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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 

ชื่อยอ  “ QHOP” 

บริษัทจัดการ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 

ประเภทโครงการ  

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อขอใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 60 วัน นับแตวันจด
ทะเบียนกองทุนรวม 

อายุโครงการ  

ไมกําหนดอายุโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป  โดยนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อและ /หรือเชา
อสังหาริมทรัพย  และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว  ตลอดจนทําการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะเปน
การใหเชา ใหเชาชวง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เพื่อมุงกอใหเกิด
รายไดและผลตอบแทนแกกองทุนและผูถือหนวยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่นและ/หรือ
หลักทรัพยอื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวของกําหนด 

การลงทุนของกองทุน 

บริษัทจัดการจะทําการลงทุนโดยการเชาอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนอาคารโรงแรม (Hotel) จํานวน 1 โครงการ 
ไดแก โครงการโรงแรมอมารี บูเลอวารด (Amari Boulevard Hotel) เปนระยะเวลา 30 ป  

ขอมูลท่ัวไปและที่ต้ังของโรงแรมอมารี บูเลอวารด (Amari Boulevard Hotel)  

โรงแรมอมารี บูเลอวารด เปนโรงแรมระดับ 4 ดาว  ซึ่งไดรับการจัดอันดับจากกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา ประกอบดวยหองพักแบบ Superior, Deluxe และ Suite จํานวนรวม 315 หอง รวมถึงสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน อาทิเชน หองอาหาร ศูนยออกกําลังกาย (fitness) หองจัดเลี้ยง บริการซักรีด ตลอดจน
ศูนยบริการขอมูลธุรกิจ อินเตอรเน็ต 24 ชม. และรานคา เปนตน 
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โรงแรมอมารี บูเลอวารด ประกอบดวยอาคาร 2 อาคาร ที่ตอเช่ือมกัน ไดแก  

(1) อาคาร  Siam Wing เปนอาคารสูง 14 ช้ัน และ 

(2) อาคาร  Krungthep Wing เปนอาคารสูง 27 ช้ัน ประกอบดวยที่จอดรถจํานวน 178 คัน 

รวมหองสําหรับใหเชาพัก 315 หอง ทั้งสองอาคารตั้งอยูบนที่ดินเนื้อที่ 2 ไร 57.9 ตารางวา และมีพ้ืนที่          
ใชสอยทั้งสิ้นประมาณ 30,315 ตารางเมตร  

โรงแรมอมารี บูเลอวารด ต้ังอยู เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร   ซึ่งถนนสุขุมวิทถือเปนถนนสายธุรกิจหลักสายหนึ่งที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร เปน
ที่ต้ังของอาคารสํานักงาน ศูนยการคา รานอาหาร โรงภาพยนตร ธนาคาร รวมถึงรานคาตางๆ มากมาย 
นอกจากนี้ยังมีการคมนาคมและสาธารณูปโภคที่เปนระบบ โดยอยูในบริเวณโครงขายสถานีรถไฟฟา BTS 
สถานีรถไฟฟาใตดิน ตลอดจนทางขึ้นลงทางดวนสุขุมวิท 

(โปรดศึกษารายละเอียด “นโยบายการลงทุน” ในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการ) 

นโยบายการจายเงินปนผล 

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 1 คร้ัง    

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวย
ลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการ
สอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชี
นั้น   

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือ
หนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

การจายเงินปนผลตาม (1)  ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มี
การจายเงินปนผลนั้น 

การจายเงินปนผลตาม (1) และ (2)  บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน
ภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น  โดยกรณีที่บริษัทจัดการไม
สามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษร 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล  ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวา
หรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินปนผล
พรอมกันในงวดสิ้นปบัญชี 

(โปรดศึกษารายละเอียด “ขอกําหนด นโยบาย และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน” ในหนังสือ 
ช้ีชวนสวนขอมูลโครงการ) 
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จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,913 ลานบาท  

จํานวนหนวยลงทุน : 191.30 ลานหนวย 

ประเภทของหนวยลงทุน : ระบุช่ือผูถือ 

ผูดูแลผลประโยชน : ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด  

นายทะเบียน  : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด  

ท่ีปรึกษา : ไมมี 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย : ไมมี 
 

บริษัทจัดการไดจัดทําและรวมรวมขอมูลตาง ๆ ของกองทุนรวม เชน หนังสือช้ีชวน ขอมูลทั่วไปของกองทุน ทรัพยสินที่
กองทุนลงทุน ขอมูลผลการดําเนินงาน ขาวสารตาง ๆ ประวัติการจายเงินปนผล ฯลฯ  เพื่อเผยแพรใหนักลงทุนทราบ 
โดยนักลงทุนสามารถเขาดูไดที่ www.ingfunds.co.th ทั้งนี้ คาใชจายในการจัดทําและเผยแพรขอมูลดังกลาวจะเรียก
เก็บจากกองทุนรวม 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลติี้ 
รายการแสดงทรัพยสินที่กองทนุรวมอสังหารมิทรัพยลงทุนในหรือมีไว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

รายการทรัพยสิน มูลคาตามบัญชี / 
มูลคาตามราคาตลาด 

(บาท) 

รอยละ 
ของมูลคา 

ทรัพยสินสุทธิ 

1. เงินฝากธนาคาร 43,307,959.37  2.20% 

2. เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารหนี้     

ต๋ัวสัญญาใชเงินสถาบันการเงิน -    0.00% 

ต๋ัวแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่รับรองหรือรับอาวัลโดยสถาบันการเงิน -    0.00% 

พันธบัตร -    0.00% 

ต๋ัวเงินคลัง -    0.00% 

รวม -    0.00% 

3. เงินลงทุนในสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย     

อสังหาริมทรัพย -    0.00% 

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 1,849,900,000.00  94.09% 

รวม 1,849,900,000.00  94.09% 

4. สินทรัพยอ่ืน   

ลูกหนี้จากการใหเชา 70,054,252.32  3.56% 

ดอกเบี้ยคางรับ 474,035.01  0.02% 

คาใชจายรอตัดบัญชี 2,098,098.00  0.12% 

สินทรัพยอื่นๆ-สุทธ ิ 1,473,114.63  0.08% 

รวม 74,099,499.96  3.78% 

รวมมูลคาทรัพยสิน 1,967,307,459.33  100.07% 

5. หนี้สินอ่ืน 

คาธรรมเนียมและคาใชจายคางจาย (1,173,777.84) -0.06% 

หนี้สินอื่นๆ (124,788.86) -0.01% 

รวมมูลคาหนี้สิน (1,298,566.70) -0.07% 

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 1,966,008,892.63  100.00% 

จํานวนหนวยลงทุน 191,300,000.0000  หนวย 

มูลคาหนวยลงทุน 10.2771  บาท 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลติี้ 

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

กองทุนลงทุนในสิทธิการเชาที่ดินและอาคารโรงแรมอมารีบูเลอวารด รวมเนื้อที่ประมาณ 30,315 ตารางเมตร 

ทําเลที่ต้ัง 2 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะโครงการ เปนอาคาร 2 อาคารที่เช่ือมตอกัน ไดแก (1) อาคาร Siam Wing เปนอาคารสูง 14 ช้ัน และ (2) อาคาร  

Krungthep Wing เปนอาคารสูง 27 ช้ัน ประกอบดวยที่จอดรถจํานวน 178 คัน รวมหองสําหรับใหเชาพัก 
315 หอง 

ท่ีดิน โฉนดเลขที่10023, 10038, 191276-191283, 192788-192795 รวม 18 โฉนด    มีเนื้อที่  2-0-57.9 ไร 
ประเภทการใชงาน อาคารโรงแรมใหเชา 
พื้นที่ของโครงการและ
พื้นที่กองทุนลงทุน 

 

รายละเอียด จํานวนหอง พื้นที่ 
(ตารางเมตร) 

อัตราสวนคิดเทียบกับ 
พื้นที่เชารวม (รอยละ) 

1. พื้นที่หองพัก 315 10,516 34.69 
 Superior Rooms 127 28  
 Deluxe Rooms 138 32  
 Deluxe Terrace Rooms 16 40  
 Deluxe Corner Rooms 20 49  
 Suites 14 66  
2. พื้นที่ใหบริการ*  10,149.50 33.48 
3. ท่ีจอดรถ  6,612 21.81 
4.  หองเคร่ืองและพื้นที่อ่ืนๆ**  2,452.50 8.09 
5.  พื้นที่นอกอาคาร  585 1.93 
รวม  30,315 100.00 

หมายเหตุ   
*  พ้ืนที่ใหบริการ ไดแก หองประชุม หองจัดเลี้ยง บริเวณรับแขก (Lobby)   ศูนยออกกําลังกาย 

(Fitness)   สระวายน้ํา  รานคา (Retail shops) และสํานักงานผูบริหาร (Back Office) 
** หองเครื่องและพื้นที่อื่นๆ เชน หองเครื่องเครื่องปรับอากาศ หอง Boiler หองอาหารและ 

หองเปลี่ยนเสื้อผาสําหรับ  พนักงาน และพื้นที่เก็บแท็งคน้ําบนชั้นดาดฟา เปนตน 
อายุการเชา ต้ังแตวันที่ 18 มีนาคม 2551-17 มีนาคม 2581 (30 ป) 
เงินลงทุน คาสิทธิการเชา                            1,780,000,000    บาท 

คาเฟอรนิเจอรและอุปกรณ                 65,193,129    บาท 
คาใชจายในการไดมาซึ่งสิทธิ      20,115,000  บาท 
รวม                                       1,865,308,129    บาท 

ราคาประเมิน 1,849,900,000 บาท โดย บริษัท เอ็น แอนด เอ แอพเพรซัล จํากัด  
ประเมิน ณ  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 โดยวิธีพิจารณารายได 

รายไดตอป รายไดคาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 176.532 ลานบาท 
ภาระผูกพัน ไมมี 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลติี้ 
รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรพัยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 

- ไมมี - 
 

 

 

 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลติี้ 
รายละเอียดเกี่ยวกับการจําหนายอสังหาริมทรพัยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 

รายการ (พันบาท) 

การจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 3.90  

หัก ราคาที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่จําหนาย (113.91) 

 คาธรรมเนียมการโอนและคาใชจายในการจําหนายอสังหาริมทรัพย -   

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย (110.01) 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลติี้ 
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 

การเปรียบเทียบรายไดคาเชาที่ไดรับตามสัญญาเชาชวง และรายไดคาเชาที่รับประกันตามสัญญากระทําการ 

รายไดคาเชาที่ไดรับตามสัญญาเชาชวง ( บาท ) 

รายไดคาเชาคงที่  124,345,008.00 

รายไดคาเชาแปรผัน   2,197,140.00 

รวม (1)   126,542,148.00 

 

รายไดคาเชาที่รับประกันตามสัญญากระทําการ* ( บาท ) 

รายไดคาเชาที่รับประกันรายปสวนที่ 1    164,188,505.10  

รายไดคาเชาที่รับประกันรายปสวนที่ 2    7,472,057.48  

รายไดคาเชาที่รับประกันรายปสวนที่ 3     4,871,781.47  

รวม (2)    176,532,344.05  

    

รายไดคาเชาสวนเพิ่มจากการประกันรายได  (2) - (1)               49,990,196.50  

* เปนรายไดคาเชาที่กองทุนรวมพึงไดรับ  
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การขอมติผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี คร้ังที่ 1/2555 

ตามที่สัญญากระทําการกําหนดวา กองทุนตองทําการคํานวณคาเชาที่รับประกันรายป ปละ 2 ครั้ง คือ ณ สิ้นเดือน
มิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม และจะไดรับชําระเงินสวนเพิ่ม (ถามี) ระหวางคาเชาที่รับประกันรายปและคาเชาตามสัญญาเชาที่
กองทุนไดรับจรงิดังกลาว ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมและสิ้นเดือนมกราคม ตามลําดับ   

เนื่องจากผูสนับสนุนไดขอขยายเวลาชําระของคาเชาที่รับประกันรายป สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของป 2555 ซึ่งครบ
กําหนดชําระในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 จํานวนเงินประมาณ 22 ลานบาท เปนดังนี้ 

1.  ชําระเดือนละ 1 ลานบาท   ทุกวันสิ้นเดือนของเดือนกรกฎาคม  2555 ถึงเดือนมกราคม 2556 (รวมเปนเงิน 7 
ลานบาท) 

2.  จํานวนที่เหลือ (ประมาณ 15 ลานบาท) ชําระภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 

ในการนี้บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรใหมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติ ครั้งที่ 1/2555   เพื่อพิจารณาอนุมัติให
ขยายเวลาใหแกผูสนับสนุนในการชําระคาเชาที่รับประกันรายป สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรก ของป 2555 

ทั้งนี้  จากการตรวจนับมติของผูถือหนวยลงทุน   ผูถือหนวยลงทุนมีมติอนุมัติใหขยายเวลาใหแกผูสนับสนุนในการชําระ
คาเชาที่รับประกันรายป สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของป 2555 ซึ่งครบกําหนดชําระในวันที่  30  กรกฎาคม  2555 จํานวนเงิน
ประมาณ 22 ลานบาท เปนดังนี้ 

1.  ชําระเดือนละ 1 ลานบาท  ทุกวันสิ้นเดือนของเดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556 (รวมเปนเงิน 7 ลาน
บาท) 

2.  จํานวนที่เหลือ (ประมาณ 15 ลานบาท) ชําระภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 

โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราคาเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมประเภท MLR ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง ตอป 
ต้ังแตวันครบกําหนดชําระเดิมถึงวันชําระเงินที่ขยายออกไป และชําระดอกเบี้ยสําหรับเงินที่ผอนเวลาเปนรายเดือน  

ในกรณีนี้ หากผูสนับสนุนไมชําระเงินที่ขอผอนออกไปหรือไมชําระดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใชสิทธิเรียกรองเงินตามหนังสือค้ําประกันธนาคารตอไป 
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รายละเอียดของการปฏิบัติตามสัญญาประกันของผูรับประกันรายได (อันประกอบดวยนายกิรินทร นฤหลา และ นายนรินทร นฤหลา 
ตอไปนี้เรียกวา “ผูใหสัญญา”) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2555 
 
1. การดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม 

ขอกําหนด  :  ตลอดระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมเริ่มมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยวันแรก 
ผูใหสัญญาตกลงจะดําเนินการใหบริษัท ควอลิต้ิ อินน จํากัด ดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุนในกองทุน
รวมไวตามจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจากการเสนอขายครั้งแรก โดยไมมีการจําหนาย  
จาย โอนหนวยลงทุนดังกลาว หรือกอภาระผูกพันใด ๆ บนหนวยลงทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจํานํา
หนวยลงทุนดังกลาวกับสถาบันการเงินซึ่งใหกูยืมเงินแก บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด เพื่อเปนประกัน 
การชําระหนี้ 

การดําเนินการ :  ปฏิบัติตามสัญญา 

2. การดํารงสัดสวนการถือหุนในบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด 

ขอกําหนด  : ผูใหสัญญาตกลงจะถือหุนและดําเนินการให นายวรินทร นฤหลา นายสุรินทร นฤหลา นายอมรินทร  
นฤหลา นายลักษณ นฤหลา และนายราชวิน นฤหลา ถือหุนในบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด รวมกัน 
ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 99.99 ทั้งนี้ ผูใหสัญญาจะไมจําหนาย จาย โอนหรือกอภาระผูกพันใดๆ  
ในหุนดังกลาวทั้งหมดหรือแตบางสวน และมิไดกระทําการประการอื่นใด อันมีผลทําใหหุนของ บริษัท  
บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด และ/หรือ อํานาจการจัดการงานของ บริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด ตกไปอยูกับ
บุคคลอื่น  

การดําเนินการ :  ปฏิบัติตามสัญญา  

3. การควบคุมใหมีการปฏิบัติตามสัญญา 

ขอกําหนด  : ผูใหสัญญาตกลงควบคุม ดูแล และดําเนินการใดๆ ที่จําเปนในการปองกัน และเยียวยา เพื่อใหบริษัท  
ควอลิต้ี อินน จํากัด และ บริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด และคูสัญญาตามสัญญาที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาที่บุคคลดังกลาวเปนคูสัญญากับกองทุนรวมอยางเครงครัด  

การดําเนินการ :  ปฏิบัติตามสัญญา  

เนื่องจากตามขอกําหนดของสัญญาเชาชวง บริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด ตกลงจะไมกอหนี้หรือ 
ภาระผูกพันใด ๆ เกิน 20 ลานบาท แตในระหวางป 2555 บริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด ไดกอหนี้เกินกวา 
20 ลานบาท ดังนั้นผูใหสัญญาจึงดําเนินการให บริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด เพิ่มทุนเพื่อนําเงินเพิ่มทุน
ดังกลาวไปชาํระเงินกูดังกลาว ซึ่งทําใหเงินกูเปนไปตามที่กําหนดในสัญญาเชาชวงแลว 
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4.  การวางหนังสือค้ําประกันใหแกกองทุนรวม 

ขอกําหนด  :  ผูใหสัญญาตกลงจะจัดใหมีการวางหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชยในประเทศ ในวงเงิน 
ค้ําประกันจํานวน 100 ลานบาท ที่ระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชน ทั้งนี้เพื่อเปนการประกันการ
ชําระคาเชาตามสัญญาเชาชวงเปนระยะเวลา 5 ป โดยกองทุนรวมมีสทิธิเรียกรองเงินตามหนังสือค้ําประกัน
เพื่อนํามาชําระคาเชาที่รับประกัน และ/หรือคาเสียหายใดๆ ตามสัญญาเชาชวงและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

การดําเนินการ :  ปฏิบัติตามสัญญา 

5. การประกันคาเชาที่รับประกันรายปตามสัญญาเชาชวง 

ขอกําหนด  : ผูใหสัญญาตกลงรับประกันวา คาเชาซึ่งบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด จะตองชําระใหกับกองทุนรวม 
ตามสัญญาเชาชวง จะไมตํ่ากวาคาเชาที่รับประกันรายป (ซึ่งในป 2555 คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 163.48 
ลานบาท)  

การดําเนินการ :  ปฏิบัติตามสัญญา 

รายไดคาเชาที่กองทุนรวมไดรับจริงจากสัญญาเชาชวงในป 2555 ที่บริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด ชําระ
ใหแกกองทุนรวมตามสัญญาเชาชวง มีจํานวน 134.01 ลานบาท (ประกอบไปดวยคาเชาคงที่จํานวน 124.34 
ลานบาท และคาเชาแปรผันจํานวน 9.67 ลานบาท) ซึ่งต่ํากวาจํานวนคาเชาที่รับประกันตามสัญญากระทํา
การอยู 29.47 ลานบาท ดังนั้นผูใหสัญญาจึงมีหนาที่ที่จะตองดําเนินการใหบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด 
ทําการชําระคาเชาสวนเพิ่มที่รับประกัน จํานวน 42.52 ลานบาท ใหแกกองทุนรวม  

แตทั้งนี้เนื่องจากผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดมีมติใหผอนผันระยะเวลาการชําระเงินจํานวน
ดังกลาว โดยคาเชาที่รับประกันรายปสวนที่ 1 จํานวน 22.27 ลานบาท ครบกําหนดชําระภายในวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2555 ซึ่งผูใหสัญญาไดดําเนินการใหบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด ทําการชําระคาเชาดังกลาว
แลว สําหรับคาเชาที่รับประกันรายปสวนที่ 2 และสวนที่ 3 จํานวนเงินรวม 11.61 ลานบาท จะครบกําหนด
ชําระภายในวันที่ 16 มีนาคม 2556 ซึ่งปจจุบันยังไมครบกําหนดระยะเวลาการชําระเงินที่ผอนผันให
ดังกลาว   

 
ความเห็นของบริษัทจัดการเก่ียวกับความสามารถของผูรับประกันรายไดในการปฏิบัติตามสัญญา 
ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปถัดไป 
 
ไมแสดงความเห็น 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลติี้ 

รายงานสภาวะของธรุกิจอสงัหาริมทรัพยและแนวโนม 

อุปสงค  

 จํานวนนักทองเที่ยวของกรุงเทพมหานคร (นักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาทางสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอน
เมือง) ในชวงป 2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 20,339,990 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 15.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน1 โดยนักทองเที่ยว
จากประเทศจีน เกาหลีใต และญี่ปุน ถือเปนนักทองเที่ยวหลักที่เขามาทองเที่ยวในไทยมากกวา 1 ลานคน รวมถึงนักทองเที่ยวจาก
ยุโรปที่เพิ่มมากขึ้นเชนกัน2 สงผลใหอัตราการเขาพักที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้นักทองเที่ยวกลุมสัมมนายังเติบโตดีจากผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจเอกชนที่เติบโตดีขึ้นและการใชจายของภาครัฐ สงผลใหโรงแรมหลายแหงลงทุนขยายพื้นที่จัดประชุมสัมมนา
เพื่อรองรับในอนาคต3 ตางจากชวง 2 ปที่ผานมาที่ธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรมตองประสบปญหาการเมืองและอุทกภัย ทําใหธุรกิจ
ทองเที่ยวและโรงแรมไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  

อุปทาน  

 ณ สิ้นป 2555 จํานวนหองพักของโรงแรมในกรุงเทพ มีจํานวนทั้งสิ้น 34,971 หอง เพิ่มขึ้นรอยละ 10 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน โดยแบงเปนยานตางๆ ในใจกลางเมืองดังนี้  

ยาน/บริเวณ จํานวนหองพัก (หอง) สัดสวนหองพักในตลาด (%) 
เพลินจิตและสุขุมวิท 21,942 63 
สีลม / สาทร 7,860 22 
ริมแมน้ํา 5,169 15 

ตารางการจัดแบงประเภทของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 

ประเภทโรงแรม ชวงของอัตราคาหองพัก จํานวนหองพัก (หอง) สัดสวนหองพักในตลาด (%) 
หรูหรา เกินกวา 5,500 บาทขึ้นไป 6,464 18.5 
ช้ันหนึ่ง ระหวาง 4,500 – 5,500 บาท 7,717 22.1 
กลาง ระหวาง 2,500 – 4,500 บาท 15,693 44.9 
ประหยัด ระหวาง 1,000 – 2,500 บาท 5,097 14.5 
หมายเหตุ: บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด ไดจัดแบงประเภทของโรงแรม จากระดับอัตราคาหองพักของโรงแรม
ในกรุงเทพมหานคร 

 โรงแรมอมารี บูเลอวารด ถือไดวาเปนโรงแรมระดับกลาง เมื่อเทียบกับตลาดโรงแรมในกรุงเทพมหานครทั้งหมดแลว 
โรงแรมระดับกลางยานใจกลางเมือง ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 15,693 หอง เพิ่มขึ้นรอยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยแบงเปนยาน
ตางๆ ในใจกลางเมืองดังนี้ 

ยาน/บริเวณ จํานวนหองพัก (หอง) สัดสวนหองพักในตลาด (%) 
เพลินจิตและสุขุมวิท 11,393 72.6 
สีลม / สาทร 3,033 19.3 
ริมแมน้ํา 1,267 8.1 

                                                           
1 รายงานวิจัยไตรมาส 4 ป 2556; บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั 
2 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
3 รายงานแนวโนมธุรกิจ; ฉบับเดือนมกราคม 2556; ธนาคารแหงประเทศไทย 
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 สําหรับป 2556 คาดวาจํานวนหองพักของโรงแรมในกรุงเทพจะเพิ่มขึ้น 5,145 หอง หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.7 ทั้งนี้ หองพัก
ที่เปดใหมจะมีสัดสวนอยูในบริเวณเพลินจิตและสุขุมวิทคอนขางมาก 

 นอกจากนี้ พ้ืนที่เพลินจิตและสุขุมวิทยังคงเปนบริเวณที่ไดรับความนิยมทั้งจากนักธุรกิจและนักทองเที่ยว เนื่องจากความ
สะดวกสบายของระบบขนสงมวลชนขนาดใหญและสถานที่สําคัญที่รายลอมโดยรอบ ทําใหมีอุปทานของโรงแรมระดับนี้อยูมาก
ที่สุด  

อัตราการเขาพักและอัตราคาหองพัก 

 อัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร ป 2555 เทากับ รอยละ 70.6  เพิ่มขึ้นรอยละ 11.2 จากชวงเดียวกัน
ของปกอน ทั้งนี้ เนื่องมาจากจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่หล่ังไหลเขามาเปนจํานวนมากอยางตอเนื่อง  

 อัตราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมในกรุงเทพมหานครสําหรับทั้งป 2555 เทากับ 3,019 บาทตอหองตอคืน เพิ่มขึ้นจาก
อัตรา 2,993 บาทในป 2554 รอยละ 0.9 เนื่องจากปจจุบันมีโรงแรมเปดใหมจํานวนมาก เพื่อรองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึง
เปนเหตุใหอัตราคาหองพักของโรงแรมที่ที่มีอยูในตลาดไมสามารถปรับเพิ่มอัตราคาหองพักไดมากนัก  

 รายไดตอหอง (RevPAR) ของโรงแรมในกรุงเทพมหานครสําหรับป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 11.9 อยูที่ 2,134 บาทจาก 1,907 
บาทตอหองตอคืนในปกอนหนา4  

แนวโนมในอนาคต   

 ธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรมมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องจากการสงเสริมของภาครัฐและภาคเอกชน จึงคาดการณได
วานักทองเที่ยวจะขยายตัวดี ตามความเชื่อมั่นของผูบริโภค ธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้น และการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ยังมี
การขยายเที่ยวบินและเสนทางการบินทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐและเอกชน 
ผูประกอบการคาดการณวาในระยะตอไปธุรกิจทองเที่ยวจะไดรับผลประโยชนเพิ่มขึ้นจากการเขาสู AEC5  

สําหรับคาดการณการทองเที่ยวในป 2556 นั้น การทองเที่ยวแหงประเทศไทยคาดวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวในประเทศ
เพิ่มขึ้น รอยละ 3 และรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากป 2555 สวนนักทองเที่ยวตางประเทศคาดวาจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นรอยละ 8 และมี
รายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 13 

ทั้งนี้สิ่งที่ผูประกอบการทองเที่ยวยังกังวลในป 2556 ไดแก ความขัดแยงทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงคาเงิน
บาทที่อาจจะแข็งคาขึ้นจากการแกไขปญหาของสหรัฐ และที่สําคัญคือปญหาดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยวที่อาจจะทําให
ภาพพจนของประเทศเสียหาย6 

                                                           
4 รายงานวิจัยไตรมาส 4 ป 2556; บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั 
5 รายงานแนวโนมธุรกิจ; ฉบับเดือนมกราคม 2556; ธนาคารแหงประเทศไทย 
6 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลติี้ 
ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงิน 
หนวย : พันบาท 

รอยละของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 

คาธรรมเนียมการจัดการ1 6,448.87  0.32  

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน1 429.92  0.02  

คาธรรมเนียมนายทะเบียน1 1,074.81  0.05  

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี1 723.34  0.04  

คาใชจายจัดตั้งกองทุนตัดจาย1 10,665.33  0.52  

คาธรรมเนียมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตัดจาย1 107.15  0.01  

คาธรรมเนียมการประเมินราคาทรัพยสิน1 128.40  0.01  

คาใชจายโฆษณา ประชาสัมพันธ1,2 141.87  0.01  

คาใชจายอื่นๆ1 219.09  0.01  

รวมคาใชจายทั้งหมด 19,938.78  0.99  

หมายเหตุ  1. คาธรรมเนียมและคาใชจายซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวดวย   1973742404 

 2. รวมคาใชจายในการจัดทําและเผยแพรขอมูลตางๆ ของกองทุนผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการแลว   
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลติี้ 
รายชื่อผูจดัการกองทุนรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 

ลําดับที่ รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม 

ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
1 นางสาวศิริเพ็ญ   หวังดํารงเวศ * 
2 นายสุทธิพันธ  กรีมหา 
3 นายเขมทัต ศรทัตต   
4 นางสาววรรณพรรธน  นอมกลอม 

ผูจัดการกองทุนรวม (สวนสภาพคลองของกองทุน) 
1 นายจุมพล   สายมาลา 
2 นายมนรัฐ  ผดุงสิทธิ์  
3 นายจารุวัตร  ปรีดิ์เปรมกุล 
4 นางสาวศิริพรรณ  สุทธาโรจน 
5 นางสาวลินดา  อุบลเรียบรอย 
6 นางสาวพัชราภา  มหัทธนกุล 
7 นายวีรยุทธ  หลีละเมียร 
8 นายอรุณศักดิ์  จรูญวงศนิรมล 
9 นางสาวทิพยวดี  อภิชัยสิริ  

* วันหยุดปฏิบัติหนาที่ : 6 สิงหาคม 2555 

 

 
รายงานรายชือ่ของบุคคลที่เกีย่วของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม 

ภายใตการจัดการของ บลจ. ไอเอ็นจ ี(ประเทศไทย) จํากัด 
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 

ลําดับที่ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม 
1 บริษัทจัดการอื่นที่มีผูถือหุนเปนบุคคลที่ถือหุนของบริษัทจัดการเกินรอยละหาของจํานวน

หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจัดการ 

“ผูลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษัทจัดการโดยตรง  
หรือที่ Website ของบริษัทจัดการ (www.ingfunds.co.th) และสํานักงาน ก.ล.ต.(www.sec.or.th)” 
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ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทน 

 บทวิเคราะหซึ่งรวมถึง บทวิเคราะหในตัวบริษัทเชิงลึก การวิเคราะหภาพรวมและแนวโนมอุตสาหกรรม และภาวะเศรษฐกิจ 
การเมืองที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน 

 การใหขอมูลที่เฉพาะเจาะจง ไดแก การรองขอใหขอมูลตางๆ นอกเหนือจากบทวิเคราะหประจําวันที่ไดรับ ซึ่งเปนประโยชน
ในการตัดสินใจในการลงทุน  

 การจัดทําประชุมทางโทรศัพทกับนักวิเคราะหในบริษัทที่กองทุนใหความสนใจ 

 การเขามานําเสนอประเด็นที่นาสนใจที่ทางบริษัทหลักทรัพยทําการศึกษา 

 รายงานขาวหรือเหตุการณทันดวนที่มีผลตอภาวะตลาดหลักทรัพยระหวางวัน 

 จัดสัมมนาตางๆ ทั้งกับตัวบริษัทที่เปนที่สนใจ รวมถึงประเด็นที่เปนที่สนใจ โดยใหผูดําเนินรายการเปนตัวบุคคลที่เกี่ยวของ
กับประเด็นดังกลาวโดยตรง เชน นักกฎหมาย หรือตัวแทนจากภาครัฐ/องคกรที่ เกี่ยวของ ซึ่งจะใหขอมูลในเชิงลึก
ประกอบการตัดสินใจการลงทุนในประเด็นดังกลาว 

 จัดเยี่ยมชมบริษัทตามรองขอในตัวบริษัทที่กองทุนมีความสนใจ รวมถึงตองการทราบความคืบหนาในการดําเนินงานหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริษัทดังกลาว โดยบริษัทหลักทรัพยฯ จะจัดนัดใหพบ/เสวนา กับผูบริหารซึ่งสามารถใหขอมูล
ในฐานะผูประกอบการอยางแทจริง 

รายชื่อบุคคลผูใหบริการที่ใหผลประโยชนตอบแทนแกกองทุน 

 บริษัทหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทหลกัทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพยเครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 
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บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ซิต้ีคอรป (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

 ธนาคารพาณิชย - ในประเทศ 

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)  

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร แลนด แอน เฮาส จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารพาณิชย - สาขาของธนาคารตางประเทศ 

ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.  

ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส  

ธนาคาร โอเวอรซี-ไชนีสแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด 

ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด  

ธนาคาร ซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
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ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอรปอเรท แอนด อินเวสเมนท แบงก สาขากรุงเทพฯ 

ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด 

ธนาคาร มิซูโฮ คอรปอเรต จํากัด 

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงคก้ิง คอรปอเรชั่น 

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส 

ธนาคาร แหงโนวาสโกเทีย 

 บริษัทอื่นๆ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอน็จี (ประเทศไทย) จํากัด 

ประวัติ 

จดทะเบียนเมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  2539  ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ชําระแลวเต็มมูลคา ไดรับ
ใบอนุญาตการดําเนินธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ 011/2539 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2540 และหลังจากที่กลุมไอเอ็นจี ซึ่งเปนกลุมธุรกิจ
การเงินของประเทศเนเธอรแลนดกลายเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ จึงไดดําเนินการเปลี่ยนช่ือบริษัท
เปน “บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด” เมื่อเดือนเมษายน 2542 และ
ปจจุบันบริษัทไดเปลี่ยนช่ือเปน “บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด” เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2546 

ปจจุบันบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด นับเปนบริษัทในเครือขายของ
กลุมไอเอ็นจี แหงประเทศเนเธอรแลนด  ซึ่งดําเนินธุรกิจทางดานการธนาคาร  ธุรกิจประกัน  ธุรกิจการ
จัดการลงทุนทั่วโลก 

สถานที่ต้ังสํานักงาน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด  
เลขที่ 130 - 132  อาคารสินธร ทาวเวอร 3 ช้ัน 15 และ 17  
ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330 
โทรศัพท (02) 688-7777   โทรสาร (02) 688-7707-8  
www.ingfunds.co.th 
 

 




