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DREIT -1102/2565                 วนัท่ี 21 พฤศจกิายน 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2565 ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละ
สิทธิการเช่าดสิุตธานี (DREIT) 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดสิุตธานี (DREIT) 

เอกสารแนบ 
1. สารสนเทศเก่ียวกบัทรพัยสิ์นของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดสิุตธานี

ในส่วน ของโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ ท่ีจะจ าหน่ายไป 
2. สรุปรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการ

เช่าดุสิตธานีในส่วน ของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ที่จะจ าหน่ายไป ของบริษัทประเมิน
มลูค่าทรพัยสิ์น 

3. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาจะซือ้จะขายที่ดิน ส่ิงปลูกสรา้ง และสังหาริมทรัพย์ส าหรับ
โครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ 

4. สารสนเทศการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า
ดุสิตธานีในส่วนของโครงการโรงแรมดสิุตดีทู เชียงใหม่ ใหแ้ก่ บริษัท ทรพัย ์ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ 
จ ากดั 

5. สารสนเทศการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการ
เช่าดสิุตธานีในส่วนของโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ ตามเงื่อนไขที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุ
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

6. รายละเอียดการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์
7. ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียว

โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
8. สารสนเทศการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
9. ขอ้ปฏิบัติส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) และ

การมอบฉนัทะ  
10. แบบฟอรม์ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 
11. หนงัสือมอบฉนัทะ 
12. ขอ้มลูของกรรมการอิสระของบรษิัท ดสิุตธานี พรอ็พเพอรต์ีส้ ์รีท จ ากดั ประกอบการมอบฉนัทะของผู้

ถือหน่วยทรสัต ์
13. ใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์
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ตามที่บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรต์ีส้ ์รีท จ ากัด (“บริษัท”หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะผูจ้ดัการ

กองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดสิุตธานี (“กองทรัสต ์DREIT” หรือ “กองทรัสต”์) 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ไดม้ีมติอนุมัติ (1) การจ าหน่ายไปซึ่ง

ทรพัยสิ์นของกองทรสัตใ์นส่วนของโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ ใหแ้ก่ บรษิัท ทรพัย ์ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จ ากดั ใน

ฐานะผูจ้ะซือ้ (“SUB TCC”) (2) การเลิกสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไปและการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่า

ทรพัยสิ์นของกองทรสัตท์ี่เก่ียวขอ้ง และ (3) การเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา

อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และการก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือ

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจง้ข่าวเลขที่ DREIT-

1201/2564 เรื่อง แจง้มติคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น การเลิกสญัญาและแกไ้ขเพิ่มเติมเช่ า

ทรัพย์สิน และการก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์  ครั้งที่  1/2565 ลงวันที่  14 ธันวาคม 2564 ซึ่งต่อมา

คณะกรรมการบรษิัทของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2565 

ไดม้ีมติอนุมัติใหย้กเลิกการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่ (1) – (3) ขา้งตน้ อันเป็นผลใหเ้ป็นการยกเลิกวัน

ก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2565 (Record 

Date) และยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครั้งที่  1/2565 โดยเป็นการค านึงถึงการรักษา

ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ป็นส าคัญ เนื่องจากขณะนั้นกองทรัสตแ์ละ SUB TCC ยังอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่ส  าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของกองทรสัตข์า้งตน้ และยงัไม่สามารถ

คาดการณก์ าหนดเวลาการพิจารณาและตกลงเก่ียวกบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จเป็นที่แน่นอนได ้โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือแจง้ข่าวเลขที่ DREIT-0104-2565 เรื่อง แจง้การยกเลิกการประชมุวสิามญัผูถื้อหน่วยทรสัต์

ของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดสิุตธานี (DREIT) ครัง้ที่ 1/2565 ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2565  

ทั้งนี ้ จากสถานการณ์โรคระบาค Covid-19 (“โรคระบาด”) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรพัยท์ุกประเภท โดยผลกระทบจากโรคระบาดไดเ้ริ่มส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ตน้ปี 2563 
อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศยกเลิกการ
ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass และยกเลิกมาตรการใหน้ักท่องเที่ยวต่างชาติท าประกันสุขภาพเพื่อเดินทางเข้า
ประเทศไทย ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นตน้มา ท าใหโ้รงแรมในหลาย ๆ พืน้ที่ในประเทศไทยเริ่มมีอตัราการเขา้พัก
ปรบัตัวเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่โรงแรมในบางพืน้ที่ยังคงมีอัตราการเขา้พักที่ทรงตัว อันท าใหค้่าเช่าต่อหอ้งต่อคืน 
(เฉล่ีย) “Revpar” มีระดบัการเปล่ียนแปลงนอ้ยมากเมื่อเทียบกับตวัเลขก่อนเดือนที่มีการประกาศยกเลิกการลงทะเบียน
ผ่านระบบ Thailand Pass 

จากเหตุผลขา้งตน้ รูปแบบการท่องเที่ยว สดัส่วน ประเภท และจ านวนนกัท่องเที่ยว จึงมีการเปล่ียนแปลง
ไปเป็นอย่างมากภายหลังจากที่สถานการณ์โรคระบาคเริ่มคล่ีคลาย ซึ่งสะท้อนไดจ้ากตัวเลขนักท่องเที่ยวตัง้แต่เดือน
กรกฎาคม 2565 เป็นตน้มา ทั้งนี ้เนื่องดว้ยกองทรสัตม์ีวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการสรา้งประโยชนต์อบแทนอย่าง
สม ่าเสมอในระยะยาวภายใตร้ะดบัความเส่ียงที่เหมาะสม “ดา้นการเงินและลงทุน ดา้นตลาด และดา้นพฒันาทรพัยสิ์น” 
ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นว่าควรพิจารณาการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของกองทรสัตใ์นส่วนของ
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โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการสรา้งประโยชนต์อบแทนอย่าง
สม ่าเสมอในระยะยาวภายใตร้ะดบัความเส่ียงที่เหมาะสมแก่กองทรสัตอ์นัเป็นประโยชนส์งูสดุภายใตส้ถานการณปั์จจบุนั 

ในการนี ้บริษัทไดม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 ตุลาคม 2565 
เวลา 10:00 น. เพื่อพิจารณาขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่ส  าคญัและเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของ
กองทรสัตใ์นเรื่องที่ (1) – (3) ขา้งตน้อีกครัง้ และไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของการท ารายการและรูปแบบการด าเนินการ
ภายใตห้ลักการที่เป็นประโยชนท์ี่ดีที่สุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ละกองทรัสต์ ทั้งนี ้บริษัทเห็นสมควรให้มีการจัดประชุม
วิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2565 ของกองทรสัต ์DREIT ในวนัที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จึงขอเชิญผู้
ถือหน่วยทรสัตเ์ขา้ประชุมตามวัน เวลาดังกล่าวดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

เน่ืองจากวาระที่จะน าเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที่ 1/2565 ของกองทรัสตใ์น
วาระที่ 1 หรือ วาระที่ 2 และ วาระที่ 3 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน ดังน้ัน เพื่อให้
สอดคล้องกับการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ินในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ตามเงื่อนไขตามเร่ืองที ่1 และ
เร่ืองที่ 2 และเพื่อให้เป็นประโยชนท์ี่ดีที่สุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ละกองทรัสต ์ผู้จัดการกองทรัสตเ์ห็นควรให้
ก าหนดเงื่อนไขการลงมติส าหรับวาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 เพื่อเสนอให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตพ์ิจารณา 
ดังนี ้

หากวาระที ่1 ได้รับการอนุมัติจากทีป่ระชุมวสิามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที ่1/2565 นี ้บริษัทจะน าเสนอ
วาระที ่3 ให้ทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที ่1/2565 พิจารณา โดยจะไม่มีการน าเสนอวาระที ่2 เพื่อให้
ทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที ่1/2565 พิจารณาอีก 

หากวาระที่ 1 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที่ 1/2565 นี้ บริษัทจะ
น าเสนอวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที่ 1/2565 พิจารณาเป็นล าดับถัดไป โดยหากที่

ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที่ 1/2565 พิจารณาและมีมติอนุมัติให้เข้าท ารายการตามวาระที่ 2 บริษัท
จึงจะน าเสนอวาระที ่3 เพื่อให้ทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที ่1/2565 พิจารณาต่อไป 

อย่างไรก็ดี หากการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ินในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ทัง้ในกรณีตามวาระ
ที ่1 และวาระที ่2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที ่1/2565 นี ้จะไม่มีการน าเสนอ
วาระที ่3 เพื่อให้ทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที ่1/2565 พิจารณาอีก 

นอกจากนี้ เน่ืองจากวาระที่จะน าเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที่ 
1/2565 ของกองทรัสตใ์นวาระที่ 1 หรือ วาระที่ 2 และ วาระที่ 3 เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกัน
และกัน ดังน้ัน จะมีการเข้าท ารายการต่อเม่ือทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที ่1/2565 มีมติอนุมัติให้เขา้
ท ารายการตามวาระที่ 1 หรือ วาระที่ 2 (วาระใดวาระหน่ึง) และ วาระที่ 3 เท่าน้ัน โดยหากแม้วาระที่ 1 หรือ 
วาระที ่2 (แล้วแต่กรณี) ได้รับการอนุมัติจากทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที ่1/2565 แต่วาระที ่3 ไม่ได้
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รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที่ 1/2565 นี้ ให้ถือว่าวาระที่ 1 หรือ วาระที่ 2 (แล้วแต่
กรณี) ทีไ่ด้รับการอนุมัติโดยทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที ่1/2565 ไปก่อนหน้าน้ันถูกยกเลิก  

วาระที ่1 พิจารณาและอนุมัติการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ินของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าดุสิตธานีในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ให้แก่บริษัท ทรัพย ์ทีซีซี  
โฮเทล เชียงใหม่ จ ากัด 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามที่ เมื่อวนัที่ 15 ตุลาคม 2564 และ 28 มิถุนายน 2565 บริษัทไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือเสนอซือ้จากบรษิัท 

แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากัด (มหาชน) (“AWC” หรือ “ผู้ท าค าเสนอซือ้”) เพื่อขอเสนอซือ้ที่ดิน จ านวน 7 แปลง ตามโฉนด

เลขที่ 2503, 12432, 12433, 12434, 12435, 20166 และ 20167 เลขระวาง 4846 IV 0076-9 หน้าส ารวจ 391, 1170, 

1171, 1172, 1173, 1773 และ 1774 เลขที่ดิน 2687, 2686, 2685, 2684, 2654, 2683 และ 2655 (ตามล าดับ) ตัง้อยู่ที่

ต  าบลชา้งคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมเนือ้ที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา พรอ้มส่ิงปลกูสรา้ง และ

ทรพัยสิ์นประเภทสงัหาริมทรพัยท์ี่ใชใ้นการประกอบกิจการโรงแรมของโรงแรมดุสิตดีท ูเชียงใหม่ (“ทรัพยส์ินในโครงการ

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่”) จากกองทรสัต ์DREIT ซึ่งทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็นหนึ่งในทรพัยสิ์นหลกัซึ่งกองทรสัต ์DREIT 

เขา้ลงทุนในปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีทู เชียงใหม่ที่จะจ าหน่ายไปปรากฏใน เอกสาร

แนบ 1 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้  

ในการนี ้บรษิัทไดเ้จรจาหารือกบั AWC เพิ่มเติมเก่ียวกบัเงื่อนไขและขอ้สญัญาที่ส าคญัในรา่งสญัญาจะซือ้

จะขายที่ดิน ส่ิงปลกูสรา้ง และสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัโครงการโรงแรมดสิุตดีทู เชียงใหม่ โดย AWC ในฐานะผูท้  าค าเสนอซือ้

จะด าเนินการให ้SUB TCC เป็นผูจ้ะซือ้ทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่จากกองทรสัต ์DREIT โดยซือ้ใน

ราคาเหมารวมสุทธิจ านวน 450,000,000 บาท (ส่ีรอ้ยห้าสิบลา้นบาทถว้น) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนอุปกรณ์

โรงแรม) (เพื่อประโยชนใ์นการตีความ “ราคาเหมารวมสุทธิ” หมายถึง ราคาที่ผูท้  าค าเสนอซือ้ประสงคจ์ะช าระเพื่อให้

ไดม้าซึ่งกรรมสิทธ์ิในที่ดินและส่ิงปลูกสรา้ง รวมถึงสังหาริมทรพัยต์่าง ๆ  ซึ่งเป็นทรัพยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 

เชียงใหม่ ในจ านวนเงิน 450,000,000 บาท เท่านั้น โดยไม่ไดร้วมค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานเพื่อขาย

ทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ของกองทรสัต ์DREIT เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาและค่าธรรมเนียมในการ

ท าธุรกรรม และกองทรสัต ์DREIT ในฐานะเจา้ของกรรมสิทธ์ิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบภาระภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย

ที่ผูข้ายตอ้งช าระตามกฎหมายเองทัง้สิน้ ดงันี ้กองทรสัต ์DREIT จึงมีหนา้ที่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยของกองทรสัต ์DREIT ดว้ย

ตนเองทั้งในช่วงระหว่างด าเนินการขายและเมื่อการขายเสร็จสิน้ ) อย่างไรก็ดี SUB TCC และกองทรัสต์ DREIT จะ

รบัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมจากการจดทะเบียนทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งฝ่ายละครึง่ (“ข้อเสนอซือ้”) โดยมีเงื่อนไขบงัคบัก่อน

ส าหรบัการซือ้ขายและการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีท ูเชียงใหม่ตามที่ก าหนดในรา่ง

สญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน ส่ิงปลกูสรา้ง และสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ โดยมีสาระส าคญัของ

ร่างสัญญาจะซือ้จะขายที่ดิน ส่ิงปลูกสรา้ง และสังหาริมทรพัยส์ าหรบัโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่มีรายละเอียด
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ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ (“สัญญาจะซือ้จะ

ขายกับ SUB TCC”) 

ในการนี ้บริษัทไดพ้ิจารณาขอ้เสนอซือ้ตามหนงัสือที่ไดร้บัจาก AWC ประกอบกับร่างสญัญาจะซือ้จะขาย

กับ SUB TCC ตามที่ไดห้ารือและเจรจากับ AWC ดังกล่าวแลว้ บริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ

กองทรสัต ์DREIT เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ใหแ้ก่ SUB TCC 

ภายใตเ้งื่อนไขสญัญาจะซือ้จะขายกบั SUB TCC ดงักล่าว โดยผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดจ้ดัใหม้ีบรษิัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 

ซึ่งเป็นผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ไดแ้ก่ บรษิัท กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จ ากดั เพื่อประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของทรพัยสิ์นในโครงการ

โรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ที่กองทรสัตจ์ะจ าหน่ายไป 

ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นไดท้ าการประเมินเมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 โดยเลือกใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้

(Income Approach) และวิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นเกณฑใ์นการพิจารณามลูค่าทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 

เชียงใหม่ ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความเห็นสอดคลอ้งกับผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นว่า ราคาประเมินตามวิธีพิจารณาจาก

รายได ้(Income Approach) เป็นวิธีที่เหมาะสมในการใชเ้ปรียบเทียบกบัมลูค่าของทรพัยสิ์นท่ีจะจ าหน่ายไป เนื่องจากเป็น

วิธีที่พิจารณามลูค่าทรพัยสิ์นโดยค านึงถึงความสามารถในการจดัหารายไดจ้ากค่าบริการหอ้งพกั รายไดค้่าอาหาร รายได้

จากพืน้ที่ส่วนอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งของทรพัยสิ์น โดยค านึงรายไดส้ทุธิที่กองทรสัตจ์ะไดร้บั

ตามโครงสรา้งของกองทรสัตต์ามระยะเวลาที่สามารถจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ 

นัน้ได ้รวมถึงราคาประเมินตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นอีกวิธีที่เหมาะสมในการใชเ้ปรียบเทียบกบัมลูค่าของทรพัยสิ์นที่

จะจ าหน่ายไป เนื่องจากเป็นราคาที่ค  านึงถึงกระแสเงินสดในอนาคตที่ทรพัยสิ์นจะจดัหาได ้เพื่อใชค้  านวณมลูค่าตลาดของ

ทรพัยสิ์นตามหลกัประเมินมลูค่าสากล 

โดยรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

ชื่อผู้ประเมิน บรษิัท กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จ ากดั 
วันทีป่ระเมิน 30 กนัยายน 2565  
วิธีประเมิน วิธีรายได้ (Income Approach) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณามูลค่า

ทรพัยสิ์น 
ราคาประเมินตามวิธีคิดลด
กระแสเงนิสด 

441,000,000 บาท (สี่รอ้ยสี่สิบเอ็ดลา้นบาทถว้น) 

ราคาประเมินตาม
โครงสร้างรายได้ของ
กองทรัสต ์ 

419,060,000 ลา้นบาท (ส่ีรอ้ยสิบเกา้ลา้นหกหมื่นบาท) 

รายละเอียดของราคาประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีทู เชียงใหม่ ที่ประเมินโดยผูป้ระเมิน

ราคาทรพัยสิ์นปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 
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ทั้งนี ้การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ใหแ้ก่ SUB TCC ถือเป็นรายการ

จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของกองทรสัต  ์โดยมีมูลค่าประมาณ 450,000,000 บาท (ส่ีรอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น) เมื่อน ามา

ค านวณขนาดของรายการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ที่ สร. 26/2555 

เรื่อง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสญัญากอ่ตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(รวมถึงที่ได้

แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ที่ สร. 26/2555”) และสัญญาก่อตั้งทรัสต์แลว้ พบว่ามีขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่ง

ทรพัยสิ์นตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากับรอ้ยละ 5.70 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์(ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2565 ทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์เท่ากบั 7,893,951,567.45 บาท (เจ็ดพนัแปดรอ้ยเกา้สิบสามลา้นเกา้แสนหา้

หมื่นหนึ่งพนัหา้รอ้ยหกสิบเจ็ดจุดสี่หา้บาท)) ซึ่งมิตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ในการ

เขา้ท ารายการดงักล่าว 

อย่างไรก็ดี บรษิัทเห็นว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นการเข้าท าธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการเลิกสญัญาเช่า

ทรพัยสิ์นของกองทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไปและการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตต์ามรายละเอียดในวาระที่ 3 

ที่เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต์ที่ส  าคญั ดงันัน้ บริษัทจึงเห็นว่าการ

จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ดังกล่าว และการเลิกสัญญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต์ที่

จ  าหน่ายไปและการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตต์ามรายละเอียดในวาระที่ 3 ทัง้สองรายการ ตอ้งไดร้บั

ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยพรอ้มกนั แต่เนื่องจากขนาดรายการการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรม

ดุสิตดีทู เชียงใหม่ในครัง้นี ้มีมูลค่าไม่ถึงรอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์จึงตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่

ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตด์ว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยสารสนเทศการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ใหแ้ก่ บรษิัท ทรพัย ์ทีซีซี โฮเทล 

เชียงใหม่ จ ากัด เป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้

แลว้ 

โดยการจ าหน่ายไปของทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ของกองทรสัตด์งักล่าว ใหแ้ก่ SUB 

TCC ในฐานะผูจ้ะซือ้นัน้ จะอยู่ภายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี ้

(1) ผูจ้ะซือ้ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ ของผูจ้ะซือ้ และ

ตอ้งน าส่งหลกัฐานการไดร้บัอนมุตัิดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต ์

(2) กองทรัสต์ไดร้ับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต ์และตอ้งน าส่ง

หลกัฐานการไดร้บัอนมุตัิดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ 

(3) กองทรสัตไ์ดร้บัมติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ซึ่งอนุมตัิการขายทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิต 

ดีท ูเชียงใหม่ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไข และการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(4) เงื่อนไขบงัคบัก่อนอ่ืนใดที่ผูจ้ะซือ้และกองทรสัตจ์ะตกลงรว่มกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร (ถา้มี)   
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ในการนี ้บริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตอ์นุมัติการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น
ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานีในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีท ูเชียงใหม่ รวมถึง
การด าเนินการตามเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิ
การเช่าดุสิตธานีในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่  ใหแ้ก่บริษัท ทรพัย ์ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จ ากัด โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ และอนมุตัิการมอบอ านาจใหบ้รษิัท และ/หรือ ทรสัตีเป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) ก าหนดรูปแบบ รายละเอียดทรพัยสิ์น วิธีการประเมินราคาทรพัยสิ์น และราคาที่เหมาะสมในการ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีท ูเชียงใหม่ ทัง้นี ้เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัมติของที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต์
ของกองทรสัต ์และ/หรือ ตามค าสั่งหรือค าแนะน าของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/
หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งด าเนินการติดต่อกับส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วย
ราชการหรือองคก์รของรฐั หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว เป็นตน้ 

(2) เจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขสัญญาหรือข้อผูกพันที่แสดงถึงการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นในโครงการดสิุตดีท ูเชียงใหม่ของกองทรสัต ์และ/หรือ สญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน ส่ิงปลกูสรา้ง และสงัหารมิทรพัย์
ส าหรับโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่  และ/หรือ สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจ าหน่ายไป
ทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เมื่อกองทรสัตไ์ดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตใ์ห้
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่  รวมทั้งด าเนินการติดต่อกับส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรฐั หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว เป็นตน้ และ 

(3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการเพื่อใหก้ารด าเนินการ
ดังกล่าวประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวตาม (1) 
และ/หรือ (2) ขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

อนึ่ง เมื่อกองทรสัต ์DREIT ไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตแ์ลว้ กองทรสัต ์
DREIT และผูจ้ะซือ้จะลงนามในสัญญาจะซือ้จะขายกับ SUB TCC และจะด าเนินการจ าหน่ายไปทรพัยสิ์นในโครงการ
โรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ ใหแ้ก่บรษิัท ทรพัย ์ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จ ากดั ต่อไป 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ ใหแ้ก่

บริษัท ทรพัย ์ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จ ากัด ในราคาเหมารวมสทุธิจ านวน 450,000,000 บาท (ส่ีรอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น) 

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนอุปกรณโ์รงแรม) รวมถึงการด าเนินการตามเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการจ าหน่ายไปซึ่ง

ทรพัยสิ์นในโรงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ อนัจะเป็นประโยชนต์่อกองทรสัตเ์นื่องจากเหตผุลดงันี ้ 

1. มลูค่าที่จ  าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นโครงการโรงแรมดุสิตดีท ูเชียงใหม่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคา

ที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างผูท้  าค าเสนอซือ้และผูจ้ดัการกองทรสัต ์อีกทัง้ราคาดงักล่าวอยู่ในช่วงราคาประเมินของ

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และเป็นการรับรู ้ก าไรจากการเพิ่มขึ ้นของมูลค่าทรัพย์สิน (Capital Gain from Asset 



 
 
 

8 

Appreciation) นับจากวันที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน (กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DTCPF”) เขา้

ลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ที่มูลค่า 362,000,000 บาท (สามรอ้ยหกสิบสองลา้นบาท) เมื่อวันที่  24 

ธันวาคม 2553 ต่อมา DTCPF ไดแ้ปลงสภาพเป็นกองทรสัต ์เมื่อวนัที่ 8 ธันวาคม 2560) (อนึ่ง ในทางบญัชีกองทรสัตไ์ดม้ี

การรบัรูก้  าไรจากการเพิ่มขึน้ของมลูค่าทรพัยสิ์นดงักล่าวผ่านการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นเป็นรายปีตลอดช่วงระยะเวลาที่

ผ่านมา ดงันัน้ ก าไรจากการเพิ่มขึน้ของมลูค่าทรพัยสิ์น (Capital Gain from Asset Appreciation) จะแตกต่างจากก าไรท่ี

บนัทึกในทางบญัชี) 

2. การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ จะช่วยลดความเส่ียงในช่วงที่มีความ

ไม่แน่นอนจากสถานการณ์โรคระบาด ที่ต้องปรับตัวภายหลังจากสถานการณ์โรคระบาดเริ่มคล่ีคลาย ซึ่งผู้จัดการ

กองทรสัตอ์าจพิจารณาน ากระแสเงินสดที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นดงักล่าวไปใชใ้นเป็นเงินทุนหมนุเวียนเพื่อ

เพิ่มสภาพคล่องใหแ้ก่กองทรสัต ์และ/หรือ น ากระแสเงินสดไปใชใ้นการช าระหนีเ้งินกูย้ืมบางส่วน และ/หรือ น ากระแสเงิน

สดไปใชส้ าหรบัเป็นแหล่งเงินทนุในการปรบัปรุงทรพัยสิ์น 

3. คาดว่าการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ที่มูลค่า ใกลเ้คียงกับมูลค่า

ยตุิธรรมที่บนัทึกในงบแสดงฐานะทางการเงิน อาจจะช่วยท าใหร้าคาหน่วยลงทนุที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยใ์กลเ้คียงกับ

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (NAV) มากขึน้  

4. การจ าหน่ายทรพัยสิ์นในโครงการดุสิตดีทู เชียงใหม่ สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ของผูจ้ัดการกองทรัสตท์ี่

ตอ้งการลดการพ่ึงพิงนกัท่องเที่ยวกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในสดัส่วนท่ีมากเกินไป และเพิ่มการกระจายการลงทนุไปยงัทรพัยสิ์นที่

มีกลุ่มลกูคา้ที่มีความหลากหลายและมีก าลงัซือ้ในสภาพสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป (Diversification) 

บริษัทเห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรสัต์ของกองทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และ
การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ใหแ้ก่บริษัท ทรพัย ์ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จ ากัดเป็นไป
เพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกองทรสัต ์DREIT ตามเหตแุละผลที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

ทั้งนี ้เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ถือหน่วยทรัสตค์วรอนุมัติการมอบอ านาจให้ 

บรษิัท และ/หรือ ทรสัตีมีอ  านาจด าเนินการตามที่เสนอขา้งตน้ โดยเมื่อกองทรสัต ์DREIT ไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุม

ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ บรษิัทจะด าเนินการต่อไป 

ความเหน็ของทรัสต ี

การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ของกองทรสัต ์DREIT ใหแ้ก่บรษิัท ทรพัย ์ทีซี

ซี โฮเทล เชียงใหม่ จ ากัด ในราคาเหมารวมสุทธิจ านวน 450,000,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนอุปกรณ์

โรงแรม) (เพื่อประโยชนใ์นการตีความ “ราคาเหมารวมสุทธิ” หมายถึง ราคาที่ผูท้  าค าเสนอซือ้ประสงคจ์ะช าระเพื่อให้

ไดม้าซึ่งกรรมสิทธ์ิในที่ดินและส่ิงปลูกสรา้ง รวมถึงสังหาริมทรพัยต์่าง ๆ  ซึ่งเป็นทรัพยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 

เชียงใหม่ ในจ านวนเงิน 450,000,000 บาท เท่านั้น โดยไม่ไดร้วมค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานเพื่อขาย



 
 
 

9 

ทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ของกองทรสัต ์DREIT เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาและค่าธรรมเนียมในการ

ท าธุรกรรม และกองทรสัต ์DREIT ในฐานะเจา้ของกรรมสิทธ์ิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบภาระภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย

ที่ผูข้ายตอ้งช าระตามกฎหมายเองทัง้สิน้ ดงันี ้กองทรสัต ์DREIT จึงมีหนา้ที่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยของกองทรสัต ์DREIT ดว้ย

ตนเองทั้งในช่วงระหว่างด าเนินการขายและเมื่อการขายเสร็จสิน้ ) ในครัง้นี ้ตามที่ผู้จัดการกองทรัสตน์ าเสนอเพื่อให้

พิจารณาดงักล่าวขา้งตน้นัน้ มีขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากบัรอ้ย

ละ 5.70 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565 ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ เท่ากับ 

7,893,951,567.45 บาท) ซึ่งมิตอ้งไดร้ับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตใ์นการเข้าท ารายการ

ดงักล่าว อย่างไรก็ดีผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความประสงคจ์ะขออนุมตัิในวาระนีจ้ากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทรัสตีพิจารณาแล้วเห็นว่าการพิจารณาลงมติในวาระนี ้ มิได้เป็นการขัดต่อสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของ

กองทรสัต ์DREIT และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ส าหรบัการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นดงักล่าวในมูลค่าเหมารวมสุทธิจ านวน 450,000,000 บาท (ยงัไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพิ่มในส่วนอปุกรณโ์รงแรม)  ซึ่งราคาดงักล่าวอยู่ในช่วงราคาประเมินของผูป้ระเมิน  อย่างไรก็ดี ทรสัตีขอเนน้ย า้

ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาลงมติในวาระนีด้ว้ยการพิจารณาอย่างถ่ีถว้น เนื่องจากทรสัตีพิจารณาแลว้เห็นว่าช่วงเวลาที่

บริษัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นใชใ้นการก าหนดสมมติฐานของการประเมินมลูค่ายุติธรรมของกระแสเงินสดของทรพัยสิ์น

ดงักล่าวอาจอยู่ภายใตส้ถานการณก์ารระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มธุรกิจโรงแรม อาจเป็น

อีกหนึ่งปัจจยัส าคญัที่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งน ามาพิจารณาถึง ขอ้ดี  ขอ้เสีย ความคุม้ค่า ความเส่ียง และโอกาสในการ

ไดร้บัผลตอบแทนจากกองทรสัตใ์นระยะยาว ประกอบการพิจารณาลงมติในวาระนีด้ว้ยเช่นเดียวกนั 

การลงมต ิ

เนื่องจากการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นการเขา้ท าธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการเลิกสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของ
กองทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไปและการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตต์ามรายละเอียดในวาระที่ 3 ที่เป็นการท า
ธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี่ส  าคญั ดงันัน้ บริษัทจึงเห็นว่าการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ดงักล่าวและการเลิกสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไปและ
การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตต์ามรายละเอียดในวาระที่ 3 ทัง้สองรายการ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยทรสัตด์ว้ยพรอ้มกัน แต่เนื่องจากขนาดรายการการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ในครัง้นี ้มีมลูค่าไม่ถึงรอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์จึงตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อ
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งนี ้ในการนับคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดงักล่าว บริษัทจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของ  

ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ ทัง้นี ้ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดที่มีส่วนไดเ้สีย 
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วาระที ่2  พิจารณาและอนุมัติการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ินของกองทรัสตใ์นส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ ตามเงือ่นไขทีไ่ด้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหน่วยทรัสต ์

ปัจจุบันผูจ้ัดการกองทรสัตย์งัไม่ไดร้บัขอ้เสนอการซื ้อจากผูส้นใจซือ้ใดเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจาก

วาระที่ 2 ที่บริษัทเห็นว่าหากการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ให้แก่ SUB TCC ตาม

รายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 1 ข้างตน้ไม่ไดร้ับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต ์แต่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อ

หน่วยทรสัตแ์ละกองทรสัตท์ี่จะไดร้บัจากการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นหลกัดงักล่าว ซึ่งเหมาะสมในสภาวะความผนัผวนของ

ธุรกิจโรงแรมในพืน้ท่ีเชียงใหม่ที่ยงัไม่คล่ีคลาย และเพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัและสอดคลอ้งกบักลยทุธก์ารจดัการทรพัยสิ์น

ของกองทรสัตใ์นการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ รวมทั้งลดภาระค่าใชจ้่ายในการจดั

ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติใหเ้สนอต่อผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์DREIT เพื่อ

พิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีท ูเชียงใหม่ โดยใหผู้จ้ดัการกองทรสัตม์ีอ  านาจในการ

เจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลงและเงื่อนไขของการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ กับผูซ้ือ้ซึ่งเป็น

บคุคลตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรไดโ้ดยไม่ตอ้งด าเนินการจดัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ีก ภายใตเ้งื่อนไขว่าบุคคล

ดงักล่าวตอ้งมิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และภายใตเ้งื่อนไขเก่ียวกบัราคาซือ้ขายว่าขอ้เสนอเก่ียวกับซือ้

ขายราคาจากบุคคลดงักล่าวจะตอ้งท าใหก้องทรสัตไ์ดร้บัผลประโยชนร์วมเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3.8 เมื่อเปรียบเทียบ

กับขอ้เสนอซือ้ที่กองทรสัตไ์ดร้บัจาก AWC ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 1 ขา้งตน้ รวมถึงภายใตเ้งื่อนไขเก่ียวกับ

การซือ้ขายทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นว่าใกลเ้คียงกบัเงื่อนไขตาม

รา่งสญัญาจะซือ้จะขายกบั SUB TCC 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดี

ท ูเชียงใหม่ที่กองทรสัตจ์ะจ าหน่ายไปตามที่กล่าวไวแ้ลว้ในวาระที่ 1 ขา้งตน้ 

การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่  ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ซึ่งเป็นบุคคลตามที่ผูจ้ัดการ

กองทรสัตจ์ะพิจารณาก าหนดถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์โดยมีมลูค่าเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

3.8 ของราคา 450,000,000 บาท (ส่ีรอ้ยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เมื่อน ามาค านวณขนาดของรายการตามประกาศ ที่   

สร. 26/2555 และสัญญาก่อตัง้ทรสัตแ์ลว้ ผูจ้ัดการกองทรสัตค์าดว่าจะมีขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นตาม

เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากับประมาณรอ้ยละ 5.92 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ณ วันที่  30 

มิถุนายน 2565 ทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์เท่ากับ 7,893,951,567.45 บาท (เจ็ดพนัแปดรอ้ยเกา้สิบสามลา้นเกา้แสนหา้

หมื่นหนึ่งพันหา้รอ้ยหกสิบเจ็ดจุดส่ีหา้บาท)) ซึ่งผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะด าเนินการตามเงื่อนไขที่ไดร้บัมอบอ านาจจากที่

ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี ้

อย่างไรก็ดี บรษิัทเห็นว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นการเขา้ท าธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการเลิกสญัญาเช่า

ทรพัยสิ์นของกองทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไปและการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตต์ามรายละเอียดในวาระที่ 3 

ที่เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี่ส  าคญั ดงันัน้ บริษัทจึงเห็นว่าการ

จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ดังกล่าวและการเลิกสัญญาเช่าทรพัย์สินของกองทรสัตท์ี่
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จ าหน่ายไปและการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตต์ามรายละเอียดในวาระที่ 3 ทัง้สองรายการ ควรท่ีจะ

ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยพรอ้มกนั แต่เนื่องจากขนาดรายการการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการ

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ในครัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสตค์าดว่าจะมีมูลค่าไม่ถึงรอ้ยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของ

กองทรัสต์ จึงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ

หน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยสารสนเทศการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิต

ดีทู เชียงใหม่ตามเงื่อนไขที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์ เป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 ที่ไดจ้ดัส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

โดยในการจ าหน่ายไปของทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีทู เชียงใหม่ของกองทรสัต์วาระ 2 นี ้เนื่องจาก

ผูจ้ัดการกองทรสัตย์ังไม่ไดร้บัขอ้เสนอใด ๆ จากผูส้นใจซือ้ ดังนั้น เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์การบริหารทรพัยสิ์นของ

กองทรสัตซ์ึ่งเมื่อไดร้บัอนมุตัิจากมติผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์กัตอ้งด าเนินการเพื่อใหก้ารจ าหน่ายทรพัยสิ์นใน

โครงการโรงแรมดสิุต ดีท ูเชียงใหม่ส าเรจ็ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

(1) แต่งตัง้ จดัหา บริษัทผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อจดัท าการรายละเอียด ขัน้ตอน เงื่อนไขการขายทรพัยสิ์นใน

โครงการโรงแรมดสิุต ดีท ูเชียงใหม่  

(2) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ดัท ารายละเอียดเงื่อนไขการเสนอขายทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 

เชียงใหม่รว่มกบัผูเ้ชี่ยวชาญพรอ้มรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นขอ้มลูใหผู้ส้นใจซือ้รบัทราบ  

(3) พิจารณาและเงื่อนไขขอ้เสนอซือ้จากผูส้นใจซือ้ (ถา้มี)  

(4) ต่อรอง เจรจา รายละเอียดขอ้เสนอซือ้เพื่อใหไ้ดป้ระโยชนท์ี่ดีที่สดุ (ถา้มี)   

นอกจากนี ้การจ าหน่ายไปของทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ของกองทรสัตด์งักล่าวใหแ้ก่

บุคคลตามที่ผูจ้ัดการกองทรัสตจ์ะพิจารณาก าหนดตามเงื่อนไขที่ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์นั้น จะอยู่

ภายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี ้

(1) ผูจ้ะซือ้ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ ของผูจ้ะซือ้ และ

ตอ้งน าส่งหลกัฐานการไดร้บัอนมุตัิดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต ์

(2) กองทรัสต์ไดร้ับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต ์และตอ้งน าส่ง

หลกัฐานการไดร้บัอนมุตัิดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ 

(3) กองทรสัตไ์ดร้บัมติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ซึ่งอนุมตัิการขายทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิต 

ดีท ูเชียงใหม่ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไข และการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(4) เงื่อนไขบงัคบัก่อนอ่ืนใดที่ผูจ้ะซือ้และกองทรสัตจ์ะตกลงรว่มกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร (ถา้มี) 

ในการนี ้บรษิัทจึงเสนอขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตอ์นมุตัิการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของ
กองทรสัตใ์นส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ตามเงื่อนไขที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์  รวมถึง
การด าเนินการตามเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้งกับการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของกองทรสัตใ์นส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 
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เชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และอนุมัติการมอบอ านาจให้บริษัท และ/หรือ ทรัสตีเป็นผู้มีอ  านาจในการ
ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) ก าหนดวิธีการ เงื่อนไข รูปแบบ รายละเอียดทรพัยสิ์น วิธีการประเมินราคาทรพัยสิ์น และราคาที่
เหมาะสมในการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ ตลอดจนแต่งตัง้ผูด้  าเนินการ ผูเ้ชี่ยวชาญ ใน
การด าเนินการจ าหน่ายทรพัยสิ์น ทั้งนี ้เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กับมติของที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์และ/หรือ 
ตามค าสั่งหรือค าแนะน าของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยราชการหรือองคก์รของรฐั 
หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว เป็นตน้ 

(2) เจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขสัญญาหรือขอ้ผูกพันที่แสดงถึงการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นในโครงการดสิุตดีท ูเชียงใหม่ของกองทรสัต ์และ/หรือ สญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน ส่ิงปลกูสรา้ง และสงัหารมิทรพัย์
ส าหรับโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่  และ/หรือ สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจ าหน่ายไป
ทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เมื่อกองทรสัตไ์ดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตใ์ห้
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่  รวมทั้งด าเนินการติดต่อกับส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรฐั หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว เป็นตน้ และ 

(3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดงักล่าวข้างตน้ทุกประการเพื่อใหก้ารด าเนินการ
ดังกล่าวประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวตาม (1) 
และ/หรือ (2) ขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

อนึ่ง เมื่อกองทรสัต ์DREIT ไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตแ์ลว้ บริษัทจะ
ด าเนินการจ าหน่ายไปทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ ตามขัน้ตอนที่ไดก้ล่าวขา้งตน้และตามเงื่อนไขที่ไดร้บั
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ต่อไป  

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมตัิการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่  ตาม

เงื่อนไขที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต  ์ในมลูค่าเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3.8 ของ ราคา 450,000,000 บาท 

(ส่ีรอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น) ซึ่งจะท าใหก้องทรสัตไ์ดร้บัผลประโยชนร์วมเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3.8 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ขอ้เสนอซือ้ที่กองทรสัตไ์ดร้บัจาก AWC ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 1 ขา้งตน้ รวมถึงการด าเนินการตามเงื่อนไขที่

เก่ียวขอ้งกับการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโรงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ อนัจะเป็นประโยชนต์่อกองทรสัตท์ี่ดีขึน้กว่า 

วาระท่ี 1 เนื่องจากเหตผุลดงันี ้ 

1. มลูค่าที่จ  าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นโครงการโรงแรมดุสิตดีท ูเชียงใหม่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคา

ที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างผูท้  าค าเสนอซือ้และผูจ้ดัการกองทรสัต ์อีกทัง้ราคาดงักล่าวอยู่ในช่วงราคาประเมินของ

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และเป็นการรับรู ้ก าไรจากกา รเพิ่มขึ ้นของมูลค่าทรัพย์สิน (Capital Gain from Asset 
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Appreciation) นับจากวันที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน (กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DTCPF”) เขา้

ลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ที่มูลค่า 362,000,000 บาท (สามรอ้ยหกสิบสองลา้นบาท) เมื่อวันที่  24 

ธันวาคม 2553 ต่อมา DTCPF ไดแ้ปลงสภาพเป็นกองทรสัต ์เมื่อวนัที่ 8 ธันวาคม 2560) (อนึ่ง ในทางบญัชีกองทรสัตไ์ดม้ี

การรบัรูก้  าไรจากการเพิ่มขึน้ของมลูค่าทรพัยสิ์นดงักล่าวผ่านการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นเป็นรายปีตลอดช่วงระยะเวลาที่

ผ่านมา ดงันัน้ ก าไรจากการเพิ่มขึน้ของมลูค่าทรพัยสิ์น (Capital Gain from Asset Appreciation) จะแตกต่างจากก าไรท่ี

บนัทึกในทางบญัชี) 

2. การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ จะช่วยลดความเส่ียงในช่วงที่มีความ

ไม่แน่นอนจากสถานการณ์โรคระบาด ที่ต้องปรับตัวภายหลังจากสถานการณ์โรคระบาดเริ่มคล่ีคลาย ซึ่งผู้จัดการ

กองทรสัตอ์าจพิจารณาน ากระแสเงินสดที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นดงักล่าวไปใชใ้นเป็นเงินทุนหมนุเวียนเพื่อ

เพิ่มสภาพคล่องใหแ้ก่กองทรสัต ์และ/หรือ น ากระแสเงินสดไปใชใ้นการช าระหนีเ้งินกูย้ืมบางส่วน และ/หรือ น ากระแสเงิน

สดไปใชส้ าหรบัเป็นแหล่งเงินทนุในการปรบัปรุงทรพัยสิ์น 

3. คาดว่าการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ที่มูลค่า ใกลเ้คียงกับมูลค่า

ยตุิธรรมที่บนัทึกในงบแสดงฐานะทางการเงิน อาจจะช่วยท าใหร้าคาหน่วยลงทนุที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยใ์กลเ้คียงกับ

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (NAV) มากขึน้  

4. การจ าหน่ายทรพัยสิ์นในโครงการดุสิตดีทู เชียงใหม่ สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ของผูจ้ัดการกองทรัสตท์ี่

ตอ้งการลดการพ่ึงพิงนกัท่องเที่ยวกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในสดัส่วนท่ีมากเกินไป และเพิ่มการกระจายการลงทนุไปยงัทรพัยสิ์นที่

มีกลุ่มลกูคา้ที่มีความหลากหลายและมีก าลงัซือ้ในสภาพสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป (Diversification)  

บริษัทเห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และ

การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีท ูเชียงใหม่ ตามเงื่อนไขที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

เป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกองทรสัต ์DREIT ตามเหตแุละผลที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

ทั้งนี ้เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ถือหน่วยทรัสตค์วรอนุมัติการมอบอ านาจให้ 

บรษิัท และ/หรือ ทรสัตีมีอ  านาจด าเนินการตามที่เสนอขา้งตน้ โดยเมื่อกองทรสัต ์DREIT ไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุม

ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ บรษิัทจะด าเนินการต่อไป 

อย่างไรก็ดี ดว้ยผูจ้ัดการกองทรสัตย์งัไม่ไดร้บัขอ้เสนอใด ๆ จากผูส้นใจซือ้ที่เขา้เงื่อนไขในวาระนี ้ดังนั้น 

แมว้่าจะมีการอนุมตัิตามมตินี ้แต่ในทา้ยที่สดุกองทรสัตอ์าจไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นในโครงการดุสิตดีท ูเชียงใหม่ได ้

เนื่องจากการเจรจา ต่อรอง ราคาซือ้ขาย ตลอดจน การก าหนดรายละเอียดสญัญาจะซือ้จะขาย และอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งการ

ซือ้ขาย ซึ่งอาจท าใหไ้ม่มีผูส้นใจซือ้โครงการโรงแรมดสิุต ดีท ูเชียงใหม่ ตามมติที่ไดร้บัอนมุตัิในวาระนี ้ 

ความเหน็ของทรัสต ี
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การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ของกองทรัสต์ DREIT ตามที่ผู้จัดการ
กองทรสัตน์ าเสนอเพื่อให้พิจารณาในมูลค่าที่เพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3.8 ของราคา 450,000,000 บาท ซึ่งจะท าให้
กองทรสัตไ์ดร้บัผลประโยชนร์วมเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3.8 เมื่อเปรียบเทียบกบัขอ้เสนอซือ้ที่กองทรสัตไ์ดร้บัจาก AWC 
ดงักล่าวขา้งตน้นัน้ มีขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากับรอ้ยละ 5.92 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์(ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 ทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์เท่ากบั 7,893,951,567.45 
บาท) ซึ่งมิตอ้งไดร้ับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตใ์นการเขา้ท ารายการดังกล่าว อย่างไรก็ดี
ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีความประสงคจ์ะขออนมุตัิในวาระนีจ้ากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทรสัตีพิจารณาแลว้เห็นว่าการพิจารณาลงมติในวาระนี ้มิไดเ้ป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์
DREIT และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ส าหรบัการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ซึ่งเป็นบุคคลตามที่

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพิจารณาก าหนดถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์โดยมีมลูค่าที่เพิ่มขึน้ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 3.8 ของราคา 450,000,000 บาท ซึ่งราคาดงักล่าวอยู่ในช่วงราคาประเมินของผูป้ระเมิน  อย่างไรก็ดี ทรสัตีขอ

เนน้ย า้ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต ์พิจารณาลงมติในวาระนีด้ว้ยการพิจารณาอย่างถ่ีถว้น เนื่องจากทรสัตีพิจารณาแลว้เห็นว่า

ช่วงเวลาที่บริษัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นใชใ้นการก าหนดสมมติฐานของการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของกระแสเงินสดของ

ทรพัยสิ์นดงักล่าวอาจอยู่ภายใตส้ถานการณก์ารระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มธุรกิจโรงแรม 

อาจเป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัที่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งน ามาพิจารณาถึง ขอ้ดี ขอ้เสีย ความคุม้ค่า ความเส่ียง และโอกาส

ในการไดร้บัผลตอบแทนจากกองทรสัตใ์นระยะยาว ประกอบการพิจารณาลงมติในวาระนีด้ว้ยเช่นเดียวกนั 

 

การลงมต ิ

เนื่องจากการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นการเขา้ท าธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการเลิกสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของ
กองทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไปและการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตต์ามรายละเอียดในวาระที่ 3 ที่เป็นการท า
ธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี่ส  าคญั ดงันัน้ บริษัทจึงเห็นว่าการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ดงักล่าวและการเลิกสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัต์ที่จ  าหน่ายไปและ
การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตต์ามรายละเอียดในวาระที่ 3 ทัง้สองรายการ ตอ้งที่จะไดร้บัความเห็น
ชอบจากผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยพรอ้มกนั แต่เนื่องจากขนาดรายการการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีทู 
เชียงใหม่ในครัง้นี ้มีมลูค่าไม่ถึงรอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัต ์จึงตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งนี ้ในการนับคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดงักล่าว บริษัทจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของ  

ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ ทัง้นีใ้นวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดที่มีส่วนไดเ้สียใน

เรื่องนี ้
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วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติการเลิกสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จ าหน่ายไป และการแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพยส์ินที่เกี่ยวข้องของกองทรัสต ์ซ่ึงเป็นธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับ
บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต ์

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ในปัจจุบนั อตัราค่าเช่าส าหรบัทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัตล์งทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 

โครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ และโครงการโรงแรมดุสิต ธานี หวัหิน (“ทรัพยส์ินที่กองทรัสตล์งทุนคร้ังแรก”) เป็น

ค่าเช่าที่ค  านวณรวมค่าเช่าที่ดินและอาคาร และค่าเช่าเฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณท์ัง้หมดที่กองทรสัตจ์ะไดร้บัจากการใหเ้ช่า

ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทนุครัง้แรกแก่ บรษิัท ดสิุต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“DMCO” หรือ “ผู้เช่าหลัก”) 

ดังนั้น หากมีการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นดงักล่าวของกองทรสัต ์กองทรสัตแ์ละ DMCO ซึ่งเป็นผูเ้ช่าหลกั

ของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ จะตอ้งตกลงเลิกสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่) ระหว่าง กองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“DTCPF”)  กับ DMCO ฉบบัลงวนัที่ 24 ธันวาคม 2553 ประกอบกับหนังสือ

เรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่) ระหว่าง DTCPF กับ DMCO ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2556 

หนงัสือเรื่องการต่ออายสุญัญาเช่า (โรงแรมดสิุตดีทู เชียงใหม่) ระหว่าง DTCPF กับ DMCO ฉบบัลงวนัที่ 11 พฤศจิกายน 

2559 สญัญาโอนสิทธิและหนา้ที่ ระหว่าง DTCPF กบั กองทรสัต ์ฉบบัลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม

สัญญาเช่าโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ฉบับลงวันที่  24 ธันวาคม 2553 ระหว่าง กองทรัสต์ กับ DMCO ฉบับลงวันที่   

8 ธันวาคม 2560 หนงัสือเรื่องการต่ออายุสญัญาเช่า (โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่) ระหว่าง กองทรสัต ์กับ DMCO ฉบบัลง

วันที่  19 พฤศจิกายน 2562 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่  2) สัญญาเช่าโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ฉบับลงวันที่   

24 ธันวาคม 2553 ระหว่าง กองทรสัต ์กับ DMCO ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าส าหรับ

โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่”) เพื่อท าใหส้ญัญาดงักล่าวสิน้สดุลง โดยที่คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกเงิน

หรือประโยชนต์อบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง  บริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์เพื่อพิจารณา

อนมุตัิการเลิกสญัญาเช่าส าหรบัโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ 

นอกจากนี ้เมื่อสญัญาเช่าส าหรบัโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่สิน้สดุลง การค านวณอตัราค่าเช่าและ/

หรือ ค่าเช่าแปรผัน ที่กองทรสัตจ์ะไดร้บัจากทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัตล์งทุนครัง้แรกจะมีการเปล่ียนแปลงโดยจะไม่รวม

ค านวณค่าเช่าที่กองทรสัตจ์ะไดร้บัจากทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ อีกต่อไป กล่าวคือกองทรสัตจ์ะไดร้บั

อัตราค่าเช่าคงที่ และ/หรือ ค่าเช่าแปรผันจากทรพัยสิ์นหลักที่กองทรสัตล์งทุนครัง้แรกที่เหลืออยู่ซึ่งไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นใน

โครงการโรงแรมดสิุตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน เท่านัน้ ในการนีจ้ึง ไดเ้สนอต่อผู้

ถือหน่วยทรสัตใ์นคราวนีด้ว้ย เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตท์ี่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1) สญัญาเช่า (โรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูก็ต) ระหว่าง DTCPF กบั DMCO ฉบบัลงวนัท่ี 24 ธันวาคม 
2553 ประกอบกับหนังสือเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต) ระหว่าง 
DTCPF กับ DMCO ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2556 หนังสือเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า (โรงแรม
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต) ระหว่าง DTCPF กับ DMCO ฉบบัลงวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2559 สญัญา
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โอนสิทธิและหน้าที่ ระหว่าง DTCPF กับ กองทรัสต ์ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สัญญา
แกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเช่าโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ระหว่าง 
กองทรสัต ์กับ DMCO ฉบบัลงวนัที่ 8 ธันวาคม 2560 หนงัสือเรื่องการต่ออายุสญัญาเช่า (โรงแรม
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต) ระหว่าง กองทรสัต ์กับ DMCO ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และ 
สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม (ครัง้ที่ 2) สญัญาเช่าโรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูก็ต ฉบบัลงวนัท่ี 24 ธันวาคม 
2553 ระหว่าง กองทรสัต ์กับ DMCO ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่า 

ส าหรับโครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต”) และ 

(2) สัญญาเช่าช่วง (โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน) ระหว่าง DTCPF กับ DMCO ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 
2553 ประกอบกับหนังสือเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน) ระหว่าง DTCPF 
กบั DMCO ฉบบัลงวนัท่ี 1 ธันวาคม 2556 หนงัสือเรื่องการต่ออายสุญัญาเช่า (โรงแรมดสิุตธานี หวั
หิน) ระหว่าง DTCPF กับ DMCO ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 สัญญาโอนสิทธิและหนา้ที่ 
ระหว่าง DTCPF กบั กองทรสัต ์ฉบบัลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเชา่
ช่วงโรงแรมดสิุตธานี หวัหิน ฉบบัลงวนัท่ี 24 ธันวาคม 2553 ระหว่าง กองทรสัต ์กบั DMCO ฉบบัลง
วันที่  8 ธันวาคม 2560 หนังสือเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า ( โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน) ระหว่าง 
กองทรัสต ์กับ DMCO ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครัง้ที่ 2) 
สัญญาเช่าช่วงโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ระหว่าง กองทรัสต ์กับ 
DMCO ฉบบัลงวนัที่ 21 มิถุนายน 2564 (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าช่วง ส าหรับโครงการโรงแรม

ดุสิตธานี หัวหนิ”) 

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

โดยที่การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นที่จะเสนอต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อพิจารณาอนุมตัิสามารถสรุป
ไดด้งันี ้

ที ่ รายการ 

ค่าเช่าคงทีเ่ร่ิมตน้ 
ตามสัญญาเช่าทรัพยส์นิที่
กองทรัสตล์งทนุคร้ังแรก

ในปัจจุบนั 

ค่าเช่าคงทีเ่ร่ิมตน้ 
ภายหลังแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

เช่าทรัพยส์นิ 

1.  
สัญญาเช่าส าหรับ
โครงการโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม ่

205,000,000 บาทต่อปี 

หกัค่าเช่าคงที่จ  านวน 18,660,000 
บาทต่อปี ออกจากค่าเช่าคงที่
เริ่มต้นตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน
กอ งท รัส ต์ล ง ทุ นค รั้ ง แ ร ก ใน
ปัจจบุนั 

( เนื่ องจากกองทรัสต์จะมีการ
จ า ห น่ า ย ไ ป ซึ่ ง ท รั พ ย์ สิ น ใ น
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ที ่ รายการ 

ค่าเช่าคงทีเ่ร่ิมตน้ 
ตามสัญญาเช่าทรัพยส์นิที่
กองทรัสตล์งทนุคร้ังแรก

ในปัจจุบนั 

ค่าเช่าคงทีเ่ร่ิมตน้ 
ภายหลังแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

เช่าทรัพยส์นิ 

โครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ 
กองทรัสต์และ DMCO ตกลงจะ
ยกเลิกสญัญาเช่าฉบบันี)้ 

2.  
สัญญาเช่าส าหรับ
โครงการโรงแรมดุสิต
ธานี ลากูน่า ภูเกต็ 

186,340,000 บาทต่อปี 

3.  
สัญญาเช่าชว่งส าหรับ
โครงการโรงแรมดุสิต
ธานี หวัหนิ 

 

ทัง้นี ้มีรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 6 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชุม
ครัง้นีแ้ลว้ 

อนึ่ง เนื่องจากบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) (“DTC”) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นผูจ้ดัการ
กองทรสัตข์องกองทรสัต ์โดยถือหุน้คิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บริษัท รวมถึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใหญ่ของกองทรสัต์ในปัจจุบนั คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 30.20 ของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ัง้หมด นอกจากนี ้DTC ยังเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ DMCO ซึ่งปัจจุบันเป็นผูเ้ช่าหลักของโครงการโรงแรม
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโครงการโรงแรมดสิุตธานี หวัหิน โดย DTC ถือหุน้คิดเป็น
สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ DMCO การเลิกสญัญาเช่าส าหรบัโครงการ
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตด์งักล่าวจึงเป็นการท าธุรกรรมระหว่าง
กองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

การเลิกสญัญาเช่าส าหรบัโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ และการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นของ
กองทรัสต์เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ที่มีมูลค่าตั้งแต่   
20,000,000 บาทขึน้ไป หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์(“หลักเกณฑ์ขนาดรายการ

สูงสุด”) โดยมีมลูค่าขนาดรายการการยกเลิกสญัญาเช่าส าหรบัโครงการโรงแรมดสิุตดีทู เชียงใหม่ เท่ากับ 167,940,000 
บาท (หนึ่งรอ้ยหกสิบเจ็ดลา้นเกา้แสนส่ีหมื่นบาท) และมีมลูค่าขนาดรายการการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นเท่ากบั  
1,677,060,000 บาท (หน่ึงพนัหกรอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดลา้นหกหมื่นบาท) คิดเป็นมลูค่ารายการรวมเท่ากบั 1,845,000,000 บาท 
(หนึ่งพนัแปดรอ้ยส่ีสิบหา้ลา้นบาท) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 31.90 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัที่ 30 
มิถุนายน 2565 ของกองทรสัตเ์ท่ากับ 5,784,435,898.96 บาท (หา้พันเจ็ดรอ้ยแปดสิบส่ีลา้นส่ีแสนสามหมื่นหา้พันแปด
รอ้ยเกา้สิบแปดจดุเกา้หกบาท)) ดงันัน้ การเลิกสญัญาเช่าส าหรบัโครงการโรงแรมดสิุตดีท ูเชียงใหม่ และการแกไ้ขเพิ่มเติม
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สญัญาเช่าทรพัยสิ์นของกองทรสัตจ์ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามประกาศ ที่ 
สร. 26/2555 โดยสารสนเทศการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ดัการกองทรสัต์ เป็นไปตามที่
ปรากฏใน เอกสารแนบ 8 และผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้ บริษัท เบเคอร ์ทิลล่ี คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรว์ิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นและวิเคราะหข์อ้มูลที่เก่ียวข้องกับการท า
ธุรกรรมดงักล่าว ทัง้นี ้เพื่อประกอบการพิจารณาการลงมติที่เก่ียวขอ้ง โดยความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 7 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

ในการนี ้บริษัทจึงเสนอขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตอ์นุมตัิการเลิกสญัญาเช่าที่เก่ียวขอ้ง
กับทรพัยสิ์นที่จ  าหน่ายไป และการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรพัยสิ์นที่เก่ียวขอ้งของกองทรสัต ์ซึ่งเป็นธุรกรรมระหว่าง
กองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมถึงการด าเนินการตามเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้งกบัการเลิกสญัญาเชา่
ที่เก่ียวข้องกับทรพัยสิ์นที่จ  าหน่ายไป และการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรพัยสิ์นที่เก่ียวขอ้งของกองทรัสต์ เพื่อใหก้าร
ด าเนินการส าเรจ็ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และอนมุตัิการมอบอ านาจใหบ้รษิัท และ/หรือ ทรสัตีเป็นผูม้ีอ  านาจในการ
ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) ก าหนดรายละเอียดการเลิกสญัญาเช่าที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นที่จ  าหน่ายไป และการแกไ้ขเพิ่มเติม
สญัญาเช่าทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งของกองทรสัต์ ทัง้นี ้เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัมติของที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์
และ/หรือ ตามค าสั่งหรือค าแนะน าของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงาน
อื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยราชการหรือองคก์ร
ของรฐั หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว เป็นตน้ 

(2) เจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขสญัญาหรือขอ้ผกูพนัที่เก่ียวขอ้งกบัการเลิกสญัญาเชา่
ที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นที่จ  าหน่ายไป และ/หรือ การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นที่เก่ียวขอ้งของกองทรสัต์ และ/หรือ 
สญัญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเลิกสญัญาเช่าที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นที่จ  าหน่ายไป และการแกไ้ขเพิ่มเติม
สญัญาเช่าทรพัยสิ์นที่เก่ียวขอ้งของกองทรสัต์ เมื่อกองทรสัตไ์ดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ให้
เลิกสัญญาเช่าที่เก่ียวข้องกับทรัพยสิ์นที่จ  าหน่ายไป และแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพยสิ์นที่เก่ียวขอ้งของกองทรสัต์  
รวมทัง้ ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรฐั หรือ
บคุคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว เป็นตน้ และ 

(3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการเพื่อใหก้ารด าเนินการ
ดังกล่าวประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ /หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดังกล่าวตาม  
(1) และ/หรือ (2) ขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

อนึ่ง เมื่อกองทรสัต ์DREIT ไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตแ์ลว้ บริษัทจะ
ด าเนินการเลิกสญัญาเช่าที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นที่จ  าหน่ายไป และการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นที่เก่ียวขอ้งของ
กองทรสัตต์่อไป 
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ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์

ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมตัิการเลิกสญัญาเช่าที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นที่จ  าหน่ายไป เนื่องจากเป็น

การปฏิบตัิตามสญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน ส่ิงปลกูสรา้ง และสงัหาริมทรพัยส์ าหรบัการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการ

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ที่ก าหนดใหก้องทรสัตจ์ะตอ้งด าเนินการใหม้ีการเลิกสัญญาตามสัญญาเช่าส าหรบั โครงการ

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ เพื่อใหเ้มื่อมีการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดสิุตดีทู เชียงใหม่ใหแ้ก่ AWC และ/

หรือ ผูซ้ือ้ซึ่งเป็นบคุคลตามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพิจารณาก าหนดตามเงื่อนไขที่ไดร้บัอนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(แลว้แต่กรณี) ทรพัยสิ์นดงักล่าวที่โอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ AWC และ/หรือ ผูซ้ือ้รายดงักล่าว จะปราศจากภาระผูกพนั และ/

หรือ การรอนสิทธิใด ๆ จึงตอ้งท าใหส้ัญญาเช่าส าหรบัโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่สิน้สุดลง โดยที่กองทรสัตแ์ละ 

DMCO จะตกลงเลิกสัญญาดังกล่าว ทั้งนี ้การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นดังกล่าวจะท าใหก้องทรสัตไ์ดร้บัค่าตอบแทนใน

จ านวน 450,000,000 บาท (ส่ีรอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น) (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มในส่วนอปุกรณโ์รงแรม) หรือในจ านวนที่

ท  าใหก้องทรสัตไ์ดร้บัผลประโยชนร์วมเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3.8 เมื่อเปรียบเทียบกบัขอ้เสนอซือ้ที่กองทรสัตไ์ดร้บัจาก 

AWC (กล่าวคือ ราคาเหมารวมสทุธิจ านวน 450,000,000 บาท (ส่ีรอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น) (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มใน

ส่วนอุปกรณโ์รงแรม) (แลว้แต่กรณี) ประกอบกับการพิจารณาค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ที่ยกเลิกส าหรบัโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 

เชียงใหม่และค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ส าหรบัทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครัง้แรกที่เหลืออยู่ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นในโครงการ

โรงแรมดสิุตธานี ลากนู่า ภเูก็ต และทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน (“ทรัพยส์ินทีก่องทรัสตล์งทุนคร้ังแรก

ทีเ่หลืออยู่”) มีความเหมาะสม 

ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาเช่าทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งของกองทรสัต ์เพราะ

มีความเหมาะสมเนื่องจากค่าเช่าคงที่เริ่มตน้ท่ีกองทรสัตจ์ะไดร้บัจากทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทนุครัง้แรกที่เหลืออยู่ค  านวณ

จากสดัส่วนของมลูค่าของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทนุครัง้แรกที่เหลืออยู่ต่อมลูค่ารวมของทรพัยสิ์นท่ีเขา้ลงทนุครัง้แรก 

โครงการ มูลค่าทีเ่ข้า
ลงทนุ1  
(บาท) 

คิดเป็น
อัตราส่วน
ร้อยละ 

ค่าเช่าคงทีเ่ร่ิมตน้ภายหลัง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า

ทรัพยส์ิน  
(บาทต่อปี) 

คิดเป็น
อัตราส่วน
ร้อยละ 

โรงแรมดุ สิตดีทู  
เชียงใหม่ 

362,000,000 9.1 หั ก ค่ า เ ช่ า ค ง ที่ จ  า น ว น 
18,660,000 บาทต่อปี ออกจาก
ค่าเช่าคงที่เริ่มต้นตามสัญญา
เช่าทรพัยสิ์นในปัจจบุนั 

9.1 

 
1  กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานีเขา้ลงทุนในทรพัยส์ินที่ลงทุนครัง้แรกเม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ต่อมากองทุนรวม
อสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี ไดแ้ปลงสภาพเป็นทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี เม่ือวันที่  8 
ธันวาคม 2560 
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โครงการ มูลค่าทีเ่ข้า
ลงทนุ1  
(บาท) 

คิดเป็น
อัตราส่วน
ร้อยละ 

ค่าเช่าคงทีเ่ร่ิมตน้ภายหลัง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า

ทรัพยส์ิน  
(บาทต่อปี) 

คิดเป็น
อัตราส่วน
ร้อยละ 

(เนื่องจากกองทรัสต์จะมีการ
จ าหน่ายไปซึ่งโครงการโรงแรม
ดุสิตดีทู เชียงใหม่ กองทรัสต์
และ DMCO ตกลงจะยกเลิก
สญัญาเช่าฉบบันี)้ 

โรงแรมดุสิตธานี 
ลากนู่า ภเูก็ต 

2,715,000,000 

90.9 186,340,000 90.9 
โรงแรมดุสิตธานี 
หวัหิน 

900,000,000 

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

นอกจากนี ้หากพิจารณาจากค่าเฉล่ียของก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) ของ

โรงแรมยอ้นหลังระหว่างปี 2558 – 2562 (5 ปีก่อนไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์รคระบาด) สัดส่วนของค่าเช่าคงที่

เริ่มตน้ที่กองทรัสตจ์ะไดร้ับจากทรัพยสิ์นที่กองทรัสตล์งทุนครัง้แรกที่เหลืออยู่ มากกว่าสัดส่วนค่าเฉล่ียของก าไรก่อน

ดอกเบีย้ ภาษี และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) ของโรงแรมยอ้นหลงัระหว่างปี 2558 – 2562 ของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทนุ

ครัง้แรกที่เหลืออยู่ 

โครงการ คา่เฉลี่ยของ
ก าไรก่อน

ดอกเบีย้ ภาษี 
และค่าเสื่อม

ราคา (EBITDA) 
ของโรงแรม

ย้อนหลังระหว่าง
ปี 

 2558 – 2562  
(ล้านบาทต่อปี) 

คิดเป็น
อัตราส่วน
ร้อยละ 

ค่าเช่าคงทีเ่ร่ิมตน้ภายหลังแกไ้ข
เพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพยส์นิ  

(บาทต่อปี) 

คิดเป็น
อัตราส่วน
ร้อยละ 

โรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม่ 

33.20 14.6 หักค่าเช่าคงที่จ  านวน 18,660,000 
ออกจาก  ค่าเช่าคงที่ เริ่มต้นตาม
สญัญาเช่าทรพัยสิ์นของทรพัยสิ์นท่ี
กองทรสัตล์งทนุครัง้แรก 

9.1 
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โครงการ คา่เฉลี่ยของ
ก าไรก่อน

ดอกเบีย้ ภาษี 
และค่าเสื่อม

ราคา (EBITDA) 
ของโรงแรม

ย้อนหลังระหว่าง
ปี 

 2558 – 2562  
(ล้านบาทต่อปี) 

คิดเป็น
อัตราส่วน
ร้อยละ 

ค่าเช่าคงทีเ่ร่ิมตน้ภายหลังแกไ้ข
เพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพยส์นิ  

(บาทต่อปี) 

คิดเป็น
อัตราส่วน
ร้อยละ 

( เ นื่ อ งจากกองทรัสต์จะมีการ
จ าหน่ายไปซึ่งโครงการโรงแรมดุสิต
ดี ทู  เ ชี ย ง ใหม่  กองทรัสต์และ 
DMCO ตกลงจะยกเลิกสญัญาเช่า
ฉบบันี)้ 

โรงแรมดุสิตธานี 
ลากนู่า ภเูก็ต 

109.30 

85.4 186,340,000 90.9 
โรงแรมดุสิตธานี 
หวัหิน 

84.87 

รวม 227.37 100.0 205,000,000 100.0 
 

ประกอบกับการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรพัยสิ์นดังกล่าวเป็นการด าเนินการเพื่อให้สอดคลอ้งกับการ

จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่  และการเลิกสัญญาเช่าส าหรบัโครงการโรงแรมดุสิตดีทู 

เชียงใหม่ ซึ่งการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นดงักล่าวจะท าใหก้องทรสัตไ์ดร้บัค่าตอบแทนในราคาจ านวน 450,000,000 บาท 

(ส่ีรอ้ยห้าสิบลา้นบาทถ้วน) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนอุปกรณ์โรงแรม)  หรือในจ านวนที่ท  าให้กองทรัสตไ์ดร้บั

ผลประโยชนร์วมเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3.8 เมื่อเปรียบเทียบกบัขอ้เสนอซือ้ที่กองทรสัตไ์ดร้บัจาก AWC (กล่าวคือ ราคา

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

(แลว้แต่กรณี) 

บริษัทเห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรสัต์ของกองทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และ
การเลิกสัญญาเช่าที่เก่ียวข้องกับทรัพยสิ์นที่จ  าหน่ายไป และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพยสิ์นที่เก่ียวข้องของ
กองทรสัต ์ซึ่งเป็นธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์ับบคุคลที่เก่ียวโยงกันกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สุดของ 
กองทรสัต ์DREIT ตามเหตแุละผลที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
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ทั้งนี ้เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ถือหน่วยทรัสตค์วรอนุมัติการมอบอ านาจให้ 

บรษิัท และ/หรือ ทรสัตีมีอ  านาจด าเนินการตามที่เสนอขา้งตน้ โดยเมื่อกองทรสัต ์DREIT ไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุม

ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ บรษิัทจะด าเนินการต่อไป 

ความเหน็ของทรัสต ี

ทรสัตีพิจารณาแลว้เห็นว่าการเลิกสญัญาเช่าที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นที่จ  าหน่ายไป และการแกไ้ขเพิ่มเติม

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นที่เก่ียวข้องของกองทรัสต ์ซึ่งเป็นธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์ับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรสัต ์มิไดเ้ป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์DREIT และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

การลงมต ิ

การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันกับผู้จัดการ กองทรัสต์ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 
20,000,000 บาทขึน้ไป หรือเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทรสัต ์(แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า) ดงักล่าว
ขา้งตน้ จะตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทั้งนี ้ในการนับคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดงักล่าว บริษัทจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของ  

ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ  

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ (ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2565 ของกองทรสัต ์DREIT (Record Date) วนัท่ี 
8 พฤศจิกายน 2565) เป็นไปตามใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 13 

วาระที ่4 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหน่วยทรสัต์ของกองทรัสต  ์เขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ระบุ 
ในหนงัสือเชิญประชมุนีโ้ดยพรอ้มเพรียงกนั โดยบรษิัทจะเริ่มด าเนินการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นเวลา 10.00 น. ใน
วนัท่ี 14 ธันวาคม 2565 ทัง้นี ้หากผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต์
หรือผูร้บัมอบฉันทะส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 10 ของหนังสือฉบับนี ้และส าเนาหลักฐานแสดงตัวตนที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 โดยจัดส่งถึง 
“ผู้จัดการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี” เลขที่ 319 อาคาร
จตุรสัจามจุรี ชัน้ 29 ถนนพญาไทแขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 หรือที่ Email: ir@dtcreit.com  ภายในวนัท่ี 
8 ธันวาคม 2565 หรือ แจง้ความประสงคท์ี่จะเขา้ร่วมประชุมผ่านทางเว็บไซตห์รือ QR Code ตามที่ปรากฎในเอกสาร
แนบ 9  ไดต้ัง้แต่วนัท่ี 7 ธันวาคม 2565 จนถึงวนัท่ี 14 ธันวาคม 2565 เมื่อมีการปิดการประชมุ โดยเมื่อบรษิัทไดต้รวจสอบ
รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2565 
(Record Date) ของกองทรสัต ์DREIT ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 แลว้ บรษิัทจะจดัส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน 
(Password) ส าหรบัการเขา้ใชโ้ปรแกรมการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ใหแ้ก่ผูถื้อ
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หน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะผ่านทางอีเมลที่ไดส่้งมาแจง้บริษัท ซึ่งหากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่สะดวกที่จะเขา้ร่วม
ประชมุวสิามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์งักล่าว และมีความประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและ
ออกเสียงแทนในการประชมุครัง้นี ้กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมา
กับหนังสือเชิญประชุมครัง้นี ้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11 และปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ให้
ถูกตอ้งเรียบรอ้ย ซึ่งท่านผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทแทนการเขา้ร่วมประชุมได้ โดย
ขอ้มูลของกรรมการอิสระของบริษัทที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชมุไดม้ีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 12 ของหนงัสือฉบบันี ้  

 ทัง้นี ้เพื่อรกัษาสิทธิประโยชนข์องท่าน กรุณาศกึษารายละเอียดและขอ้ปฏิบตัิส าหรบัการเขา้รว่มประชมุวิสามญั

ผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์ามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 9 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้ม

หนังสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ลว้ หากท่านมีข้อสงสัย หรือ ค าถามเก่ียวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตผ่์านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) หรือการมอบฉันทะ สามารถสอบถามไดท้ี่ ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอรต์ีส้ ์

รีท จ ากดั โทร 02-200-9999 ต่อ 3681 – 3684 ในวนัและเวลาท าการ 

   

 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดสิุตธานี (DREIT) 
โดย บรษิัท ดสิุตธานี พรอ็พเพอรต์ีส้ ์รีท จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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