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เอกสารแนบ 8 

สารสนเทศการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์ับบคุคลทีเ่กีย่วโยงกับผู้จัดการกองทรัสต ์

 

1. การเลิกสัญญาเช่าทรัพยส์ินของกองทรัสตท์ีจ่ าหน่ายไป 

1.1. วันทีท่ ารายการ : ภายหลงัจากที่ไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิท ธิการ เช่ าดุ สิตธานี  (“DREIT” หรื อ 

“กองทรัสต์”) และเงื่อนไขบังคับก่อนที่ก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงเลิก

สญัญาเช่าส าหรบัโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ส าเรจ็ครบถว้น 

1.2. คู่กรณีที่ เกี่ยวข้องและ

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ

กองทรัสต ์และผู้จัดการ

กองทรัสต ์

: บคุคลที่เก่ียวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการท ารายการครัง้นี ้มีดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) (“DTC”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทซึ่งเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์องกองทรสัต ์โดยถือหุน้คิดเป็นสดัส่วน

ประมาณรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

บริษัท รวมถึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใหญ่ของกองทรสัตใ์นปัจจุบนั คิด

เป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 30.20 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมด 

(2) บริษัท ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากัด (“DMCO” หรือ “ผู้เช่าหลัก”) ซึ่งเป็น

คู่สญัญาในสญัญาเช่า (โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่) ระหว่าง กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DTCPF”) กับ DMCO ฉบับ

ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ประกอบกับหนังสือเรื่องการต่ออายุสัญญา

เช่า (โรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่) ระหว่าง DTCPF กบั DMCO ฉบบัลงวนัท่ี 

1 ธันวาคม 2556 หนังสือเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตดีทู 

เชียงใหม่) ระหว่าง DTCPF กับ DMCO ฉบับลงวันที่  11 พฤศจิกายน 

2559 สญัญาโอนสิทธิและหนา้ที่ ระหว่าง DTCPF กบั กองทรสัต ์ฉบบัลง

วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าโรงแรมดสิุต

ดีทู เชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ระหว่าง กองทรัสต ์กับ 

DMCO ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 หนังสือเรื่องการต่ออายุสัญญา

เช่า (โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่) ระหว่าง กองทรสัต ์กับ DMCO ฉบบัลง

วนัที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม (ครัง้ที่ 2) สญัญา

เช่าโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ระหว่าง 
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กองทรัสต์ กับ DMCO ฉบับลงวันที่  21 มิถุนายน 2564 (รวมเรียกว่า 

“สัญญาเช่าส าหรับโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่”) โดย 

DMCO มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ DTC โดย DTC ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 

DMCO 

1.3. ลักษณะส่วนได้เสียของ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ

ผู้จัดการกองทรัสต ์

: DMCO มีส่วนไดเ้สียโดยการเป็นคู่สัญญา (ในฐานะผูเ้ช่าหลัก) ตามสัญญา

เช่าส าหรบัโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ ซึ่งกองทรสัตแ์ละ DMCO จะตก

ลงเลิกสัญญาดังกล่าว เมื่อมีการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรม

ดุสิตดีทู เชียงใหม่ เพื่อท าใหส้ัญญาดังกล่าวสิน้สุดลง โดยที่คู่สัญญาแต่ละ

ฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกเงินหรือประโยชนต์อบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

1.4. ลั ก ษ ณ ะ ทั่ ว ไ ป ข อ ง

รายการ  
: กองทรสัตแ์ละ DMCO จะตกลงเลิกสญัญาเช่าส าหรบัโครงการโรงแรมดสิุตดี

ทู เชียงใหม่ เมื่อมีการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 

เชียงใหม่ 

1.5. มูลค่าของรายการและ

เกณฑ์ในการก าหนด

มูลค่า 

: 
รายการการเลิกสญัญาเช่าส าหรบัโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่มีมลูค่า 

167,940,000 บาท (หนึ่งรอ้ยหกสิบเจ็ดลา้นเกา้แสนส่ีหมื่นบาท) โดยค านวณ

จากมลูค่าของค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ที่จะลดลงจากการยกเลิกสญัญาเช่าส าหรับ

โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ที่อตัราเท่ากับ 18,660,000 บาท (สิบแปด

ลา้นหกแสนหกหมื่นบาท) ต่อปี ตลอดระยะเวลาคงเหลือของสญัญา รวมถึง

ระยะเวลาที่ DMCO ตกลงใหค้  ามั่นว่าจะเช่าทรพัยสิ์นจากกองทรสัตต์่อไปอีก 

(ระยะเวลาคงเหลือรวมประมาณ 9 ปี) 

1.6. ขนาดของรายการ : การเลิกสญัญาเช่าส าหรบัโครงการโรงแรมดสิุตดีทู เชียงใหม่ของกองทรสัตซ์ึ่ง

เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรสัตม์ีมูลค่าตัง้แต่ 20,000,000 บาทขึน้ไป หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ (ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ  5,784,435,898.96   

บาท (หา้พนัเจ็ดรอ้ยแปดสิบส่ีลา้นส่ีแสนสามหมื่นหา้พนัแปดรอ้ยเกา้สิบแปด

จดุเกา้หกบาท) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565)  

1.7. ประโยชน์ที่กองทรัสตจ์ะ

ได้รับ 

: เพื่อด าเนินการตามขอ้ตกลงในสัญญาจะซือ้จะขายที่ดิน ส่ิงปลูกสรา้ง และ

สงัหาริมทรพัยส์ าหรบัการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 

เชียงใหม่ และใหท้รพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ซึ่งกองทรสัต์
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พิจารณาจ าหน่ายใหแ้ก่บริษัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากัด (มหาชน) (“AWC” 

หรือ “ผู้ท าค าเสนอซื้อ”) ตามที่ไดร้บัขอ้เสนอซือ้ทรพัยสิ์นดงักล่าว ในราคา

เหมารวมสุทธิจ านวน 450,000,000 บาท (ส่ีรอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น) (ยังไม่

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มในส่วนอปุกรณโ์รงแรม) หรือ ที่กองทรสัตพ์ิจารณาจ าหน่าย

ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ซึ่งเป็นบุคคลตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพิจารณาก าหนด ในราคา

ที่ท  าให้กองทรัสตไ์ดร้ับผลประโยชน์รวมเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3.8 เมื่อ

เปรียบเทียบกับขอ้เสนอซือ้ที่กองทรสัตไ์ดร้บัจาก AWC (กล่าวคือ ราคาเหมา

รวมสุทธิจ านวน 450,000,000 บาท (ส่ีรอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น) (ยังไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพิ่มในส่วนอุปกรณโ์รงแรม) ไม่อยู่ภายใตภ้าระผูกพนัตามสญัญา

เช่าส าหรบัโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่อีกต่อไป 

1.8. การขออนุมัติท ารายการ 

 

: การเข้าท ารายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ตามประกาศ ส านักงาน ก.ล.ต. ที่  สร. 26/2555 เรื่อง ข้อก าหนดเก่ียวกับ

รายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์(รวมถึงที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ที ่สร.26/2555”)  

ทัง้นี ้ในการนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว บริษัทจะ

ไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มี

การขอมติ โดยรายละเอียดผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่

มีการขอมติ จะเป็นไปตามที่แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือ

หน่วยทรสัตท์ี่จะส่งถึงผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อไป 

1.9. ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง

คณะกรรมการบริษัทของ

ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์

เกี่ยวกับการตกลงเข้าท า

รายการ  

: คณะกรรมการบรษิัทของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าเป็นการปฏิบตัิตามสญัญา

จะซือ้จะขายที่ดิน ส่ิงปลกูสรา้ง และสงัหาริมทรพัย์ส าหรบัการจ าหน่ายไปซึ่ง

ทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ที่ก าหนดใหก้องทรสัตจ์ะตอ้ง

ด าเนินการใหม้ีการเลิกสญัญาตามสญัญาเช่าส าหรบัโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 

เชียงใหม่ เพื่อใหเ้มื่อมีการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีทู 

เชียงใหม่ใหแ้ก่ AWC และ/หรือ ผูซ้ือ้ซึ่งเป็นบุคคลตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะ

พิจารณาก าหนดตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

(แลว้แต่กรณี) ทรพัยสิ์นดังกล่าวที่โอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ AWC และ/หรือ ผูซ้ือ้
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รายดงักล่าว จะปราศจากภาระผูกพนั และ/หรือ การรอนสิทธิใด ๆ จึงตอ้งท า

ให้สัญญาเช่าส าหรับโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่สิน้สุดลง โดยที่

กองทรัสตแ์ละ DMCO ตกลงเลิกสัญญาดังกล่าว ทั้งนี ้ การจ าหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สินดังก ล่าวจะท า ให้กองทรัสต์ได้รับค่ าตอบแทน ในจ านวน 

450,000,000 บาท (ส่ีรอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มใน

ส่วนอุปกรณโ์รงแรม) หรือในจ านวนที่ท  าใหก้องทรสัตไ์ดร้บัผลประโยชนร์วม

เพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 3.8 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอซือ้ที่กองทรัสต์

ไดร้บัจาก AWC (กล่าวคือ ราคาเหมารวมสทุธิจ านวน 450,000,000 บาท (ส่ี

รอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนอุปกรณโ์รงแรม) 

(แลว้แต่กรณี) ประกอบกับการพิจารณาค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ที่ยกเลิกส าหรบั

โครงการโรงแรมดุสิตดีท ูเชียงใหม่และค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ส าหรบัทรพัยสิ์นหลกั

ที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรกที่เหลืออยู่ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรม

ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และทรัพยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

(“ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนคร้ังแรกที่เหลืออยู่”) มีความเหมาะสม 

(โปรดพิจารณารายละเอียดในขอ้ 2.9 ดา้นล่างนี)้ 

1.10. ความเห็นของกรรมการ

อิ ส ร ะที่ แ ตกต่ า ง จ าก

ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง

คณะกรรมการบริษัท 

: ไม่มี  

 

1.11. รายการระหว่างกันทีผ่่าน

มา 
: - การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

(“DTCPF”) เป็นทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า

ดุสิตธานี (“DREIT”) และการโอนทรพัยสิ์นและภาระของ DTCPF เมื่อปี 

2560  

- การเขา้ลงทนุโดยทางออ้มในทรพัยสิ์นที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 

1 เมื่อปี 2562 และน าทรพัยสิ์นดงักล่าวออกจดัหาผลประโยชน ์โดยการ

ให้เช่าและให้เช่าช่วงแก่ บริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

(“DMM”) โดยทรพัยสิ์นที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีมลูค่ารวม

ประมาณ 2,360.67 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับประมาณ 76.92 ล้าน

ดอลลารส์หรฐั โดยอา้งอิงจากอตัราแลกเปล่ียนที่ 30.69 บาทต่อดอลลาร์

สหรฐั 
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- การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรพัยสิ์น สัญญาตกลงกระท าการ ส าหรบั

ทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทุนครัง้แรก และสญัญาตกลงกระท าการ ส าหรบั

ทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 

โดยยกเลิกเงื่อนไขอันเก่ียวเนื่องกับการด ารงส่วนของผูถื้อหุน้ และแกไ้ข

เพิ่มเติมในเรื่องที่เก่ียวเนื่องกนั  

- การเขา้ท าสญัญาที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนและการจดัหาผลประโยชนใ์น

ทรพัยสิ์นที่เขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายน 2565 และการ

เขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ในโครงการ

ส่วนขยายของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่ง

รวมถึงการน าทรพัยสิ์นดังกล่าวออกจัดหาผลประโยชน ์โดยการใหเ้ช่า

และใหเ้ช่าช่วงแก่ DMCO และการไดร้บัขอ้ตกลงกระท าการเก่ียวกับการ

ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และการจดัหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  2 จาก DTC ทั้งนี ้ ทรัพย์สินที่

กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 มีมลูค่ารวมประมาณ 37 ลา้นบาท 

1.12. ตารางสรุปข้อ มูลทาง

การเงนิของกองทรัสต ์

: โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยดา้นล่าง 
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2. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพยส์ินของกองทรัสต ์ 

2.1. วันทีท่ ารายการ : ภายหลังจากที่ ได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เมื่อ

กองทรสัตไ์ดจ้ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของกองทรสัตใ์นส่วนของโครงการโรงแรม

ดุสิตดีทู เชียงใหม่ และกองทรัสต์ไดเ้ข้าท าบันทึกข้อตกลงเลิกสัญญาเช่า

ส าหรบัโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่  

2.2. คู่กรณีที่ เกี่ยวข้องและ

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ

กองทรัสต ์และผู้จัดการ

กองทรัสต ์

: บคุคลที่เก่ียวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการท ารายการครัง้นี ้มีดงัต่อไปนี ้

(1) DTC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของ

กองทรสัต ์โดยถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 99.99 ของจ านวน

หุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท รวมถึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตร์าย

ใหญ่ของกองทรัสตใ์นปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 30.20 

ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมด 

(2) DMCO มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ DTC โดย DTC ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 

DMCO ซึ่ง DMCO เป็นคู่สัญญาในสัญญาเช่าทรัพยสิ์นของกองทรสัต์

ดงัต่อไปนี ้ 

- สัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต) ระหว่าง DTCPF กับ 

DMCO ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ประกอบกับหนังสือเรื่อง

การต่ออายุสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต) ระหว่าง 

DTCPF กับ DMCO ฉบบัลงวนัท่ี 1 ธันวาคม 2556 หนงัสือเรื่องการ

ต่ออายุสัญญาเช่า ( โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ) ระหว่าง 

DTCPF กบั DMCO ฉบบัลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 สญัญาโอน

สิทธิและหน้าที่  ระหว่าง DTCPF กับ กองทรัสต์ ฉบับลงวันที่  29 

พฤศจิกายน 2560 สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าโรงแรมดสิุตธานี 

ลากูน่า ภูเก็ต ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ระหว่าง กองทรสัต ์

กับ DMCO ฉบบัลงวนัที่ 8 ธันวาคม 2560 หนงัสือเรื่องการต่ออายุ

สญัญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต) กองทรสัต ์กับ DMCO 

ฉบบัลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และ สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม (ครัง้

ที่ 2) สัญญาเช่าโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ฉบับลงวันที่ 24 

ธันวาคม 2553 ระหว่าง กองทรัสต์ กับ DMCO ฉบับลงวันที่  21 
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มิถุนายน 2564 (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่า ส าหรับโครงการ

โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต”) 

- สัญญาเช่าช่วง (โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน) ระหว่าง DTCPF กับ 

DMCO ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ประกอบกับหนังสือเรื่อง

การต่ออายุสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน) ระหว่าง DTCPF 

กับ DMCO ฉบบัลงวนัที่ 1 ธันวาคม 2556 หนงัสือเรื่องการต่ออายุ

สัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน) ระหว่าง DTCPF กับ DMCO 

ฉบับลงวันที่  11 พฤศจิกายน 2559 สัญญาโอนสิทธิและหน้าที่  

ระหว่าง DTCPF กับ กองทรสัต ์ฉบบัลงวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2560 

สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าช่วงโรงแรมดสิุตธานี หวัหิน ฉบบัลง

วนัท่ี 24 ธันวาคม 2553 ระหว่าง กองทรสัต ์กบั DMCO ฉบบัลงวนัท่ี 

8 ธันวาคม 2560 หนังสือเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิต

ธานี  หัวหิน) ระหว่าง กองทรัสต์ กับ DMCO ฉบับลงวันที่  19 

พฤศจิกายน 2562 และสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม (ครัง้ที่ 2) สญัญาเช่า

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ระหว่าง 

กองทรสัต ์กบั DMCO ฉบบัลงวนัท่ี 21 มิถนุายน 2564 (รวมเรียกวา่ 

“สัญญาเช่าช่วง ส าหรับโครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหนิ”) 

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

2.3. ลักษณะส่วนได้เสียของ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ

ผู้จัดการกองทรัสต ์

: DMCO มีส่วนไดเ้สียโดยการเป็นคู่สัญญา (ในฐานะผู้เช่า/ผู้เช่าช่วง) ตาม

สัญญาเช่าทรัพย์สิน ซึ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว เมื่อมีการ

จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ 

2.4. ลั ก ษ ณ ะ ทั่ ว ไ ป ข อ ง

รายการ  

: แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพยสิ์น โดยแก้ไขการค านวณอัตราค่าเช่าคงที่

เริ่มต้นที่กองทรัสต์จะไดร้ับจากทรัพยสิ์นหลักที่กองทรัสตล์งทุนครัง้แรกที่

เหลืออยู่ ภายหลังการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 

เชียงใหม่ และมีการเลิกสญัญาเช่าส าหรบัโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

โดยจะไม่รวมค่าเช่าที่จะไดร้บัจากการที่กองทรสัตใ์หเ้ช่าทรพัยสิ์นในโครงการ

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ อีกต่อไป ทั้งนี ้มีรายละเอียดเป็นไปตามเอกสาร
แนบ 6 
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2.5. มูลค่าของรายการและ

เกณฑ์ในการก าหนด

มูลค่า 

: รายการการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรพัยสิ์นมีมูลค่า 1,677,060,000 บาท 

(หนึ่งพันหกรอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดลา้นหกหมื่นบาท) โดยค านวณจากอัตราค่าเช่า

คงที่ เริ่มต้นที่กองทรัสต์จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรกที่

เหลืออยู่ซึ่งเท่ากับ 186,340,000 บาท (หนึ่งรอ้ยแปดสิบหกลา้นสามแสนส่ี

หมื่นบาท) ต่อปี ตลอดระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเช่าทรัพยสิ์น รวมถึง

ระยะเวลาที่ DMCO ตกลงใหค้  ามั่นว่าจะเช่า/เช่าช่วงทรพัยสิ์นจากกองทรสัต์

ต่อไปอีก (ระยะเวลาคงเหลือรวมประมาณ 9 ปี)  

2.6. ขนาดของรายการ 
: 

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ซึ่งเป็นการท าธุรกรรม

ระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต์มีมลูค่าตัง้แต่ 

20,000,000 บาทขึน้ไป หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทรสัต ์(ซึ่งมีมลูค่าเท่ากบั 5,784,435,898.96 บาท (หา้พนัเจ็ดรอ้ยแปดสิบ

ส่ีลา้นส่ีแสนสามหมื่นหา้พันแปดรอ้ยเกา้สิบแปดจุดเกา้หกบาท) ณ วันที่ 30 

มิถนุายน 2565) 

2.7. ประโยชน์ที่กองทรัสตจ์ะ

ได้รับ 
: เนื่องจากปัจจุบันอัตราค่าเช่าส าหรับทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนใน

โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 

และโครงการโรงแรมดุสิต ธานี หัวหิน (“ทรัพยส์ินที่กองทรัสตล์งทุนคร้ัง

แรก”) เป็นค่าเช่าที่ค  านวณรวมกนัทัง้หมดของค่าเช่าที่กองทรสัตจ์ะไดร้บัจาก

การให้เช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรกแก่ DMCO ดังนั้น เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ 

และการเลิกสญัญาเช่าส าหรบัโครงการโรงแรมดุสิตดีท ูเชียงใหม่ จึงตอ้งแกไ้ข

เพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์น  

2.8. การขออนุมัติท ารายการ 

 

: การเข้าท ารายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ตามประกาศ ที่ สร.26/2555  

ทัง้นี ้ในการนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว บริษัทจะ

ไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มี

การขอมติ โดยรายละเอียดผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่
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มีการขอมติ จะเป็นไปตามที่แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือ

หน่วยทรสัตท์ี่จะส่งถึงผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อไป 

2.9. ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง

คณะกรรมการบริษัทของ

ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์

เกี่ยวกับการตกลงเข้าท า

รายการ  

: คณะกรรมการบรษิัทของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่า

ทรพัยสิ์นในส่วนของการค านวณค่าเช่าตามสญัญาดงักล่าวมีความเหมาะสม 

เนื่องจากค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ที่กองทรสัตจ์ะไดร้บัจากทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทนุ

ครั้งแรกที่เหลืออยู่ค  านวณจากสัดส่วนของมูลค่าของทรัพยสิ์นที่กองทรัสต์

ลงทนุครัง้แรกที่เหลืออยู่ต่อมลูค่ารวมของทรพัยสิ์นที่เขา้ลงทนุครัง้แรก 

โครงการ มูลค่าท่ีเข้า
ลงทุน1  
(บาท) 

คิดเป็น
อัตราส่วน
ร้อยละ 

ค่าเช่าคงท่ีเร่ิมต้น
ภายหลังแกไ้ขเพิ่มเติม
สัญญาเช่าทรัพยส์ิน  

(บาทต่อปี) 

คิดเป็น
อัตราส่วน
ร้อยละ 

โรงแรมดุสิตดี
ท ูเชียงใหม่ 

362,000,000 9.1 หักค่าเช่าคงท่ีจ านวน 
18,660,000 บาทต่อ ปี  
ออกจาก ค่ า เ ช่ า ค ง ท่ี
เริ่มต้นตามสัญญาเช่า
ทรพัยส์ินในปัจจบุนั 

(เน่ืองจากกองทรสัตจ์ะมี
ก า ร จ า ห น่ า ย ไ ป ซึ่ ง
โครงการโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ กองทรสัตแ์ละ 
DMCO ตกลงจะยกเลิก
สญัญาเช่าฉบบันี)้ 

9.1 

โ ร งแรมดุสิต
ธานี  ลากู น่า 
ภเูก็ต 

2,715,000,000 

90.9 186,340,000 90.9 
โ ร งแรมดุสิต
ธานี หวัหิน 

900,000,000 

รวม 3,977,000,000 100.0 205,000,000 100.0 

 

นอกจากนี ้หากพิจารณาจากค่าเฉล่ียของก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี และค่า

เส่ือมราคา (EBITDA) ของโรงแรมยอ้นหลงัระหว่างปี 2558 – 2562 (5 ปีก่อน

ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

 
1  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานีเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกเม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ต่อมากองทุนรวม
อสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดสุิตธานี ไดแ้ปลงสภาพเป็นทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดสุิตธานี เม่ือวนัที่  8 ธันวาคม 
2560 
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2019 (COVID-19)) สัดส่วนของค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ที่กองทรัสตจ์ะไดร้ับจาก

ทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทุนครัง้แรกที่เหลืออยู่ มากกว่าสัดส่วนค่าเฉล่ียของ

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) ของโรงแรมยอ้นหลัง

ระหว่างปี 2558 – 2562 ของทรพัยสิ์นที่กองทรสัตล์งทนุครัง้แรกที่เหลืออยู่ 

โครงการ ค่าเฉลี่ยของ
ก าไรก่อน

ดอกเบีย้ ภาษี 
และค่าเสื่อม

ราคา (EBITDA) 
ของโรงแรม

ย้อนหลังระหว่าง
ปี 

 2558 – 2562  
(ล้านบาทต่อปี) 

คิดเป็น
อัตราส่วน
ร้อยละ 

ค่าเช่าคงท่ีเร่ิมต้น
ภายหลังแกไ้ขเพิ่มเติม
สัญญาเช่าทรัพยส์ิน  

(บาทต่อปี) 

คิดเป็น
อัตราส่วน
ร้อยละ 

โรงแรมดุสิตดี
ท ูเชียงใหม่ 

33.20 14.6 หั ก ค่ า เ ช่ า ค ง ท่ี จ า น ว น 
18,660,000 ออกจาก ค่าเช่า
คงท่ีเริ่มต้นตามสัญญาเช่า
ทรัพย์สินของทรัพย์สิน ท่ี
กองทรสัตล์งทนุครัง้แรก 

(เน่ืองจากกองทรสัตจ์ะมีการ
จ าห น่าย ไปซึ่ ง โครงการ
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 
กองทรัสต์และ DMCO ตก
ลงจะยกเลิกสญัญาเช่าฉบบั
นี)้ 

9.1 

โ ร งแรมดุสิต
ธานี  ลากู น่า 
ภเูก็ต 

109.30 

85.4 186,340,000 90.9 
โ ร งแรมดุสิต
ธานี หวัหิน 

84.87 

รวม 227.37 100.0 205,000,000 100.0 

 

ประกอบกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็นการด าเนินการ

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 

เชียงใหม่ และการเลิกสญัญาเช่าส าหรบัโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ ซึ่ง

การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นดังกล่าวจะท าใหก้องทรสัตไ์ดร้บัค่าตอบแทนใน

ราคาจ านวน 450,000,000 บาท (ส่ีร ้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) (ยังไม่รวม
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ภาษีมลูค่าเพิ่มในส่วนอุปกรณโ์รงแรม) หรือในจ านวนที่ท  าใหก้องทรสัตไ์ดร้บั

ผลประโยชนร์วมเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3.8 เมื่อเปรียบเทียบกับขอ้เสนอ

ซื ้อที่กองทรัสต์ได้รับจาก  AWC (กล่าวคือ ราคาเหมารวมสุทธิจ านวน 

450,000,000 บาท (ส่ีรอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มใน

ส่วนอปุกรณโ์รงแรม) (แลว้แต่กรณี) 

2.10. ความเห็นของกรรมการ

อิ ส ร ะที่ แ ตกต่ า ง จ าก

ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง

คณะกรรมการบริษัท 

: ไม่มี 

2.11. รายการระหว่างกันทีผ่่าน

มา 

: - การแปลงสภาพ DTCPF เป็น DREIT และการโอนทรพัยสิ์นและภาระ

ของ DTCPF เมื่อปี 2560 

- การลงทุนเข้าลงทุนโดยทางอ้อมในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

เพิ่มเติมครั้งที่  1 เมื่อปี 2562 และน าทรัพย์สินดังกล่าวออกจัดหา

ผลประโยชน์ โดยการให้เช่าและให้เช่าช่วงแก่ DMM โดยทรัพยสิ์นที่

กองทรัสตเ์ข้าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีมูลค่ารวมประมาณ 2,360.67 

ลา้นบาท หรือเทียบเท่ากับประมาณ 76.92 ลา้นดอลลารส์หรัฐ โดย

อา้งอิงจากอตัราแลกเปล่ียนที่ 30.69 บาทต่อดอลลารส์หรฐั 

- การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์น สญัญาตกลงกระท าการ ส า หรบั

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรก และสัญญาตกลงกระท าการ 

ส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในช่วงเดือนมิถนุายน 

2564 โดยยกเลิกเงื่อนไขอนัเก่ียวเนื่องกบัการด ารงส่วนของผูถื้อหุน้ และ

แกไ้ขเพิ่มเติมในเรื่องที่เก่ียวเนื่องกนั  

- การเขา้ท าสญัญาที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุและการจดัหาผลประโยชนใ์น

ทรพัยสิ์นที่เขา้ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายน 2565 และ

การเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  2 ใน

โครงการส่วนขยายของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ในช่วงเดือนมิถุนายน 

2565 ซึ่งรวมถึงการน าทรพัยสิ์นดังกล่าวออกจัดหาผลประโยชน ์โดย

การใหเ้ช่าและใหเ้ช่าช่วงแก่ DMCO และการไดร้บัขอ้ตกลงกระท าการ

เก่ียวกบัการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 และการจดัหา

ผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 จาก DTC ทั้งนี ้
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ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 มีมลูค่ารวมประมาณ 37 

ลา้นบาท 

2.12. ตารางสรุปข้อ มูลทาง

การเงนิของกองทรัสต ์

: โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยดา้นล่าง 
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(เอกสารแนบทา้ย) 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของกองทรัสต ์DREIT  

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่30 มถุินายน 2565  

ขอ้มูลทางการเงินตามงบการเงินของกองทรสัต ์DREIT ที่ผ่านการสอบทานจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 มีรายละเอียดสรุปดงันี ้ 

รายการ (หน่วย : พันบาท)  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ณ วันที ่

30 มิถุนายน 2565 
สินทรัพย ์  
ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์– สทุธิ 7,647,646 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 157,509 
ลกูหนีค้่าเช่าและลกูหนีอ้ื่น 29,991 

สินทรพัยอ์ื่น – สทุธิ 58,806 
รวมสินทรัพย ์ 7,893,952 
เจา้หนีอ้ื่น 26,301 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 5,295 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 340,107 
เงินกูย้ืมระยะยาว 1,737,454 
รวมหนีส้ิน 2,109,157 
ทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 5,309,908 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 349,912 
องคป์ระกอบอื่นของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 80,615 
สินทรัพยสุ์ทธิ 5,784,435 

งบก าไรขาดทนุ 
ปีสิน้สุด ณ วนัที ่

30 มิถุนายน 2565 
รายไดค้า่เชา่ 234,161 
รายไดอ้ื่น 498 
รวมรายได้ 234,659 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7,132 
ค่าธรรมเนียมทรสัต ี 4,556 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,612 
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รายการ (หน่วย : พันบาท)  
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 2,253 
ค่าใชจ้า่ยรอตดับญัชตีดัจา่ย 6,039 
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 3,530 
ตน้ทนุทางการเงิน 32,286 
ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 9,029 
ก าไรจากการลงทนุสุทธ ิ 162,222 
รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิที่เกดิจากการลงทนุ (1,268) 
รายการก าไร (ขาดทนุ) จากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุ (66,164) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 92,249 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 187,039 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 55,833 
การเพิ่มขึน้ของผู้ถือหน่วยทรัสตใ์นสนิทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานและ
องคป์ระกอบอืน่ของผู้ถือหน่วยทรัสต ์

242,872 

งบกระแสเงนิสด 
ปีสิน้สุด ณ วนัที ่

30 มิถุนายน 2565 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน 228,624 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน (172,850) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,544 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 57,318 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมทีส่ าคัญ 
ณ วันที ่

30 มิถุนายน 2565 
สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท) 8.1299 
การเพิม่ขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานส าหรบังวดต่อหนว่ย  
(ก าไรสทุธิต่อหนว่ย) (บาท/หน่วย) 

0.2629 

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสินทรพัยร์วม (%) 

(Interest bearing debt to total asset ratio) 

22.01% 

อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อสินทรพัยส์ทุธิ (%) 

(Total liabilities to net assets value ratio) 

26.72% 

 


