สารสนเทศเกีย่ วกับการได้ มาซึ่งสิ นทรัพย์ ของบริษทั ย่ อย
บัญชี 2

บริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
(เพือ่ รับทราบ)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

CSO/EL018/2017
22 พฤศจิกายน 2560

เรื อง
รายงานเกียวกับการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย
เรี ยน
ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
สิ งทีส่งมาด้วย สารสนเทศเกียวกับการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย บัญชี 2
บริ ษทั ดุ สิตธานี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ “DTC”) ขอรายงานว่า ตามทีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิ การเช่าดุ สิตธานี (“DTCPF”) จะแปลงสภาพเป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
ดุ สิ ตธานี (“DTCREIT”) ส่ งผลให้มี ท รั พ ย์สิ นที จะโอนจากกองทุ นรวม DTCPF มายังกองทรั ส ต์ DTCREIT
(เมือการแปลงสภาพแล้วเสร็ จ) ประกอบด้วย
) กรรมสิ ทธิ โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
) สิ ทธิ การเช่าโครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น
) กรรมสิ ทธิโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
ปั จจุบ นั บริ ษทั ดุ สิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“DMCO”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที DTC ถื อหุ ้นร้ อยละ 99.9
เป็ นผูเ้ ช่าทีดินและสิ งปลูกสร้างอาคารโรงแรมจากกองทุนรวม DTCPF ซึ ง DMCO จะรับโอนสิ ทธิ และหน้าที
ตามสัญญาเช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าว โดยข้อกําหนดและเงือนไขต่าง ๆ จะเหมือนกับสัญญาเช่า/เช่าช่วงเดิม
ที DMCO ทํากับกองทุนรวม DTCPF ทุกประการ ยกเว้นในเรื องการคํานวณค่าเช่า (สาระสําคัญของสัญญาเช่า
และค่าเช่าปรากฏในเอกสารสารสนเทศบัญชี 2 แนบท้าย)
ทังนี เมื อคํานวณค่าเช่ าคงที ของสามโรงแรมรวมกันจํานวน 205 ล้านบาทต่อปี จากระยะเวลาเช่ารวม
ระยะเวลาที ต่อสัญญาที เหลื อ1 คื อตังแต่ปี 25612574 รวมระยะเวลา 14 ปี จะเป็ นจํานวนเงิ นค่าเช่ าที DMCO
จะต้องจ่ายให้แก่กองทรัสต์ DTCREIT รวมทังสิ น 2,870 ล้านบาท (ไม่ได้นาํ ค่าเช่าผันแปรมาคํานวณเนื องจาก


ซึ ง DMCO ได้ต่ออายุ
สัญญาเช่ากับกองทุนรวม DTCPF ไปแล้วสองคราว (ปี  เป็ นการต่ออายุการเช่าครังที  ซึ งจะสิ นสุ ดสัญญาในปี )
คงเหลืออีก  คราว ซึงจะสินสุดปี 

 สัญญาฉบับแรกเริ มวันที  ธันวาคม  และ DMCO ให้คาํ มัน
 ทีจะต่ออายุอีก  คราว คราวละ  ปี
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เป็ นราคาค่าเช่ าประมาณการซึ งยังมี ความไม่แน่ นอน) หากคิดราคาค่าเช่าคงที ตามมูลค่าปั จจุ บนั โดยใช้อตั รา
ส่ วนลดร้อยละ 6.25 เทียบเท่ากับอัตรา MLR จะได้มูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่ารวมเท่ากับ 1,993.59 ล้านบาท
การทํารายการดังกล่ าวมี ขนาดรายการเท่ากับ ร้ อยละ 20.70 ของมู ลค่าสิ นทรั พ ย์รวมของบริ ษ ัท และ
บริ ษทั ย่อย ณ วันที 30 กันยายน 2560 ซึ งเมือรวมกับรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ในรอบ  เดือนทีผา่ นมาของบริ ษทั
และบริ ษ ทั ย่อยแล้ว ขนาดของรายการรวมเท่ ากับ ร้ อยละ 23.42 ของสิ นทรั พ ย์รวมของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย
เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาและจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ประเภทที 2 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที
ทจ. 20/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน
ของบริ ษทั จดทะเบียน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิ บตั ิ การของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งสิ นทรัพย์ พ.ศ.  ซึ งบริ ษทั ต้องจัดทํา
รายงานและเปิ ดเผยรายงานต่อตลาดหลักหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และจัดส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ื อหุ ้นภายใน 
วัน นับแต่วนั ทีเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการนี บริ ษทั ได้เปิ ดเผยสารสนเทศการตกลงเข้าทํารายการของบริ ษทั (บัญชี ) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยไปแล้วเมือวันที  พฤศจิกายน  และพร้อมหนังสื อฉบับนี บริ ษทั ขอนําส่ งสารสนเทศเกียวกับการ
ได้มาซึ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั (บัญชี ) มายังท่านผูถ้ ือหุ น้ เพือให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบตามรายละเอียดแนบท้ายนี
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายชนินทธ์ โทณวณิ ก
กรรมการ
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สารสนเทศเกียวกับการได้ มาซึงสิ นทรัพย์ ของบริษัทย่ อย ของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (บัญชี )

1. สารสนเทศบัญชี 1 ตามทีไ ด้ แจ้ งต่ อตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย เมือวันที 10 พฤศจิกายน 2560
ด้ ว ยที ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ดุ สิ ตธานี จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ครั งที 9/2560 วัน ที
9 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุ มตั ิการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย เกียวกับการเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินจาก
กองทรัสต์ DTCREIT (จะดําเนินการเมือมีการแปลงสภาพจากกองทุน DTCPF เป็ นกองทรัสต์ DTCREIT แล้ว)
ตามทีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี (“DTCPF”) จะแปลงสภาพเป็ นทรัสต์เพือ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี (“DTCREIT”) โดยเพือแลกกับทรัพย์สินและภาระของ
DTCPF ส่ งผลให้มีทรัพย์สินทีจะโอนจากกองทุนรวม DTCPF มายังกองทรัสต์ DTCREIT (เมือการแปลงสภาพ
แล้วเสร็ จ) ประกอบด้วย
1)
กรรมสิ ทธิโครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
2)
สิ ทธิ การเช่าโครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น
3)
กรรมสิ ทธิโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
ปั จจุบนั บริ ษทั ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“DMCO”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที DTC ถือหุ น้ ร้อยละ 99.9 เป็ น
ผูเ้ ช่าทีดินและสิ งปลูกสร้างอาคารโรงแรม จากกองทุนรวม DTCPF ซึ ง DMCO จะรับโอนสิ ทธิ และหน้าทีตาม
สัญญาเช่า/เช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าว โดยข้อกําหนดและเงื อนไขต่าง ๆ จะเหมือนกับสัญญาเช่า/เช่ าช่วงเดิ มที
DMCO ทํากับ กองทุ น รวม DTCPF ทุ ก ประการ ยกเว้น ในเรื องการคํานวณค่าเช่ า ซึ งสาระสําคัญ ของค่ าเช่ า
ปรากฏในเอกสารสารสนเทศบัญชี 2 แนบท้าย
ทังนี เมือคํานวณค่าเช่ าคงทีของสามโรงแรมรวมกันจํานวน 205 ล้านบาทต่อปี จากระยะเวลาเช่ ารวม
ระยะเวลาที ต่อสัญญาที เหลื อ2 คื อตังแต่ปี 25612574 รวมระยะเวลา  ปี จะเป็ นจํานวนเงิ นค่าเช่ าที DMCO
จะต้องจ่ายให้แก่กองทรัสต์ DTCREIT รวมทังสิ น 2,870 ล้านบาท (ไม่ได้นาํ ค่าเช่าผันแปรมาคํานวณเนื องจาก
เป็ นราคาค่าเช่ าประมาณการซึ งยังมี ความไม่แน่ นอน) หากคิดราคาค่าเช่าคงที ตามมูลค่าปั จจุ บนั โดยใช้อตั รา
ส่ วนลดร้อยละ 6.25 เทียบเท่ากับอัตรา MLR จะได้มูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่ารวมเท่ากับ 1,993.59 ล้านบาท
เมื อคํานวณขนาดรายการของการได้มาซึ งสิ นทรั พย์ดังกล่ าวตามเกณฑ์ มู ลค่ารวมสิ งตอบแทนคิ ดเป็ น
ร้อยละ 20.70 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที 30 กันยายน 2560 และเมื อรวมขนาดรายการ
2

สัญญาฉบับแรกเริ มวันที 24 ธันวาคม 2553 และ DMCO ให้คาํ มัน ทีจะต่ออายุอีก 6 คราว คราวละ 3 ปี ซึ ง DMCO ได้ต่ออายุ
สัญญาเช่ากับกองทุนรวม DTCPF ไปแล้วสองคราว (ปี 2560 เป็ นการต่ออายุการเช่าครังที  ซึ งจะสิ นสุ ดสัญญาในปี 2562)
คงเหลืออีก 4 คราว ซึงจะสินสุดปี 2574
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ได้มาซึ งสิ นทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ งตอบแทนย้อนหลัง 6 เดื อน ขนาดของรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 23.42
ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ งมากกว่าร้ อยละ 15 แต่ต าํ กว่าร้ อยละ 50 ของมูลค่าสิ นทรั พย์รวม
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ถื อ เป็ นรายการได้ ม าและจําหน่ า ยไปซึ งสิ นทรั พ ย์ป ระเภทที 2 ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มา
หรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื อง การเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547
ดังนัน บริ ษทั มีหน้าทีตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการตกลงเข้าทํารายการของบริ ษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และจัดส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ทีเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริ ษ ทั จึ งขอแจ้งรายละเอี ยดของรายการตามที กาํ หนดในประกาศประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนเกียวกับการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี
1. วัน เดือน ปี ทีเ กิดรายการ
การเช่าและเช่าช่ วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ DTCREIT โดยบริ ษทั ดุ สิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“DMCO”)
จะดําเนิ นการเมือมีการแปลงสภาพจากกองทุน DTCPF เป็ นกองทรัสต์ DTCREIT แล้ว ซึ งคาดว่าภายในสิ น
ปี 2560 หลังจากสํานักงาน ก.ล.ต. อนุมตั ิคาํ ขออนุญาตในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ DTCREIT
. คู่กรณีทเี กีย วข้ อง
ผูเ้ ช่า
:
ผูใ้ ห้เช่า/เช่าช่วง :
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ บริ ษ ัท จดทะเบี ย น:

DMCO
DTCREIT
DMCO เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยที บมจ. ดุ สิ ต ธานี (“DTC”) ถื อ หุ ้ น
ร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของ DMCO
DTCREIT เป็ นกองทรั ส ต์ ที DTC ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ณ ตอน
แปลงสภาพในอัตราเท่ากับร้ อยละ 30.02 ของหน่ วยทรัสต์ที
จําหน่ ายได้ท ัง หมดของ DTCREIT โดยมี บริ ษ ัท ดุ สิ ต ธานี
พร็ อพเพอร์ ต ีส์ รี ท จํากัด (“DTPR”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที DTC
ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 99.9 ของทุ น จดทะเบี ย นและชํา ระแล้วของ
DTPR เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ DTCREIT
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. ลักษณะโดยทัว ไปของรายการ
DMCO จะรับโอนสิ ทธิ และหน้าทีตามสัญญาเช่า/เช่าช่วงทีทาํ กับกองทุนรวม DTCPF โดยจะเช่าและ/หรื อ
เช่าช่วงทีดินและสิ งปลูกสร้างอาคารโรงแรม จากกองทรัสต์ DTCREIT ภายหลังการแปลงสภาพแล้วเสร็ จ
โดยทรัพย์สินทีเช่ามีดงั นี
. โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต (เช่า)
. โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น (เช่าช่วง)
. โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ (เช่า)
. รายละเอียดของสั ญญาเช่ า (ภายหลังการแปลงสภาพแล้ วเสร็ จ ผู้ให้ เช่ าจะได้ แก่ กองทรั สต์ เพือการลงทุนใน
อสั งหาริมทรัพย์ และสิ ทธิการเช่ าดุสิตธานี)
4.1 โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต)
ผู้ให้ เช่ า
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”)
ผู้เช่ า
บริ ษทั ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“ผู้เช่ า”)
(1) ที ดิน ทัง หมดหรื อบางส่ วน (แล้วแต่ ก รณี ) ได้แ ก่ โฉนดที ดิ น เลขที
ทรัพย์ สินทีเ ช่ า
, , , , ,  ตั งอยู่ ที เลขที 
ถนนศรี สุ น ทร ตํา บลเชิ ง ทะเล อํา เภอถลาง จัง หวัด ภู เก็ ต มี พื น ที
ประมาณ  ไร่  งาน . ตารางวา ตามสภาพ ณ วันทีทาํ สัญญา
(2) อาคาร สิ ง ปลู ก สร้ างใด ๆ ซึ งได้ป ลู ก สร้ างในที ดิ น ที เช่ า พร้ อมทัง
สาธารณู ปโภค งานระบบและสิ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ งเป็ น
ส่ วนควบของอาคารที เช่ า ซึ งรวมถึ ง อาคารโรงแรมสู ง  ชัน โดยมี
ห้องพักทังสิ นจํานวน  ห้อง
(3) เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวกต่าง ๆ ทีเกียวเนื องซึ งได้
ใช้ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การโรงแรม เช่ น เตี ย ง ตู ้ เสื อผ้า ตู ้ เก็ บ ของ
สุ ขภัณฑ์ เครื องใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น
มีกาํ หนดระยะเวลา  ปี นับตังแต่วนั ทีทาํ สัญญา คือ  ธันวาคม  ทังนี
ระยะเวลาการเช่ า
เว้นแต่กองทุนรวมได้ใช้สิทธิ ต่ออายุสัญญาฉบับต่อไปตามข้อกําหนดและ
เงือนไขของสัญญาฉบับนี
ค่าเช่าจะเป็ นอัตราและวิธีการคํานวณรวมกันของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า
ค่ าเช่ า
ภูเก็ต โรงแรมดุ สิตธานี หัวหิ น และโรงแรมดุ สิตดี ทู เชี ยงใหม่ ตามทีระบุ
ในข้อ  “มูลค่าของสิ นทรัพย์ทีได้มา”
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หน้ าทีข องผู้เช่ า

สาระสําคัญของหน้าทีของผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่า มีดงั ต่อไปนี
(1) ผูเ้ ช่าจะใช้ทรัพย์สินที เช่ าตามวัตถุ ประสงค์ของการเช่ าตามที ระบุไว้
ในสั ญ ญา และจะไม่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที ไ ม่ ถู ก ต้อ งตามกฎหมายใน
ทรัพย์สินทีเช่าดังกล่าว
(2) ผู ้เช่ า จะต้อ งจัด ให้ มี ผู ้บ ริ ห ารโรงแรมที เช่ า ในระดับ สากลในการ
ประกอบธุ รกิ จโรงแรมภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื อนไขที กองทุ นรวม
ยอมรับ ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี และระยะเวลาการ
เช่าทีจะได้มีการขยายออกไป (หากมี)
(3) ผูเ้ ช่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างสู งสุ ดในการดูแลทรัพย์สินทีเช่าให้
อยูใ่ นสภาพทีดี ตลอดระยะเวลาการเช่า
(4) ผูเ้ ช่ าต้องไม่ก ระทําหรื อยิน ยอมให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ งกระทําการ
ใดๆ บนทรั พ ย์สิ น ที เช่ า ซึ งเป็ นการกระทําที ผิ ด กฎหมาย หรื อ การ
กระทําดังกล่าวอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ หรื อมีลกั ษณะเป็ นทีน่า
รังเกียจหรื อก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรื อรําคาญแก่บุคคลอืน ๆ
(5) ผู ้เช่ า ตกลงประกอบกิ จ การโรงแรมและธุ ร กิ จ ที เกี ย วข้ อ งตาม
วัตถุประสงค์ของสัญญา เท่านัน และผูเ้ ช่าตกลงจะไม่ก่อหนีหรื อภาระ
ผูกพันใด ๆ เว้นแต่การก่อหนีหรื อภาระผูกพันอันเกิดขึนเนืองจากการ
ประกอบธุ รกิ จตามปกติ สํ าหรั บ โรงแรมและธุ รกิ จที เกี ยวข้อง เช่ น
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการดําเนิ นการของโรงแรม หรื อการปฏิบตั ิตาม
สัญญาฉบับนี หรื อสัญญาที เกียวข้อง ผูเ้ ช่าตกลงจะดํารงสัดส่ วนของ
หนี สิ นต่อทุ น (Debt to Equity Ratio) ของผูเ้ ช่ าไว้ในอัตรา 2.5 ต่อ 1
โดยคํานวณเฉพาะการก่อหนี ซ ึ งเป็ นการกู้ยืมเงิ นจากสถาบันการเงิ น
โดยไม่รวมถึงการกูย้ มื เงินจากบริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ตามที
กําหนดในสัญญาเช่า
(6) ผูเ้ ช่าจะปฏิบตั ิตามข้อตกลง เงือนไข และข้อกําหนดของกฎหมายใด ๆ
อันเป็ นสาระสําคัญต่อการดําเนินกิจการโรงแรมโดยเคร่ งครัด
(7) ผูเ้ ช่าจะปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงือนไขอันเป็ นสาระสําคัญ และดํารง
ไว้ซ ึ งใบอนุ ญาตต่าง ๆ ทีสําคัญต่อการประกอบกิจการโรงแรมตลอด
ระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี
(8) ผูเ้ ช่าจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินทีเช่า
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. โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาเช่าช่วง โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”)
ผู้ให้ เช่ าช่ วง
บริ ษทั ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“ผู้เช่ าช่ วง”)
ผู้เช่ าช่ วง
(1) ที ดิ น ทัง หมดหรื อบางส่ ว น (แล้ ว แต่ ก รณี ) ที เป็ นที ต ัง ของโรงแรม
ทรัพย์ สินทีเช่ า
ดุสิตธานี หัวหิ น ตามโฉนดเลขที 6101, 6102, 24102, 24103 และ 24104
ตังอยูท่ ีเลขที 1349 ถนนเพชรเกษม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เนื อที
รวมประมาณ 63 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา รวมถึงส่ วนควบของทีดินทีเช่า
(2) อาคารดังต่อไปนี
1. อาคารโรงแรม  ชัน โดยมีหอ้ งพักทังสิ นจํานวน 296 ห้อง
2. อาคาร The Pavillion
3. อาคาร The Royal Dusit Hall
4. อาคารครัวไทย
5. อาคารครัวริ มทะเล
6. อาคาร Boat House
7. อาคารซุ ม้ นําทรงไทย
8. อาคารบําบัดนําเสี ย
9. อาคารเก็บแก็ส
10. อาคารห้องเครื อง
11. สนามเทนนิส 4 สนาม
12. สระบัวขนาดใหญ่
13. สระว่ายนํา 2 สระ
(3) เฟอร์ นิ เจอร์ เครื องมื อ และอุ ป กรณ์ อ ํา นวยความสะดวกต่ า ง ๆ ที
เกี ย วเนื อ งซึ งได้ใ ช้ ใ นการดํา เนิ น กิ จ การโรงแรม เช่ น เตี ย ง ตู ้เสื อผ้า
ตูเ้ ก็บของ สุ ขภัณฑ์ เครื องใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น
มีกาํ หนดระยะเวลา  ปี นับตังแต่วนั ที ทาํ สัญญา คือ  ธันวาคม  ทังนี
ระยะเวลาการเช่ า
เว้นแต่ก องทุ น รวมได้ใช้สิ ท ธิ ต่ออายุสั ญ ญาฉบับ ต่อไปตามข้อกําหนดและ
เงือนไขของสัญญาฉบับนี
สิ ทธิในการต่ ออายุ กองทุ นรวมมี สิ ทธิ เรี ยกให้ผูเ้ ช่ าเช่ าทรั พ ย์สินที เช่ าต่อไปภายหลังจากสิ นสุ ด
สั ญญาเช่ าเมือสั ญญา สัญญาฉบับนี ภายใต้เงื อนไขที กาํ หนดในสัญญา แต่ท งั นี จะต่อออกไปได้ไม่
เกินคราวละ 3 ปี
เช่ าครบกําหนด
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ค่ าเช่ า

หน้ าทีของผู้เช่ าช่ วง

ค่าเช่ าจะเป็ นอัตราและวิธี ก ารคํานวณรวมกันของโรงแรมดุ สิ ตธานี ลากูน่ า
ภูเก็ต โรงแรมดุ สิตธานี หัวหิ น และโรงแรมดุ สิตดี ทู เชี ยงใหม่ ตามที ระบุ ใน
ข้อ  “มูลค่าของสิ นทรัพย์ทีได้มา”
สาระสําคัญของหน้าทีของผูเ้ ช่าช่วงตามสัญญาเช่า มีเงื อนไขเหมือนกับหน้าที
ของผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต)

. โรงแรมดุสิตดีทู เชี ยงใหม่
สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาเช่าโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
ผู้ให้ เช่ า
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”)
ผู้เช่ า
บริ ษทั ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“ผู้เช่ า”)
(1) ที ดินตามโฉนดเลขที 20166, 20167, 12435, 12434, 12433, 12432 และ
ทรัพย์ สินทีเ ช่ า
2503 ตัง อยู่ที เลขที 100 ถนนช้ า งคลาน ตํา บลช้า งคลาน อํา เภอเมื อ ง
จังหวัดเชี ย งใหม่ เนื อที รวมประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา รวมถึ ง
ส่ วนควบของทีดินทีเช่า
(2) สิ งปลูกสร้างใด ๆ ซึ งได้ปลูกสร้างในทีดินทีเช่า พร้อมทังสาธารณูปโภค
งานระบบและสิ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ งเป็ นส่ วนควบของอาคาร
ทีเช่า ซึ งประกอบด้วย อาคารโรงแรมสู ง 11 ชัน (รวมชันใต้ดิน) จํานวน
1 หลัง และ อาคารสํานักงาน 3 ชัน จํานวน 2 หลัง
(3) เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวกต่าง ๆ ทีเกียวเนื องซึ งได้ใช้
ในการดําเนิ น กิ จการโรงแรม เช่ น เตี ย ง ตู ้เสื อผ้า ตู ้เก็บ ของ สุ ข ภัณ ฑ์
เครื องใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น
มี กาํ หนดระยะเวลา  ปี นับ ตังแต่วนั ที ท าํ สัญญาคื อ 24 ธันวาคม 2553 ทังนี
ระยะเวลาการเช่ า
เว้นแต่ก องทุ น รวมได้ใ ช้สิ ท ธิ ต่ออายุสั ญ ญาฉบับ ต่อไปตามข้อกําหนดและ
เงือนไขของสัญญาฉบับนี
สิ ทธิ ใ นการต่ ออายุ สิ ทธิ ในการต่ออายุสัญญาเช่ าเมื อสั ญญาเช่ าครบกําหนดมี เงื อนไขเหมื อนกับ
สั ญญาเช่ าเมือสั ญญา สิ ทธิ ใ นการต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า เมื อ สั ญ ญาเช่ า ครบกํา หนดตามสั ญ ญาเช่ า
(โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต)
เช่ าครบกําหนด
เงื อ น ไขใน การต่ อ เงือนไขในการต่ออายุสัญญาเช่าเมือสัญญาเช่าครบกําหนดมีเงือนไขเหมือนกับ
อายุ สั ญ ญ าเช่ าเมื อ เงื อ นไขในการต่ อ อายุสั ญ ญาเช่ าเมื อ สั ญ ญาเช่ าครบกําหนดตามสั ญ ญาเช่ า
สั ญ ญ า เช่ า ค ร บ (โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต)
กําหนด
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ค่ าเช่ า

หน้ าทีข องผู้เช่ า

ค่าเช่ าจะเป็ นอัตราและวิธี ก ารคํานวณรวมกันของโรงแรมดุ สิ ตธานี ลากูน่ า
ภูเก็ต โรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตามทีระบุในข้อ
 “มูลค่าของสิ นทรัพย์ทีได้มา”
สาระสําคัญของหน้าทีของผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่า มีเงือนไขเหมือนกับหน้าทีของ
ผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่า (โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต)

5. มูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทไี ด้ มา
ประกอบด้วยค่าเช่าคงทีและค่าเช่าผันแปร ระยะเวลาการเช่า คํานวณจากระยะเวลาการเช่าทีเหลือ หลังจากที
DTCREIT รับโอนกรรมสิ ทธิ และสิ ทธิ การเช่าสิ นทรัพย์มาจาก DTCPF ซึ งมีระยะเวลาเช่าคงเหลื อตังแต่ปี
2561 ถึงปี 2574 (รวม 14 ปี ) ดังนี
. ค่ าเช่ ารวม
ค่าเช่ารวม เท่ากับ ค่าเช่าคงทีสุดท้าย บวกด้วย ค่าเช่าแปรผัน
ซึ งจะเท่ากับ EBITDA หัก ด้วย ส่ วนแบ่งของผูเ้ ช่ า(i) หรื อ บวกด้วย ส่ วน
ชดเชยจากผูเ้ ช่า(ii)
โดยที
EBITDA หมายถึง กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนหักค่าเสื อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ของ
ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DTCREIT ลงทุน ตามสู ตรการคํานวณทีอยูใ่ นข้อ 5.5 ท้ายนี
(i) หมายถึง กรณี ที EBITDA มากกว่าหรื อเท่ากับ ค่าเช่าคงทีเริ มต้น
(ii) หมายถึง กรณี ที EBITDA น้อยกว่า ค่าเช่าคงทีเริ มต้น
. ค่ าเช่ าคงทีร ายปี (Fixed Rental)
ค่ า เช่ า คงที ร ายปี หมายถึ ง ค่ า เช่ า คงที เริ มต้น ในแต่ ล ะปี หรื อ ค่ า เช่ า คงที สุ ดท้ า ยในแต่ ล ะปี
(แล้วแต่กรณี )
โดยที
5.2.1 ค่าเช่าคงทีเริ มต้น
(ก) กรณี ทีเป็ นปี ทีต่อสัญญาเช่า
จะเท่ากับ 205 ล้านบาทต่อปี หรื อ 2 ใน 3 ของค่าเฉลี ยของค่าเช่ ารวมย้อนหลัง 3 ปี ก่อน
หน้า แล้วแต่จาํ นวนใดจะมากกว่า
(ข) กรณี ในระหว่าง 3 ปี ทีไม่ใช่เป็ นปี ทีต่อสัญญา
จะเท่ากับ 205 ล้านบาทต่อปี หรื อค่าเช่ าคงที สุ ดท้ายสํ าหรั บ ปี ที ผ่านมา แล้วแต่จาํ นวน
ใดจะมากกว่า
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.

.

5.2.2 ค่าเช่ าคงที สุดท้าย เท่ากับ ค่าเช่าคงที เริ มต้นหรื ออัตราส่ วน 2 ใน 3 ของค่าเช่ ารวมในปี นัน
แล้วแต่จาํ นวนใดจะมากกว่ากัน
ทัง นี ในรอบปี ใด ๆ หากค่ า เช่ า คงที เริ มต้น ทั ง หมดที DMCO ชํ า ระให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์
DTCREIT น้อยกว่าค่าเช่าคงทีสุดท้ายตามผลลัพธ์ทีได้จากการคํานวณตามสู ตรคํานวณใน
ข้างต้น โดยใช้ขอ้ มูลทางการเงินของ DMCO ทีปรากฎอยูใ่ นงบการเงินประจําปี ทีตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชี ของ DMCO ซึ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ทีอยู่ในบัญชี รายชื อทีได้รับความเห็ นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. DMCO ตกลงที จะชําระค่าเช่าคงที สุดท้ายส่ วนทีขาด
ให้แก่กองทรัสต์ DTCREIT ภายในงวดถัดไปหลังจากการคํานวณค่าเช่าดังกล่าวได้
ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rental)
ค่าเช่ าแปรผัน เท่ากับ EBITDA หักด้วย ค่าเช่าคงทีสุดท้าย หักด้วย ส่ วนแบ่งของผูเ้ ช่า(i) หรื อ บวก
ด้วย ส่ วนชดเชยจากผูเ้ ช่า(ii) ซึ งจะมีการคํานวณในไตรมาสนันหรื อในปี นัน (แล้วแต่กรณี )
โดยที
EBITDA หมายถึง กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนหักค่าเสื อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ของ
ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ DTCREIT ลงทุน ตามสู ตรการคํานวณทีอยูใ่ นข้อ 5.5 ท้ายนี
(i) หมายถึง กรณี ที EBITDA มากกว่าหรื อเท่ากับ ค่าเช่าคงทีเริ มต้น
(ii) หมายถึง กรณี ที EBITDA น้อยกว่า ค่าเช่าคงทีเริ มต้น
ทังนี ในรอบปี ใด ๆ หากค่าเช่าแปรผันที DMCO ชําระให้แก่กองทรัสต์ DTCREIT แตกต่างจากค่า
เช่าแปรผันตามผลลัพธ์ทีได้จากการคํานวณตามสู ตรคํานวณในข้างต้น โดยใช้ขอ้ มูลทางการเงินของ
DMCO ที ปรากฎอยู่ในงบการเงิ นประจําปี ทีตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ของ DMCO ซึ งเป็ นผูส้ อบ
บัญชีทีอยูใ่ นบัญชี รายชือทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. DMCO ตกลงที
จะชําระค่าเช่าแปรผันส่ วนทีขาดให้แก่กองทรัสต์ DTCREIT หรื อ กองทรัสต์ DTCREIT ตกลงหัก
กลบค่าเช่ าแปรผัน ส่ วนที เกิ น กับ ค่าเช่ าที ก องทรั ส ต์ DTCREIT มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ ภายในงวดถัด ไป
หลังจากการคํานวณค่าเช่าดังกล่าวได้
ส่ วนแบ่ งของผู้เช่ า หรือ ส่ วนชดเชยจากผู้เช่ า
5.4.1 ส่ วนแบ่งของผูเ้ ช่า ให้หมายถึงเฉพาะในกรณี ที EBITDA มากกว่าหรื อเท่ากับค่าเช่าคงที
เริ มต้น โดยทีส่วนแบ่งของผูเ้ ช่าเท่ากับจํานวนทีตาํ กว่าระหว่าง
EBITDA – ค่าเช่าคงทีเริ มต้น หรื อ
(EBITDA – 205,000,000) x (1 – ก)
ก = ในอัต ราร้ อ ยละ 85 ตั ง แต่ ว ัน ที 1 มกราคม 2560 ถึ ง วัน ที 31 ธั น วาคม 2565 และ
ในอัตราร้อยละ 80 หรื อตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2566 เป็ นต้นไป
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5.4.2 ส่ วนชดเชยจากผูเ้ ช่า ให้หมายถึงเฉพาะในกรณี ที EBITDA น้อยกว่าค่าเช่าคงทีเริ มต้น
โดยทีส่วนชดเชยจากผูเ้ ช่า = ค่าเช่าคงทีเริ มต้น – EBITDA
โดย ณ สิ นปี ค่าเช่าคงทีเริ มต้นจะเท่ากับค่าเช่าคงทีสุดท้าย
. กําไรจากการดําเนิ นงานก่ อนหัก ค่ าเสื อ มราคา และค่ าใช้ จ่ายตั ดบั ญชี ของทรั พ ย์ สิ นทีก องทรั ส ต์
DTCREIT ลงทุน (EBITDA)
EBITDA = (ข – ค – ง – จ)
กําไรจากการ
ข = รายได้รวมจากการประกอบกิ จ การโรงแรม (รายได้ค่ า ห้ อ งพัก
ดําเนินงานก่อนหัก
รายได้ค่ า อาหารและเครื อ งดื ม และรายได้จ ากการดํา เนิ น งาน
ค่าเสื อมราคา และ
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
อืน ๆ) ในไตรมาสนันหรื อในปี นัน (แล้วแต่กรณี )
ของทรัพย์สินที
ค = ต้น ทุ น รวมจากการประกอบกิ จการโรงแรม (ต้น ทุ น ค่าห้ อ งพัก
กองทรัสต์ DTCREIT
ต้น ทุ น ค่ า อาหารและเครื อ งดื ม และต้น ทุ น จาการดํา เนิ น งาน
ลงทุน(EBITDA)
อืน ๆ) ในไตรมาสนันหรื อในปี นัน (แล้วแต่กรณี )
ง = ค่ า ใช้ จ่ า ยรวมในการขายและบริ ห ารจากการประกอบกิ จ การ
โรงแรม ในไตรมาสนันหรื อในปี นัน (แล้วแต่กรณี )
จ = ค่าใช้จ่ายรวมการดําเนิ นงานอื นจากการประกอบกิ จการโรงแรม
(ภาษี โรงเรื อ น ค่าธรรมเนี ย มการบริ ห ารโรงแรม ค่าธรรมเนี ย ม
ประกันภัยธุ รกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ
ค่ าธรรมเนี ย มประกัน ภัย เพื อ ประโยชน์ บุ ค คลภายนอก (Public
Liabilities Insurance) เป็ นต้ น ) ในไตรมาส นั นหรื อในปี นั น
(แล้วแต่กรณี )
ทังนี เมือคํานวณค่าเช่าคงทีของสามโรงแรมรวมกันจํานวน 205 ล้านบาทต่อปี จากระยะเวลาเช่า
รวมระยะเวลาต่ อ สั ญ ญาที เหลื อ 3 คื อ ปี 25612574 รวมระยะเวลา 14 ปี จะเป็ นจํา นวนเงิ น
ค่าเช่าที DMCO จะต้องจ่ายให้แก่กองทรัสต์ DTCREIT รวมทังสิ น 2,870 ล้านบาท หากคิดราคาค่า
เช่าคงที ตามมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราส่ วนลดร้ อยละ 6.25 เที ยบเท่ากับอัตรา MLR จะได้มูลค่า
ปั จจุ บ นั ของค่าเช่ ารวมเท่ากับ 1,993.59 ล้านบาท คิ ดเป็ นขนาดรายการได้ม าร้ อยละ 20.70 ของ
งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที 30 กันยายน 2560 ถื อเป็ นรายการได้มาและจําหน่าย
ไปซึ งสิ นทรัพย์ประเภทที 2 ตามประกาศคณะกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 ดังนันบริ ษทั มีหน้าที
ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการตกลงเข้าทํารายการของบริ ษทั ต่อตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย


 สั ญ ญาฉบับ แรกเริ ม วัน ที

24 ธัน วาคม 2553 และ DMCO ให้ ค ํามัน ที จ ะต่ อ อายุอี ก  คราว คราวละ  ปี ซึ ง DMCO ได้
ต่ออายุสัญญาเช่ากับกองทุนรวม DTCPF ไปแล้วสองคราว (ปี 2560 เป็ นการต่ออายุการเช่าครังที 2 ซึ งจะสิ นสุ ดสัญญาในปี
2562) คงเหลืออีก 4 คราว ซึงจะสินสุดปี 2574
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(“ตลาดหลักทรัพย์”) และส่ งหนังสื อเวียนให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นภายใน 21 วันนับแต่วนั เปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์
. เกณฑ์ ทใี ช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ งตอบแทน
มู ลค่าค่าเช่ าทรั พ ย์สิ นที ใช้ในการประกอบกิ จการของโรงแรมดุ สิ ตธานี ลากูน่า ภู เก็ต โรงแรมดุ สิ ตดี ทู
เชี ย งใหม่ และเช่ าช่ วงทรั พ ย์สิ นที ใช้ในการประกอบกิ จการโรงแรมดุ สิ ตธานี หัวหิ น กําหนดจากการ
เทียบเคียงอัตราค่าเช่าทรัพย์สินประเภทโรงแรมของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์อืนๆ โดยวิธีการคํานวณ
อัตราค่าเช่าจะเป็ นไปตามทีคู่สัญญาจะได้ตกลงกัน ซึ งอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าปั จจุบนั ทีจ่ายให้กบั กองทุนรวม
DTCPF แต่ มี ก ารปรั บ ค่ า เช่ า ผัน แปร เพื อ ให้ ส อดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์ ใ นการจัด หาผลประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินหลักตามทีระบุไว้ในประกาศที ทจ. 49/2555
. ผลประโยชน์ ทคี าดว่ าจะเกิดกับบริษัท
การเช่าโรงแรมทังสามแห่ ง จะทําให้ DTC มีรายได้จากการเป็ นผูบ้ ริ หารโรงแรมดังกล่าวต่อไป เนื องจาก
DMCO จะว่าจ้าง DTC เป็ นผูบ้ ริ หารโรงแรมต่อไป (ปั จจุ บ นั DMCO ว่าจ้าง DTC เป็ นผูบ้ ริ หารโรงแรม
ดังกล่ าวอยู่แล้ว) นอกจากนัน DMCO อาจได้รับ ส่ วนแบ่งในฐานะผูเ้ ช่ า ในกรณี ที ผ ลประกอบการของ
โรงแรมทังสามแห่งมี EBITDA รวม มากกว่าค่าเช่าคงทีทีจ่ายให้แก่ DTCREIT
. แหล่ งทีม าของเงินทุนทีใ ช้
มาจากเงินทุนหมุนเวียนของ DMCO (ซึ งมาจากผลประกอบการของโรงแรมทังสามแห่ง) และบางส่ วน
กูเ้ งินจาก DTC
. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย วกับการตกลงเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการของบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วมี ความเห็ นว่า การเข้าทํา
รายการเช่าโรงแรมทังสามแห่งโดย DMCO กับกองทรัสต์ DTCREIT จะทําให้ DTC มีรายได้สมําเสมอจาก
การเป็ นผูบ้ ริ หารโรงแรมดังกล่าว
. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ที แ ตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัท
ไม่มี 
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ลักษณะโดยทัว ไปของรายการ
การทํารายการดังกล่างข้างต้นเป็ นการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ ซึ งเป็ นประเภทรายการและการคํานวณขนาด
ของรายการตามรายละเอียดดังนี
1. ประเภทรายการ
รายการดัง กล่ า วจัด เป็ นรายการประเภทการได้ ม าซึ งสิ นทรั พ ย์ป ระเภทที  ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่าย
เป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ ง
สิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ งรายการมีมูลค่าตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ งตอบแทนโดยคํานวณจากงบการเงินรวม
ณ วันที 30 กันยายน 2560 มีมูลค่ารวมเท่ากับร้ อยละ 20.70 และเมือรวมการได้มาซึ งสิ นทรัพย์สะสม
ย้อนหลัง 6 เดือน มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 23.42 ซึ งมากกว่าร้อยละ 15 แต่ตาํ กว่าร้อยละ 50
2. การคํานวณขนาดรายการ
รายการได้มาซึ งทรัพย์สิน
จากงบการเงินของบริ ษทั ณ วันที 30 กันยายน 2560
มูลค่าค่าเช่ารวมตามมูลค่าปั จจุบนั =
1,993.59
ล้านบาท
มูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั
=
9,631.82
ล้านบาท
มูลค่ารวมสิ งตอบแทน
=
มูลค่าการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
มูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั
=
1,993.59 x 100
9,631.82
=
20.70 %
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการค่าเช่าที DMCO จะต้องจ่ายให้แก่กองทรัสต์ DTCREIT
เกณฑ์ การคํานวณ
ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ (NTA)
ไม่สามารถคํานวณได้
2. เกณฑ์กาํ ไรสุ ทธิ
ไม่สามารถคํานวณได้
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ งตอบแทน
ร้อยละ 20.70
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ทีออกให้เพือเป็ นสิ งตอบแทน ไม่สามารถคํานวณได้
การได้มาซึ งสิ นทรัพย์
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มูลค่ ารายการได้ มาซึ งสิ นทรัพย์ในรอบ  เดือนตามเกณฑ์ มูลค่ ารวมของ
สิ งตอบแทน (มิถุนายนพฤศจิกายน )
การจัดตังบริ ษทั ย่อยใหม่ คือ บริ ษทั ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ตีส์ รี ท จํากัด
การลงทุ น ซื อ ที ดิ น บริ เวณถนนสาทร เพื อ รองรั บ การขยายธุ ร กิ จ ใน
อนาคต
การจัดตังบริ ษทั ย่อยใหม่ (อยูร่ ะหว่างการจัดตัง)
รวมรายการในรอบหกเดื อ นก่ อ นรายการค่ า เช่ า DMCO/กองทรั ส ต์
DTCREIT

ยอดเงินลงทุน

ขนาดรายการ

10.00 ล้านบาท
179.34 ล้านบาท

0.11%
1.84%

75.00 ล้านบาท
264.34 ล้านบาท

0.77%
2.72%

เงือนไขการเข้ าทํารายการ
การเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น ถือเป็ นรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ประเภทที  ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่าย
ไปซึ งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิ บตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ดังนัน บริ ษทั มีหน้าทีตอ้ ง
เปิ ดเผยสารสนเทศการตกลงเข้าทํารายการของบริ ษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่ งหนังสื อแจ้ง
ผูถ้ ือหุ น้ ภายใน 21 วัน นับแต่วนั ทีเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย วกับการตกลงเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการของบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเข้าทํา
รายการเช่าโรงแรมทังสามแห่งโดย DMCO กับกองทรัสต์ DTCREIT จะทําให้ DTC มีรายได้สมําเสมอจากการ
เป็ นผูบ้ ริ หารโรงแรมดังกล่าว
ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ที แ ตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัท
ไม่มี
2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีม ีต่อสารสนเทศในเอกสารทีส ่ งให้ ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนีแล้วด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูล
ในสารสนเทศฉบับนี ถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้บุคคลอืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ
3. หนีส ิ น
3.1 ยอดรวมของเงินกู้ทีมีกาํ หนดระยะเวลา
ณ วันที 30 กันยายน 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงิ นกู้จากสถาบันการเงิ นทีมีกาํ หนดระยะเวลา จํานวน
รวมทังสิ น 1,147 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้เข้าคํา ประกันวงเงิ นสิ นเชื อของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศจํา นวน
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ไม่เ กิ น 27 ล้า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ (ประมาณ 900 ล้า นบาท) และบริ ษ ทั ย่อ ยในประเทศจํา นวน 116
ล้านบาท
3.2 ยอดรวมของมูลค่ าหนีสินประเภทอืน
ณ วัน ที 30 กันยายน 2560 บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยมี เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี และเงิ นกู้ยืม ระยะสั นจากสถาบัน
การเงิ น จํานวนรวมทังสิ น 617 ล้านบาท
3.3 หนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหน้ า
ณ วัน ที 30 กัน ยายน 2560 บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยมี ภ าระผูก พัน เกี ย วกับ สัญ ญาปรั บ ปรุ ง และตกแต่ง
โรงแรมเป็ นเงิ น 58 ล้านบาท
4.

ข้ อมูลสรุปของบริษัท
4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้ มธุรกิจ
ธุ รกิ จหลักของบริ ษ ัท คื อ ธุ รกิ จโรงแรม การรั บจ้างบริ หารโรงแรม และการให้ สิ ทธิ ในการดําเนิ นการภายใต้
เครื องหมายการค้า “ดุสิตธานี” (Licensing) รวมถึงธุ รกิจการศึกษา และธุ รกิจอืนๆ ทีเกียวข้อง ดังนี
บริษัท
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรมและรับจ้ างบริหารโรงแรม
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
- เป็ นเจ้าของเครื องหมายการค้าสํ าหรั บโรงแรม ได้ แก่ “ดุ สิ ตธานี ”
“ดุสิตปริ นเซส” “ดุสิตดีทู” “ดุสิตเดวาราณา” และ “ดุสิตเรสซิ เด้นซ์”
- เป็ นเจ้าของและบริ หารโรงแรม  แห่ ง ได้แก่ ดุ สิตธานี กรุ งเทพฯ และ
ดุสิตธานี พัทยา
- รับจ้างบริ หารโรงแรมในประเทศ
- เป็ นเจ้าของและประกอบธุ รกิ จให้ เช่ าพื น ที อาคารสํ านั กงานชื อ
อาคารพาณิ ชย์ดุสิตธานี
Philippine Hoteliers, Inc.
- เป็ นเจ้าของโรงแรมในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ คือ ดุสิตธานี มะนิลา
บริ ษทั ดุสิต ไทยพร็ อพเพอร์ ต ีส์ จํากัด
- เป็ นเจ้าของเครื องหมายการค้า “รอยัลปริ นเซส”
(มหาชน)
- เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ ทีดินและอาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น
- เป็ นเจ้าของโรงแรมดุ สิ ตปริ นเซส เชี ยงใหม่ โรงแรมดุ สิ ตปริ นเซส
ศรี นคริ นทร์ และโรงแรมดุสิตปริ นเซส โคราช
Dusit Overseas Co., Ltd.
- รับจ้างบริ หารโรงแรม และเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้นท์ในต่างประเทศ
บริ ษทั ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จํากัด
- เป็ นนิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จที จ ัดตังขึ นเพื อประกอบกิ จการโรงแรม
ดุ สิ ตธานี ลากู น่ า ภู เก็ ต โรงแรมดุ สิ ตดี ทู เชี ยงใหม่ และโรงแรม
ดุ สิตธานี หัวหิ น เพือรองรั บการบริ หารจัดการทรั พย์สินของกองทุ น
รวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดุสิตธานี
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บริษัท
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
การเช่าดุสิตธานี
DMS Property Investment Private Limited
Dusit USA Management Inc.
Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai)
Co., Ltd.
Dusit Saudi LLC

บริ ษทั ดุสิต เวิลด์ วายด์ จํากัด
บริ ษทั ดุสิต ไชน่า แคปปิ ตอล จํากัด
บริ ษทั ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต ีส์ จํากัด
บริ ษทั ดุสิต คัลเลอร์ ส จํากัด

บริ ษทั ดุสิตธานี พร็ อพเพอร์ ต ีส์ รี ท จํากัด

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
- เป็ นเจ้าของโรงแรม 2 แห่ งได้แก่ ดุ สิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และดุสิตดี ทู
เชียงใหม่
- เป็ นเจ้าของสิ ทธิ การเช่าทีโรงแรม ดุสิตธานี หัวหิ น
- เป็ นเจ้าของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
- รับจ้างบริ หารโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริ กา
- รับจ้างบริ หารโรงแรมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- กิ จการร่ วมทุ นระหว่าง Dusit Overseas Co., Ltd. และ Dyar Hotels and
Resorts Limited
- รั บ จ้างบริ หารโรงแรมในประเทศซาอุ ดิอาระเบี ย เขตตะวัน ออก
กลาง และเขตแอฟริ กาเหนือ
- ให้บริ การด้านการตลาดทังโรงแรมในประเทศและต่างประเทศสําหรับ
วิสาหกิจในเครื อ
- ถือหุ น้ ใน Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
- ลงทุนในบริ ษทั ต่างๆ
- ให้ บริ การด้านการจัดการและปรึ กษาทางเทคนิ คที เกี ยวข้องกับโรงแรม
เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ อสังหาริ มทรัพย์ ร้านอาหาร สปา และอืนๆทีเกียวข้อง
ในรู ปแบบการเช่า แฟรนไชส์ และหรื อเป็ นเจ้าของบางส่ วนในประเทศญีปุ่น
- ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจการศึกษา
- สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยด้านการบริ หารและการจัดการโรงแรม
- โรงเรี ยนสอนด้านศิลปะการประกอบอาหารสไตล์ฝรังเศส
- ประกอบธุ รกิจด้านการศึกษาในประเทศฟิ ลิปปิ นส์

วิทยาลัยดุสิตธานี
บริ ษทั เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต จํากัด
Philipine Hotelier International Center for
Hospitality Education Inc.
บริ ษทั ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด
- ประกอบธุ รกิจการจัดการอาคารสถานที และการให้เช่าอาคารสถานที
(เดิมชือบริ ษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษาจํากัด)
ธุรกิจอืน ทีเ กีย วข้ อง
บริ ษทั เทวารัณย์ สปา จํากัด
- ประกอบธุ รกิจบริ การด้านสุ ขภาพ (Spa)
- ประกอบธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ – โรงแรม อาคารทีพกั อาศัยและ
บริ ษทั วิมานสุ ริยา จํากัด
โครงสร้างอาคาร ศูนย์การค้า
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บริษัท
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั สวนลุม พร็ อพเพอร์ ต ี จํากัด
- ประกอบธุ รกิจโครงการพัฒนาศูนย์การค้า
บริษัท
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จํากัด
- ประกอบธุ รกิจโครงการอาคารสํานักงาน
บริ ษทั สวนลุม พร็ อพเพอร์ ต ี จํากัด
- ประกอบธุ รกิจโครงการพัฒนาศูนย์การค้า
บริ ษทั ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ต ี
- ประกอบธุ รกิจให้เช่าอาคารสํานักงาน
บริ ษทั พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จํากัด
- ประกอบธุ รกิจโครงการอาคารสํานักงาน
แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ศาลาแดง พร็ อพเพอร์ ต ี
- ประกอบธุ รกิจให้เช่าอาคารสํานักงาน
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที 31 ตุลาคม 2560
แมนเนจเม้นท์ จํากัด
4.2 โครงสร้ างถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที 31 ตุลาคม 2560
โครงสร้างการถือหุ น้ ของกลุ่มบมจ. ดุสิตธานี ณ วันที 31 ตุลาคม 2560
4.2 โครงสร้ างถือหุ้นของกลุ่มบริษัทบริษัท ดุสติ ธานี จํากัด (มหาชน)
โครงสร้ างบริษัท ณ วันที 31 ตุลาคม 2560
โครงสร้างการถือหุ น้ ของกลุ่มบมจ. ดุสิตธานี ณ วันที 31 ตุลาคม 2560
0.55 %

ธุรกิจรับจ้ างบริ หารโรงแรม

บมจ. ดุสติ ธานี

ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจการศึกษา

100 %

99.99%

99.99%

Dusit USA
Management Inc.

บ. ดุสิตธานี
พร็ อพเพอร์ ตี ส์

บ. ดุสิต
เอ็กเซลเลนซ์

99.99%

84.05 %

49.99 %

บ. ดุสิต
เวิลด์วายด์

บมจ. ดุสิต ไทย
2.75%
พร็ อพเพอร์ ตี ส์

บ. เลอ กอร์ ดอง
เบลอ ดุสิต

100 %

65.00 %

Dusit Overseas
Co., Ltd.

DMS Property
Investment
Private Limited
88.01 %

51.00 %
Dusit Saudi LLC
99.99%
บ. ดุสิต ไซน่า
แคปปิ ตอล
45.00 %
Dusit Fudu Hotel
Management
(Shanghai) Co., Ltd.
49.00 %
บ. ดุสิต คัลเลอร์ ส

Philippine
Hoteliers, Inc.

100 %

วิทยาลัย
ดุสิตธานี

อืนๆ
99.99%
บ. เทวารัณย์ สปา
65.00 %
บ. วิมานสุริยา
25.00 %
บ. ศาลาแดง
พร็ อพเพอร์ ตี 
แมนเนจเม้ นท์
37.00 %

40.00 %

99.99%
บ. ดุสิต
แมนเนจเม้ นท์

Philippine Hoteliers
International Center for
Hospitality Education,
Inc.

บ. สวนลุม
พร็ อพเพอร์ ตี 
10.00 %
บ. พระราม 4
เดเวลอปเม้ นท์

30.02 %
กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดุสิตธานี
99.99%

ดุสิตธานี จํากัด เดิมชือ บริ ษท
หมายเหตุ: บริ ษทั ดุสิต เอ็กบ.เซลเลนซ์
ั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากัด
พร็ อพเพอร์ ตี ส์ รี ท

หมายเหตุ: บริ ษทั ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด เดิมชือ17บริ ษทั ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จํากัด
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4.3 ข้ อมูลการเงินและผลการดําเนินงาน
4.3.1 ข้ อมูลการเงินโดยสรุป
ปี 2557
ฐานะการเงิน (พันบาท)
สิ นทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
ผลการดําเนินงาน (พันบาท)
รายได้รวม
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไรสุ ทธิรวม
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของบริ ษทั
อัตราส่ วนต่ อหุ้น (บาท)
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของบริ ษทั
เงินปั นผล
มูลค่าหุ น้ ตามบัญชี
จํานวนหุ น้ (ล้านหุ น้ )
อัตราส่ วนทางการเงิน (%)
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ือหุ น้
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม

ปี 2558

ปี 255

 เดือน
ปี 25

 เดือน
ปี 25

9,012,391 9,388,476
3,800,281 ,984,011
4,443,286 4,593,203

9,032,977
3,678,888
4,588,981

8,777,687
3,539,193
4,494,798

9,631,826
4,079,368
4,525,781

5,174,699
4,675,480
2,902,863
618,382
1,,
13,250
(20,645)

5,369,590
,895,150
2,901,951
643,922
1,531,209
253,101
199,189

5,425,132
4,974,352
2,915,209
661,689
1,706,870
152,915
114,121

4,009,362
3,697,111
2,170,423
539,141
1,227,951
72,008
39,353

3,776,872
3,416,506
2,047,274
449,151
1,273,074
598
(23,158)

(0.024)
1.00
5.26
850.00

0.236
1.20
5.43
850.00

0.135
0.10
5.43
850.00

0.047

5.31
850.00

(0.027)

5.35
850.00

0.26
(0.46)
1.00

4.71
4.41
3.58

2.82
2.49
2.19

0.98
3.27
3.13

(0.61)
1.14
1.49

4.3.2 ผลการดําเนินงาน
ผลการดํา เนิ นงานของบริ ษ ทั สํา หรั บ งวดเก้า เดื อ นปี 2560 เปรี ย บเที ย บกับ งวดเก้า เดื อนปี 2559
มี ดงั นี
บริ ษัทมีผลขาดทุนสุ ทธิ 23 ล้ านบาท สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากรายได้ ทีลดลงจากการปรั บปรุ งห้ องพัก
ของโรงแรม 3 แห่ ง และการเพิมขึน ของค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารเพือรองรั บการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
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บริ ษ ัท มี ร ายได้ ร วม 3,777 ล้ า นบาท ลดลงร้ อ ยละ 5.8 จากช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น สาเหตุ ห ลั ก
ประกอบด้วย
ธุรกิจโรงแรม
สําหรับ 9 เดื อนแรกปี 2560 บริ ษทั มี รายได้จากธุ รกิจโรงแรม 3,091 ล้านบาท ลดลงร้ อยละ 10.0 จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย
 โรงแรมในประเทศและโรงแรมภายใต้ก องทุ นรวม มี รายได้ลดลงร้ อยละ 7.5 จากช่ วงเดี ยวกันของ
ปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของจํานวนผูเ้ ข้าพักในส่ วนของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิ น ประกอบ
กับการเริ มปรับปรุ งห้องพักของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ตลอดจนมี
รายได้ค่าอาหารและเครื องดื ม ลดงโดยเฉพาะในส่ วนงานจัดเลี ยง (catering) ของโรงแรมดุ สิ ต ธานี
กรุ งเทพฯ
 ด้วยผลกระทบจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลียนของงบการเงินต่างประเทศ และการปรับปรุ งห้องพักที
โรงแรมดุ สิ ตธานี มะนิ ลา จึ ง ทํ า ให้ บ ริ ษั ท มี ร ายได้ จ ากธุ รกิ จ โรงแรมในต่ า งประเทศลดลง
ร้อยละ 2.0 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน แม้วา่ จะมีรายได้จากโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ เพิมขึน
จากอัตราการเข้าพักทีเพิมขึนก็ตาม
ธุรกิจการศึกษา
สําหรับ 9 เดือนแรกปี 2560 บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิจการศึกษา 271 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.2 จากช่วง
เดี ยวกันของปี ก่อน โดยเป็ นผลมาจากการปรับแผนกลยุทธ์ใหม่ของกลุ่มธุ รกิจการศึกษา โดยได้ปิดโรงเรี ยน
ดุ สิ ตธานี การโรงแรมในไตรมาส 3 เพือใช้ส ถานที โรงเรี ยนเป็ น Dusit Thani Excellence Centre (DTEC) ของ
วิทยาลัยดุสิตธานี เพือรองรับหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
ธุรกิจบริหารโรงแรม
ธุ รกิจรับบริ หารโรงแรมมีรายได้ 105 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 2.7 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผล
จากรายได้ทีดีข ึนของโรงแรมดุสิตธานี เลควิว ไคโร และ โรงแรมดุสิตธานี กวม
ธุรกิจอืน ๆ
บริ ษทั มีรายได้อืน 310 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 73.2 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการ
รับรู ้รายได้ค่าธรรมเนียมการโอนสิ ทธิ การเช่า 90 ล้านบาท
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 1,201 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 5.5 จาก 9 เดื อนแรกปี 2559
สาเหตุ หลักมาจากมี ค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิม ขึนจากค่าที ป รึ ก ษาทางกฎหมายและที ป รึ กษาทางการเงิ น
สําหรับโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม (Mixeduse project) และโครงการการปรับโครงสร้ าง
ของบริ ษทั และโครงการอืนๆ ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายบุคลากรทีเพิมขึนทังในส่ วนของธุ รกิจโรงแรมและธุ รกิจ
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การศึกษาเพือรองรับการขยายตัวของธุ รกิจ ขณะทีมีค่าใช้ทางการขายลดลงเนื องจากรายได้จากการขายและ
บริ การลดลง
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษทั มี ตน้ ทุ นทางการเงิ นลดลงร้ อยละ 22.5 จากช่วงเดี ยวกันของปี ก่อนเป็ น 44 ล้านบาท เนื องจาก
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว และเป็ นผลมาจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศจากเงินบาททีแข็งค่าขึนแม้ว่า
อัตราดอกเบียจะเพิมขึนก็ตาม
กําไรสุ ทธิ
บริ ษ ทั มี ก าํ ไรสุ ท ธิ สํ าหรั บ งวด 9 เดื อนแรกปี 2560 เท่ ากับ 0.6 ล้านบาท เมื อเที ยบกับ กําไรสุ ท ธิ 72
ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยขาดทุนสุ ทธิ ทีเป็ นส่ วนของบริ ษทั 23 ล้านบาท เมือเทียบกับกําไรสุ ทธิ
39 ล้านบาทใน 9 เดือนแรกปี 2559
ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์
ณ วัน ที 30 กั น ยายน 2560 บริ ษั ท มี สิ นทรั พ ย์ ร วมทั งสิ นจํา นวน 9,632 ล้ า นบาท เพิ ม ขึ น 599
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.6 จากสิ นทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 เป็ นผลมาจาก
 สิ นทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 263 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
จํานวน 355 ล้านบาท เงิ นลงทุ นระยะสันเพิ มขึ น 88 ล้านบาท จากการลงทุ นในเงิ นฝากประจําของ
บริ ษทั ย่อยเพิมขึน
 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิมขึน 861 ล้านบาท จากค่าเช่าทีดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าเพิมขึน 834 ล้าน
บาทจากการจ่ายชําระค่าเช่าล่วงหน้าสําหรับโครงการอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม (Mixeduse project)
ให้แก่สาํ นักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ และเงินลงทุนเผือขายเพิมขึน 98 ล้านบาท จากการปรับ
มูลค่าการลงทุนตามราคาตลาด ขณะทีทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุ ทธิ ) ลดลง 316 ล้านบาทจากการตัด
ค่าเสื อมราคาแม้วา่ จะมีการลงทุนเพิมในทีดิน อาคารและอุปกรณ์
หนีส ิ น
ณ วันที 30 กันยายน 2560 บริ ษทั มีหนีสินรวมทังสิ นจํานวน 4,079 ล้านบาท เพิมขึน 400 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 10.9 จากหนีสินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 เป็ นผลมาจาก
 หนี สิ นหมุ นเวีย น เพิมขึ น 10 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการเพิม ขึ นของเงิ นเบิ ก เกิ นบัญ ชี และเงิ นกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบันการเงิน 156 ล้านบาท ในขณะทีเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนลดลง 163 ล้านบาท
 หนี สินไม่หมุนเวียน เพิมขึน 391 ล้านบาท สาเหตุหลักเป็ นผลจากเงินมัดจําค่าเช่ารับสําหรับโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์รูปแบบผสม (Mixeduse project) จํานวน 492 ล้านบาท
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ส่ วนของผู้ถือหุ้ นของบริ ษัท
ณ วัน ที 30 กัน ยายน 2560 ส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ทั มี จ ํา นวน 4,526 ล้า นบาท ลดลง 63
ล้านบาท จากผลการดําเนิ นงาน (ขาดทุ นสําหรั บงวดเก้าเดื อนปี 2560) 23 ล้านบาท ผลกําไรที ยงั ไม่เกิ ดขึ น
จากการวัด มูล ค่า เงิ น ลงทุ น เผื อ ขาย (มูล ค่า ราคายุติ ธ รรม) 110 ล้า นบาท ผลต่า งจากอัต ราแลกเปลี  ย น
(ขาดทุ น) จากการแปลงค่างบการเงิ นในต่างประเทศ 65 ล้านบาท และเงิ นปั นผลจ่าย 85 ล้านบาท
4.4 ปัจจัยความเสี ยง
ปั จจัยความเสี ยงหลักซึ งอาจมีผลต่อการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ได้แก่
 ความเสี ยงจากปัจจัยภายใน
 ความเสี ยงจากการพึงพิงธุรกิจโรงแรมเป็ นหลัก
บริ ษ ัท มี รายได้หลักจากการประกอบธุ รกิ จโรงแรมเป็ นสํ าคัญและมี รายได้จากธุ รกิ จการศึ กษาเป็ น
ส่ วนเสริ ม โดยโครงสร้ างรายได้ของบริ ษ ทั ในปี 2559 นันแบ่งเป็ นรายได้จากการประกอบธุ รกิ จโรงแรมคิ ดเป็ น
ร้อยละ 85.18 รายได้จากธุ รกิจการศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 8.15 และรายได้อืนๆ อีกร้อยละ 6.67 ดังนัน บริ ษทั อาจมีความ
ผันผวนในการสร้างรายได้และทํากําไร หากเกิดความไม่แน่นอนขึนกับธุ รกิจโรงแรม ซึ งมีความอ่อนไหวต่อปั จจัย
ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมเป็ นอย่างยิง
อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั มี นโยบายที จะลดระดับการพึ งพารายได้จากธุ รกิ จโรงแรมและเพิ มรายได้จากธุ รกิ จ
การศึกษาและกิจการประเภทอืนๆ อย่างเป็ นรู ปธรรม เพือให้รายได้และผลกําไรของบริ ษทั มีความยัง ยืนมากยิงขึน โดย
บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการขยายกิจการประเภทการศึกษาอย่างจริ งจัง จากการก่อตังโรงเรี ยนดุสิตธานี การโรงแรมขึนเป็ นแห่ง
แรกเพือเป็ นการขยายธุ รกิจการศึกษา และมีแผนทีจะเปิ ดโรงเรี ยนดุสิตธานี การโรงแรมเพิมมากขึนในอนาคต การขยาย
วิทยาลัยดุ สิ ตธานี ไปยังทําเลต่ างๆ ที มี ศ ักยภาพสู ง รวมถึ งมี การจัดตัง Dusit Thani Excellence Centre (DTEC) ของ
วิทยาลัยดุ สิตธานี เพือเป็ นศูนย์การวิจยั ค้นคว้าและพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอน นอกจากนี บริ ษทั ยังได้จดั ตัง
แผนกพัฒ นาธุ รกิ จใหม่ (New Business Development) เพื อมองหาโอกาสในการประกอบกิ จการประเภทอื น ๆ
นอกเหนือไปจากธุ รกิจโรงแรมและการศึกษา ซึ งจะช่วยให้บริ ษทั มีการกระจายรายได้อย่างเหมาะสมมากยิง ขึน
สําหรับธุ รกิจโรงแรม บริ ษทั มุ่งเน้นการรับบริ หารโรงแรมในตลาดต่างประเทศทีมีศกั ยภาพและกําลังซื อสู ง
โดยเฉพาะอย่างยิงประเทศแถบตะวันออกกลาง เช่ น สหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส์ และเอเชี ยตะวันออก เช่ น จี น หรื อ
เอเชี ยใต้ เช่น อินเดี ย เป็ นต้น ตลอดจนประเทศในแถบทวีปยุโรปและแอฟริ กา ซึ งการขยายธุ รกิจรับบริ หารโรงแรม
นอกประเทศนัน จะช่ วยให้ บริ ษ ัทลดการพึ งพารายได้จากธุ รกิ จโรงแรมซึ งแต่ เดิ มมี รายได้จากภายในประเทศ
เป็ นหลัก
 ความเสี ยงจากการขยายธุรกิจรับจ้ างบริ หารโรงแรม
ในปี 2559 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อยยังคงมุ่ งขยายธุ รกิ จรั บ บริ ห ารโรงแรมไปยังตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศตามแผนระยะยาวของบริ ษ ัท โดยสั ญญารั บจ้างบริ หารโรงแรมมี อายุสั ญญาระหว่าง 215 ปี ดังนัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงอาจมีความเสี ยงทีเกิดจากโรงแรมทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับบริ หารจะบอกเลิ กสัญญาก่อน
กําหนด ไม่ต่อสัญญาหลังจากหมดอายุสัญญา หรื อมี การต่ออายุสัญญาที มีเงื อนไขเปลี ยนแปลงไปจากสัญญาเดิ ม
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รวมถึ งการเปลี ยนแปลงกฎหมายหรื อกฎระเบี ยบในแต่ละประเทศ ความเสี ยงดังกล่าวอาจมี ผลกระทบต่อรายได้
โดยรวมของบริ ษทั
โดยในปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการรับจ้างบริ หารโรงแรมคิดเป็ นร้อยละ 2.72 ของรายได้
รวม ทังนี เพื อเป็ นการลดโอกาสและผลกระทบที อาจเกิ ดขึ นจากการยกเลิ กสั ญญาก่ อนกําหนด บริ ษ ัทและ
บริ ษทั ย่อยได้มีการทบทวนและวางแผนกลยุทธ์ รวมถึ งยกระดับมาตรฐานการบริ หารจัดการทังด้านการตลาด ด้าน
การปฏิ บตั ิการ ด้านบุคลากร ด้านการเงิน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันกับโรงแรมคู่ แข่ง ตลอดจนสร้ างความเชื อมันและความสั มพันธ์ อนั ดี ก ับเจ้าของ
โรงแรมทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับจ้างบริ หาร นอกจากนี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการจัดทําสัญญารับจ้างบริ หารที
มีเงือนไขรัดกุมมากยิง ขึน เพือลดความเสี ยงและความเสี ยหายจากการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนด
 ความเสี ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโนบายขยายการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ทีมีผลตอบแทนสู ง ซึ งมิได้จาํ กัดอยูเ่ พียง
แค่ธุรกิจโรงแรมเท่านัน ทังนี ในปี ทีผ่านมาบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการศึกษาการลงทุนในโครงการต่างๆ ทังใน
ประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนือง โดยได้พิจารณาถึงปั จจัยความเสี ยงต่างๆ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ควบคู่กนั ไป เพือผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงมี ความเสี ยงทีอาจเกิ ดขึนจากโครงการ
ต่างๆ เช่น การล่าช้าของโครงการ การเปลี ยนแปลงของต้นทุนและกฎหมายหรื อกฎระเบี ยบที เกียวข้อง การยอมรับ
จากลูกค้า รายได้ทีไม่แน่นอน และสภาวะตลาดผันแปร เป็ นต้น
เพือเป็ นการลดความเสี ยงทีอาจเกิดขึน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้สรรหาบุคลากรทีมีความรู ้ความชํานาญ เพือ
จัดการโครงการลงทุ น รวมทังว่าจ้างบริ ษทั ที ปรึ กษาเอกชนทีมีชือเสี ยงและมีความเชี ยวชาญในแต่ละด้านให้เข้ามา
ศึ กษาข้อมู ลประกอบการพิ จารณาการศึ กษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ก่ อนที จะนํามาผล
การศึกษามาประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในแต่ละโครงการโดย คณะกรรมการบริ หารผูท้ รงคุ ณวุฒิ เพือให้แน่ใจว่า
โครงการลงทุ นต่ างๆ ให้ ผลตอบเเทนอยู่ในระดับที น่ าพอใจเเละสามารถเพิ มมู ลค่ าโดยรวมให้ ก ับบริ ษ ัทและ
บริ ษทั ย่อย
 ความเสี ยงด้ านความน่ าเชื อถือและความมันคงทางการเงิน
ณ วันที 31 ตุ ลาคม 2560 บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยมี ภาระเงิ นกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงิ นจํานวน 1,137
ล้ า นบาท เป็ นวงเงิ น กู้ ข องบริ ษั ท Philippine Hoteliers, Inc. จํ า นวน 991.68 ล้ า นเปโซ คงค้ า งจํ า นวน 580.5
ล้ านเปโซ เงิ น กู้ ระยะยาวของบริ ษั ท ย่ อ ย เพื อ ลงทุ น ในโครงการโรงแรมดุ สิ ตธานี มั ล ดี ฟ ส์ วงเงิ น 41.50
ล้านเหรี ยญสหรัฐ คงค้างจํานวน 15.55 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และ เงินกูร้ ะยะยาวของบริ ษทั ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา
จํากัด วงเงินและวงเงินคงค้าง จํานวน 116.2 ล้านบาท
ในสัญญาเงิ นกู้ระยะยาวสกุลเปโซ และสกุลเหรี ยญสหรัฐ นอกเหนื อจากการชําระคื นเงิ นต้นและดอกเบีย
ตามที ก ําหนดในสั ญ ญาแล้ ว ตลอดอายุ สั ญ ญาการกู้เงิ น บริ ษั ท จะต้ องดํารงอัตราส่ วนหนี สิ นต่ อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น ไม่เกิน 2 ต่อ 1 และ1.75 ต่อ 1 ตามลําดับ ดังนันหากบริ ษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขดังกล่าวในสัญญา
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ได้ เจ้าหนี มีสิทธิ ระงับการให้กูย้ ืมเงินเเละ ถื อว่าเงิ นกูท้  งั หมดถึ งกําหนดชําระทันที ซึ งจะมีผลต่อสภาพคล่องและ
ฐานะการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
อย่างไรก็ตาม ณ วันที 31 ตุ ลาคม 2560 บริ ษ ทั สามารถชําระคื นเงิ นต้นและดอกเบี ยเงิ นกู้ข ้างต้นตรงตาม
กําหนด รวมทังดํารงอัตราส่ วนหนีสินต่อส่ วนของเจ้าของเพียง 0.92 ต่อ 1 ซึ งเป็ นไปตามเงือนไขในสัญญาเงินกู้ และ
สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ทีจะดํารงอัตราส่ วนหนีสินต่อส่ วนของเจ้าของไม่เกิน 1 ต่อ 1
 ความเสี ยงจากปัจจัยภายนอก
 ความเสี ยงจากภัยธรรมชาติและภัยจากนํา มือมนุษย์
ปั จจุ บ ั น เหตุ ภ ัยพิ บ ั ติ ต่ างๆ ที เกิ ดจากสภาพแวดล้ อมและภู มิ อากาศที แปรปรวน รวมถึ งเหตุ ก ารณ์
ก่อการร้ายจากนํามือมนุ ษย์ มีโอกาสเกิดขึนได้บ่อยครัง และแต่ละครังมีความรุ นแรงและยากทีจะคาดเดามากยิงขึน
โดยในรอบปี ที ผ่านมา เกิ ดภัยพิ บ ัติทางธรรมชาติ ข ึ นหลายแห่ งทัวโลก ไม่ ว่าจะเป็ นเหตุ การณ์ แผ่นดิ นไหวใน
ประเทศญีปุ่น เอกวาดอร์ อิตาลี เมียนมาร์ และอินเดีย
นอกจากนี ภัยจากการก่ อการร้ ายข้ามชาติ ในประเทศแถบตะวันออกกลางและยุ โรปมี แนวโน้ มทวี
ความรุ นแรงมากยิงขึ น เห็ นได้จากเหตุ การณ์ การก่ อการร้ ายใน กรุ งเบอร์ ลิ น ประเทศเยอรมันนี และกรุ งปารี ส
ประเทศฝรั ง เศส ตลอดจนเหตุ ก ารณ์ ความไม่ ส งบในประเทศไทยเอง เช่ น เหตุ ร ะเบิ ดที หั ว หิ น และ
เหตุวินาศกรรมใน 7 จังหวัดภาคใต้ ในช่วงวันที 1112 สิ งหาคม 2559 ซึ งทังหมดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อการท่องเทียวและธุ รกิจโรงแรม ดังนัน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงมีความเสี ยงในเรื องการสู ญเสี ยรายได้
ความเสี ยหายในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื องมาจากปั จจัยเสี ยงดังกล่าว
เพื อเป็ นการบรรเทาผลกระทบที อาจเกิ ดขึ นจากความเสี ยงจากภัยธรรมชาติ และภัยจากนํามื อมนุ ษ ย์
ทางบริ ษ ทั ได้ท าํ ประกันความเสี ยงภัยทุ กชนิ ด (Industrial All Risk) ประกันความเสี ยงภัยด้านการเมื อง (Political
Violence) และความรั บผิดต่อสาธารณะและผลิ ตภัณฑ์ ( Public and Product Liability) ซึ งคุ ้มครองบริ ษ ทั เมื อเกิ ด
เหตุการณ์จากภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย รวมถึงความเสี ยงทัว ไปทีเกิดจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั
นอกจากนี บริ ษ ัทยังได้จดั ทําแผนรั บมื อเตรี ยมพร้ อมหากเกิ ดเหตุ การณ์ ไม่ คาดฝั น (Crisis Management
Plan) เพือให้ทุกภาคส่ วนทีเกียวข้องมีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถนําไปปรับใช้ในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพและทันท่วงที
 ความเสี ยงจากความไม่ นอนทางเศรษฐกิจและสั งคม
ธุ รกิ จการท่ องเที ยวและโรงแรมมี ความเกี ยวเนื องโดยตรงกับสภาวะทางเศรษฐกิ จ สั งคมและการเมื อง
ของโลก ซึ งมีผลกระทบต่อความเชือมัน ความสามารถในจับจ่ายใช้สอยของนักเทียว ดังนัน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึง
มีความเสี ยงจากปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมทียงั ไม่มนั คง ไม่วา่ จะเป็ นทิศทางเศรษฐกิจโลกหลังสหราชอาณาจักร
ออกจากกลุ่มยูโร หรื อนโยบายทางเศรษฐกิจหลังการเลื อกตังประธานาธิ บดี สหรัฐอเมริ กา ตลอดจน เศรษฐกิ จและ
การเมืองภายของประเทศไทยยังมีทิศทางทีไม่แน่นอนและไม่อาจคาดเดาได้ บวกกับนโยบายของทางรัฐบาลในด้าน
การท่องเทียวทีอาจเป็ นไปได้ท งั เอืออํานวย หรื อส่ งผลกระทบด้านลบต่อการดําเนิ นธุ รกิจ ยกตัวอย่างเช่น นโยบาย
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ปราบปรามกลุ่มทัวร์ จีนศูนย์เหรี ยญ ซึ งส่ งกระทบต่อจํานวนนักท่องเทียวจีนทีเข้ามาในประเทศ เนืองจากสายการบิน
ประกาศลดจํานวนเทียวบินจากเมืองต่างๆ ในประเทศจีนสู่ ประเทศไทย รวมถึงทังทิศทางการเลือกตังในช่วงปี 2560
ถึงปี 2561 ซึ งอาจถูกเลือน หรื อขัดขวางโดยกลุ่มผูเ้ ห็นต่าง
ทังนี แม้ความเสี ยงดังกล่ าวจะอยู่เหนื อการควบคุ ม บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยมี นโยบายลดความเสี ยงด้วย
การกระจายแหล่ งที มาของรายได้และกลุ่ มลู กค้าให้ มี ความหลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็ นกลุ่ มลู กค้าบริ ษ ัทห้ างร้ าน
กลุ่มลูกค้าราชการ กลุ่มลูกค้านักท่องเทียวอิสระ กลุ่มลูกค้าประชุ มและสัมมนา ตลอดจน ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่ม
ประเทศในหลากหลายภูมิภาคมากยิงขึน
 ความเสี ยงจากการแข่ งขัน
ทีผ่านมากลุ่มธุ รกิ จการท่องเที ยวและโรงแรมมีการแข่งขันที รุนแรงและต่อเนื อง จากทังตลาดในประเทศ
และตลาดต่างประเทศ ทีมีผใู้ ห้บริ การตังแต่แบรนด์เล็กๆ ไปจนกระทัง แบรนด์ระดับนานาชาติ รวมถึงการเข้ามาของ
คู่แข่งทางอ้อม อย่างเช่ น Service apartment, Homestay, Timeshare rental, AirBnb และอื นๆ ทําให้มี จาํ นวนห้ องพัก
ถู กอัดฉี ดเข้าสู่ ตลาดเป็ นจํานวนมากเกิ นความต้องการที แท้จริ ง ส่ งผลให้เกิ ดสภาวะสงครามราคา ซึ งกระทบต่อ
ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
ทังนี บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยเล็ งเห็ นว่าความเสี ยงในเรื องการแข่งขันจะยิงทวีความรุ นแรงเพิมมากขึ นใน
อนาคต เห็ นได้จากการที บริ ษ ัทยักษ์ ใหญ่ อย่าง Marriott เข้าซื อกิ จการของโรงแรมในเครื อ Starwood เมื อเดื อน
กั น ยายนปี 2559 และบริ ษั ท Accor Hotels ที เข้ าซื อโรงแรมต่ า งๆ ในเครื อ FRHI GroupFairmont, raffles และ
Swissôtel เมือเดือนธันวาคม 2558 ทําให้กลุ่มบริ ษทั โรงแรมดังกล่าว มีความได้เปรี ยบทางการแข่งขันเพิมมากขึนจาก
เครื อข่ายห้องพักทีครอบคลุมทัว โลก
ยิงไปกว่านันการเติ บโตขึ นอย่างรวดเร็ วและต่อเนื องของตัวแทนจําหน่ ายแบบออนไลน์ (Online Travel
Agent) เช่ น Agoda, Booking.com, Expedia ทําให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค่ าใช้ จ่ ายที เกิ ด ขึ นจากการเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนี ยมการจองผ่านทางตัวแทนจําหน่ ายดังกล่าวเพิมมากขึน ซึ งท้ายที สุดแล้วส่ งผลกระทบต่อผลกําไรของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จากปั จจัยข้างต้น บริ ษทั มีนโยบายลดความเสี ยงดังกล่าวด้วยการเพิมพันธมิตรทางธุ รกิจ เพิมช่องทางการ
ขาย เพื อสร้ างเครื อข่ายให้แข็งแรงมากยิงขึน อี กทังยังมุ่งชู จุดเด่นและเอกลักษณ์ ความเป็ นไทยของดุ สิต ผ่านการ
ให้บริ การทีได้มาตรฐาน รวมถึงมีระบบบริ หารจัดการราคาห้องพัก ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับตลาดเพือให้ได้มา
ซึงผลกําไรสู งสุ ด ตลอดจนมีการพัฒนาระบบบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าทีจะช่วยรักษาฐานลูกค้าทีมีอยูไ่ ด้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง ขึน
 ความเสี ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีการเปลียนแปลงอย่างต่อเนื อง ไม่วา่ จะเป็ น วิถีชีวิต ความสนใจ พฤติกรรมการจับจ่าย
ใช้สอย การเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็ นต้น ทังหมดนี ลว้ นแล้วแต่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการ
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เลือกซื อสิ นค้าหรื อบริ การ ดังนัน บริ ษทั จึงมีความเสี ยงในการตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที
ไม่หยุดนิง
นอกเหนื อจากปั จจัยหลักทีมีอิทธิ พลผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค อย่างเช่น สังคม วัฒนธรรม สถานะ บทบาท
และปั จจัยส่ วนตัวแล้ว ในปั จจุ บ ัน อิ นเตอร์ เน็ ตถื อได้ว่าเป็ นหนึ งในปั จจัยที มี อิ ทธิ พลมากที สุ ดต่ อพฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภค กล่ าวคื อ เป็ นแหล่ งข้อมู ลขนาดใหญ่ ที สามารถเข้าถึ งได้อย่างรวดเร็ ว และรอบด้าน เพื อเป็ นข้อมู ล
ประกอบการตัดสิ นใจ บริ ษ ทั ต่างๆจึ งต้องหากลยุทธ์ มาตอบสนองพฤติ กรรม และความต้องการของผูบ้ ริ โภคที
เปลียนไปอย่างรวดเร็ ว และไม่หยุดนิง
เพือเป็ นการลดความเสี ยงดังกล่าว บริ ษทั ได้ติดตามความเคลื อนไหวพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอย่างใกล้ชิด เพือ
นํามาประกอบการตัดสิ นใจ และเป็ นแนวทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั ยกตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลลูกค้าทีเคยมา
ใช้บริ การ เพือพัฒนาสิ นค้าและบริ การให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทีหลากหลาย รวมถึง การมุ่งเน้นการ
สร้ างสั มพันธ์ ที ดี ต่อลู กค้า (Customer Relationship Management) และการกํากับดู แลภาพลักษณ์ ของบริ ษ ัท ที ถู ก
กล่ าวถึ งในช่ องทางออนไลน์ อี ก ด้ วย อี ก ทังยังมี ก ารพัฒ นาเว็บ ไซต์ ที ให้ ข ้อมู ล และสามารถเข้าถึ งได้ ผ่ าน
Smartphone เพือเพิมความสะดวกและรวดเร็ วสําหรับลูกค้าทีมาใช้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความเสี ยงด้ านการเงิน
 ความเสี ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระหนี สินกับสถาบันการเงิ น ณ วันที  ตุลาคม 2560 เป็ นเงิ น 1,889.36 ล้านบาท
และอาจจะต้องมีการกูย้ มื เงินเพือใช้ในการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของโรงแรม และการลงทุนในโครงการใหม่ บริ ษทั อาจมี
ความเสี ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบียในอนาคต ซึ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริ ษทั ได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั ควบคุ มความเสี ยงโดยติ ดตามและเฝ้ าระวังความผันผวนของอัตราดอกเบี ยเพื อการ
จัดการและการบริ หารทางการเงินให้มีประสิ ทธิ ผลสู ดสุ ดในการลดความเสี ยง
ความเสี ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
 ความเสี ยงจากการทีบ ริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มากกว่ าร้ อยละ 25
ณ วันปิ ดสมุ ดทะเบี ยนผู ้ถื อหุ ้ น ครั งล่ าสุ ด วันที 16 มี นาคม 2560 กลุ่ มท่ านผู ้หญิ งชนั ตถ์ ปิ ยะอุ ย และ
ผูเ้ กียวข้อง ถือหุ ้นในบริ ษทั จํานวน 424,475,680 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 49.94 ของจํานวนหุ น้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทังหมดของ
บริ ษ ทั จึ งทําให้เป็ นไปได้ทีมติ ของกลุ่มผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่จะมี ผลต่อมติ ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในเรื องต่างๆ ยกเว้นเรื อง
กฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั ซึ งกําหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของทีประชุมผูถ้ ือหุ น้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่ งครัด
เพือให้เกิดความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการอยูเ่ สมอ
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4.5 รายชื อผู้ถอื หุ้น
กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ สู งสุ ด 10 รายแรกและผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยอืน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นวันที  มีนาคม  ดังนี
ผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย และผูเ้ กียวข้อง 1
2. บริ ษทั เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด
3. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account 2
(PIONEER INETWORK LIMITED)
4. กลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผูเ้ กียวข้อง 3
5. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
6. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
7. บริ ษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
8. นางจารุ ณี ชินวงศ์วรกุล
9. CITIBANK NOMINEE SINGAPORE PTE LTDPBG CLIENTS H.K.
10. นายสหนันท์ เชนตระกูล
รวม
ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยอืน
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 850,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 850,000,000
หุ น้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท

จํานวนหุ้น สั ดส่ วน (%)
424,475,680
49.94
99,186,000
11.67
86,917,720
10.23
42,540,330
31,588,000
25,112,940
21,882,430
20,431,000
11,931,000
8,910,000
772,975,100
77,024,900

5.01
3.72
2.95
.57
.40
1.40
.05
90.94
9.06

หมายเหตุ 1 กลุ่มท่ านผู้หญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย และผู้เกี ยวข้ อง ประกอบด้ วย บ. ชนัตถ์ และลูก กลุ่มนายชนินทธ์
โทณวณิ ก กลุ่มนางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ และกลุ่มนางสุ นงค์ สาลีรัฐวิภาค
2
PIONEER INETWORK LIMITED เป็ น Investment Holding ผู้ถือหุ้ นหลักคื อ
(1) Pioneer Industries (Holdings) Limited ถื อหุ้ นร้ อยละ 50 ของหุ้ นที จาํ หน่ ายได้ แล้ วทั งหมด ทั งนี 
Pioneer Global Group Limited ซึ งเป็ นบริ ษั ทจดทะเบี ยน ในตลาดหลั กทรั พย์ ฮ่ องกง ถื อหุ้ นใน Pioneer Industries
(Holdings) Limited ร้ อยละ 100 ของหุ้ นที จาํ หน่ ายได้ แล้ วทังหมด
(2) Add Return Company Limited ถื อ หุ้ นร้ อยละ 50 ของหุ้ นที จํ าหน่ ายได้ แล้ วทั งหมด ทั งนี 
Mrs. Rossana Wang Gaw ถือหุ้ นใน Add Return Company Limited ร้ อยละ 100 ของหุ้ นที จาํ หน่ ายได้ แล้ วทังหมด
3
กลุ่มนายชาตรี โสภณพนิช และผู้เกียวข้ อง ประกอบด้ วย นางสาวิตรี รมยะรู ป
4.6 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 31 ตุ ลาคม 2560 บริ ษ ทั มี พลเอกเปรม ติ ณสู ลานนท์ เป็ นประธานที ปรึ กษา ศาสตราจารย์สรรเสริ ญ
ไกรจิตติ และนายศักดิ เกียวการค้า เป็ นทีปรึ กษาคณะกรรมการ ท่านผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย เป็ นผูก้ ่อตังและทีปรึ กษา
คณะกรรมการ นายชาตรี โสภณพนิ ช เป็ นประธานกิ ตติ มศักดิ เเละคณะกรรมการบริ ษ ัทมี จ าํ นวน 12 ท่ าน
ประกอบด้วย
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ลําดับ

รายชือคณะกรรมการ

1.
2.

นายอาสา สารสิ น
นายชนินทธ์ โทณวณิ ก

3.

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

4.

นางปราณี ภาษีผล

5.

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.
6.
คุณหญิงสุ ชาดา กีระนันทน์
7. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
9. นางวรางค์ ไชยวรรณ
10. นายเค็นเน็ธ กอศิริโสภณ
11. นางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ
12. นางศุภจี สุ ธรรมพันธุ์

ตําเเหน่ ง

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารกลุ่ม

5. คดีหรือข้ อเรียกร้ องทีม ีสาระสํ าคัญซึงอยู่ระหว่ างดําเนินการ
ไม่มี
6. รายการทีเ กีย วข้ องกันระหว่ างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หุ้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งระหว่างปี 2558 ปี 2559 และ
วันที 30 กันยายน 2560 ดังต่อไปนี
บริษทั /บริษทั ย่ อยทีทํารายการ

ลักษณะของ
รายการ

ยอดคงค้ าง/มูลค่ าของรายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2558
ปี 2559
30 ก.ย. 2560
1.36 / 1.63 1.23 / 1.16
/

บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
บ. แอคมี พริ นติง ซึ งมีนางสิ นี
เธี ยรประสิ ทธิ เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่

จั ด พิ ม พ์ ป ฏิ ทิ น
ป ร ะ จํ า ปี แ ล ะ
รายงานประจํา ปี
ของบริ ษทั

บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
บมจ. เอ็ม บี เค ซึ งมีนายชนิ นทธ์
โทณวณิ ก และนางสิ นี เธี ยรประสิ ทธิ
เป็ นผูถ้ ือหุ้น

รายได้ ค่ า บริ หาร
โรงแรมและอืนๆ

0.88 / 4.82

2.36 / 9.68

2.83 / 8.50

เงินปั นผลรับ

 / 13.41

 / 14.75

 / 7.38
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รายละเอียด เงือ นไขราคา และความจําเป็ น
บริ ษทั ว่าจ้างให้ บ. แอคมี พริ นติงโดยใช้วิธีประกวด
ราคาแข่งขันกับบริ ษทั อืน เพือเปรี ยบเทียบเงือนไขและ
ราคาที เสนอมาโดยพิ จารณาถึ งประโยชน์ สู งสุ ดแก่
บริ ษัท โดยผู้เกี ยวโยงไม่ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยในการ
ตัดสิ นใจ
เงื อนไขราคา และค่ าบริ การ ในด้ านการขายและ
การตลาด คิ ด ในอั ต ราที ใ กล้ เ คี ย งกั บ ที คิ ด กั บ
โรงแรมอืน
ตามราคาทีประกาศจ่าย


บริษทั /บริษทั ย่ อยทีทํารายการ
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
บ. ปิ ยะศิริ ซึ งมีกลุ่มท่านผูห้ ญิงชนัตถ์
ปิ ยะอุย เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
บ. เจทีบี (ประเทศไทย) ซึ งมี
นายชนิ นทธ์ โทณวณิ ก เป็ นผูถ้ ือหุ้น

บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
บ. นิ วแอตแลนติก ซึ งมีกลุ่มท่าน
ผูห้ ญิงชนัตถ์ ปิ ยะอุย เป็ นผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ บมจ.
นวกิจประกันภัย ซึ งมีศาสตราจารย์
หิ รัญ รดีศรี เป็ นกรรมการ
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ซึ ง
มีนายอาสา สารสิ น เป็ นกรรมการ
บมจ. ดุสิตธานี และบริ ษทั ย่อย กับ
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ งมี
คุณหญิงสุ ชาดา กีระนันทน์
คุณชนิ นทธ์ โทณวณิ ก และ
คุณศุภจี สุ ธรรมพันธุ์ เป็ นกรรมการ

ลักษณะของ
รายการ
ค่ า ใช้ จ่ า ยใน การ
รักษาพยาบาล

ยอดคงค้ าง/มูลค่ าของรายการ
(ล้ านบาท)
ปี 2558
ปี 2559
30 ก.ย. 2560
 / 0.02
 / 0.01
/

3.80 / 38.16 6.41 / 30.67

รายละเอียด เงือ นไขราคา และความจําเป็ น
เงือนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัว ไป

รายได้จากการขาย
และการให้บริ การ
และอืนๆ

5.35/ 62.38

รายได้จากการขาย
และการให้บริ การ

 / 0.07

 / 0.01

/

ค่ า ใช้ จ่ า ยค่ าเบี ย
ประกันภัย

0.01 / 1.42

 / 0.56

 / 0.56

เงือนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัว ไป

ค่ า ใช้ จ่ า ยใน การ
ข ายแ ล ะ ก าร
บริ หาร
ค่ า ใช้ จ่ า ยใน การ
ข ายแ ล ะ ก าร
บริ หาร

/

/

0.21 / 1.15

เงือนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัว ไป

 /

 /

 / 0.03

เงือนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัว ไป

บริ ษทั ทําสัญญาการจําหน่ ายห้องพัก กับ บ. เจที บี
(ประเทศไทย) เพือดําเนิ น การจัดจําหน่ ายห้ องพัก
โรงแรมโดยรายการดั ง กล่ า วถื อ เป็ นรายการ
สนั บ สนุ น ทางธุ ร กิ จ ปกติ และมี เงื อ นไขราคา
เป็ นไปตามการค้าทัว ไป
เงือนไขราคาเป็ นไปตามการค้าทัว ไป

ทีประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบครังที 3/2560 ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันกับ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยราคาและเงือนไขเป็ นไป
ตามการค้าโดยปกติทวั ไป
รายการระหว่ างบริษัทกับบริษัทย่ อยในการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
นอกจากรายการทีเป็ นการทําธุ รกรรมตามปกติซ ึ งได้เปิ ดเผยไว้ทีหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วนัน
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการทํารายการระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับผูเ้ กียวข้อง ทีเป็ นรายการทีได้มาและ
จําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ และ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินทีเข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯได้เสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนําเสนอแจ้งเพือทราบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในปี 2558 ปี 2559 และ วันที 30 กันยายน 2560 บริ ษ ทั มี การทํารายการที เกี ยวกับทรั พย์สิ นหรื อบริ การ
และ รายการให้ ค วามช่ วยเหลื อทางการเงิ น แก่บ ริ ษ ทั ย่อ ยซึ ง เป็ นรายการทางธุ ร กิจ ปกติ ทัง นี การให้
ความช่วยเหลือ ทางการเงิน แก่บ ริ ษ ทั ย่อยนัน มี เ งื อ นไขและค่า ตอบแทนในราคาตลาดและยุติ ธ รรม โดย
สามารถสรุ ปยอดการเปลี ยนแปลงของยอดคงเหลื อและยอดคงเหลือของรายการกูย้ ืมได้ดงั นี
28



บริษัทย่ อย

1. บ. ดุสิต
ไชน่า
แคปปิ ตอล
2. บ. วิมานสุริยา

ยอดเปลีย นแปลง
(ล้ านบาท)
ปี 2558 ปี 2559 30 ก.ย.
2560
36.70
37.50
13.40

ปี 2558
38.50

ยอดคงค้ าง
(ล้ านบาท)
ปี 2559
30 ก.ย.
2560
76.00
89.40

0.92

1.79

0.83

1.75

3.54






47.11
0.04
250.00
1.10

46.01
1.22

2.18






47.11
0.04
250.00
0.17

93.12
1.26
250.00
2.35

บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะยาว
ดอกเบียรับของบริ ษทั





26.56





26.56

บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะสัน





0.05





0.05

ดอกเบียรับของบริ ษทั

4. บ. ดุสิตธานี
การโรงแรม
ศึกษา

7. สรุปสาระของสั ญญาทีส ํ าคัญในช่ วง  ปี ทีผ ่ านมา
สัญญาทีสาํ คัญของบมจ. ดุสิตธานี และ บริ ษทั ย่อยในช่วง  ปี ทีผา่ นมา
ประเภทสัญญา

ผู้ลงนามในสัญญา

บมจ.ดุสิตธานี หรือ
บริษัทย่ อย
ปี 2559
.

.

บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะยาว

0.83

3. บ. ดุสิตธานี
พร็ อพเพอร์ต ีส์

ปี /ลําดับที

รายละเอียดของรายการ

ดอกเบียรับของบริ ษทั

บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะสัน
ดอกเบียรับของบริ ษทั

สาระสําคัญ

คู่สัญญา

สัญญาเช่า

บมจ.ดุสิตธานี

สํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริ ย ์

สัญญาซือขายหุน้

บมจ.ดุสิตธานี

บริ ษทั ดุสิตธานี
พร็ อพเพอร์ต ีส์ จํากัด
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บมจ.ดุ สิ ตธานี ได้เช่ าที ดิ น เนื อที 2322.72
ไร่ เป็ น ระยะเวลา 30+30 ปี เริ มตั งแต่ 1
กรกฎาคม 2567 จากสํานักงานทรัพย์สินส่ วน
พระมหากษั ต ริ ย์ จํ า นวนเงิ น รวมทั งสิ น
7,334,121,600 บาท
บ มจ.ดุ สิ ตธานี ได้ ข ายหุ ้ น ของบ ริ ษั ท
เอ็ ม บี เค จํ า กั ด (มหาชน) เป็ นจํ า นวน
14,270,000 หุ ้ น จํ า น วน เงิ น รวม ทั งสิ น
208,342,000 บาท ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ดุ สิ ตธานี
พร็ อพเพอร์ต ีส์ จํากัด



ปี /ลําดับที

.

4.

ประเภทสัญญา

ผู้ลงนามในสัญญา

บมจ.ดุสิตธานี หรือ
บริษัทย่ อย
สัญญาร่ วมทุนเพือ บมจ.ดุสิตธานี
จัดตังบริ ษทั
วิมานสุริยา จํากัด

สัญญาร่ วมทุนเพือ บมจ.ดุสิตธานี
จัดตังบริ ษทั
สวนลุม
พร็ อพเพอร์ต ี
จํากัด

คู่สัญญา
. บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ.ดุ สิ ต ธานี ได้ เข้า ร่ ว มทุ น กับ บริ ษ ั ท
จํากัด (มหาชน)
เซ็ นทรั ลพัฒ นา จํากัด (มหาชน) เพื อจัดตัง
. บริ ษทั วิมานสุริยา จํากัด บริ ษทั วิมานสุ ริยา จํากัด ในทุนจดทะเบียน
ทั ง สิ น 1,100,000,000 บ าท โ ด ย บ ม จ .
ดุสิตธานีถือหุน้ ในอัตราส่วนร้อยละ 60
. บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ.ดุ สิ ต ธานี ได้ เข้า ร่ ว มทุ น กับ บริ ษ ั ท
จํากัด (มหาชน)
เซ็ นทรั ลพัฒ นา จํากัด (มหาชน) เพื อจัดตัง
. บริ ษทั สวนลุม
บริ ษทั สวนลุ ม พร็ อพเพอร์ ต ี จํากัด ในทุ น
พร็ อพเพอร์ต ี จํากัด
จดทะเบี ย นทัง สิ น 172,000,000 บาท โดย
บมจ.ดุ สิ ตธานี จะถื อ หุ ้ น ในอั ต ราส่ วน
สุดท้ายร้อยละ 15

ปี 2560
1.

สัญญาซือขายทีดิน บมจ.ดุสิตธานี

บริ ษทั กิงชัชวาลย์ จํากัด

2.

สัญญาเช่าช่วงทีดิน บมจ.ดุสิตธานี

บริ ษทั วิมานสุริยา จํากัด

3.

สัญญาโอนสิ ทธิ
การเช่าทีดิน

บริ ษทั พระราม 4
เดเวลอปเม้นท์ จํากัด

บมจ.ดุสิตธานี

สาระสําคัญ
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บมจ.ดุสิตธานี ได้ซื อที ดินจํานวน 2 โฉนด
เนื อ ที 2 งาน 01 ต าร าง ว า แ ล ะ 2.8/10
ตารางวา ตังอยู่ทีตาํ บลสี ลม (สาทร) อําเภอ
บางรัก จากบริ ษทั กิงชัชวาลย์ จํากัด ในราคา
รวมทังสิน 179,344,000 บาท
บมจ.ดุสิตธานี ให้บริ ษทั วิมานสุ ริยา จํากัด
เช่ าช่ วงที ดิ นประมาณ 21 ไร่ ตังอยู่เลขที 1
ตําบลศาลาแดง มุ ม ถนนสี ล ม แขวงสี ล ม
กรุ ง เทพมหานครเพื อ พัฒ นาและดํา เนิ น
โครงการรู ปแบบผสม (Mixeduse Project)
ประกอบด้วยโรงแรม อาคารชุ ด พัก อาศัย
ให้เช่า และศูนย์การค้า
บมจ.ดุ สิตธานี โอนสิ ทธิ การเช่าที ดินที เช่ า
จาก สํานักงานทรั พ ย์สิน ฯ เนื อที ป ระมาณ
2 ไร่ ให้กบั บริ ษทั พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์
จํ า กั ด โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อ ถื อ สิ ทธิ
การเช่ า ที ดิ น สํา หรั บ โครงการ Office ซึ ง
บมจ.ดุสิตธานี จะถือหุ ้นร้อยละ 10 ของทุน
จ ด ท ะ เบี ย น ข อ ง บ ริ ษั ท พ ร ะ ร าม 4
เดเวลอปเม้นท์ จํากัด


ปี /ลําดับที

4.

ประเภทสัญญา

สัญญาร่ วมทุน
OJV ระหว่าง
บริ ษทั และ CPN

ผู้ลงนามในสัญญา
บมจ.ดุสิตธานี หรือ
บริษัทย่ อย
บมจ.ดุสิตธานี

สาระสําคัญ

คู่สัญญา
1. บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน)
(“CPN”)
2. บริ ษทั พระราม 4
เดเวลอปเม้นท์ จํากัด
3. บริ ษทั ศาลาแดง
พร็ อพเพอร์ต ี
แมนเนจเม้นท์ จํากัด
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บ ม จ.ดุ สิ ต ธานี ได้ ร่ วม ทุ น กั บ บ ริ ษั ท
เซ็ น ทรั ลพัฒ นา จํากัด (มหาชน) เพื อ จัด ตัง
บริ ษทั พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จํากัด ให้
ดําเนิ นธุ รกิ จอาคารสํานักงานโดยมี สัดส่ วน
การถือหุน้ ระหว่างบริ ษทั : CPN คือ 10:90




















