครงการ DTHH โครงการ DTLP 

รายได้ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 

ร้อยละ 20.0 ของรายได้รวม ร้อยละ 35.0 ของรายได้ค่าห้องพัก ร้อยละ 35.0 ของรายได้ค่าห้องพัก 

รายได้อื่น ร้อยละ 4.0 ของรายได้รวม ร้อยละ 5.0 ของรายได้ค่าห้องพัก ร้อยละ 3.0 ของรายได้ค่าห้องพัก 

ต้นทุนการดำเนินงาน  

ต้นทุนค่าห้องพัก 270 บาทต่อห้องที่มีการเข้าพัก โดยปรับขึ้น
ร้อยละ 3.0 ต่อป ี

370 บาทต่อห้องที่มีการเข้าพัก โดยปรับขึ้น
ร้อยละ 3.0 ต่อป ี

550 บาทต่อห้องที่มีการเข้าพัก โดย
ปรับขึ้นร้อยละ 3.0 ต่อป ี

ต้นทุนค่าคอมมิชชั่น ร้อยละ 9.0 ของรายได้ค่าห้องพัก ร้อยละ 5.0 ของรายได้ค่าห้องพัก ร้อยละ 7.0 ของรายได้ค่าห้องพัก 

ต้นทุนค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 

ร้อยละ 49.0 ของรายได้ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 

ร้อยละ 37.0 ของรายได้ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 

ร้อยละ 38.0 ของรายได้ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 

ต้นทุนรายได้อื่น ร้อยละ 50.0 ของรายได้อื่น ร้อยละ 33.0 ของรายได้อื่น ร้อยละ 14.0 ของรายได้อื่น 

ค่าใช้จ่ายในขายและการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและ
สวัสดิการ 

ปี 2565 เต็มปีเท่ากับ 18.90 ล้านบาท ปี 
2566 เท่ากับ 26.00 ล้านบาท ปี 2567  
เท่ากับ 32.00 ล้านบาท และหลังจากนัน้
ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปีจนสิ้นสุด
ประมาณการ 

ปี 2565 เต็มปีเท่ากับ 56.40 ล้านบาท ปี 
2566 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ปี 2567  
เท่ากับ 70.32 ล้านบาท และหลังจากนัน้
ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปีจนสิ้นสุด
ประมาณการ 

ปี 2565 เต็มปีเท่ากับ 50.40 ล้านบาท 
ปี 2566 – 2567 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
ปี 2568  เท่ากับ 59.50 ล้านบาท และ
หลังจากนั้นปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี
จนสิ้นสุดประมาณการ 

ค่าบริหารงาน ร้อยละ 6.0 ของรายได้รวม ร้อยละ 4.0 ของรายได้รวม  ร้อยละ 4.0 ของรายได้รวม 

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการ
ขาย 

ร้อยละ 5.0 ของรายได้รวม ร้อยละ 5.0 ของรายได้รวม ร้อยละ 5.0 ของรายได้รวม 

ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา 
(POMEC)  

ร้อยละ 8.0 ของรายได้รวม ร้อยละ 11.0 ของรายได้รวม ร้อยละ 8.0 ของรายได้รวม 

ค่าประกันภยั (สว่นผู้เช่า) 0.07 ล้านบาท/ปี คงที่ตลอดประมาณการ 0.07 ล้านบาท/ปี คงที่ตลอดประมาณการ 0.12 ล้านบาท/ปี คงที่ตลอดประมาณ
การ 

ค่าภาษีทรัพย์สิน 0.69 ล้านบาท/ปี ปรับเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3 ต่อ
ป ี

4.17 ล้านบาท/ปี คงที่ตลอดประมาณการ 2.78 ล้านบาท/ปี คงที่ตลอดประมาณ
การ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 1.0 ของรายได้รวม ร้อยละ 2.0 ของรายได้รวม ร้อยละ 0.5 ของรายได้รวม 

ค่าเช่าสินทรัพย์ถาวร  0.52 ล้านบาท/ปี ปรับเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 2 ต่อ
ป ี

2.66 ล้านบาท/ปี คงที่ตลอดประมาณการ 1.39 ล้านบาท/ปี คงที่ตลอดประมาณ
การ 

ค่าธรรมเนียมการบริหาร
พื้นฐาน 

ร้อยละ 2.0 ของรายได้รวม ร้อยละ 2.0 ของรายได้รวม ร้อยละ 2.0 ของรายได้รวม 

ค่าธรรมเนียมการบริหาร
ส่วนเพิ่ม 

ร้อยละ 5.0 ของกำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 5.0 ของกำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 5.0 ของกำไรจากการ
ดำเนินงาน 

เงินตั้งสำรองสำหรับการ
ปรับปรุงอาคารในอนาคต 
(FF&E) 

ร้อยละ 3.0 ของรายได้รวมต่อป ี ร้อยละ 3.0 ของรายได้รวมต่อป ี ร้อยละ 3.0 ของรายได้รวมต่อป ี

อัตราผลตอบแทนการลงทุน 
(Capitalization Rate) 

ร้อยละ 6.0 ไม่มีการประมาณการเนื่องจากเป็น 
Leasehold 

ร้อยละ 6.0 
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  โครงการ D2CM โครงการ DTHH โครงการ DTLP 

อัตราคิดลด (Discount 
rate) 

ร้อยละ 9.0 ร้อยละ 10.0 ร้อยละ 9.0 

ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) เป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เนื่องจากคำนึงถึงความสามารถในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดใน
อนาคตของโครงการ D2CM โครงการ DTHH และ โครงการ DTLP ที่อ้างอิงข้อมูลในอดีตโดยคำนึงถึงปัจจัยในปัจจุบันที่จะ
ส่งผลกระทบต่อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประมาณการด้วย 
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เอกสารแนบ 7: ประมาณการทางการเงิน 

โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

ปี (หน่วย: ล้านบาท) 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 

รายได้ค่าห้องพัก  35.98   47.84   71.04   97.63   97.98   98.33   98.96   99.04   99.39   99.75  
รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  8.60   11.23   16.68   22.92   23.00   23.09   23.23   23.25   23.33   23.42  
รายได้ค่าบริการ  2.02   2.55   3.78   5.19   5.21   5.23   5.26   5.27   5.29   5.31  
รายได้ค่าเช่าและรายได้อื่น  0.21   0.30   0.44   0.60   0.60   0.61   0.61   0.61   0.61   0.62  

รวมรายได้  46.81   61.92   91.94   126.35   126.80   127.26   128.06   128.17   128.63   129.09  

ต้นทุนค่าพนักงาน  8.66   9.62   11.74   14.34   14.62   14.92   15.22   15.52   15.83   16.15  
ต้นทุนค่าห้อง  6.44   8.52   12.66   17.39   17.46   17.52   17.63   17.64   17.71   17.77  
ต้นทุนค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  3.84   4.50   6.68   9.18   9.21   9.24   9.30   9.31   9.34   9.38  
ต้นทุนค่าบริการ  1.10   1.45   2.15   2.95   2.96   2.97   2.99   3.00   3.01   3.02  

รวมต้นทุน  20.04   24.09   33.23   43.86   44.25   44.65   45.14   45.47   45.89   46.31  

กำไรขั้นต้น  26.77   37.83   58.71   82.49   82.55   82.60   82.92   82.70   82.74   82.78  

ค่าใช้จ่ายพนักงาน  9.02   9.35   10.04   10.77   10.99   11.21   11.43   11.66   11.89   12.13  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1.90   1.91   1.99   1.99   2.07   2.07   2.08   2.08   2.09   2.09  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  1.27   1.33   4.37   6.01   6.03   6.05   6.09   6.09   6.11   6.14  
ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา  9.13   9.17   9.55   9.57   9.94   9.96   9.98   10.00   10.02   10.04  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  21.32   21.76   25.95   28.34   29.02   29.29   29.57   29.83   30.11   30.39  

กำไรจากการดำเนินงาน  5.44   16.08   32.77   54.14   53.53   53.32   53.35   52.87   52.63   52.39  

 รวมค่าธรรมเนียมการบริหาร   1.30   1.98   3.39   5.11   5.09   5.08   5.10   5.08   5.08   5.07  
ค่าเบี้ยประกันภัย  0.24   0.47   0.51   0.51   0.53   0.53   0.53   0.53   0.53   0.53  
ค่าเช่าทรัพย์สินคงท่ี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  1.43   1.43   1.49   1.49   1.55   1.55   1.56   1.56   1.56   1.57  
รวมค่าใช้จ่ายอื่น  2.97   3.88   5.38   7.11   7.16   7.17   7.19   7.17   7.17   7.17  

กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)  2.48   12.20   27.38   47.03   46.36   46.15   46.16   45.70   45.46   45.22  

ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอก  0.07   0.07   0.08   0.08   0.08   0.08   0.08   0.08   0.08   0.08  

EBITDA สำหรับโครงสร้างกองทรัสต ์  2.40   12.13   27.30   46.96   46.28   46.07   46.08   45.62   45.38   45.13  

หมายเหตุ: /1 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คำนวณมูลค่าภายหลังจากการประมาณการ (Terminal value) ของค่าเช่า ณ ปี 2584 หรือปีสุดท้ายของการประมาณการ (ปีที่ 19) 
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ปี (หน่วย: ล้านบาท) 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 

รายได้ค่าห้องพัก  100.38   100.47   100.83   101.19   101.83   101.92   102.28   102.65   103.30   103.39  
รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  23.57   23.59   23.67   23.76   23.91   23.93   24.01   24.10   24.25   24.27  
รายได้ค่าบริการ  5.34   5.34   5.36   5.38   5.42   5.42   5.44   5.46   5.50   5.50  
รายได้ค่าเช่าและรายได้อื่น  0.62   0.62   0.62   0.62   0.63   0.63   0.63   0.63   0.64   0.64  

รวมรายได้  129.91   130.02   130.48   130.95   131.78   131.89   132.37   132.84   133.68   133.80  

ต้นทุนค่าพนักงาน  16.47   16.80   17.14   17.48   17.83   18.18   18.55   18.92   19.30   19.68  
ต้นทุนค่าห้อง  17.88   17.90   17.96   18.03   18.14   18.16   18.22   18.29   18.40   18.42  
ต้นทุนค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  9.44   9.44   9.48   9.51   9.57   9.58   9.61   9.65   9.71   9.72  
ต้นทุนค่าบริการ  3.04   3.04   3.05   3.06   3.08   3.08   3.09   3.10   3.12   3.13  

รวมต้นทุน  46.83   47.18   47.63   48.08   48.62   49.00   49.48   49.96   50.53   50.95  

กำไรขั้นต้น  83.08   82.84   82.86   82.88   83.16   82.89   82.89   82.88   83.15   82.85  

ค่าใช้จ่ายพนักงาน  12.37   12.62   12.87   13.13   13.39   13.66   13.93   14.21   14.50   14.79  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  2.10   2.10   2.10   2.11   2.11   2.12   2.12   2.13   2.13   2.13  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  6.17   6.18   6.20   6.22   6.26   6.27   6.29   6.31   6.35   6.36  
ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา  10.06   10.08   10.10   10.12   10.14   10.16   10.18   10.20   10.22   10.24  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  30.70   30.98   31.27   31.58   31.91   32.20   32.52   32.85   33.20   33.52  

กำไรจากการดำเนินงาน  52.39   51.86   51.59   51.30   51.26   50.69   50.37   50.03   49.95   49.33  

 รวมค่าธรรมเนียมการบริหาร   5.09   5.06   5.06   5.05   5.07   5.04   5.03   5.03   5.04   5.01  
ค่าเบี้ยประกันภัย  0.53   0.53   0.54   0.54   0.54   0.54   0.54   0.54   0.54   0.54  
ค่าเช่าทรัพย์สินคงท่ี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  1.57   1.57   1.58   1.58   1.58   1.59   1.59   1.59   1.60   1.60  
รวมค่าใช้จ่ายอื่น  7.19   7.17   7.17   7.17   7.19   7.17   7.16   7.16   7.18   7.15  

กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)  45.19   44.69   44.41   44.13   44.07   43.52   43.20   42.87   42.78   42.18  

ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอก  0.08   0.08   0.08   0.08   0.08   0.08   0.08   0.08   0.08   0.08  

EBITDA สำหรับโครงสร้างกองทรัสต ์  45.11   44.61   44.33   44.05   43.99   43.44   43.12   42.79   42.69   42.10  

หมายเหตุ: /1 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คำนวณมูลค่าภายหลังจากการประมาณการ (Terminal value) ของค่าเช่า ณ ปี 2584 หรือปีสุดท้ายของการประมาณการ (ปีที่ 19) 
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โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 

ปี (หน่วย: ล้านบาท) 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 

รายได้ค่าห้องพัก  167.97   197.07   231.49   270.04   270.29   270.53   271.52   322.55   318.79   315.03  
รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  78.36   101.34   119.04   138.87   138.99   139.12   139.63   165.87   163.94   162.00  
รายได้ค่าบริการ  2.03   2.99   3.51   4.09   4.10   4.10   4.12   4.89   4.83   4.78  
รายได้ค่าเช่าและรายได้อื่น  3.64   5.14   6.03   7.04   7.04   7.05   7.07   8.40   8.31   8.21  

รวมรายได้  252.00   306.54   360.07   420.04   420.42   420.80   422.34   501.72   495.87   490.02  

ต้นทุนค่าพนักงาน  37.92   40.80   47.01   54.15   55.23   56.34   57.46   58.61   59.78   60.98  
ต้นทุนค่าห้อง  31.72   37.61   44.18   51.53   51.58   51.63   51.82   61.55   60.84   60.12  
ต้นทุนค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  32.48   40.56   47.64   55.57   55.62   55.68   55.88   66.38   65.61   64.83  
ต้นทุนค่าบริการ  1.48   0.99   1.17   1.36   1.36   1.36   1.37   1.63   1.61   1.59  

รวมต้นทุน  103.60   119.96   139.99   162.62   163.80   165.00   166.53   188.17   187.84   187.52  

กำไรขั้นต้น  148.41   186.57   220.08   257.42   256.62   255.80   255.82   313.54   308.04   302.50  

ค่าใช้จ่ายพนักงาน  22.35   23.90   27.22   31.01   31.63   32.26   32.90   33.56   34.23   34.92  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  16.16   16.22   16.90   16.94   17.58   17.62   17.65   17.69   17.72   17.76  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  11.81   12.41   18.38   21.44   21.45   21.47   21.55   25.60   25.31   25.01  
ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา  44.47   44.65   46.53   46.62   48.39   48.49   48.58   48.68   48.78   48.88  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  94.79   97.18   109.03   116.00   119.05   119.84   120.69   125.53   126.04   126.56  

กำไรจากการดำเนินงาน  53.62   89.39   111.06   141.42   137.57   135.96   135.12   188.01   182.00   175.94  

 รวมค่าธรรมเนียมการบริหาร   6.33   10.29   12.39   15.05   9.70   9.69   9.71   11.81   18.52   18.11  
ค่าเบี้ยประกันภัย  0.65   1.31   1.42   1.43   1.48   1.48   1.49   1.49   1.49   1.49  
ค่าเช่าทรัพย์สินคงท่ี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  4.00   4.02   4.19   4.19   4.35   4.36   4.37   4.38   4.39   4.40  
รวมค่าใช้จ่ายอื่น  10.98   15.62   18.00   20.67   15.53   15.54   15.57   17.68   24.40   24.00  

กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)  42.64   73.77   93.05   120.75   122.04   120.43   119.55   170.33   157.60   151.94  

ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอก  0.34   0.34   0.35   0.35   0.37   0.37   0.37   0.37   0.37   0.37  

EBITDA สำหรับโครงสร้างกองทรัสต ์  42.30   73.43   92.70   120.40   121.67   120.06   119.18   169.96   157.22   151.57  

หมายเหตุ: /1 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คำนวณมูลค่าภายหลังจากการประมาณการ (Terminal value) ของค่าเช่า ณ ปี 2584 หรือปีสุดท้ายของการประมาณการ (ปีที่ 19) 
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ปี (หน่วย: ล้านบาท) 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 

รายได้ค่าห้องพัก  312.11   307.48   303.69   299.90   296.91   292.29   288.48   288.74   289.80   289.27  
รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  160.50   158.12   156.17   154.22   152.69   150.31   148.35   148.48   149.03   148.76  
รายได้ค่าบริการ  4.73   4.66   4.60   4.55   4.50   4.43   4.37   4.38   4.39   4.39  
รายได้ค่าเช่าและรายได้อื่น  8.13   8.01   7.91   7.81   7.74   7.62   7.52   7.52   7.55   7.54  

รวมรายได้  485.48   478.27   472.38   466.48   461.84   454.65   448.72   449.13   450.77   449.95  

ต้นทุนค่าพนักงาน  62.20   63.44   64.71   66.01   67.33   68.67   70.05   71.45   72.88   74.33  
ต้นทุนค่าห้อง  59.56   58.68   57.95   57.23   56.66   55.78   55.05   55.10   55.30   55.20  
ต้นทุนค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  64.23   63.28   62.50   61.72   61.10   60.15   59.37   59.42   59.64   59.53  
ต้นทุนค่าบริการ  1.57   1.55   1.53   1.51   1.50   1.47   1.46   1.46   1.46   1.46  

รวมต้นทุน  187.57   186.95   186.70   186.47   186.59   186.08   185.92   187.43   189.28   190.53  

กำไรขั้นต้น  297.91   291.32   285.69   280.02   275.25   268.57   262.80   261.70   261.49   259.42  

ค่าใช้จ่ายพนักงาน  35.62   36.33   37.06   37.80   38.55   39.32   40.11   40.91   41.73   42.57  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  17.79   17.83   17.86   17.90   17.94   17.97   18.01   18.04   18.08   18.12  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  24.77   24.41   24.11   23.81   23.57   23.20   22.90   22.92   23.00   22.96  
ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา  48.97   49.07   49.17   49.27   49.37   49.47   49.56   49.66   49.76   49.86  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  127.16   127.64   128.20   128.77   129.42   129.96   130.58   131.54   132.58   133.51  

กำไรจากการดำเนินงาน  170.75   163.69   157.49   151.24   145.82   138.61   132.21   130.16   128.91   125.92  

 รวมค่าธรรมเนียมการบริหาร   17.76   17.27   16.85   16.43   16.07   15.57   15.14   15.04   15.01   14.84  
ค่าเบี้ยประกันภัย  1.50   1.50   1.50   1.51   1.51   1.51   1.52   1.52   1.52   1.52  
ค่าเช่าทรัพย์สินคงท่ี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  4.41   4.41   4.42   4.43   4.44   4.45   4.46   4.47   4.48   4.49  
รวมค่าใช้จ่ายอื่น  23.66   23.19   22.78   22.36   22.02   21.53   21.11   21.03   21.01   20.85  

กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)  147.09   140.50   134.71   128.88   123.81   117.08   111.10   109.13   107.90   105.06  

ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอก  0.37   0.37   0.37   0.37   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38  

EBITDA สำหรับโครงสร้างกองทรัสต ์  146.71   140.13   134.34   128.51   123.43   116.70   110.73   108.75   107.52   104.68  

หมายเหตุ: /1 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คำนวณมูลค่าภายหลังจากการประมาณการ (Terminal value) ของค่าเช่า ณ ปี 2584 หรือปีสุดท้ายของการประมาณการ (ปีที่ 19) 
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โครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

ปี (หน่วย: ล้านบาท) 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 

รายได้ค่าห้องพัก  186.99   196.59   206.81   215.96   216.71   217.47   218.82   218.99   219.75   68.54  
รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  110.82   126.65   133.24   139.14   139.62   140.11   140.98   141.09   141.58   44.16  
รายได้ค่าบริการ  11.45   14.97   15.75   16.44   16.50   16.56   16.66   16.67   16.73   5.22  
รายได้ค่าเช่าและรายได้อื่น  1.59   2.19   2.31   2.41   2.42   2.42   2.44   2.44   2.45   0.76  

รวมรายได้  310.85   340.40   358.10   373.95   375.25   376.56   378.91   379.19   380.51   118.68  

ต้นทุนค่าพนักงาน  36.47   38.45   42.63   47.27   48.21   49.17   50.16   51.16   52.18   53.23  
ต้นทุนค่าห้อง  31.12   33.27   35.00   36.55   36.67   36.80   37.03   37.06   37.19   11.60  
ต้นทุนค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  45.18   46.89   49.33   51.51   51.69   51.87   52.19   52.23   52.41   16.35  
ต้นทุนค่าบริการ  3.80   5.65   5.94   6.20   6.23   6.25   6.29   6.29   6.31   1.97  

รวมต้นทุน  116.58   124.26   132.90   141.53   142.80   144.09   145.67   146.74   148.10   83.14  

กำไรขั้นต้น  194.28   216.14   225.20   232.42   232.45   232.47   233.24   232.45   232.41   35.53  

ค่าใช้จ่ายพนักงาน  28.27   28.99   30.47   32.02   32.66   33.31   33.98   34.66   35.35   36.06  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  7.20   7.23   7.53   7.55   14.26   0.75   0.76   0.76   0.76   0.24  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  8.93   9.34   16.60   17.34   17.40   17.46   17.57   17.58   17.64   5.50  
ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา  35.89   36.03   37.55   37.62   14.26   0.75   0.76   0.76   0.76   0.24  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  80.29   81.60   92.15   94.53   78.57   52.27   53.06   53.75   54.51   42.03  

กำไรจากการดำเนินงาน  113.98   134.54   133.05   137.90   153.88   180.19   180.18   178.69   177.90   (6.50) 

 รวมค่าธรรมเนียมการบริหาร   11.65   13.19   13.46   14.00   14.82   16.16   16.21   16.14   16.12   1.93  
ค่าเบี้ยประกันภัย  0.17   0.09   0.10   0.10   0.10   0.10   0.10   0.10   0.10   0.10  
ค่าเช่าทรัพย์สินคงท่ี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  7.17   7.20   7.50   7.52   7.80   7.82   7.83   7.85   7.87   7.88  
รวมค่าใช้จ่ายอื่น  18.99   20.49   21.06   21.62   22.73   24.09   24.15   24.09   24.09   9.92  

กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)  94.99   114.06   111.99   116.28   131.15   156.11   156.03   154.60   153.80   (16.41) 

ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอก  0.24   0.24   0.25   0.25   0.26   0.26   0.26   0.26   0.26   0.26  

EBITDA สำหรับโครงสร้างกองทรัสต ์  94.75   113.82   111.74   116.03   130.90   155.85   155.78   154.34   153.55   (16.67) 

หมายเหตุ:  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีการคำนวณมูลค่าภายหลังจากการประมาณการ (Terminal value) เนื่องจากเป็นสิทธิการเช่าในทรัพย์สินครบกำหนด ณ ปี 2583 
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ปี (หน่วย: ล้านบาท) 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

รายได้ค่าห้องพัก  166.68   242.02   242.87   243.71   245.23   245.42   246.27   247.13   248.67  
รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  107.38   155.93   156.47   157.02   158.00   158.11   158.66   159.22   160.21  
รายได้ค่าบริการ  12.69   18.43   18.49   18.56   18.67   18.69   18.75   18.82   18.93  
รายได้ค่าเช่าและรายได้อื่น  1.86   2.70   2.71   2.72   2.73   2.74   2.75   2.75   2.77  

รวมรายได้  288.61   419.08   420.54   422.00   424.63   424.95   426.43   427.92   430.58  

ต้นทุนค่าพนักงาน  54.29   55.38   56.49   57.62   58.77   59.94   61.14   62.37   63.61  
ต้นทุนค่าห้อง  28.21   40.96   41.10   41.24   41.50   41.53   41.68   41.82   42.08  
ต้นทุนค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  39.75   57.73   57.93   58.13   58.49   58.53   58.74   58.94   59.31  
ต้นทุนค่าบริการ  4.79   6.95   6.98   7.00   7.05   7.05   7.08   7.10   7.14  

รวมต้นทุน  127.04   161.02   162.49   163.99   165.81   167.06   168.63   170.23   172.15  

กำไรขั้นต้น  161.57   258.06   258.05   258.01   258.83   257.89   257.80   257.69   258.43  

ค่าใช้จ่ายพนักงาน  36.78   37.51   38.26   39.03   39.81   40.61   41.42   42.25   43.09  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  0.58   0.84   0.84   0.84   0.85   0.85   0.85   0.86   0.86  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  13.38   19.43   19.50   19.57   19.69   19.70   19.77   19.84   19.96  
ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา  0.58   0.84   0.84   0.84   0.85   0.85   0.85   0.86   0.86  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  51.31   58.62   59.44   60.28   61.19   62.01   62.89   63.80   64.78  

กำไรจากการดำเนินงาน  110.26   199.45   198.61   197.73   197.64   195.88   194.91   193.89   193.66  

 รวมค่าธรรมเนียมการบริหาร   11.00   17.93   17.92   17.90   17.95   17.87   17.85   17.82   17.86  
ค่าเบี้ยประกันภัย  0.10   0.10   0.10   0.10   0.10   0.11   0.11   0.11   0.11  
ค่าเช่าทรัพย์สินคงท่ี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  7.90   7.91   7.93   7.94   7.96   7.98   7.99   8.01   8.02  
รวมค่าใช้จ่ายอื่น  19.00   25.95   25.95   25.95   26.02   25.95   25.95   25.94   25.99  

กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)  91.26   173.49   172.65   171.78   171.62   169.93   168.96   167.95   167.66  

ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอก  0.26   0.26   0.26   0.26   0.26   0.26   0.26   0.26   0.26  

EBITDA สำหรับโครงสร้างกองทรัสต ์  91.00   173.23   172.39   171.52   171.36   169.67   168.70   167.69   167.40  

หมายเหตุ:  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีการคำนวณมูลค่าภายหลังจากการประมาณการ (Terminal value) เนื่องจากเป็นสิทธิการเช่าในทรัพย์สินครบกำหนด ณ ปี 2583 
 


