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สวนสรุปขอมลูสําคัญ 

กองทุนรวมสทิธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ 

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือ              
นอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได  นอกจากนี้ รายไดหลักของกองทุนรวมน้ีจะขึ้นอยูกับรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย           
ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาถึงขอมูลของอสังหาริมทรัพย ความสามารถของผูบริหารอสังหาริมทรัพย และสภาพธุรกิจ
การใหเชาอสังหาริมทรัพย  รวมทั้งศึกษาปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน 

 กองทุนรวมน้ีลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  ซึ่งมูลคาของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอาจลดลงตามระยะเวลา          
การเชาที่เหลือนอยลงไปทุกขณะ ซึ่งจะมีผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามสวนดวย   และเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาตามสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมไดลงทุนไว  มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนยบาทได             
และกองทุนรวมนี้ไมไดสํารองเงินทุนไวสําหรับการจายคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือมีการเลิกกองทุนรวม  
อยางไรก็ดี ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยบริษัทจัดการอาจจะจายคืนเงินลงทุนบางสวนหรือ
ท้ังหมดใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการจายเงินปนผล หรือการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกอนการเลิก                  
กองทุนรวมก็ได 

   ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต             
และเม่ือมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน 

 

• ชื่อโครงการจัดการ :   กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 

• ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :   Quality Hospitality Leasehold  Property Fund   

• ชื่อยอ :     QHOP 

• ประเภทโครงการ :            กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน    
 โดยบริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อใหรับ
 หนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน     

• ลักษณะโครงการ :     ระบุเฉพาะเจาะจง 

• อายุโครงการ :     ไมกําหนดอายุโครงการ 

• วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม :       

      -  อนุมัติจัดตั้งโครงการ :    21 มกราคม 2551  

      -  อนุมัติการแกไขโครงการ :   11 กุมภาพันธ 2551 

• วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน : ระหวางวันที่ 3 มีนาคม 2551  ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2551 
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ลักษณะสําคัญของกองทุนรวม 
 

Q :  กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด ?  

A :  เงินที่นํามาลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย   ควรจะเปนเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว 

เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนรวมซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีรายไดประจํา
ในรูปคาเชา    กองทุนรวมนี้จึงอาจเหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการรายไดประจําที่ขึ้นอยู กับสภาวะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย  โดยผูลงทุนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผลจากรายไดที่เกิดจากการดําเนินการของ
อสังหาริมทรัพย  และ/หรือกําไรที่อาจไดรับจากการขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย      

 นอกจากนี้  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุน
อาจขาดสภาพคลองในการซื้อขาย 

Q :  กองทุนรวมนี้ เปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแบบใด ?  

A :  การลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิ ต้ี  ฮอสพิทอลลิ ต้ี   เปนการลงทุนโดยการเชา
อสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนอาคารโรงแรม (Hotel) จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการโรงแรมอมารี บูเลอวารด (Amari 
Boulevard Hotel) เปนระยะเวลา 30 ป 

ทั้งนี้  การลงทุนในสิทธิการเชา (Lease Hold)  คือ กองทุนรวมไมมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน  แตมีสิทธิที่
จะหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว  โดยการใหผูอื่นเชาในชวงระยะเวลาที่ทําสัญญากับเจาของกรรมสิทธิ์
เทานั้น  โดยเมื่อครบกําหนดสัญญาดังกลาว กองทุนรวมไมสามารถจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้นไดอีก   
และตองคืนอสังหาริมทรัพยนั้นแกเจาของกรรมสิทธิ์  

การลงทุนแบบ Lease Hold นี้  มูลคาของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมจะลดลงไปเรื่อยๆจนถึงวันครบ
กําหนดสัญญเชา  และมูลคาหนวยลงทุนจะคอยๆ ลดลงจนถึงศูนยบาทได     
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Q :  กองทุนรวมนี้จะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใด และมีรายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนอยางไร ? 

A : การลงทุนคร้ังแรก: 

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

โครงการโรงแรมอมารี บูเลอวารด (Amari Boulevard Hotel) 

1. ขอมูลท่ัวไปและที่ต้ังของโรงแรมอมารี บูเลอวารด (Amari Boulevard Hotel)  

 โรงแรมอมารี บูเลอวารด เปนโรงแรมระดับ 4 ดาว ซึ่งไดรับการจัดอันดับจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ประกอบดวยหองพักแบบ Superior, Deluxe และ Suite จํานวนรวม 315 หอง รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก 
อาทิเชน หองอาหาร ศูนยออกกําลังกาย (fitness) หองจัดเลี้ยง บริการซักรีด  ตลอดจนศูนยบริการขอมูลธุรกิจ 
อินเตอรเน็ต 24 ชม. และรานคา เปนตน 

 โรงแรมอมารี  บูเลอวารด  ต้ังอยู เลขที่  2 ซอยสุขุมวิท  5 ( เลิศสิน  1) แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร   ซึ่งถนนสุขุมวิทถือเปนถนนสายธุรกิจหลักสายหนึ่งที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร เปนที่ต้ัง
ของอาคารสํานักงาน ศูนยการคา รานอาหาร โรงภาพยนตร ธนาคาร รวมถึงรานคาตางๆ มากมาย  นอกจากนี้
ยังมีการคมนาคมและสาธารณูปโภคที่เปนระบบ  โดยอยูในบริเวณโครงขายสถานีรถไฟฟา BTS สถานี
รถไฟฟาใตดิน ตลอดจนทางขึ้นลงทางดวนสุขุมวิท 
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2. ลักษณะอาคาร  ระบบวิศวกรรม  และระบบสาธารณูปโภค 

 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 และมีพ้ืนที่ใชสอย
ทั้งสิ้นประมาณ 30,315 ตารางเมตร โดยอาคารโรงแรมไดสรางเสร็จและเปดดําเนินกิจการเมื่อเดือนสิงหาคม 
2532 และมีการดูแล ซอมแซม และปรับปรุงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2541 ถึงป 2547 

ระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม ประกอบดวย ลิฟทจํานวน 7 ชุด  เปนลิฟทโดยสารจํานวน 5 ชุด และลิฟท
ขนของจํานวน 2 ชุด ระบบผลิตกระแสไฟฟาฉุกเฉิน และระบบปองกันอัคคีภัยและสปริงเกอรในอาคาร 

3. การบริหารจัดการโรงแรม 

 โรงแรมอมารี บูเลอวารด  ปจจุบันดําเนินการบริหารโดย Amari Hotels and Resorts Co., Ltd.  ภายใตสัญญา
บริหารจัดการซึ่งทําขึ้นระหวาง บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด  ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย  กับ  
Siam Lodges Co., Ltd.  ซึ่งตอมาเปลี่ยนช่ือเปน Amari Hotels and Resorts Co., Ltd.  (“อมารี”)โดยไดเริ่ม            
ทําสัญญาตกลงวาจางอมารี เขาบริหารจัดการโรงแรมตั้งแตป 2532 และการตออายุสัญญาลาสุดจะครบกําหนด
ในป 2554 

4. สถานภาพและอัตราการเขาพัก (Occupancy Rate)  5 ปยอนหลังของโรงแรมอมารี  บูเลอวารด 

 ในป 2549 โรงแรมอมารี บูเลอวารด  ที่กองทุนรวมจะเชามีอัตราการเขาพักเฉลี่ยรอยละ 74.70 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 2545 2546 2547 2548 2549 

รายไดคาหองพัก (ลานบาท) 183 177 236 259 284 

อัตราการเขาพักเฉลี่ย (%) 87.80 75.80 79.60 76.70 74.70 

อัตราเฉลี่ยคาหองพัก  ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม (บาท/หอง) 

1,849 2,074 2,634 2,998 3,378 

อั ต ร า เ ฉลี่ ย ค าห อ งพั ก  รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม (บาท/หอง) 

1,978 2,219 2,819 3,208 3,614 
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5. จุดเดนของโรงแรมอมารี บูเลอวารด 

 โรงแรมอมารี บูเลอวารด เปนโรมแรมซึ่งตั้งอยูในจุดศูนยรวมยานธุรกิจ แหลงบันเทิง  และหางสรรพสินคาช้ัน
นําของกรุงเทพฯ มีการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคที่เปนระบบ  มีการบริหารงานภายใตสัญญาบริหาร
จัดการกับอมารี ทําใหนาจะเปนที่มั่นใจไดวาคุณภาพและบริการของโรงแรมจะเปนไปตามมาตรฐานสากล  
เนื่องจากอมารี เปนผูมีประสบการณในการบริหารและจัดการโรงแรม  อีกทั้งในดานการโฆษณา
ประชาสัมพันธนั้น อมารี ไดรวมโรมแรมไวในกิจกรรมดานการตลาดของกลุมอมารี และในสื่อโฆษณาตางๆ 
ซึ่งทําใหช่ือเสียงของโรมแรมเปนที่รูจักและเขาถึงนักทองเที่ยว นักธุรกิจ และผูสนใจอยางกวางขวาง 

6. รายละเอียดของโรงแรมอมารี บูเลอวารด ท่ีกองทุนรวมจะเชา  

 กองทุนรวมจะลงทุนโดยการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางโรงแรมอมารี บูเลอวารด ซึ่งประกอบดวยที่ดินจํานวน
ทั้งสิ้น 18 แปลง (โฉนดที่ดินเลขที่ 10023, 10038, 191276 – 191283 และ 192788 – 192795) เนื้อที่รวมทั้งสิ้น  
2 ไร 57.9 ตารางวา ซึ่งเปนที่ต้ังของโรมแรมอมารี บูเลอวารด และอาคารสิ่งปลูกสรางโรงแรมอมารี บูเลอวารด 
ซึ่งรวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบัดน้ําเสีย และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เปนระยะเวลา 30 ป 
โดยเริ่มจากวันที่กองทุนไดเขาทําสัญญากับบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางโรงแรมอมารี บูเลอวารด และกองทุนรวมจะซื้อบรรดาทรัพยสิน  เครื่องอุปกรณ  และวัสดุตกแตง
ตางๆ ที่ติดตั้งและใชงานภายในโครงการโรงแรมอมารี บูเลอวารด จากบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด ซึ่งเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ 
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โรงแรมอมารี บูเลอวารด ที่กองทุนรวมจะเชามีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 30,315 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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   

*  พื้นที่ใหบริการ ไดแก หองประชุม หองจัดเลี้ยง บริเวณรับแขก (Lobby)   ศูนยออกกําลังกาย (Fitness)   สระวายน้ํา  
รานคา (Retail shops) และสํานักงานผูบริหาร (Back Office) 

** หองเครื่องและพื้นที่อื่นๆ เชน หองเครื่องเครื่องปรับอากาศ หอง Boiler หองอาหารและหองเปลี่ยนเสื้อผาสําหรับ
พนักงาน และพื้นที่เก็บแท็งคน้ําบนชั้นดาดฟา เปนตน 

 *** ราคาคาเชาอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะเชาเทากับ 1,780,000,000 บาท และราคาเฟอรนิเจอรและอุปกรณใน
โครงการที่กองทุนรวมจะซื้อเทากับ 50,000,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,830,000,000 บาท 
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ขอมูลราคาประเมิน 

1. ราคาประเมินของบริษัท ซาลแมนน (ฟารอีสท) จํากัด ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2550 เทากับ 2,210 ลานบาท           
ผูประเมินใชวิธีการประเมินแบบประมาณการรายได (Income Approach) 

2. ราคาประเมินของบริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เทากับ 
2,000 ลานบาท  ผูประเมินใชวิธีการประเมินแบบประมาณการรายได (Income Approach) 

 
สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเชา 

สัญญาเชาจะมีขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญบางสวนดังตอไปนี้ ทั้งนี้ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาตามที่
จะไดตกลงกันตอไป 

 

ผูใหเชา บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด 

ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 

ทรัพยสินที่เชา ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชา 

ระยะเวลาการเชา 30 ป เริ่มนับตั้งแตวันที่ผูใหเชาไดเขาทําสัญญาเชากับกองทุน 

คาเชา กองทุนรวมตกลงชําระคาเชาทรัพยสินที่เชาทั้งจํานวนใหแกผูใหเชา
เปนจํานวน 1,780,000,000 บาทในวันที่จดทะเบียนสิทธิการเชา  

หลักประกัน ผูใหเชาตกลงจะจัดใหมีหลักประกันดังตอไปนี้ตลอดอายุสัญญา
ฉบับนี้ เพื่อประกันการชําระหนี้ การปฏิบัติตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ หรือสัญญากระทําการ และสัญญาหรือ
ขอตกลงอื่นใดที่ผูใหเชา (ไมวาในสถานะใดๆ) เขาทํากับกองทุน
รวม และเพื่อประกันคาเสียหายใดๆ รวมทั้งคาขาดประโยชนจาก
การที่ กองทุนรวมไมสามารถใชทรัพยสินที่ เ ช า ในการหา
ผลประโยชนตามวัตถุประสงคของกองทุนรวม 

 จดจํานองทรัพยสินที่เชาแกกองทุน 

 จัดใหมีการจํานําหุนบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด แกกองทุน 

 การโอนสิทธิแบบมีเงื่อนไขในบัญชีที่จัดใหมีขึ้นสําหรับการ
ดําเนินงานของบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด ใหแกกองทุน 
(ตามเงื่อนไขขางตน) 
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การประกันภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดระยะเวลาของสัญญา ผูใหเชาตกลงที่จะจัดใหมีการประกัน
อัคคีภัย และวินาศภัยตาง ๆ (All Risks) ที่จําเปนและสมควร เพื่อ
คุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชา โดยมีวงเงิน
ประกันไมตํ่ากวาราคาประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑการ
เปลี่ยนใหมสําหรับสิ่งที่เสียหาย (Replacement Cost Evaluation) 
ตามที่ระบุในรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินที่เชาที่จัดทําขึ้น
ฉบับลาสุด ในขณะที่ไดเขาทําสัญญาประกันภัยหรือในขณะที่มีการ
ตออายุกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ โดยการประกันภัยดังกลาวจะระบุ
ใหกองทุนรวมเปนผูเอาประกันรวมและกําหนดใหกองทุนรวมเปน
ผูรับผลประโยชน รวมถึงการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 
Interruption Insurance) โดยมีวงเงินประกันไมตํ่ากวารายไดที่คาดวา
จะไดรับจากทรัพยสินที่เชาเปนระยะเวลา 3 ป หักออกดวยคาใชจาย
ผันแปร เชน คาจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม คาซักแหง เปนตน โดย
การประกันภัยดังกลาวจะระบุใหกองทุนรวมเปนผูเอาประกันรวม 
และกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชน นอกจากนี้ผูใหเชา
ตกลงจะจัดใหมีการทําประกันภัยสําหรับทรัพยสินที่เชาในลักษณะ
การเอาประกันความเสี่ยงภัยบุคคลที่สาม (Public Liabilities) ภายใต
จํานวนทุนประกันขอกําหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมใหความ
เห็นชอบ และกองทุนรวมจะไดเอาประกันภัยคุมครองสิทธิการเชา 
ในกรณีที่กองทุนรวมตองสูญเสียสิทธิการเชากอนสิ้นระยะเวลาที่
ระบุในสัญญาเชา ซึ่งจํานวนเงินเอาประกันสําหรับการประกันภัย
คุมครองสิทธิการเชาจะขึ้นอยูกับมูลคาสิทธิการเชา ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ไปตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของสัญญาเชา โดยจะระบุให
กองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชน 

ทั้งนี้  กองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกันสําหรับการ
ประภัยดังกลาวขางตนแตเพียงฝายเดียว และกองทุนรวมอาจ
มอบหมายหนาที่ในการจัดทําประกันภัยดังกลาวขางตนใหผูเชาชวง
ทรัพยสินที่เชาเปนผูจัดทําตามที่กองทุนรวมเห็นสมควรก็ได 

ทรัพยสินที่เชาเสียหายหรือถูกทําลาย 

1.          เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่
อาคารที่เชาไดรับความเสียหายทั้งหมดหรืออยางมีนัยสําคัญ 
ทําใหไมอาจใชอาคารที่เชาเพื่อประโยชนในการดําเนิน
ธุรกิจไดตอไป ทั้งนี้จะถือวาอาคารที่เชาไดรับความเสียหาย 
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การประกันภัย (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อยางมีนัยสําคัญในกรณีที่พ้ืนที่ของอาคารที่เชาตั้งแตรอยละ 
50 (หาสิบ) ขึ้นไปไมสามารถนําออกใชเพื่อประโยชนใน
การดําเนินธุรกิจไดตอไป คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงที่จะ
ดําเนินการดังตอไปนี้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กองทุนรวม
และผูใหเชาไดรับทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นตออาคารที่
เชาและไดรับขอมูลเกี่ยวกับการจายคาสินไหมทดแทนจาก
บริษัทประกันภัยที่เกี่ยวของ 

(ก) ในกรณีที่เกิดความเสียหายดังกลาวขึ้นในปที่ 1-25
ของระยะเวลาการเชาผูใหเชาตกลงดําเนินการสราง
อาคารหลังใหมขึ้นเพื่อทดแทนอาคารที่เชา หรือ
ซอมแซมอาคารที่เชาดวยคาใชจายของผูใหเชา โดย
กองทุนรวมตกลงที่จะมอบคาสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นจากการประกันอัคคีภัย และวินาศภัยตาง ๆ 
(All Risks) ที่กองทุนรวมไดรับทั้งหมดใหแกผูให
เชาเพื่อนําไปเปนคาใชจายในการกอสรางอาคารขึ้น
ทดแทนอาคารที่ เชาดังกลาว หรือการซอมแซม
ดังกลาว โดยผูใหเชาจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการ
กอสรางหรือซอมแซมภายใตแบบแปลน แผนงาน 
และงบประมาณที่คูสัญญาจะไดตกลงรวมกัน และ
ภายใตหลักเกณฑ  ขอกําหนด  บทบัญญั ติแหง
กฎหมาย หรือทางปฏิบัติโดยทั่วไปที่เกี่ยวของกับ
การกอสราง หรือซอมแซมในขณะนั้น โดยผูใหเชา
จะตองทําการกอสรางหรือซอมแซมใหแลวเสร็จ
ภายใน 3 (สาม) ปนับแตเกิดความเสียหาย และใหถือ
วาสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาตามสัญญาฉบับนี้
ยังคงมีผลตอไปตลอดระยะเวลาที่มีการกอสรางหรือ
ซอมแซมดังกลาวโดยใหถือวาอาคารที่สรางขึ้นใหม
เปนทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ (ทั้งนี้ กองทุน
รวมจะไมมีภาระหนาที่ในการชําระคาเชาเพิ่มเติมอีก
แตอยางใด) 
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การประกันภัย (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข)  ในกรณีที่เกิดความเสียหายดังกลาวขึ้นในปที่ 26-30 
ของระยะเวลาการเชากองทุนรวมมีสิทธิที่จะบอก
เลิกสัญญาเชาฉบับนี้ โดยการแจงใหผูใหเชาทราบ
เปนลายลักษณอักษรภายในระยะเวลาไมเกินกวา  
60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่อาคารที่เชาไดรับความ
เสียหายดังกลาวและตกลงสงมอบเงินคาสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นจากการประกันอัคคีภัย และวินาศ 

 ภัยตาง ๆ (All Risks) ที่กองทุนรวมไดรับจากบริษัท
ประกันเพื่อชดเชยคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกทรัพยสินที่
เชาใหแกผูใหเชาภายใน 30 วันนับแตวันที่กองทุน
รวมไดรับคาสินไหมทดแทน โดยผูใหเชาตกลงคืน
คาเชาลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของระยะเวลา
การเชาที่เหลืออยูใหแกกองทุนรวมภายใน 30 วันนับ
จากวันที่กองทุนรวมบอกเลิกสัญญา 

            ในกรณีที่เกิดความเสียหายดังกลาวขึ้นในปที่ 26-30 
ของระยะเวลาการเชาและกองทุนรวมไมประสงคจะ
บอกเลิกสัญญาเชาฉบับนี้ ใหนําความในขอ (ก)  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

2.  ภายใตบังคับของขอ 3. และเวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตก
ลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่อาคารที่เชาไดรับความเสียหายแต
เพียงบางสวนไมวาดวยเหตุใดๆ โดยยังคงสามารถใชอาคาร
ที่เชาบางสวนที่ไมเสียหายเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
ตอไปได ผูใหเชาตกลงจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการ
ซอมแซมอาคารที่เชาดวยคาใชจายของผูใหเชา โดยกองทุน
รวมตกลงที่จะมอบคาสินไหมทดแทนพื้นฐานที่เกิดขึ้นจาก
การประกันอัคคีภัย และวินาศภัยตาง ๆ (All Risks) ที่
กองทุนรวมไดรับทั้งหมดใหแกผูให เชาเพื่อนําไปเปน
คาใชจายในการซอมแซมอาคารที่เชาดังกลาว โดยผูใหเชา
จะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการซอมแซมภายใตแบบแปลน 
แผนงาน และงบประมาณที่คูสัญญาจะไดตกลงรวมกันและ
จะทําการซอมแซมใหแลวเสร็จภายใน 1 (หนึ่ง) ปนับแตเกิด
ความเสียหายดังกลาว   



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน  
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 
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การประกันภัย (ตอ) 

 

3. เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่ 
คากอสราง หรือคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การกอสราง และ/หรือการซอมแซมอาคารที่เชา มีจํานวน
เกินกว าค าสินไหมทดแทนพื้นฐานที่ ได รับจากการ
ประกันภัยดังกลาวหรือไมเพียงพอสําหรับการดําเนินการ
ซ อมแซม  ผู ให เ ช า ตกลงจะรั บผิ ดชอบค าก อสร า ง  
คาซอมแซม และ/หรือคาใชจายสวนที่เกินดังกลาว  

4. กอนการใชสิทธิในขอ 1. ดังกลาว กองทุนรวมสงวนสิทธิที่
จะเสนอการดําเนินการดังกลาวเพ่ือใหที่ประชุมผูถือหนวย
ลงทุนพิจารณาอนุมัติกอน 

สิทธิในการปฏิเสธ 

กอนสําหรับการเชาตอ 

 

ในระหวางระยะเวลาการเชาจนถึงระยะเวลา 3 (สาม)  ป นับจาก
สัญญาเชาฉบับนี้สิ้นสุดลง ในกรณีที่ผูใหเชามีความประสงคที่จะนํา
ทรัพยสินที่ เชาออกใหบุคคลอื่นเชาภายหลังจากครบกําหนด
ระยะเวลาการเชาตามที่ระบุไวในสัญญานี้แลว ผูใหเชา ตกลงให
สิทธิกองทุนรวมที่จะเชาตอกอนบุคคลอื่น (Right of First Refusal) 
ในการเชาทรัพยสินที่เชาจากผูใหเชา 

สิทธิในการปฏิเสธ 
กอนสําหรับการ
ลงทุนในทรัพยสิน
อ่ืน 

ภายในระยะเวลา 3 (สาม) ป นับจากวันที่ไดมีการจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
กรณีที่ผูใหเชามีความประสงคที่จะนําที่ดินเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3 ไร  
2 งาน 83 ตารางวาอันเปนที่ต้ังของอาคารโรงแรมเชอราตัน แกรนด 
สุขุมวิท รวมทั้งอาคารที่ต้ังอยูบนที่ดินดังกลาว ปจจุบันไดแกอาคาร
เ ล ขที่  2 5 0  ถนนสุ ขุ ม วิ ท  แขว งคลอ ง เ ต ย  เ ข ตคลอ ง เ ต ย 
กรุงเทพมหานคร ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญออกใหกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยอื่นเชา หรือขายใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
อื่น ผูใหเชา ตกลงใหสิทธิกองทุนรวมที่จะเชา หรือซื้อจากผูใหเชา
กอนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอื่น (Right of First Refusal) 

 

(โปรดศึกษารายละเอียดในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการ – “ขอ 3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน”) 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน  
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 
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Q :  วิธีการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเปนอยางไร และนโยบายการบริหาร 
อสังหาริมทรัพยเปนอยางไร ? 

A : การลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม เปนการลงทุนโดยการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของโรงแรม โดยมี
ระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่กองทุนรวมไดเขาทําสัญญาเชากับบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด ซึ่งเปนเจาของ
อสังหาริมทรัพย  ตอสํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ และนําอสังหาริมทรัพยที่เชาดังกลาวออกใหเชาชวงแกผูประกอบ
กิจการโรงแรม ซึ่งไดแก บริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด   ซึ่งผูถือหุนหลายรายของบริษัท อันไดแก นายกิรินทร              
นฤหลา นายนรินทร นฤหลา นายวรินทร นฤหลา และนายลักษณ นฤหลา เปนผูถือหุนในบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด 
นอกจากนั้น นายกิรินทร นฤหลา และนายนรินทร นฤหลา ยังทําหนาที่กรรมการบริษัทของบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด 
ดวย เพื่อนําไปจัดหาผลประโยชนและจายคาตอบแทนใหแกกองทุนรวม นอกจากนี้กองทุนรวมจะซื้อเฟอรนิเจอรและ
อุปกรณที่จําเปนสําหรับโครงการโรงแรมจากบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด และนําเฟอรนิเจอรและอุปกรณดังกลาวจัดให
เชาแกบริษัท  บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด ตอไป 

ทั้งนี้ ในการนําอสังหาริมทรัพยออกใหเชาชวงแกผูประกอบการดังกลาว กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาใหเชาชวงมี
กําหนดระยะเวลาการเชาคราวละ 3 ป โดยคิดคาเชาคงที่และคาเชาแปรผัน ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 3.2.4 
สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน นอกจากนี้ ตาม
สัญญากระทําการระหวางนายกิรินทร นฤหลาและนายนรินทร นฤหลา ในฐานะกรรมการบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล 
จํากัด  กับกองทุนรวม  จะมีการกําหนดใหมีการประกันคาเชาที่รับประกันรายปขั้นต่ําเปนจํานวนประมาณ 
173,044,241 บาท ตอป สําหรับระยะเวลาการเชาปที่ 1 และปที่ 2 และเปนจํานวนประมาณ 163,479,241 บาท ตอป
สําหรับระยะเวลาการเชาปที่ 3 ปที่ 4  และปที่ 5 โดยนายกิรินทร นฤหลาและนายนรินทร นฤหลา จะตกลงวางเงิน
ประกันเปนหนังสือค้ําประกัน ที่ออกโดยธนาคารพาณิชยในประเทศ ในวงเงินค้ําประกันจํานวน 100,000,000 บาท ที่
ระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชนใหแกกองทุนรวม สําหรับระยะเวลาการเชาทั้งหมดไมเกิน 5 ปดังกลาว อนึ่ง 
นายกิรินทร นฤหลาและนายนรินทร นฤหลา อาจดําเนินการวางหนังสือค้ําประกันดวยตนเองหรือกําหนดใหบุคคลอื่น
เปนผูวางหนังสือค้ําประกันก็ได   

นอกจากนี้ ผูเชาชวงตกลงใหคํามั่นแกกองทุนรวมวาจะเชาทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีความ
ประสงคและไดใชสิทธิในการเรียกใหผูเชาชวงเชาทรัพยสินที่เชาตอไปภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเชาชวง แตทั้งนี้จะ
ตอออกไปไดไมเกิน 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ป โดยขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ จะเหมือนกับสัญญาเชาชวงเดิมทุกประการ 
รวมถึงสิทธิในการขอตออายุสัญญาเชาชวงออกไปอีกครั้งละ 3 ป นับจากวันสิ้นสุดของสัญญาเชาชวงแตละฉบับ ทั้งนี้ 
คาเชาคงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดหากกองทุนรวมและผูเชาชวงจะไดตกลงกันเปนอยางอื่น อนึ่ง กองทุนรวมอาจ
พิจารณาใหผูเชาชวงเชาทรัพยสินที่เชาตอไปภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเชาชวง ในกรณีที่ผูเชาชวงไมไดปฏิบัติผิด
ขอกําหนดใดๆ ในสัญญาเชาชวง โดยในกรณีที่กองทุนรวมประสงคจะใหผูเชาชวงเชาทรัพยสินที่เชาตอ กองทุนรวม
จะตองบอกกลาวใหผูเชาชวงทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน กอนวันสิ้นสุดอายุสัญญาเชาชวง  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูเชาชวงใหมนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาชวงซึ่งรวมถึง
วิธีการคํานวณคาเชาดวย  

(โปรดศึกษารายชื่อผูถือหุนบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด และรายชื่อผูถือหุนบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด  
ในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการ - ภาคผนวก)



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน  
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ทั้งนี้ รายละเอียดการลงทุนและการจัดหาประโยชนสามารถสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้ 

 

 
 
 

สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน 

ในการจัดหาผลประโยชนจากโครงการ กองทุนรวมจะใหเชาชวงแกบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด โดยสัญญาเชาชวง
จะมีขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญบางสวนดังตอไปนี้ ทั้งนี้ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาชวงตามที่จะได
ตกลงกันตอไป  

 

ผูใหเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 

ผูเชาชวง บริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด 

ทรัพยสินที่เชา ที่ดินที่เชา อาคารที่เชา และเฟอรนิเจอรและอุปกรณ 

ระยะเวลาการเชา 3 ป นับตั้งแตวันที่ผูเชาชวงเขาทําสัญญากับกองทุนรวม เวนแตกองทุน
รวมไดใชสิทธิตออายุสัญญาตอไป 

คาเชา 

 

 

 

 

 

 

(ก) คาเชาคงท่ี 

ผูเชาชวงตกลงที่จะชําระคาเชาคงที่ในอัตรา  124,345,008 บาท  ตอป  

ในกรณีที่ไดมีการตออายุสัญญาฉบับนี้ออกไปตามขอกําหนดและเงื่อนไข
ของสัญญานี้ ผูเชาชวงตกลงที่จะชําระคาเชาคงที่ในอัตรา  124,345,008 
บาทตอป โดยแบงจายเปนรายเดือน เดือนละ 10,362,084 บาท 
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คาเชา (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข)  คาเชาแปรผัน 

ตลอดระยะเวลาการเชาตามสัญญานี้หรือในกรณีที่ไดมีการตออายุสัญญา
นี้ออกไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ ผูเชาชวงตกลงที่จะ
ชําระคาเชาแปรผันเปนรายเดือน โดยคํานวณไดดังนี้ 

คาเชาแปรผัน =  [ ก x ( ข – ค – ง – จ – ฉ – ช )] + ฉ 

โดยที่ 

ก =  อัตรารอยละ 85 

ข =  รายไดรวมจากการประกอบกิจการโรงแรมในเดือนนั้น (ตามที่
ปรากฏในขอ (1) ของรายงานงบกําไรขาดทุนที่จัดทําตามรูปแบบ
ของเอกสารแนบทาย) ทั้งนี้ไมรวมรายไดจากการใหเชาพื้นที่ของ
รานคาซึ่งไมเกี่ยวของกับกิจการโรงแรมโดยตรง ในเดือนนั้น 

ค =  ตนทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม ในเดือนนั้น(ตามที่
ปรากฏในขอ (2) ของรายงานงบกําไรขาดทุนที่จัดทําตามรูปแบบ
ของเอกสารแนบทาย) ทั้งนี้ไมรวมตนทุนจากการใหเชาพื้นที่ของ
รานคาซึ่งไมเกี่ยวของกับกิจการโรงแรมโดยตรง ในเดือนนั้น  

ง =  คาใชจายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบกิจการ
โรงแรม ในเดือนนั้น (ตามที่ปรากฏในขอ (4) ของรายงาน งบกําไร
ขาดทุนที่จัดทําตามรูปแบบของเอกสารแนบทาย) 

จ =  คาใชจายรวมการดําเนินงานอื่นจากการประกอบกิจการโรงแรม ใน
เดือนนั้น (ตามที่ปรากฏในขอ (6) ของรายงานงบกําไรขาดทุนที่
จัดทําตามรูปแบบของเอกสารแนบทาย) 

ฉ =  เงินสํารองสําหรับเปนคาใชจายสวนทุน (Capital Expenditures) ซึ่ง
รวมถึงคาใชจายเพิ่มเติม และคาปรับปรุงอาคาร (Renovation Costs)
และการเปลี่ยนแปลงและซื้อเฟอรนิเจอรและอุปกรณที่เชาเพิ่มเติม 
ซึ่งคิดเปนอัตรารอยละ 2.50 ของรายไดรวมจากการประกอบกิจการ
โรงแรม ในเดือนนั้น ซึ่งไมรวมรายไดจากการใหเชาพื้นที่ของ
รานคาซึ่งไมเกี่ยวของกับกิจการโรงแรมโดยตรง  ในเดือนนั้น 
(ตามที่ปรากฏในขอ (8) ของรายงานงบกําไรขาดทุนที่จัดทําตาม
รูปแบบของเอกสารแนบทาย) 
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คาเชา (ตอ) 

 

 

 

 

 

 ทั้งนี้สําหรับระยะเวลาการเชาสอง 2 ปแรก ใหเงินสํารองตามขอ ฉ 
ดังกลาวคิดเปนอัตรารอยละ 2.00 ของรายไดรวมจากการประกอบ
กิจการโรงแรม ในเดือนนั้น ซึ่งไมรวมรายไดจากการใหเชาพ้ืนที่
ของรานคาซึ่งไมเกี่ยวของกับกิจการโรงแรมโดยตรง ในเดือนนั้น 
(ตามที่ปรากฏในขอ (8) ของรายงานงบกําไรขาดทุนที่จัดทําตาม
รูปแบบของเอกสารแนบทาย) 

ช =  อัตราคาเชาคงที่ ในเดือนนั้น ตามที่กําหนดในขอ ก (ตามที่ปรากฏ
ในขอ (10) ของรายงานงบกําไรขาดทุนที่จัดทําตามรูปแบบของ
เอกสารแนบทาย) 

ทั้งนี้ หากผลลัพธรวมของสมการ (ข – ค – ง – จ – ฉ – ช) ตํ่ากวา 0 บาท 
กองทุนรวมตกลงใหผูเชาชวงชําระเฉพาะสวนของเงินสํารองสําหรับเปน
คาใชจายสวนทุน (Capital Expenditures) ซึ่งรวมถึงคาใชจายเพิ่มเติม 
และคาปรับปรุงอาคาร (Renovation Costs)และการเปลี่ยนแปลงและซื้อ
เฟอรนิเจอรและอุปกรณที่เชาเพิ่มเติม (ตามขอ ฉ ขางตน) เปนคาเชาแปร
ผันรายเดือนแกกองทุนรวม 

การตรวจสอบคาเชา ภายใตบังคับของขอกําหนดอื่นในสัญญาเชาชวง ในแตละปคูสัญญา  
ตกลงที่จะตรวจสอบจํานวนคาเชาซึ่งผูเชาชวงไดชําระไปในปบัญชีใดๆ 
จากงบการเงินประจําปของผูเชาชวงซึ่งไดตรวจสอบแลว (“งบการเงินซึ่ง
ไดตรวจสอบแลว”) ในกรณีที่คาเชาทั้งหมดซึ่งผูเชาชวงไดชําระแลวในป
บัญชีใดๆ (“คาเชาซึ่งไดชําระแลว”) มีจํานวนมากกวาคาเชาซึ่งควรจะได
ชําระตามงบการเงินซึ่งไดตรวจสอบแลว (“คาเชาซึ่งตรวจสอบแลว”) 
กองทุนรวมตกลงจะคืนเงินใหแกผูเชาชวงในจํานวนเทากับสวนตาง
ระหวางคาเชาซึ่งไดชําระแลวกับคาเชาซึ่งตรวจสอบแลว ในกรณีที่คาเชา
ซึ่งไดชําระแลวมีจํานวนนอยกวาคาเชาซึ่งตรวจสอบแลว ผูเชาชวงตกลง
จะชําระคืนเงินใหแกกองทุนรวมในจํานวนเทากับสวนตางระหวางคาเชา
ซึ่งตรวจสอบแลวกับคาเชาซึ่งไดชําระแลว  

ทั้งนี้ งบการเงินซึ่งไดตรวจสอบแลวหมายถึงรายงานงบกําไรขาดทุนที่
ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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หนังสือคํ้าประกัน ผูเชาชวงตกลงจะจัดใหมีการวางหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร
พาณิชยในประเทศในวงเงินค้ําประกันจํานวน 100,000,000 บาท ที่ระบุ
ใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชน เพื่อประกันการชําระคาเชาเปน
ระยะเวลา 3 ป นอกจากนี้ในกรณีที่มีการตออายุสัญญาเชาชวงออกไปให
ถือวาหนังสือค้ําประกันสําหรับระยะเวลา 3 ปแรกเปนหนังสือค้ําประกัน
สําหรับสัญญาเชาชวงที่ไดมีการตออายุออกไปอีก 2 ป 

อนึ่ง ตามสัญญากระทําการระหวางนายกิรินทร นฤหลาและนายนรินทร 
นฤหลา   กับกองทุนรวม  จะมีการกําหนดใหมีการประกันคาเชาที่
รับประกันรายปขั้นต่ําเปนจํานวนประมาณ 173,044,241 บาท ตอป 
สําหรับระยะเวลาการเชาปที่ 1 และปที่ 2 และเปนจํานวนประมาณ 
163,479,241 บาท ตอปสําหรับระยะเวลาการเชา ปที่ 3 ปที่ 4  และปที่ 5 
อนึ่ง นายกิรินทร นฤหลาและนายนรินทร นฤหลา อาจดําเนินการวาง
หนังสือค้ําประกันดวยตนเองหรือกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูวางหนังสือ
ค้ําประกันก็ได ทั้งนี้ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญากระทําการ
ตามที่จะไดตกลงกันตอไป 

หลักประกัน ผูเชาชวงตกลงจะจัดใหมีหลักประกันดังตอไปนี้ตลอดอายุสัญญาฉบับนี้ 
ใหแกกองทุนรวมเพื่อประกันการชําระหนี้ การปฏิบัติตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้และสัญญาที่เกี่ยวของ และคาเสียหายใดๆ ที่
อาจเกิดมีขึ้นเนื่องจากการไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้และสัญญาที่
เกี่ยวของ รวมทั้งคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใช
ทรัพยสินที่เชาในการหาผลประโยชนตามวัตถุประสงคแหงสัญญาฉบับนี้
และสัญญาที่ เกี่ ยวของ  โดยผู เช าชวงตกลงจะรับผิดชอบบรรดา
คาธรรมเนียมและคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวทั้งสิ้น 

 ดําเนินการใหบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัดจดจํานองที่ดินที่เชาและ
อาคารที่เชาใหแกกองทุน 

 จัดใหมีการจํานําหุนบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัดแกกองทุน 

 โอนสิทธิในบัญชีที่จัดใหมีขึ้นสําหรับการดําเนินงานของบริษัท  
บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด ใหแกกองทุนรวม 
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สภาพของทรัพยสิน
ท่ีเชา 

กองทุนรวมจะสงมอบทรัพยสินที่เชาใหแกผูเชาชวงในสภาพที่เปนอยู ณ 
วันที่ของสัญญาฉบับนี้ และภายใตขอกําหนดอื่นใดของสัญญาฉบับนี้ 
นอกจากนี้ กองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายประเภทตางๆ ที่
เกิดขึ้นจากทรัพยสินที่เชาดังตอไปนี้  

(ก) คาใชจายที่เกี่ยวของกับการดําเนินการปรับปรุงหรือซอมแซมใหญ
ในสวนที่เกี่ยวกับโครงสราง หรือสวนประกอบที่สําคัญของอาคาร
ที่เชา (Structural Repairs) 

(ข) คาใชจายที่เกี่ยวของกับการซอมแซมซึ่งมิไดเกิดขึ้นโดยปกติหรือ  
ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนใหมตามคํานิยามของ Building and 
Appurtenances ภ า ย ใ ต สั ญ ญ า จ า ง บ ริ ห า ร ง า น กั บ อ ม า รี 
(Extraordinary Repairs to or Replacements of Equipment included 
in the definition of Building and Appurtenances)  

(ค) เมื่อจะตองมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเฟอรนิเจอรและอุปกรณ 
ผูเชาชวงจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเฟอรนิเจอรและ
อุปกรณที่เชาโดยใหเปนคาใชจายของกองทุนรวม และใหถือวา
เฟอรนิเจอรและอุปกรณที่ไดเปลี่ยนใหมนั้นเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวมและเปนเฟอรนิเจอรและอุปกรณที่เชาตามสัญญาฉบับ
นี้ตอไป  

ในการเบิกคาใชจายดังกลาวขางตนจากกองทุนรวม ผูเชาชวงจะตองแจง
ใหกองทุนรวมทราบเปนลายลักษณอักษรถึงรายละเอียดที่เกี่ยวของ
ลวงหนาตามสมควรเพื่อใหกองทุนรวมพิจารณาและอนุมัติการเบิกจาย
คาใชจายไดทันกําหนดชําระ โดยการอนุมัติคาใชจายดังกลาวเปนดุลพินิจ
ของกองทุนรวมแตเพียงผูเดียว ทั้งนี้ กองทุนรวมจะไมปฏิเสธการอนุมัติ
คาใชจายดังกลาวโดยไมมีเหตุผลสมควร  

อนึ่ง ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
รวม กองทุนรวมตกลงจะคํานึงถึงคาใชจายตามที่ไดระบุไวขางตนและ
สํารองเงินไวเปนสวนหนึ่งของคาใชจายที่กองทุนรวมจะตองรับผิดชอบ
ตามที่ไดระบุไวในขอนี้ 
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การประกันภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดระยะเวลาของสัญญา ผูเชาชวงตกลงที่จะจัดใหมีการประกันอัคคีภัย 
และวินาศภัยตาง ๆ (All Risks) ไมตํ่ากวาราคาประเมินมูลคาทรัพยสิน
โดยใชเกณฑการเปลี่ยนใหมสําหรับสิ่งที่เสียหาย (Replacement Cost 
Evaluation) ตามที่ระบุในรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินที่เชาที่
จัดทําขึ้นฉบับลาสุด ในขณะที่ไดเขาทําสัญญาประกันภัยหรือในขณะที่มี
การตออายุกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ โดยการประกันภัยดังกลาวจะระบุ
ใหกองทุนรวมเปนผูเอาประกันรวม และผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม
แตเพียงผูเดียว  

ผูเชาชวงตกลงจะจัดใหมีการทําประกันภัยสําหรับทรัพยสินที่เชาตลอด
ระยะเวลาเชาในลักษณะการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  (Business 
Interruption Insurance) โดยมีวงเงินประกันไมตํ่ากวารายไดที่คาดวาจะ
ไดรับจากทรัพยสินที่เชาเปนระยะเวลา 3 (สาม) ป หักออกดวยคาใชจาย
ผันแปร เชน คาจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม คาซักแหง เปนตน ตลอด
ระยะเวลาการเชา และการประกันภัยดังกลาวจะระบุใหกองทุนรวมเปน  
ผูเอาประกันรวมและเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมแตเพียงผูเดียว  

ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น กองทุนรวมตกลงจะดําเนินการสงมอบคา
สินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยสําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น
แนนอน (Fixed Charge) ใหแกผูเชาชวง ภายในระยะเวลาอันสมควร 
(โดยปราศจากดอกเบี้ย)   ทั้งนี้ การสงมอบคาสินไหมทดแทนดังกลาวจะ
ไมเกินกวาระยะเวลา 60 (หกสิบ) วันนับแตวันที่กองทุนรวมไดรับคา
สินไหมทดแทนนั้น โดยกองทุนรวมตกลงใหถือวาเงินคาสินไหม
ทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยที่กองทุนไดรับจํานวนดังกลาวเปนสวน
หนึ่งของคาเชาที่รับประกันรายปที่จะตองจายใหแกกองทุนรวมตาม
สัญญากระทําการระหวางกองทุนรวมและนายกิรินทร นฤหลา และนาย
นรินทร นฤหลา ซึ่งเขาทําในฐานะกรรมการบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล 
จํากัด 

ผูเชาชวงตกลงจะจัดใหมีการทําประกันภัยสําหรับทรัพยสินที่เชาตลอด
ระยะเวลาเชาในลักษณะการเอาประกันความเสี่ยงภัยบุคคลที่สาม (Public 
Liabilities) ภายใตจํานวนทุนประกัน ขอกําหนดและเงื่อนไขที่กองทุน
รวมใหความเห็นชอบ 
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การประกันภัย (ตอ) นอกจากนี้ผูเชาชวงตกลงจะจัดใหมีการเอาประกันภัยคุมครองสิทธิการ
เชา ในกรณีที่กองทุนรวมตองสูญเสียสิทธิการเชากอนสิ้นระยะเวลาที่
ระบุในสัญญาเชา ซึ่งจํานวนเงินเอาประกันสําหรับ 

การประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาจะขึ้นอยูกับมูลคาสิทธิการเชา ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของสัญญาเชา โดยจะ
ระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชน  ทั้ งนี้  ผู เช าชวงจะเปน
ผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกันสําหรับการประกันภัยดังกลาวขางตนแต
เพียงฝายเดียว 

 
Q :  จุดเดนในการลงทุน (Investment Highlight) ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มีอะไรบาง ? 

A :      บริษัทจัดการเชื่อวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนมีความนาสนใจดังนี้ 

ก) โรงแรมอมารี บูเลอวารด อยูภายใตการบริหารงานโดยอมารี  

 มีการบริหารงานภายใตสัญญาบริหารจัดการกับอมารี ทําใหนาจะเปนที่มั่นใจไดวาคุณภาพและบริการของ
โรงแรมจะเปนไปตามมาตรฐานสากล  เนื่องจากอมารี เปนผูมีประสบการณในการบริหารและจัดการโรงแรม   
อีกทั้งในดานการโฆษณาประชาสัมพันธนั้น อมารี ไดรวมโรงแรมไวในกิจกรรมดานการตลาดของกลุมอมารี 
และในสื่อโฆษณาตางๆ ซึ่งทําใหช่ือเสียงของโรงแรมเปนที่รูจักและเขาถึงนักทองเที่ยว นักธุรกิจ และผูสนใจ
อยางกวางขวาง 

ข) โรงแรมอมารี บูเลอวารดตั้งอยูบนถนนสุขุมวิทซึ่งอยูใจกลางของยานธุรกิจแหงหนึ่งของกรุงเทพมหานคร  

 โรงแรมอมารี บูเลอวารด เปนโรงแรมซึ่งตั้งอยูที่ถนนสุขุมวิทซึ่งเปนจุดศูนยรวมยานธุรกิจ แหลงบันเทิง  และ
หางสรรพสินคาช้ันนําของกรุงเทพฯ มีการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคที่เปนระบบ 

ค) อุตสาหกรรมที่พักอาศัยและการทองเท่ียวมีแนวโนมการเจริญเติบโตที่ดี 

 อุตสาหกรรม โรงแรมมีแนวโนมการเติบโตที่ดีจากปจจัยสนับสนุนตางๆ ซึ่งรวมถึงความคลี่คลายทางการเมือง 
การคาดการณเศรษฐกิจที่จะโตอยางตอเนื่อง ในป 2550 และจํานวนนักทองเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นจากการเปด
สนามบินสุวรรณภูมิ รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยวอยางตอเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจาก
ภาครัฐ 

ง) มีผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่อง 

 โรงแรมอมารี บูเลอวารด มีรายไดรวม เทากับ  316.53, 340.65, และ 372.55 ลานบาท ในป 2547 ป 2548 และ            
ป 2549 ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตราการเจริญเติบโตของรายไดรวมเทากับรอยละ 27.5  รอยละ 7.6  และรอยละ 9.4 
ตอปตามลําดับ โดยมีอัตราเขาพักเฉลี่ยรอยละ 79.6 76.7 และ 74.7 ในป 2547 ป 2548 และป 2549 

 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน  
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 

                                                                           20 
หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมโดยใชขอมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 

                                            จ) คํ้าประกันคาเชาของโรงแรมอมารี บูเลอวารดเปนระยะเวลา 5 ป 

 เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูลงทุน  นายกิรินทร นฤหลา นายนรินทร นฤหลา จึงใหการสนับสนุน ในการ
ดําเนินการของกองทุนโดยการประกันคาเชาที่รับประกันรายปขั้นต่ําของโรงแรมอมารี บูเลอวารด เปนจํานวน
ประมาณ 173,044,241 บาท ตอป สําหรับระยะเวลาการเชาปที่ 1 และปที่ 2 และเปนจํานวนประมาณ 163,479,241 
บาท ตอปสําหรับระยะเวลาการเชา ปที่ 3 ปที่ 4  และปที่ 5 อนึ่ง นายกิรินทร นฤหลาและนายนรินทร นฤหลา อาจ
ดําเนินการวางหนังสือค้ําประกันดวยตนเองหรือกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูวางหนังสือค้ําประกันก็ได ทั้งนี้ ตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญากระทําการตามที่จะไดตกลงกันตอไป 

 ฉ) ขอสัญญาในการดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุน  

 เวนแตควอลิต้ี อินน จะไดรับความยินยอมจากกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรเปนประการอื่น ตลอดระยะเวลา 
1 (หนึ่ง) ป นับจากวันที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมเริ่มมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยวันแรก ควอลิต้ี อินน            
ตกลงจะดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุนไวตามจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับจัดสรรจากการเสนอขายหนวยลงทุน
ครั้งแรก และควอลิต้ี อินนตกลงจะไมจําหนาย จาย โอนหนวยลงทุนดังกลาว หรือกอภาระผูกพันใดๆ บนหนวย
ลงทุนดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวน  ทั้งนี้ไมรวมถึงการจํานําหนวยลงทุนดังกลาวกับสถาบันการเงินซึ่งใหกูยืม
เงินแกควอลิต้ี อินน เพื่อเปนประกันการชําระหนี้ และหากไมมีการจํานําหนวยลงทุนดังกลาว ควอลิต้ี อินนตกลง
จะนําใบแสดงกรรมสิทธิ์ในหนวยลงทุนดังกลาวฝากไวแกกองทุนรวมเพื่อใหกองทุนรวม หรือบุคคลที่กองทุน
รวมกําหนดเก็บรักษาตลอดระยะเวลาดังกลาวขางตน  

ช) ควอลิต้ี อินน และ นายกิรินทร นฤหลา นายนรินทร นฤหลา จะจัดใหมีหลักประกันแกกองทุนเพื่อเปนการประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาเชา สัญญาเชาชวง และสัญญาอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

 ควอลิต้ี อินน จะจดจํานองที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาใหแกกองทุน และการจํานําหุนบริษัท  บูเลอวารด โฮเต็ล 
จํากัด ซึ่งนายกิรินทร นฤหลา นายนรินทร นฤหลา นายวรินทร นฤหลา นายสุรินทร นฤหลา นายอมรินทร              
นฤหลา นายลักษณ นฤหลา และนายราชวิน นฤหลา ถืออยูทั้งหมดใหกับกองทุน และนายกิรินทร นฤหลา            
นายนรินทร นฤหลาตกลงจะดําเนินการวางหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชยในประเทศ ในวงเงิน          
ค้ําประกันจํานวน 100,000,000 บาท ตลอดอายุสัญญาเชาชวง 5 ปแรก ที่ระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชน 
เพื่อประกันการชําระคาเชาตามสัญญาเชาชวงเปนระยะเวลา 5 (หา) ป ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของสัญญาที่จะไดตกลง
กันตอไป เพื่อทําใหนักลงทุนมั่นใจในการดําเนินงานของโรงแรมอมารี บูเลอวารดจะเปนไปอยางเรียบรอย  

Q :  กองทุนรวมนี้มีขอจํากัดการลงทุนของกองทุนรวมอยางไร ? 

A :     ในการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี่ยวกับ          
การลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  หากเปนกรณีดังตอไปนี้   

1)   การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  หากราคาที่จะลงทุนสูงกวาราคาที่ไดจากรายงาน
การประเมินคาต่ําสุด เกินรอยละ 20 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาดังกลาว   
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2) การขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน  หากการขาย
อสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีราคาที่ตํ่ากวาราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาสูงสุด
เกินรอยละ 20 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคา 

ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน  โดยจะตองไดรับมติเสียงขางมากซึ่งคิดเปน
จํานวนหนวยลงทุนเกินกวากึ่งหนึ่งของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม และจะไมนับคะแนน
เสียงของผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียรวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 

อนึ่ง แนวทางและหลักเกณฑในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน  ใหเปนไปภายใตบังคับความในโครงการ
ขอ 6 “หลักเกณฑและขอจํากัดในการถือหนวยลงทุน” 

Q :  ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเปนอยางไร ? 

A :      โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก “รายงานการศึกษาความเปนไปไดทางดานการตลาด” 
 
Q :  กองทุนรวมนี้มีการประกันภัยอยางไร ? 

A : ภายใตขอกําหนดของสัญญาเชา กองทุนรวมตกลงที่จะจัดใหมีการประกันอัคคีภัย และวินาศภัยตาง ๆ (All Risks) ที่
จําเปนและสมควร เพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชา โดยมีวงเงินประกันไมตํ่ากวาราคา
ประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑการเปลี่ยนใหมสําหรับสิ่งที่เสียหาย (replacement cost evaluation) ตามที่ระบุใน
รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินที่เชาที่จัดทําขึ้นฉบับลาสุด ในขณะที่ไดเขาทําสัญญาประกันภัยหรือในขณะที่มี
การตออายุกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ โดยการประกันภัยดังกลาวจะระบุใหกองทุนรวมเปนผูเอาประกันภัยรวม และ
กําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชน 

นอกจากนี้ในสวนการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) กองทุนจะจัดใหมีการทํา
ประกันภัยสําหรับทรัพยสินที่เชาตลอดระยะเวลาเชาในลักษณะการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) โดยมีวงเงินประกันไมตํ่ากวารายไดที่คาดวาจะไดรับจากทรัพยสินที่เชาเปนระยะเวลา 3 (สาม) ป หักออก
ดวยคาใชจายผันแปร เชน คาจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม คาซักแหง เปนตน และการประกันภัยดังกลาวจะระบุให
กองทุนรวมเปนผูเอาประกันรวม และเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมแตเพียงผูเดียว ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น 
กองทุนรวมตกลงจะดําเนินการสงมอบคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยสําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้นแนนอน 
(Fixed Charge) ใหแกผูเชาชวง (โดยปราศจากดอกเบี้ย) นอกจากนี้กองทุนรวมจะจัดใหมีการทําประกันภัยสําหรับ
ทรัพยสินที่เชาในลักษณะการเอาประกันความเสี่ยงภัยบุคคลที่สาม (Public Liabilities) ภายใตจํานวนทุนประกัน
ขอกําหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมใหความเห็นชอบ และกองทุนรวมจะไดจัดใหมีประกันภัยคุมครองสิทธิการเชา
ในกรณีที่กองทุนรวมตองสูญเสียสิทธิการเชากอนสิ้นระยะเวลาที่ระบุในสัญญาเชา ซึ่งจํานวนเงินเอาประกันสําหรับ
การประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาจะขึ้นอยูกับมูลคาสิทธิการเชา ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู
ของสัญญาเชา โดยจะระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชน 

ทั้งนี้ กองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกันสําหรับการประกันภัยดังกลาวขางตนแตเพียงฝายเดียว 
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Q :  ผลกระทบตอผลประกอบการของกองทุนรวมจะเปนอยางไร ในกรณีท่ีเปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือการเชา           
ในอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางที่ผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสิทธ์ิตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตาม
หนังสือรับรองการทําประโยชน และหากตอมาผูมีกรรมสิทธ์ิตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรอง
การทําประโยชนบอกเลิกสัญญาโดยมิไดจัดใหมีผูรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของ   
บุคคลดังกลาว ? 

A : เนื่องจากกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี ไดเชาอสังหาริมทรัพยโดยตรงจาก                   
ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสรางดังกลาว   ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบในขอนี้  

Q :  รายชื่อหรือลักษณะผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ี           
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน ท่ีจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนจํานวนและสัดสวนเทาใด ? 

A : ในเบื้องตน ควอลิต้ี อินน ซึ่งเปนผูใหเชาทรัพยสินที่เชามีความประสงคจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปน
จํานวน 63,766,667 หนวย ซึ่งสามารถคํานวณไดเปนสัดสวนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนของจํานวนหนวยลงทุน       
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 
Q :  ผูลงทุนจะไดอะไรจากเงินลงทุน ?   

A : กองทุนนําเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยและตราสารทางการเงิน เมื่อกองทุนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน           
อันไดแก  รายไดคาเชา  ดอกเบี้ยรับจากตราสารที่กองทุนลงทุน และกําไรจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย  (ถามี) จะทําใหกองทุนรวมมีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน  ในกรณีที่กองทุนมีกําไรสุทธิ 
บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ  1 ครั้ง       

 นอกจากนี้  ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาวจะสะทอนอยูในมูลคาหนวยลงทุนที่อาจเพิ่มขึ้น   ดังนั้น เมื่อผูถือหนวย
ลงทุนทําการขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย   ผูถือหนวยลงทุนจึงมีโอกาสที่จะไดรับกําไรจากราคาขายหนวย
ลงทุนที่อาจเพิ่มขึ้น  

Q :  กองทุนนี้มีนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูลงทุนอยางไร ? 

A : โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 1 คร้ัง    

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแตละป  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 
ไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป  

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไร
สะสมได 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ งวดปบัญชีหรืองวดการดํา เนินการอื่นใดที่จะจายเงินปนผล  หากกองทุนมี กําไรสุทธิที่ ยั ง 
ไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย  สิทธิการเชา  หลักทรัพย  และ/หรือทรัพยสินของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะนํายอดกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาดังกลาวไปหักออกจากกําไรสุทธิกอน ซึ่งจะ
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ทําใหเงินปนผลที่บริษัทจัดการจะประกาศจายจากผลการดําเนินงานงวดดังกลาวนั้นไมรวมกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้น
จริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย  สิทธิการเชา  หลักทรัพย  และ/หรือทรัพยสินของกองทุนรวม 

สวนในกรณีที่งวดปบัญชีหรืองวดการดําเนินการอื่นใดที่จะจายเงินปนผล หากกองทุนมีขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
จากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย  สิทธิการเชา  หลักทรัพย  และ/หรือทรัพยสินของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจายเงินปนผลจากยอดกําไรสุทธิของกองทุนซึ่งเปนยอดที่ไดหักรายการขาดทุนสุทธิจากการประเมินราคา
ดังกลาวแลว  

เงื่อนไขในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล  ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 
0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันในงวดสิ้นป
บัญชี 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ
ผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
แลว ซึ่งรวมถึงกรณีที่กองทุนรวมจะตองจายเงินปนผลต่ํากวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิตอป อันเนื่องมาจากการกันเงิน
สํารองสําหรับเปนคาใชจายสวนทุน (Capital Expenditures) อันไดแกคาใชจายที่เกี่ยวของกับการดําเนินการปรับปรุง
หรือซอมแซมใหญในสวนที่เกี่ยวกับโครงสราง หรือสวนประกอบที่สําคัญของอาคารที่เชา (Structural Repairs) และ
การเปลี่ยนแปลงหรือซื้อเฟอรนิเจอรและอุปกรณที่เชาเพิ่มเติม เปนตน ในกรณีนี้บริษัทจัดการจะพิจารณาขอความ
เห็นชอบ และ/หรือขอผอนผันจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย และเมื่อไดรับความเห็นชอบ 
และ/หรือการผอนผันดังกลาวแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว  

ภายใตบังคับขอ 6  “หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน” ตามที่ระบุไวในโครงการ ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด   บริษัทจัดการไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวา
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด   เวนแตเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบการถือหนวยลงทุนของผูที่เคยเปนเจาของ
หรือผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย  ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกัน หาก
ปรากฏวาบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันเกินอัตราสวนดังกลาวแลว บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม 
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Q :  ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน ? 

A : • ความผันผวนทางเศรษฐกิจ  และความไมม่ันคงทางการเมือง  

สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนของประเทศไทยและโลกอาจสงผลกระทบตอรายไดจากอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะ
ในชวงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ผูประกอบการบางรายที่เชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนอาจมีปญหาในการดําเนิน
ธุรกิจ ซึ่งจะสงผลกระทบตอความสามรถในการจายชําระคาเชาของผูเชาใหแกกองทุนหรืออาจยกเลิกสัญญาเชา
กับกองทุน 

นอกจากนี้  ความไมมั่นคงทางการเมืองของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค  จนเปนเหตุใหเกิดความไมสงบ
ขึ้นภายในประเทศ  หรือมีการกอวินาศภัยตามพื้นที่ตางๆ   ก็สามารถสงผลกระทบโดยตรงตออุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวของประเทศ      

• ความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาชวง 

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผูเชาชวง สงผลกระทบถึงการชําระคาเชา ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอรายได
ของกองทุนรวมทั้งสิ้น  อยางไรก็ตาม  กองทุนรวมจะไดคา เชาคงที่จากผู เช าชวงในอัตราขั้นต่ํ าปละ                
124,345,008 บาท และคาเชาแปรผันที่คิดคํานวณจากสวนแบงกําไรจากการดําเนินงานตามรายละเอียดที่จะได
ระบุไวในสัญญาเชาชวง นอกจากนั้น กองทุนรวมยังสามารถใชสิทธิบังคับเอากับหลักประกันได ทั้งนี้                  
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวของตามที่จะไดตกลงกันตอไป 

• ความผันผวนของอัตราคาเชา 

เนื่องจากรายไดหลักของกองทุนรวมมาจากรายไดคาเชา  ดังนั้น หากอัตราคาเชามีความผันผวนจะมีผลกระทบถึง
ผลประกอบการของกองทุน 

ทั้งนี้  ความผันผวนของอัตราคาเชาอาจมีสาเหตุมาจากการแขงขันที่สูงขึ้น หรือการไดรับผลกระทบจากความ         
ผันผวนทางเศรษฐกิจ  และความไมมั่นคงทางการเมือง   

• การเลิกสัญญาเชา และการยกเลิกสัญญาเชาชวง 

(ก)    การเลิกสัญญาเชา 

 ในกรณีที่ผูใหเชาซึ่งไดแก บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด ปฏิบัติผิดขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาที่ได
มีการจดทะเบียนการเชาดังกลาว ซึ่งเหตุการณดังกลาวจะมีผลกระทบตอกองทุนรวม ทําใหกองทุนรวม
สูญเสียรายไดคาเชาชวงจากอสังหาริมทรัพย ซึ่งจะสงผลกระทบตออัตราการจายผลตอบแทนแกผูถือ
หนวยลงทุน 
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(ข) การยกเลิกสัญญาเชาชวง 

 คาเชาชวงที่กองทุนจะไดรับจากผูเชาชวงตามสัญญาเชาชวงจะเปนที่มาของรายไดหลักเพียงแหลงเดียว
ของกองทุน  ในกรณีที่เกิดเหตุผิดสัญญาภายใตสัญญาเชาชวง กองทุนอาจตองบอกเลิกสัญญาเชาชวงและ
หาบุคคลอื่นเพื่อเขามาเปนคูสัญญารายใหมของสัญญาเชาชวงเพื่อบริหารทรัพยสินที่เชา 

อยางไรก็ดี  กองทุนไดจัดใหมีการดําเนินการเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาวที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อใหกองทุนมี
โอกาสไดรับการชดเชยจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุนรวมไวเรียบรอยแลว  (โปรดศึกษารายละเอียดใน
หัวขอ “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม”) 

 
Q :  การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มิใชกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความเสี่ยง แตกตางกันอยางไร ? 

A : การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมตํ่ากวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพย ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการ
กระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ อยางไรก็ตามการกระจายของอสังหาริมทรัพยในหลายพื้นที่
และมีผูเชาในหลากหลายอุตสาหกรรม จะชวยลดความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง 

Q :  บริษัทจัดการกองทุนรวม ผูบริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน บริษัท
ประเมินคาทรัพยสิน ท่ีปรึกษา ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือบุคคลท่ีเก่ียวของของบุคคลดังกลาว มีความสัมพันธ        
กับเจาของ หรือผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนหรือไม อยางไร ? 

A : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี  อาจมีการทําธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 

1.    กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด เปนเจาของอยูกอนวันที่กองทุนรวมจะ        
เขาลงทุน 

2. บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด และ/หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด อาจลงทุนในหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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ขอมูลท่ีควรรูเก่ียวกับการลงทุน 
 

Q :  ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย  เปนเทาไร ? 

A : 10 บาท   

Q :  มูลคาขั้นต่ําการจองซื้อหนวยลงทุน  เปนเทาไร ? 

A :   2,000 บาท (สองพันบาท) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)  

Q :  วิธีการเสนอขายหนวยลงทุน เปนอยางไร ? 

A :   บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้   ทั้งนี้  ในกรณี
ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได
แกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

ในกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุน  ดังนี้ 

(1) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแก        
ผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของ  ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา  หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย  ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุน  หรือกลุมบุคคลเดียวกัน (“ผูลงทุนกลุมท่ี 1”) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อโดย           
ผูลงทุนกลุมที่ 1  บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะนําหนวยลงทุนสวนที่เหลืออยูทั้งหมดมาเสนอขาย
ใหกับผูลงทุนกลุมที่ 2    

(2) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ใหแกผูจองซื้อทั่วไป     

 ทั้งนี้  ในกรณีที่ผูลงทุนกลุมที่ 1  ไดจองซื้อหนวยลงทุนตามขั้นตอนและวิธีการเสนอขายหนวยลงทุนแกผูจอง
ซื้อทั่วไป  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแก
บุคคลดังกลาวไดตอเมื่อบุคคลนั้นเปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด   

อนึ่ง  ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการเสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไป  และผูลงทุนกลุมที่ 1 ที่
เปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  (“ผูลงทุนกลุมท่ี 2”) บริษัท
จัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะนําหนวยลงทุนสวนที่เหลืออยูทั้งหมดมาเสนอขายใหกับผูลงทุนกลุมที่ 1     
ทั้งนี้  จํานวนหนวยลงทุนสวนที่เหลือดังกลาว  เมื่อรวมกับจํานวนหนวยลงทุนที่ผูลงทุนกลุมที่ 1 ทุกรายไดจอง
ซื้อและไดรับการจัดสรรไปแลวในขอ (1)  จะตองมียอดรวมกันทั้งสิ้นไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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Q :   ผูสั่งซื้อจะชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดอยางไร ? 

A :  ผูจองซื้อหนวยลงทุนสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ  ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  หรือ
ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ไดตามวันเวลา ที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน โดยจะตองจองซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคา
ไมตํ่ากวา 2,000  บาท (สองพันบาท) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 

 วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน  

1)  สําหรับผูลงทุนกลุมที่ 1  ระหวางวันที่ 3 มีนาคม 2551  ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2551 

2)  สําหรับผูลงทุนกลุมที่ 2  ระหวางวันที่ 3 มีนาคม 2551  ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2551 

โดยจองซื้อผาน 

• บริษัทจัดการ :  ระหวางเวลา 8.30 น. – 15.30 น. 

• ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ   ระหวางเวลา 8.30 น. หรือเวลาเปดทําการของ
แตละสาขา ถึง เวลา 15.30 น. 

• ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  

ระหวางเวลา 8.30 น. หรือเวลาเปดทําการของแตละผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ถึง เวลา 15.30 น. 

 การชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน 

ผูจองซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย  หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 

ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่สั่งซื้อ  โดยวิธีการชําระเงินคาจองซื้อใหชําระ
ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

(1)     กรณีจองซื้อระหวางวันที่ 3 มีนาคม 2551  ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2551  

ชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูจอง
ซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจาย  ดังนี้ 
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ก) เฉพาะผูจองซื้อผานบริษัทจัดการ   หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ที่นอกเหนือจากรายชื่อที่
ระบุไวในขอ (ค) 

สั่งจายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อการนี้ของธนาคารดังตอไปนี้  

• ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักเพลินจิต 

• ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนหลังสวน 

• ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ 

• ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม ซอย 7 

• ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี 

• ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิทยุ 

• ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

• ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท 

• ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) สํานักลุมพินี 

• ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาสาทร 

• ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 
 
ข)  เฉพาะผูจองซื้อหนวยลงทุนผานผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ช่ือบัญชี        “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี”  

" QUALITY HOSPITALITY LEASEHOLD PROPERTY FUND  
SUBSCRIPTION ACCOUNT"  

เลขที่บัญชี           001-1-90356-4 

ประเภทบัญชี        กระแสรายวัน  

ธนาคาร                 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) - สํานักพหลโยธิน  
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ค) เฉพาะผูจองซื้อหนวยลงทุนผานผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  

ช่ือบัญชี         “บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุน” 

 “THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR 
SUBSCRIPTION” 

เลขที่บัญชี          038-3-07835-8 

ประเภทบัญชี      กระแสรายวัน  

ธนาคาร - สาขา      ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) – สาขาสยามสแควร 

• บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

ช่ือบัญชี         “บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)” 
 “CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED” 

เลขที่บัญชี           101-3-30018-9 

ประเภทบัญชี      กระแสรายวัน  

ธนาคาร - สาขา      ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) – สํานักงานใหญ 

• บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

ช่ือบัญชี         “บมจ.หลักทรัพยบัวหลวง เพื่อการจองซื้อหุน” 
“BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR 
SHARE SUBSCRIPTION” 

เลขที่บัญชี           101-3-34906-1 

ประเภทบัญชี      กระแสรายวัน  

ธนาคาร - สาขา      ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) – สํานักงานใหญ 
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• บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด  

ช่ือบัญชี         “บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด” 
“KIATNAKIN SECURITIES COMPANY LIMITED” 

โดยสามารถชําระเงินผานธนาคาร  ดังตอไปน้ี 

1)     ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) - สํานักงานใหญ  

 ประเภทบัญชี       กระแสรายวัน  

 เลขที่บัญชี           0001-130-000001-6 

2) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   

ประเภทบัญชี   ออมทรัพย 

โดยสามารถชําระเงินผานสาขาของธนาคาร   ตามรายละเอียดที่ระบุในตารางขางลางนี้ 

สาขา เลขท่ีบัญชี 

ราชดําริ 042-2-73633-6 

สี่แยกสนามบิน เชียงใหม 414-2-11222-7 

ถนนศรีภูวนารถ หาดใหญ 246-2-64229-9 

ถนนประชาสโมสร ขอนแกน 242-2-50020-3 

ถนนจันทอุดม ระยอง 356-2-20961-0 

สมุทรสาคร 184-2-55322-5 

หนองมน ชลบุรี 275-2-31249-7 

ศรีราชา 172-2-96150-8 

หาแยกโคกมะตูม พิษณุโลก 393-2-25072-0 
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• บริษัทหลักทรัพยทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

ช่ือบัญชี         “บริษัทหลักทรัพย ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อจองซื้อหุน” 

 “ TMB Macquarie Securities (Thailand) Ltd. For Share Subscriptions” 

ประเภทบัญชี      กระแสรายวัน  

โดยสามารถชําระเงินผานธนาคาร  ดังตอไปน้ี 

1)     ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  -  สาขาสีลม 

 เลขที่บัญชี  118-3-26485-0 

2) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) - สาขาถนนวิทยุ 

 เลขที่บัญชี   049-3-13468-8 

3)    ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  - สาขาสีลม ซอย 7     

 เลขที่บัญชี   004-1-04935-4 

• ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)  

ช่ือบัญชี         “ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)  
เพื่อรับจองซื้อหุน” 

 “LAND AND HOUSES RETAIL BANK PUBLIC COMPANY 
LIMITED FOR SHARE SUBSCRIPTION ACCOUNT” 

เลขที่บัญชี           889-1-00988-2 

ประเภทบัญชี      กระแสรายวัน  

ธนาคาร - สาขา      ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)- สาขาลุมพินี  
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• ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)   

ช่ือบัญชี         “บัญชีจองซื้อกองทุน QHOP” 
“QHOP Fund Subscription” 

เลขที่บัญชี           268-1-00078-8 

ประเภทบัญชี      กระแสรายวัน                  

ธนาคาร - สาขา      ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) – สาขาออลซีซั่นสเพลส 

ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองระบุช่ือ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพื่อความสะดวก
ในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน  

กรณีสั่งซื้อดวยวิธีอื่นที่มิใชเงินสด ผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ใหบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินไดกอน
ระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง  

(2)    กรณีจองซื้อในวันที่ 11 มีนาคม 2551     

ชําระดวยเงินสด  เงินโอนบัญชี  หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคารเทานั้น  และไมรับจองซื้อทางไปรษณีย 

Q :  วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน เปนอยางไร ? 

A :   บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ  
วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้   ทั้งนี้  ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ 
และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะ
ดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

ในกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะจัดสรร
หนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1  และผูลงทุนกลุมที่ 2 ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้   

(1) การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมที่ 1   

ผูลงทุนกลุมที่ 1  ซึ่งหมายถึง  ผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของ  ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา  หรือผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย  ที่กองทุนรวมจะลงทุน  หรือกลุมบุคคลเดียวกัน 

บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1           
ทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อ แตทั้งนี้ จะไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด    
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ในกรณีที่ผูลงทุนกลุมที่ 1 จองซื้อเปนจํานวนมาก จนบริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 1 ทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อได  บริษัทจัดการและ/
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 1  ตามวิธีการที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมเห็นสมควร 

(2) การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมที่ 2  

ผูลงทุนกลุมที่ 2  ซึ่งหมายถึง   ผูจองซื้อทั่วไป   และผูลงทุนกลุมที่ 1 ที่เปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2  ใน
สัดสวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ 

(2.1) จัดสรรหนวยลงทุนใหผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกรายตามมูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อหนวยลงทุนตามที่กําหนด
ไวในโครงการ  โดยหากผูจองซื้อทําการจองซื้อมากกวา 1 บัญชี   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรร
ใหเพียงบัญชีเดียวเทานั้น 

(2.2) จัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ในขอ (2.1) ทุกราย โดยจัดสรรเพิ่มเปน
จํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท  (หรือ 100 หนวย)  ใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกราย วนเปนรอบไปเรื่อยๆ 
จนกวาจะครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการที่เสนอขาย   

(2.3) ในกรณีที่มีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรใหกับผูจองซื้อในขอ (2.2) ทุกรายได   บริษัทจัดการ
และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะใชวิธีสุมรายชื่อโดยคอมพิวเตอร (Random) เพื่อทํา
การจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อที่ยังไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ 

(2.4) ในกรณีที่มีผูลงทุนกลุมที่ 2 เปนจํานวนมาก จนบริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2 ทุกรายตามขอ (2.1) ตามมูลคาขั้นต่ําของ
การจองซื้อหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในโครงการได  บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2 โดยใชวิธีสุมรายชื่อโดยคอมพิวเตอร 
(Random)  เพื่อทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อที่ไดรับเลือกจากการสุมรายชื่อตามมูลคาขั้นต่ําของ
การจองซื้อหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในโครงการ  โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา 
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Q :  กองทุนรวมนี้มีขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดหรือไม ? 

A : ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด    จะเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้  ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ 
และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว  

ปจจุบัน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2550 ไดกําหนดไวดังนี้ 

(1) ในการเสนอขายหนวยลงทุนตอผูจองซื้อทั่วไป  บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุม
 บุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปนกรณี
 ดังตอไปนี้ 

(ก)   บุคคลที่ไดรับการจัดสรรเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารอง           
เลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  

(ข) บุคคลที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตอง
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  เชน ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน 

(ค)   บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร 

(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา  หรือผูให
สิทธิในอสังหาริมทรัพย  ที่กองทุนรวมจะลงทุน  หรือกลุมบุคคลเดียวกัน  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติ
ดังตอไปนี้  

(ก)  เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
 ใหแกบุคคลดังกลาว  

(ข)  ในกรณีที่บุคคลดังกลาวไดจองซื้อหนวยลงทุนตามขั้นตอนและวิธีการเสนอขายหนวยลงทุนแกผูจอง
 ซื้อทั่วไป  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไป
 ใหแกบุคคลดังกลาวไดตอเมื่อบุคคลนั้นเปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามขอ (1)  

ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเปนสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน ใหนําหลักเกณฑการ
จัดสรรหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับเจาของที่ดินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับสิทธิดังกลาวดวย 
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 (3) ในการพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามขอ (1) ใหถือวาบุคคลที่มีความสัมพันธกันดังตอไปนี้เปนกลุม
บุคคลเดียวกัน 

(ก)   บิดา มารดาและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

 (ข) คูสมรส 

(ค)  นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลดังกลาว
เกินกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือความเปนหุนสวนทั้งหมด แลวแตกรณี 

(ง)  นิติบุคคล และนิติบุคคลอื่นซึ่งนิติบุคคลเปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลอื่นนั้นเกินกวารอยละ 10 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นนั้นหรือความเปนหุนสวนทั้งหมดของนิติบุคคล
อื่นนั้น แลวแตกรณี 

(จ) กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม (ก)(ข)(ค) หรือ (ง) 

Q :  ขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย 
ไดแลวท้ังหมด มีอะไรบาง? 

A : ขอจํากัดสิทธิของผู ถือหนวยลงทุนที่ ถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย 
ไดแลวทั้งหมด   จะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้  ในกรณีที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ          
ที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว  

 ปจจุบัน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2550 ไดกําหนดไวดังนี้ 

(1)   ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ   

(2)   ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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Q :   ทานจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม ไดอยางไร ? 

A :  ในการเสนอขายครั้งแรก  ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดโดยผาน: 

• บริษัทจัดการ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 

เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธร ทาวเวอร 1 ช้ัน จี และอาคารสินธร ทาวเวอร 3 ช้ัน 15 และ 17-18 

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท (02) 688-7777            โทรสาร (02) 688-7707-8 

• ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท   (02) 299-1111 หรือ Call Center 1558     

โทรสาร : (02) 299-2568 

• ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  

- บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ช้ัน 14 โซนซีดี และชั้น 19 โซนเอ  อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร 

444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท (02) 217-8888 หรือ (02)217-9595 

- บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

   21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร ช้ัน 1  ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120 

   โทรศัพท (02) 285-0060, (02) 677-3333 

  - บริษทัหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

   ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ   

191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท (02) 231-3777 ตอ 3107,3704,3151 
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  - บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

   ช้ัน 6, 8-11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท (02) 305-9376, (02) 305-9379-80 

- บริษัทหลักทรัพย  เกียรตินาคิน จํากัด  

500 อาคารอัมรินทรทาวเวอร ช้ัน 7 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท  (02) 680-2222   โทรสาร (02) 680-2233 

  - บริษัทหลักทรัพยทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

   อาคารไทยทนุ ช้ัน 2-3  

   เลขที่ 393  ถนนสีลม  แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท (02) 694-7826, (02) 694-7740 

- ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

191 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท (02) 343-3000  โทรสาร (02) 287-2973-4 

  - ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ช้ัน G, 1, 5 และ 6 

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 

โทรศัพท (02) 359-0000 ตอ 4700, 4750, 4800 
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Q :  บริษัทจัดการกองทุนรวมตองยื่นขอจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยภายในเมื่อไหร ? 

A :  บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

Q :  ในกรณีปกติ  ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก   ทานจะสามารถซื้อขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมนี้ได
อยางไร ? 

A :   บริษัทจัดการจะนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหหนวย
ลงทุนนั้นมีสภาพคลอง   ดังนั้น  ผูลงทุนสามารถซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ผานระบบการซื้อขายของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยในการซื้อขายหนวยลงทุน   

-  ผูลงทุนจะตองเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยเชนเดียวกับ
การซื้อขายหุน 

-  ราคาซื้อขายหนวยลงทุนจะเปนไปตามราคาตลาดที่ขึ้นอยูกับความตองการซื้อหรือขายของผูถือหนวย              
ขณะนั้น ๆ  ซึ่งอาจจะสูงหรือตํ่ากวาราคาที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อมา หรือในบางชวงเวลา หนวยลงทุนดังกลาว
อาจไมมีสภาพคลองได   

Q :  ทานจะรูมูลคาการลงทุนของทานไดอยางไร ? 

A :  สําหรับราคาซื้อขายหนวยลงทุน : 

 ผูลงทุนสามารถตรวจสอบราคาซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย      

 สําหรับมูลคาหนวยลงทุน   และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน :   

 บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาหนวยลงทุน และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ วันสุดทายของเดือน  ภายในวัน       
ทําการสุดทายของเดือนถัดไป  โดยผูลงทุนสามารถติดตามขอมูลไดทางเวบไซทของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
www.set.or.th  และที่เวบไซทของบริษัทจัดการ  www.ingfunds.co.th  

Q :  ใครทําหนาที่เปนผูเก็บรักษาทรัพยสินและดูแลบริษัทจัดการใหปฏิบัติตามขอกําหนดการลงทุนที่ตกลงไว  ? 

A :  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 โทรศัพท   (02) 299-1111 

Q :   ใครทําหนาที่เปนผูบริหารหรือจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมไดมาจากการลงทุน ? 

A :   ไมมี เนื่องจากกองทุนรวมจะจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยโดยใหเชากลับแกผูประกอบการโรงแรม  
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Q :   ใครทําหนาที่เปนผูประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน ? 

A :   บริษัท ซาลแมนน (ฟารอีสท) จํากัด 
 โทรศัพท  (02) 634-8500                 โทรสาร (02) 634-8511 

บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด 
 โทรศัพท  (02) 675-8403-15            โทรสาร (02) 675-8427 

Q : ใครเปนผูตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ทานลงทุน ?  
A :  นายชยพล ศุภเศรษฐนนท   และ/หรือนางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต  และ/หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  

โทรศัพท (02) 264-0777, (02) 661-9190 

Q :  ใครเปนผูดูแลปรับปรุงรายชื่อผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหการชําระเงินและจัดสรรหนวยลงทุนแกผูถือหนวยเปนไป
อยางถูกตอง ? 

A :  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด  

  โทรศัพท (02) 688-7777    

Q : หากทานตองการรองเรียนจะทําไดอยางไร ? 

A : สามารถนําสงขอรองเรียนไดที่หนวยงานดังตอไปนี้   

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 
 เลขที่ 130-132  อาคารสินธร ทาวเวอร 1 ช้ัน จี  และอาคารสินธร ทาวเวอร 3  ช้ัน 15,17 และ 18 
 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศัพท (02) 688-7777     โทรสาร (02) 688-7707-8 
 www.ingfunds.co.th  

• สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (Help Center) 
โทรศัพท 0-2263-6000    www.sec.or.th
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ผูลงทุนควรศึกษาปจจัยความเสี่ยงของกองทุนกอนการตัดสินใจลงทุน รายละเอียดบางสวนในเอกสารฉบับนี้มีขอความที่เปน
การประมาณการรายไดและคาใชจายของกองทุนซึ่งเปนการคาดการณในอนาคต ผลการดําเนินงานที่แทจริงอาจจะแตกตาง
จากการประมาณการดังกลาว อันเปนผลมาจากปจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงปจจัยความเสี่ยงตามที่ไดระบุไวในที่นี้ ความ        
ไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นและ/หรือ ความคลาดเคลื่อนของการประมาณการตางๆ ที่ไดระบุไวที่นี้ รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ เชน 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่บริษัทจัดการไมอาจควบคุมหรือคาดหมายไดในขณะนี้ แตอาจกลายเปนความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญในอนาคตซึ่งหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวมและมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือความสามารถของกองทุนรวม
ในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุนรวมวากองทุนรวมจะดําเนินมาตรการรองรับความเสี่ยง
ตามที่กําหนดไวไดทั้งหมดหรือบางสวนและไมถือเปนขอยืนยันวาความเสี่ยงตาง ๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้จะลดลงหรือ
อาจไมเกิดขึ้น เนื่องจากความสําเร็จและ/หรือความสามารถในการลดความเสี่ยงยังขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่อยู
นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม 

ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เชน การใช
ถอยคําวา “เช่ือวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ต้ังใจ” “ประมาณ” เปนตน หรือประมาณการทางการเงิน 
โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอื่น ๆ เปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปนความเห็น
ของกองทุนรวมในปจจุบันและมิไดเปนการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตดังกลาว นอกจากนี้ ผลการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการคาดการณหรือคาดคะเนอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเปนขอมูลที่ไดมาจากขอมูลที่มีการ
เปดเผยหรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่น ๆ โดยที่กองทุนรวมมิไดทําการตรวจสอบหรือรับรองความ
ถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด 
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(ก) ความเสี่ยงโดยตรงตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน 

1) ความเสี่ยงโดยทั่วไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึง อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคา
เครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแหง
ประเทศไทย และหนวยงานราชการอื่น ซึ่งมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุน
ของกองทุน  และภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความตองการของผูบริโภคอาจ
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของกองทุน  ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือตํ่ากวาราคาที่ไดเสนอขาย โดยราคาของหนวยลงทุนที่ซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกหลายประการซึ่งเปนปจจัยที่
กองทุนไมสามารถควบคุมได อันไดแก ความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของตลาดหุนระหวางประเทศ 
อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและตางประเทศ  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือ
ทางออมที่มีผลตอนําเขาหรือสงออกเงินตราตางประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหวางประเทศ 
ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาดเครื่องอุปโภคและบริโภค 
ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาล  ไมมีหลักประกันไดวาความเปลี่ยนแปลงของปจจัย
ภายนอกดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาของหนวยลงทุน 

2) ความเสี่ยงทางการเมือง 

 ผลกระทบทางดานการเมือง  อันเนื่องมาจากความไมแนนอนในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป อาจสงผลกระทบตอ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุนในประเทศไทย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอ
สถานะทางการเงินของกองทุน  ทั้งนี้ จึงไมสามารถรับรองไดวาสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยใน
ปจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบรายแรง
ตอการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดาํเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุน 
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3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม 

 การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยคร้ังนัก แตหากเกิดขึ้นใน
บริเวณที่ต้ังอสังหาริมทรัพยของกองทุน นอกจากจะสรางความเสียหายตอทรัพยสินของกองทุนแลว จะยัง
ความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของผูพักอาศัยและผูมาใชบริการในโครงการของกองทุนอยางประเมินคา
ไมได  อยางไรก็ดี กองทุนจะไดทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติภัยไว
สําหรับอสังหาริมทรัพยของกองทุน 

4) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของกองทุน 

 กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไดทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพยนั้นๆ  โดยทําการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงาน
ของผูประเมินราคา อยางละเอียด อยางไรก็ตามการกระทําดังกลาวมิไดเปนการประกันวา อสังหาริมทรัพย
ดังกลาวปราศจากความเสียหาย หรือความบกพรอง ที่อาจจะตองมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือซอมแซม 
รายงานของผูประเมินราคาที่ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใชเปนพื้นฐานในการประเมินและตรวจสอบ
อสังหาริมทรัพยอาจมีขอบกพรอง มีความไมถูกตอง เนื่องจากความบกพรองบางอยางของอสังหาริมทรัพย 
อาจจะตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถตรวจพบได เนื่องจากขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ที่ใช
ในการตรวจสอบ หรือปจจัยอื่นๆ ที่เปนขอจํากัดในการตรวจสอบของทั้งผูประเมินราคา และวิศวกร     

 นอกจากนี้แลว อสังหาริมทรัพยช้ินนั้นๆ อาจจะไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
อสังหาริมทรัพย ซึ่งการศึกษาขอมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ของ
ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไมสามารถครอบคลุมถึงได ซึ่งอาจจะสงผลใหกองทุนเกิดคาใชจายหรือ
ขอผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎขอบังคับดังกลาว  

 5) การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เก่ียวของ  

 ผลการดําเนินงานของกองทุนอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม หรือการ
ปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได สําหรับการแกไข
กฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําสั่ง ของหนวยงาน
ราชการ หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเปนเหตุการณที่ไมอาจคาดการณไดเชนเดียวกัน ดังนั้น 
กองทุนจึงไมสามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได และไมสามารถรับประกันไดวา
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุน 
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6) ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย 

 ภายหลังจากการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมีหลักประกันวา
สภาวะการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ ราคาตลาดของหนวยลงทุน
อาจมีการลดลงภายหลังการจดทะเบียนหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอาจไมสอดคลอง
กับมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของกองทุน  ซึ่งราคาซื้อขายของหนวยลงทุนนั้น ขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิ
เชน  ผลการดําเนินงานของกองทุน ความผันผวนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปริมาณการซื้อขาย
ของหนวยลงทุน ฯลฯ  ดังนั้น ผูลงทุนอาจไมสามารถที่จะขายหนวยลงทุนไดในราคาที่เสนอขายหนวยลงทุน 
หรือในราคาตามมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของกองทุน 

7) มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนจะไดรับหากมีการจําหนายทรัพยสิน
ออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุน 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการประเมินคา
ทรัพยสินที่ลงทุนเปนขอมูลพ้ืนฐาน และมูลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนจะไดรับหากมีการ
จําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุน 

8) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด 

 เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณ
ความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได 
อาทิเชน ปริมาณความตองการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อ
ขายในตลาดรอง 

9) ความเสี่ยงดานภาษี 

 ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย (ในกรณีที่กองทุน
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและคาธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อหรือขายหรือโอน
กรรมสิทธิ์ในสิทธิการเชาหรืออสังหาริมทรัพย ซึ่งกองทุนอาจตองรับภาระทั้งหมดหรือบางสวน และอัตรา
คาธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนจะตองชําระดังกลาว อาจแตกตางจากอัตราที่เปนอยูในปจจุบัน 
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10) ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาอาจลดลงตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 

  กองทุนรวมนี้ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  ซึ่งมูลคาของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอาจลดลงตาม
ระยะเวลาการเชาที่เหลือนอยลงไปทุกขณะ อันเนื่องมาจากการประเมินคาสิทธิการเชา การเปลี่ยนแปลงใน
อัตราการเชาพื้นที่ และ/หรืออัตราคาเชา หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม 
ซึ่งจะมีผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามสวนดวย   และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนไว  มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนยบาทได   และกองทุนรวมนี้
ไมไดสํารองเงินทุนไวสําหรับการจายคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม  อยางไรก็ดี 
ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยบริษัทจัดการอาจจะจายคืนเงินลงทุนบางสวนหรือ
ทั้งหมดใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการจายเงินปนผล หรือการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกอนการ
เลิกกองทุนรวมก็ได 

11) ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 

 การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมตํ่ากวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพย ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมี
นโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ 

12) ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

 การจายเงินปนผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการ ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ความสามารถของผูบริหารในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย ตนทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ การแขงขัน การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนั้น จึงมีความ
เสี่ยงที่นักลงทุนจะไมไดรับเงินปนผลตามที่ไดประมาณการเอาไวในปที่เกิดเหตุการณ หรือกองทุนรวมจะไม
สามารถที่จะรักษาระดับการจายเงินปนผลหรือเพิ่มการจายเงินปนผลไดในปตอๆ ไป 

13) ความเสี่ยงจากการใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนในการกําหนดราคาซื้อขายหนวยลงทุน 

 การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนที่บริษัทจัดการประกาศ เปนการคํานวณโดยใชรายงานการ
ประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุดเปนฐานในการกําหนดมูลคาอสังหาริมทรัพย ซึ่ง
มูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซื้อขายไดจริงของอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
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(ข) ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสิน 

1) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบตอโรงแรม 

 โรงแรมที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

 นอกจากนี้โรมแรมอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยมหภาคอื่นๆ เชน การวางผังเมือง การ
ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไมสงบในประเทศ เปนตน 
อันอาจจะสงผลกระทบตอกําลังซื้อ หรือปริมาณผูเขาพักในโรงแรม 

2) ความเสี่ยงจากความผันแปรของคาเชาแปรผัน  

 กองทุนจะไดรับคาเชาจากผูเชาชวง 2 สวน คือ สวนที่เปนอัตราคงที่และอัตราแปรผัน ทําใหความสามารถใน
การจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินที่เชาของผูเชาชวง สงผลกระทบตอการจัดหาผลประโยชนของกองทุน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนที่เปนอัตราแปรผันซึ่งเปนรายไดหลักของกองทุน อยางไรก็ตามคาเชาแปรผันดังกลาว
อาจจะไดรับผลกระทบจากภาวะตลาดของโรงแรมซึ่งขึ้นลงไดตามภาวะธุรกิจ 

3) ความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงขึ้น 

 ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะตลาดของโรงแรม การเพิ่มขึ้นของจํานวน
ผูประกอบการโรงแรม การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความตองการหองพัก และบริการของโรงแรม การที่มีจํานวน
โรงแรมเพิ่มขึ้นจะสงผลใหอุปทานของหองพักและบริการของโรงแรมเพิ่มขึ้น ทําใหการแขงขันในการจัดหา        
ผูเขาพักโรงแรมเพิ่มขึ้น 

4) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม 

 การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยนัก แตหาก
เกิดขึ้นในบริเวณที่ต้ังอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม นอกจากจะสรางความเสียหายตอทรัพยสินของกองทุน
รวมแลว จะยังคงความสูญเสียซึ่งชีวิตและทรัพยสินของผูเชา และผูมาใชบริการในโรงแรมโครงการกองทุน
รวมอยางประเมินคาไมได อยางไรก็ตาม กองทุนรวมจะไดทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไวสําหรับอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ทั้งนี้ 
เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกรมธรรมประกันภัยตามมาตรฐานทั่วไปของธุรกิจโรงแรม 
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5) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเม่ือตองมีการปรับปรุงโรงแรม 

 โรงแรมแตละแหงจะตองซอมแซมและปรับปรุงโรงแรมใหดูใหม ทันสมัย และสอดคลองกับความพอใจของ
ลูกคาอยูเสมอ เพื่อดึงดูดใหลูกคาเขามาใชบริการในโรงแรมอยางตอเนื่อง โดยปกติการปรับปรุง หรือ การ
ซอมแซมบํารุงรักษาประจําปจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของโรงแรม ยกเวนในกรณีที่เปนการ
ปรับปรุงซอมแซมใหญซึ่งเปนการปรับปรุงเพื่อเปล่ียนแปลงภาพลักษณภายนอกและภายในโรงแรมหรือเปน
การเปลี่ยนงานระบบสําคัญของโรงแรม ซึ่งจะดําเนินการตามระยะเวลาที่ผูบริหารโรงแรมหรือผูเชาชวงเห็นวา
เหมาะสมและกองทุนรวมยอมรับ และโดยปกติโรงแรมจะไมมีการหยุดดําเนินการในระหวางชวงการปรับปรุง
นั้นๆ การปรับปรุงจะดําเนินการเปนสวนๆ เฉพาะพื้นที่ที่ตองการปรับปรุงเทานั้น ดังนั้นผลกระทบตอคาเชา
แปรผันจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่มีการปรับปรุง 

6) ความเสี่ยงจากการลดลงของระดับความตองการประกอบธุรกิจและการทองเท่ียวในประเทศไทย 

 ปริมาณลูกคาสวนใหญที่มาใชหองพักในทรัพยสินที่เชาเปนนักธุรกิจ พนักงานบริษัท นักทองเที่ยว ชาว
ตางประเทศ ดังนั้น การดําเนินกิจการของผูเชาชวงจึงขึ้นอยูกับปจจัยการลงทุน การประกอบกิจการในประเทศ
ไทย และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย ทั้งนี้ในกรณีที่มีการลงทุน หรือการประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ลดลงไมวาดวยสาเหตุใดๆ ก็ตามอาจทําใหจํานวนนักทองเที่ยวและนักธุรกิจที่เดินทางเขามาหรือ
เดินทางภายในภูมิภาคมีจํานวนลดลง  การดําเนินกิจการของผูเชาชวงอาจไดรับผลกระทบในทางลบจาก
เหตุการณใดๆ ที่ลดความนาสนใจของประเทศไทยในฐานะสถานที่ประกอบธุรกิจ สถานที่ประกอบกิจการ 
สถานที่ทองเที่ยวแหงหนึ่งของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เชนการเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ  การเพิ่มคาเงินบาท มุมมองที่เปนทางลบของชาวตางประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย 
ผลกระทบจากการกอวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประทวง หรือการปดลอม หรือการแพรระบาดของ
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคไขหวัดนก หรือโรคอื่นใดในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจาก
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอธิปไตย และสถานการณทางการเมืองของประเทศไทยดวย ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ
ดังกลาวสภาวะเศรษฐกิจและการทองเที่ยวในประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบรุนแรง ซึ่งจะกอใหเกิด
ผลกระทบรุนแรงตอสถานะทางการเงินของผูเชาชวงซึ่งยอมจะสงผลกระทบตอกองทุนดวย 
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7) ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวนคืนที่ดิน   

 กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่มีการเวนคืนที่ดินที่เชาโดยหนวยงานของรัฐ ซึ่งยอมทําใหกองทุนรวมไม
อาจใชทรัพยสินที่เชาเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะดําเนินการเพื่อให
สัญญาเชามีการกําหนดใหกองทุนรวมมีสิทธิพิจารณาวาทรัพยสินที่เชาซึ่งถูกเวนคืนนั้นสามารถใชเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปไดหรือไม ในกรณีที่กองทุนรวมเห็นวาทรัพยสินที่เชาไมอาจใชประโยชน
ตอไปได นั้น ก็ใหสัญญาเชาเปนอันยุติและยกเลิกตอกันโดยทันทีในวันที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืน โดยผูใหเชา
ตองชําระคืนคาเชาลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู หรือในกรณีที่ทรัพยสินที่เชา
ถูกเวนคืนบางสวนและกองทุนรวมเห็นวาทรัพยสินที่เชาซึ่งถูกเวนคืนบางสวนยังสามารถใชเพื่อประโยชนใน
การดําเนินธุรกิจตอไปได ใหถือวาสัญญาเชายังมีผลใชบังคับตอไป โดยผูใหเชาตกลงจะเปนผูดําเนินการจัดให
มีการซอมแซมภายใตแบบแปลน แผนงาน และงบประมาณที่คูสัญญาจะไดตกลงรวมกันและจะตองทําการ
ซอมแซมใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับแตเกิดความเสียหายดังกลาว โดยใชเงินที่ไดรับมาจากการเวนคืนในการ
ซอมแซม และในกรณีที่เงินที่ไดรับมาจากการเวนคืนไมเพียงพอสําหรับการดําเนินการซอมแซม ผูใหเชาตกลง
จะรับผิดชอบสําหรับจํานวนเงินที่ยังขาดอยู  อนึ่ง กอนการดําเนินการขางตน กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะเสนอ
การดําเนินการดังกลาวเพื่อใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนพิจารณาอนุมัติกอน ทั้งนี้ ตามขอกําหนดและเงื่อนไข
ของสัญญาเชาตามที่จะไดตกลงกันตอไป 

ค) ความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม 

1) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาชวง 

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผูเชาชวง สงผลกระทบถึงการชําระคาเชา ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอ
รายไดของกองทุนรวมทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม กองทุนรวมจะไดคาเชาคงที่จากผูเชาชวงในอัตราขั้นต่ําปละ 
124,345,008 บาท และคาเชาแปรผันที่คิดคํานวณจากสวนแบงกําไรจากการดําเนินงานตามรายละเอียดที่จะได
ระบุไวในสัญญาเชาชวง นอกจากนั้น กองทุนรวมยังสามารถใชสิทธิบังคับเอากับหลักประกันได ทั้งนี้ ตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวของตามที่จะไดตกลงกันตอไป 

2) ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานที่แทจริง และทรัพยสินของกองทุนรวม อาจแตกตางจากประมาณการที่ได
ระบุไว 

การประมาณการซึ่งอาจเกิดขึ้นจริงหรือไมก็ได เชน การประมาณการรายได คาใชจายของกองทุนรวมขึ้นอยูกับ
ขอสมมติฐานหลายขอซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได ซึ่งสมมติฐานเหลานี้มีความไมแนนอนและอยูเหนือการควบคุม
ของกองทุนรวม เชน อัตราคาเขาพักและบริการของโรงแรมที่ลดลง ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
คาเชาแปรผันของกองทุนรวม 
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3) ความเสี่ยงจากสัญญา 

(ก) ความเสี่ยงจากการเลิกสัญญาเชา 

 เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวของกองทุนรวม  เปนการลงทุนโดยการเชา
อสังหาริมทรัพย และนําอสังหาริมทรัพยดังกลาวออกใหเชาชวงแกผูประกอบการเพื่อการจัดหา
ประโยชน แมวาการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมดังกลาวจะไดมีการจดทะเบียนการเชา 30 ป ตอ
เจาพนักงานที่ดินที่เกี่ยวของแลวก็ตาม แตกองทุนรวมยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเลิกสัญญาเชา 
ในกรณีที่ผูใหเชาซึ่งไดแก บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด ปฏิบัติผิดขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาที่
ไดมีการจดทะเบียนการเชาดังกลาว ซึ่งเหตุการณดังกลาวจะมีผลกระทบตอกองทุนรวม ทําใหกองทุน
รวมสูญเสียรายไดคาเชาชวงจากอสังหาริมทรัพย ซึ่งจะสงผลกระทบตออัตราการจายผลตอบแทนแก      
ผูถือหนวยลงทุน 

 เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาวที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อใหกองทุนรวมมีโอกาสไดรับการชดเชย
จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุนรวม กองทุนรวมจึงจัดใหมีการดําเนินการเพื่อเปนประกัน
ความเสี่ยงดังกลาว โดยกําหนดเงื่อนไขในการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด 
ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการวาในกรณีที่ผูใหเชาปฏิบัติผิดสัญญาใน
สาระสําคัญจนเปนเหตุใหกองทุนรวมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ผูใหเชาตกลง
จดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเชากับสํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ และตกลงคืนเงินคาเชาลวงหนาคงเหลือ
ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูใหแกกองทุนรวมตามที่ระบุในสัญญาเชา รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม รวมถึงคาขาดประโยชนจาก
การที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาเชา
หรือสัญญาเชาชวง 

(ข) การยกเลิกสัญญาเชาชวง 

 คาเชาชวงที่กองทุนจะไดรับจากผูเชาชวงตามสัญญาเชาชวงจะเปนที่มาของรายไดหลักเพียงแหลงเดียว
ของกองทุน ในกรณีที่เกิดเหตุผิดสัญญาภายใตสัญญาเชาชวง กองทุนอาจตองบอกเลิกสัญญาเชาชวง
และหาบุคคลอื่นเพื่อเขามาเปนคูสัญญารายใหมของสัญญาเชาชวงเพื่อบริหารทรัพยสินที่เชา  

 อนึ่ง จนกวากองทุนดําเนินการหาคูสัญญารายใหมแทนผูเชาชวงและสามารถเจรจาตกลงกับผูเชาชวง
รายใหมไดสําเร็จ กองทุนจะมีสทิธิในการเรียกรองคาเสียหายตามกฎหมายเนื่องจากการผิดสัญญาและมี
สิทธิในการบังคับหลักประกัน ซึ่งหากกองทุนไมสามารถบังคับหลักประกันไดตามขั้นตอนและในเวลา
อันควร หรือไมสามารถหาคูสัญญารายใหมซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงแรมภายในเวลา 
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 อันควร หรือไมสามารถเจรจาตกลงกับคูสัญญารายใหมในสัญญาเชาชวงฉบับใหมโดยมีขอกําหนดที่
เปนประโยชนตอกองทุนได กระแสรายไดของกองทุนอาจหยุดชะงักหรือลดลงเปนระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง
อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการของกองทุน 

(ค) การไมตออายุสัญญาเชาชวง 

 ภายใตโครงสรางของโครงการ บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัดจะใหกองทุนเชาที่ดิน และอาคารและบริษัท 
ควอลิต้ี อินน จํากัด จะขายเฟอรนิเจอรและอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนิน
ธุรกิจโรงแรมอมารี บูเลอวารดใหกับกองทุนรวม และกองทุนจะใหผูเชาชวงเชาทรัพยสินที่ลงทุนไป
ดําเนินกิจการโรงแรมภายใตสัญญาเชาชวง หากกองทุนรวมใชสิทธิเรียกใหผูเชาชวงตอสัญญาแตผูเชา
ชวงไมตออายุสัญญาเชาชวงจะมีผลกระทบตอกองทุนรวม ทําใหกองทุนรวมสูญเสียรายไดคาเชาชวง
จากอสังหาริมทรัพยที่ไดตกลงกันไวแลว ซึ่งจะสงผลกระทบตออัตราการจายผลตอบแทนแกผูถือหนวย
ลงทุน  

 นอกจากนั้น ในกรณีที่กองทุนรวมจะตองดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายจากการไมตออายุสัญญาเชา
ชวงนั้น มีความเปนไปไดทางกฎหมายที่กองทุนรวมอาจจะไดรับคาเสียหายเฉพาะที่เกิดขึ้นในชวง
ระยะเวลาที่เหลืออยูของระยะเวลาการเชา หรือระยะเวลาการเชาที่ตอออกไปแลวของสัญญาเชาชวง
เทานั้น อยางไรก็ดี เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาชวงของผูเชาชวงตลอดอายุของสัญญา
เชา ผูเชาชวงประสงคที่จะจัดใหมีหลักประกันแกกองทุนตามที่ระบุในหัวขอ “สรุปสาระสําคัญของราง
สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน” นอกจากนี้ภายใตสัญญาเชา
ชวง ผูเชาชวงจะใหคํามั่นวาจะเชาทรัพยสินที่ลงทุนจากกองทุน หากกองทุนมีความประสงคที่จะให          
ผูเชาชวงเชาชวงทรัพยสินที่ลงทุนตอไปภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเชาชวงตอไปอีกเปนระยะเวลาครั้งละ 
3 ป ภายใตเงื่อนไขตามสัญญาเชาชวง 

(ง) กระบวนการและระยะเวลาในการบังคับหลักประกัน 

 บริษัท ควอลิต้ี อินน และผูเชาชวงไดตกลงที่จะใหหลักประกันตามที่ไดระบุในของรายละเอียด
โครงการฉบับนี้ อนึ่ง ในการบังคับหลักประกันอาจจะตองใชระยะเวลาตามสมควรขึ้นอยูกับประเภท
ของหลักประกันและจํานวนคดีที่คางพิจารณาอยูในศาล ตามรายละเอียดดังระบุไวขางลางนี้  

 ในการบังคับจํานําหุนหรือหลักทรัพยอื่นๆ กองทุนจะตองแจงตอผูเชาชวงลวงหนาถึงเจตนาในการ
บังคับจํานํา ซึ่งหลังจากนั้น กองทุนจะสามารถนําหุนหรือหลักทรัพยที่ไดจํานําไวออกขายทอดตลาด
เพื่อนําเงินที่ไดมาชดเชยความเสียหายของกองทุน โดยไมจําเปนตองดําเนินการฟองรองตอศาล ซึ่งใน
กรณีทั่วๆ ไป ขั้นตอนตั้งแตการบอกกลาวบังคับจํานําจนถึงการขายทอดตลาดจะใชระยะเวลาประมาณ 
3 – 5 เดอืน  
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 ในสวนของการบังคับจํานองนั้น กองทุนจะตองดําเนินการฟองรองตอศาล เพื่อเรียกรองคาเสียหายและ
ขอใหศาลบังคับจํานอง โดยการนําทรัพยสินที่จํานองออกขายทอดตลาด เพื่อนําเงินที่ไดมาชดเชยความ
เสียหายของกองทุน ซึ่งในกรณีปกติ ขั้นตอนทางกฎหมายในการฟองรองบังคับคดีและการบังคับ
จํานองอาจตองใชระยะเวลานานพอสมควร เนื่องจากในการพิจารณาคดี ศาลจะพิจารณาคดีตามลําดับที่
มีการยื่นตอศาลไว และเมื่อศาลตัดสินคดีแลว จะตองนําทรัพยสินที่จํานองออกขายทอดตลาดซึ่งจะมี
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ตองดําเนินการอีกสวนหนึ่ง ในกรณีดังกลาว กองทุนอาจไมไดรับเงินจากการ
ขายทอดตลาดในทันที ซึ่งอาจมีผลกระทบตอผลประกอบการของกองทุน นอกจากนี้ หากขณะที่มีการ
บังคับจํานองและขายทอดตลาดทรัพยสินที่เชามีมูลคาลดลง เงินที่ไดรับจากการขายทอดตลาดอาจ          
ไมเพียงพอกับคาเสียหายที่กองทุนควรไดรับ   

5) ความเสี่ยงเก่ียวกับใบอนุญาต 

 ผูเชาชวงจะรับโอนหรือดําเนินการเพื่อใหไดรับใบอนุญาตเปดโรงแรม จากกระทรวงมหาดไทยเพื่อใชในการ
ประกอบกิจการโรงแรม หากผูเชาชวงไมไดรับใบอนุญาตเปดโรงแรมหรือใบอนุญาตเปดโรงแรมของผูเชาชวง
ถูกยกเลิกหรือไมมีการตออายุ จะมีผลกระทบในทางลบตอผูเชาชวง กลาวคือจะทําให ผูเชาชวงไมสามารถ
ดําเนินกิจการโรงแรมตอไปได และอาจเปนผลใหไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่ภายใตสัญญาเชา
ชวงได  

 การที่ผูเชาชวงไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่ภายใตสัญญาเชาชวงได จะเปนเหตุเลิกสัญญาและ
กองทุนจะมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาเชาชวงได  อนึ่ง จนกวากองทุนดําเนินการหาคูสัญญารายใหมแทนผูเชาชวง 
และสามารถเจรจาตกลงกับคูสัญญารายใหมไดสําเร็จ กองทุนจะมีสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายตามกฎหมาย
เนื่องจากการผิดสัญญาและมีสิทธิบังคับหลักประกัน ซึ่งหากกองทุนไมสามารถใชบังคับหลักประกันไดตาม
ขั้นตอนและในเวลาอันควรตามรายละเอียดที่ระบุไวขางตน หรือไมสามารถหาผูเชารายใหมเพื่อมาบริหาร
ทรัพยสินที่ลงทุนที่ไดรับอนุญาตไดภายในเวลาอันควร หรือไมสามารถเจรจาตกลงกับคูสัญญารายใหมใน
สัญญาเชาชวงฉบับใหมโดยมีขอกําหนดที่เปนประโยชนตอกองทุนได กระแสรายไดของกองทุนอาจ
หยุดชะงักหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการของกองทุน 
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6) ความเสี่ยงจากการประกันภัย 

กองทุนรวมอาจไมสามารถจัดทําประกันภัยที่คุมครองความเสี่ยงบางประเภทที่อาจเกิดขึ้นได (หรือแมวา
กองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได แตอัตราเบี้ยประกันอาจไมคุมกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่กองทุน
รวมอาจไดรับ) เชน การเวนคืน เปนตน กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงินเมื่อเกิด
เหตุการณรายแรงที่ไมไดรับการคุมครองอยางเพียงพอหรือไมสามารถจัดใหมีการประกันภัยได  

 ทั้งนี้ภายใตขอกําหนดของสัญญาเชา กองทุนรวมตกลงที่จะจัดใหมีการประกันอัคคีภัย และวินาศภัยตาง ๆ (All 
Risks) ที่จาํเปนและสมควร เพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชา โดยมีวงเงินประกันไมตํ่า
กวาราคาประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑการเปลี่ยนใหมสําหรับสิ่งที่เสียหาย (replacement cost 
evaluation) ตามที่ระบุในรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินที่เชาที่จัดทําขึ้นฉบับลาสุด ในขณะที่ไดเขาทํา
สัญญาประกันภัยหรือในขณะที่มีการตออายุกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ โดยการประกันภัยดังกลาวจะระบุให
กองทุนรวมเปนผูเอาประกันรวม และกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชน  

 อยางไรก็ดี หากเกิดเหตุการณที่มิไดอยูภายใตการคุมครองของกรมธรรมประกันภัย หรือความเสียหายนั้นเกิน
กวาวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรมประกันภัย หรือกองทุนไมสามารถเรียกเงินประกันไดครบถวนตาม
กรมธรรม ซึ่งในกรณีดังกลาวอาจมีผลกระทบในทางลบตอสถานะทางการเงินของกองทุน ทําใหรายไดใน
อนาคตของอสังหาริมทรัพยนั้นไมเปนไปตามประมาณการ  

ในสวนการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) กองทุนจะจัดใหมีการทําประกันภัย
สําหรับทรัพยสินที่เชาตลอดระยะเวลาเชาในลักษณะการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 
Insurance) โดยมีวงเงินประกันไมตํ่ากวารายไดที่คาดวาจะไดรับจากทรัพยสินที่เชาเปนระยะเวลา 3 (สาม) ป 
หักออกดวยคาใชจายผันแปร เชน คาจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม คาซักแหง เปนตน โดยการประกันภัยดังกลาว
จะระบุใหกองทุนรวมเปนผูเอาประกันรวม และกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชน นอกจากนี้ 
กองทุนรวมจะดําเนินการใหผูใหเชาตามสัญญาเชาตกลงจัดใหมีการทําประกันภัยสําหรับทรัพยสินที่เชาใน
ลักษณะการเอาประกันความเสี่ยงภัยบุคคลที่สาม (Public Liabilities) ภายใตจํานวนทุนประกัน ขอกําหนดและ
เงื่อนไขที่กองทุนรวมใหความเห็นชอบดวย ทั้งนี้ ทั้งนี้ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาตามที่จะได 
ตกลงกันตอไป และกองทุนรวมจะไดจัดใหมีประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาในกรณีที่กองทุนรวมตองสูญเสีย
สิทธิการเชากอนสิ้นระยะเวลาที่ระบุในสัญญาเชา ซึ่งจํานวนเงินเอาประกันสําหรับการประกันภัยคุมครองสิทธิ
การเชาจะขึ้นอยูกับมูลคาสิทธิการเชา ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของสัญญาเชา โดยจะ
ระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชน 
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1.  คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูจองซือ้หรอืผูถือหนวยลงทุน                  รอยละของมูลคาหนวยลงทุน 

1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน   ไมมี 

2.  คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูจองซือ้หรอืผูถือหนวยลงทุน ตามที่จายจริง 

2.1   คาธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี) 

2.2   คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ไมมี 

2.3   คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   ไมมี 

2.4   คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ 
-  คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุน 
-  คาใชจายอื่น ๆ ในการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปน 

กรณีพิเศษ 

 
ตามอัตราที่บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบยีนหนวยลงทุนกําหนด 

ตามที่จายจริง 

3.  คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม   รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

3.1    คาธรรมเนียมการจัดการ    ไมเกินรอยละ 1.00 ตอป  
ทั้งนี้ ไมต่ํากวา 200,000 บาท ตอเดือน ** 

3.2    คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน** 

ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนสามารถเบิกคาใชจายอื่นๆ และคาใชจายในการไป
ตรวจสอบทรัพยสินจากกองทุนได เชน คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก 
และคาธรรมเนียมตาง ๆ เปนตน  ในอัตราไมเกิน 30,000 บาทตอคร้ัง** 

3.3    คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน  ไมเกินรอยละ 0.06  ตอป ** 

3.4 คาธรรมเนียมที่ปรึกษา   
 3.4.1 คาธรรมเนียมที่ปรึกษารายป 
 3.4.2 คาธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มเติม กรณีที่มีการซื้อ  

ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของอสังหาริมทรัพย 
ในแตละคร้ัง 

 
ไมเกินรอยละ  0.50  ตอป **  

ไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของ
อสังหาริมทรัพยในแตละคร้ัง** 
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ตารางแสดงคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรอืกองทุนรวม 
 

3.  คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม   (ตอ)    รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

3.5 คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน    

ก)  กรณีที่เสนอขายครั้งแรก :    

ข)  กรณีที่มีการเพิ่มทุน 

ค)  กรณีอื่นๆ 

 

ไมเกินรอยละ 0.50 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนได** 

ไมเกินรอยละ 0.50 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนไดในแตละคร้ัง** 

ตามที่จายจริง  แตทั้งนี้จะไมเกิน 3,000,000 บาทตอป** 

3.6  คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย  ไมมี 

3.7 คาธรรมเนียมบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ตามที่จายจริง 

3.8   คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย ในการเสนอขายครัง้แรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของ
จํานวนเงินที่จัดจําหนาย ** 

3.9 คาธรรมเนียมผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน   ในการเสนอขายครัง้แรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 3.00  ของ
จํานวนเงินที่จําหนาย  ** 

3.10 คานายหนาในการซื้อ จําหนาย หรือโอนสิทธิ ไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาซื้อขาย** 

3.11 คาเบี้ยประกันภยั ตามที่จายจริง 

3.12 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน ไมเกิน 10,000 บาท ตอคร้ัง ตอคน ** 

3.13   คาใชจายอื่นๆ  ตามที่จายจริง 

4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ และสงเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
4.1  ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  ตามที่จายจริง  

แตทั้งนี้จะไมเกิน 3,000,000 บาท ** 
4.2   ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก   

-  เมื่อกองทุนมีการเพิม่ทุนในแตละคร้ัง   

- คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อให          
นักลงทุนทั่วไปทราบขอมูลเกี่ยวกับกองทุน   

  
ตามที่จายจริง แตทั้งนี้จะไมเกิน 3,000,000 บาท ตอคร้ัง ** 

ตามที่จายจริง แตทั้งนี้จะไมเกิน 1,000,000 บาท ตอปบัญชี ** 

5. อัตราสวนคาใชจายท้ังหมด ตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ *** 1 

หมายเหตุ :     1.      เนื่องจากเปนรอบระยะเวลาบัญชีปแรกจึงยังไมสามารถคํานวณได 

**        เปนอัตราที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิม่ หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน 

 ***    ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
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คําเตือน / ขอแนะนํา  
 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จํากัด จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี 
ฮอสพิทอลลิต้ี ท้ังนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี                
ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเชนเดียวกัน             
กับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดใหมี              
ระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน 

 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต 
และเม่ือมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน 

 ในกรณีท่ีผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดท่ีบริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน 

 ผูสนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยูในตางประเทศจะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษีตางๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเอง 

 ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ 
ประกาศ ตาง ๆ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ 
เพื่อท่ีบริษัทจัดการจะสามารถกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได  
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
ภาพรวมตลาดทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมการโรงแรมในกรุงเทพมหานครมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ต้ังแตปพ.ศ. 

2543 ถึง  2548 อันเปนผลมาจากความพรอมของปจจัย พ้ืนฐานในอุตสาหกรรมการทองเที่ ยวของ

กรุงเทพมหานคร  จํานวนนักทองเที่ยวในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉลี่ยปละ 8.5%  แมวาจะมีปจจัย

ลบหลายเหตุการณที่กระทบตอตลาดการทองเที่ยว ยกตัวอยางเชน  การแพรกระจายของโรคซาร (SARS) ในป

พ.ศ. 2546    โรคไขหวัดนกระบาดในปพ.ศ. 2547   และเหตุการณคลื่นสึนามิถลมภาคใตในเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2547 รวมทั้งเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  

ในปพ.ศ. 2548 กรุงเทพมหานครมีจํานวนนักทองเที่ยวรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 26 ลานคน โดยใน

จํานวนนี้เปนชาวตางชาติจํานวน 11.5 ลานคน หรือประมาณ 44.2% (ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย)  
อยางไรก็ดีการกอการรัฐประหารในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 (แมจะไมมีเหตุการณการนองเลือด) รวมถึง

เหตุการณลอบวางระเบิดในกรุงเทพฯ ทําใหผลการดําเนินงานของโรงแรมในปลายปพ.ศ. 2549 และตนปพ.ศ. 

2550 ตํ่ากวาที่คาดการณไว  สถิตินักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามายังสนามบินสุวรรณภูมิในไตรมาสที่ 4 

ของปพ.ศ. 2549 เทากับ 2.61 ลานคน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนหนาที่ 2.39 ลานคนเพียง 9% (ที่มา:
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย) 

จากการศึกษาสถิตินักทองเที่ยวตางชาติในกรุงเทพมหานครของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

ยอนหลัง  บริษัทฯ คาดการณวา กรุงเทพมหานคร จะมีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้นเปน 15.7  ลานคนใน

ปพ.ศ. 2552  

อุตสาหกรรมโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 

จากสถิติของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ณ  ป พ.ศ. 2548 กรุงเทพมหานครมีจํานวนโรงแรม

รวมกันทั้งสิ้น 304 โรงแรม ประกอบดวยหองพักจํานวน 58,804 หอง เพิ่มขึ้นจากปพ.ศ. 2543 เพียง 905 หอง  

เนื่องจากมีโครงการโรงแรมเปดใหมในชวงเวลาดังกลาวนอยมาก  ในทางกลับกันดานอุปสงค   จํานวน

นักทองเที่ยวในกรุงเทพฯ มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนทําใหความตองการหองพักเพิ่มขึ้นจาก 12.0 ลานหอง-
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คืนในป พ.ศ. 2543 เพิ่มขึ้นเปน14.9 ลานหอง-คืน ในป พ.ศ. 2548 และสงผลใหอัตราการเขาพักเฉลี่ยของ

โรงแรมในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นจาก 57% เปน 70% ในปพ.ศ. 2548  

สถิติจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยแสดงใหเห็นวา โรงแรมระดับ 4-5 ดาวในกรุงเทพมหานครที่

ราคาหองพักที่ไดรับจริงมากกวา 2,500 บาทตอคืน มีจํานวนหองพักรวมกันทั้งสิ้น 28,889 หอง จากหองพัก

ทั้งหมด 58,804 หอง ซึ่งอัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมในกลุมนี้เพิ่มขึ้นจาก 66% ในปพ.ศ. 2543 เปน 78% 

ในปพ.ศ. 2548  หรือมีความตองการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.5% ตอป  ความตองการหองพกัในโรงแรมระดับบนที่

เพิ่มขึ้นนี้  สงผลใหราคาหองพักตอคืนที่ไดรับจริงของโรงแรม 5 ดาวในเขตกรุงเทพฯ ช้ันในเพิ่มขึ้นเปน 153 

ดอลลารสหรัฐ ในปพ.ศ. 2549 จากที่ราคาหองพักตอคืนที่ไดรับจริง 121 ดอลลารสหรัฐในปพ.ศ.2544 หรือ

เพิ่มขึ้นถึง 26.4% (รวบรวมโดย บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด) 

บริษัทฯ ประมาณการวาอัตราการเขาพักโดยเฉลี่ย ของโรงแรมในกรุงเทพฯ จะอยูระหวาง 72%-76%

ในชวงระหวางป พ.ศ. 2550-2552 (ในกรณีที่ไมมีเหตุการณรุนแรงมากระทบตอตลาด)  สวนโรงแรมกลุม 1 คาด

วาจะมีอัตราการเขาพักอยูระหวาง 74%-77% ในกรณีที่จะมีจํานวนหองพักของโรงแรมในกลุมนี้เพิ่มขึ้นอีก 

4,937 หองในชวงปพ.ศ. 2550-2552   

ตลาดโรงแรมในบริเวณปทุมวัน-สุขุมวิท 

ยานปทุมวัน และ ถนน สุขุมวิทตอนตน (จากบริเวณ สี่แยกปทุมวันถึงสี่แยกอโศกมนตรี)  ถือไดวาเปน

ยานสําคัญของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร   บริเวณดังกลาวถือวาตั้งอยูในเขตศูนยกลางธุรกิจของ

กรุงเทพฯ และประกอบดวยศูนยการคา  แหลงบันเทิง และโรงแรมเปนจํานวนมาก ทําใหพ้ืนที่บริเวณดังกลาว

เปนแหลงดึงดูดของนักทองเที่ยว  และทําใหนักลงทุนเขามาพัฒนาโรงแรมในบริเวณดังกลาวอยางตอเนื่อง  โดย

ในชวงเวลาที่ทําการสํารวจ (ไตรมาสที่3 ปพ.ศ. 2549)   ยานปทุมวัน-สุขุมวิทมีโรงแรมจํานวนรวมกันทั้งสิ้น 60 

โรงแรม ประกอบดวยหองพัก 14,781 หอง   หรือเพิ่มขึ้นปละ 4.73% ในชวง 5 ปที่ผานมา  

ณ เดือนพฤศจิกายน ปพ.ศ. 2549 มีโรงแรมระดับ 4 ดาว (ระดับเดียวกันกับโรงแรม อมารี บูเลอวารด) 

ในยานปทุมวัน-สุขุมวิทมี จํานวนทั้งสิ้น 18 โรงแรม ประกอบดวยหองพักทั้งหมด 6,089 หอง   โดยมีอัตราการ

เขาพักโดยเฉลี่ยในชวงเวลาดังกลาว 86.9%  และมีราคาหองพักที่ไดรับจริงเฉลี่ย 82.5 ดอลลารสหรัฐ  
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จากการสํารวจภาคสนามพบวา  มีโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่กําลังกอสรางในยานปทุมวัน-มีจํานวน

หองพักรวมกันทั้งสิ้น 1,430 หอง  ซึ่งจะทําใหจํานวนหองพักของโรงแรมระดับ 4 ดาวในยานนี้เพิ่มขึ้นเปน 

7,519 หอง ในปพ.ศ. 2552  หรือเพิ่มขึ้น 23.5%  จากไตรมาสที่3 ป พ.ศ. 2549   และหากนับรวมโรงแรมระดับ 5 

ดาวและต่ํากวา 4 ดาว ดวยแลวจะมีจํานวนหองพักรวมกันทั้งสิ้น 18,007 หอง    จากการเพิ่มขึ้นของจํานวน

หองพัก บริษัทฯ คาดการณวาในระหวางปพ.ศ. 2550-2552 อัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับ 4 ดาวใน

บริเวณพื้นที่ศึกษาจะอยูในชวง 68%-74%  

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับโรงแรมอมารี บูเลอวารด 

การเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวตางชาติในกรุงเทพมหานคร  และความเจริญของบริเวณปทุมวัน-สุขุมวิท 

จะเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันผลการประกอบการของโรงแรมในยานปทุมวัน-สุขุมวิท  แมวาจะมีจํานวนหองพัก

ในตลาดเดียวกันเพิ่มขึ้น 1,430 หอง   ซึ่งคาดวา อัตราการเขาพักของโรงแรมระดับ 4 ดาวในยานปทุมวัน-

สุขุมวิท จะอยูในชวงระหวาง 68%-74% ในชวงระหวาง ป พ.ศ.2550-2552 และบริษัทฯเชื่อวา โรงแรมอมารี     

บูเลอวารด จะมีผลการประกอบการดีกวาโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่บริหารจัดการโดยผูประกอบการไทยในทําเล

เดียวกัน 

โรงแรมอมารี บูเลอวารด (Amari Boulevard Hotel) ประกอบดวยอาคารหลัก 2 อาคาร ไดแก อาคาร

สยามวิง (Siam Wing) มีหองพัก 121 หอง และอาคารกรุงเทพฯวิง (Krungthep Wing) มีหองพัก 188 หอง 

โรงแรมอมารี บูเลอวารด นับเปน 1 ใน 4โรงแรมระดับ 4 ดาว จากโรงแรมระดับเดียวกันทั้งหมด 18 โรงแรมใน

บริเวณดียวกันที่ต้ังอยูใกลถนนสายหลักและสถานีรถไฟฟา (BTS) เนื่องจากโรงแรมในระดับเดียวกันแหงอื่นๆ

จะอยูในซอยยอยซึ่งไกลจากถนนสายหลักมากกวา  แมวาโรงแรมอมารี บูเลอวารด จะเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป

พ.ศ. 2531 แตผูประกอบการไดมีการปรับปรุงตัวหองพักและพื้นที่สวนกลางของโรงแรมเพื่อรักษาคุณภาพอยู

เสมอ   สวนฝายบริหารของโรงแรมเองก็มีประสบการณในการบริหารและมีเครือขายทางการตลาดในโรงแรม

ระดับ 4 ดาวเปนเวลายาวนาน    
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1. บทนํา 
1.1 ความเปนมาในการศึกษา 

บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด มีความมุงหมายที่จะจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพยสําหรับโรงแรมอมารี    
บูเลอวารด  โดยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด เซ็นสัญญาวาจาง บริษัท ซีบี      
ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด  ใหจัดทํารายงานการศึกษาสภาพตลาดโรงแรม 4 ดาวในบริเวณรอบที่ต้ัง
โครงการ  รวมถึงใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการแขงขันของโรงแรมรวมถึงแนวโนมของอัตราการเขาพัก 
และคาเชาที่จะไดรับในอนาคต   โดยรายงานฉบับนี้จะถูกนําไปอางอิงในการจัดทําหนังสือช้ีชวนเพื่อเสนอขาย
หุนในการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย(ยังไมไดรับการแจงช่ืออยางเปนทางการ) 

1.2 เงื่อนไขและขอจํากัดในการศึกษา 
1) บริษัทฯจะรับผิดชอบรายงานการศึกษาฉบับนี้เปนการเฉพาะตอ บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด 

ซึ่งเปนผูอนุมัติใหบริษัทฯ จัดทําการศึกษาแตเพียงผูเดียวเทานั้น บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส 
(ประเทศไทย) จํากัด จะไมรับผิดชอบและปราศจากภาระผูกพันใดทั้งสิ้น ทั้งตอบุคคลและ
หรือนิติบุคคลอื่นใด ซึ่งขอจํากัดของความรับผิดชอบที่บริษัทฯมีตอลูกคาถูกจํากัดดวยระดับ
ของคาธรรมเนียมที่บริษัทไดรับ 

2) รายงานฉบับนี้จะถือเปนความลับเฉพาะตอ  บริษัท  ควอลิ ต้ี  อินน  จํากัด  เพื่อใชตาม
วัตถุประสงค ตามที่ไดระบุไวเทานั้น อยางไรก็ตามรายละเอียดตางๆ ภายในรายงาน
การศึกษาฉบับนี้ จะสามารถเปดเผยตอที่ปรึกษาของบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด ถาที่ปรึกษา
ของ บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด ไดทําขอตกลงลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกับ บริษัท ซีบี  
ริชารด เอลลิส ( ประเทศไทย ) จํากัด ไวแลว 

3) ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของขอมูล หรือรายละเอียดตางๆทั้งหมด ของรายงานการศึกษาฉบับนี้ 
จะไมถูกนําไปจัดพิมพเปนเอกสารเผยแพร โดยไมไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติเปนลาย
ลักษณอักษรจาก บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด ในเรื่องของรูปแบบ และ 
เนื้อหาที่จะปรากฎและในทุกครั้งที่จะมีการเผยแพรสวนหนึ่งสวนใดของขอมูล หรือ 
รายละเอียดตางๆ ทั้งหมดของรายงานการศึกษาฉบับนี้ ผูเผยแพรจะตองไดรับจดหมาย
ยินยอมจาก บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส ( ประเทศไทย ) จํากัด แยกตางหากเปนการเฉพาะเปน
ครั้งๆไป 

4) แหลงขอมูลตางๆ ในรายงานฉบับนี้ระบุวาเปนขอมูลที่ไดรับมาจากแหลงขอมูลภายนอก 
บริษัทฯจะถือวาขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่เช่ือถือได อยางไรก็ตามบริษัทฯ คงสงวนสิทธิ์ใน
ความรับผิดชอบ ตอกรณีที่ขอมูลนั้นบิดเบือนหรือไมตรงตอความเปนจริง และขอมูล
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ดังกลาวจะเปนขอมูลที่บริษัทฯ ไดจัดเก็บรวบรวมจากเอกสารผานการตรวจสอบจากทาง
ราชการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูลนั้นเปนที่เรียบรอยแลว 

5) บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด จะไมรับผิดชอบตอผลกําไรหรือขาดทุนอัน
เกิดจากการ ซื้อ-ขายโครงการดังกลาวนี้ โดยใชเอกสารรายงานการศึกษาฉบับนี้เปนพื้นฐาน
ในการอางอิง 

6) รายงานฉบับนี้ถูกจัดทําและนําเสนอโดยมีเงื่อนไขวาคาธรรมเนียมคางชําระตองจายภายใน 
15 วัน  นับจากวันที่นําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ  บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) 
จํากัด จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับ ผูวาจาง หรือ บุคคลอื่น ทั้งนี้ผู
วาจาง หรือ บุคคลอื่นจะเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งหมดหากนํารายงานฉบับนี้ไป
ใชโดยไมไดชําระคาธรรมเนียมคางจาย  

7) ลูกคาและบริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) ยอมรับรวมกันวา ขอมูลโครงการใน
รายงานฉบับนี้ อาจไมถูกตองทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงการที่อยูระหวางการวางแผน 
หรือ กอสราง เนื่องจากขอมูลในตลาดสวนใหญไมมีการเผยแพรตอบุคคลภายนอก 
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2. ภาพรวมของตลาดการทองเที่ยวและโรงแรมในกรงุเทพมหานคร 

2.1 สถิตินักทองเที่ยว 

จํานวนนักทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรมในกรุงเทพมหานครมีการเติบโตอยางตอเนื่องในชวง 6 ปที่
ผานมา (พ.ศ. 2543-2548)  จํานวนนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉลี่ย 8.5% ตอป  อันเปนผลมาจากความ
พยายามของภาครัฐในการประชาสัมพันธ  และจัดกิจกรรมตางๆ  เพื่อกระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศ และ
ดึงดูดนักทองเที่ยวตางประเทศ    

ในปพ.ศ. 2548 (ขอมูลลาสุดขณะที่ทําการศึกษา) กรุงเทพมหานครมีจํานวนนักทองเที่ยวประมาณ 26.0 
ลานคน โดยในจํานวนนี้เปนชาวตางชาติจํานวน 11.5 ลานคน สวนที่เหลือเปนคนไทยอีก 14.5 ลานคน   แมวาจะ
มีปจจัยลบตางๆที่มีผลตอความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวตางชาติ  การแพรกระจายของโรคซาร (SARS)ในปพ.ศ. 
2546  การแพรกระจายของโรคไขหวัดนกและเหตุการณคลื่นสึนามิถลมภาคใตในปพ.ศ. 2547  รวมทั้งเหตุการณ
ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต แตทวาจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เขาพักในที่พักในโรงแรมระดับ 
4-5 ดาว ในกรุงเทพฯ ยังมีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง  7.5% ตอป  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพื้นฐานที่ดีของตลาดการทองเที่ยว
ของประเทศไทยที่เปนหนึ่งในจุดหมายของการเดินทางทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดในภูมิภาค ปจจัยสําคัญที่ทําให
อุตสาหกรรรมการทองเที่ยวของไทยมีความแข็งแกรง ประกอบดวย ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ 
และทรัพยากรการทองเที่ยว คาครองชีพที่ไมสูงมาก รวมทั้งความปลอดภัยและความมั่นคงทางการเมือง (ในชวง
กอนที่จะมีการทํารัฐประหาร)   นอกจากนี้สนามบินสุวรรณภูมิที่เพิ่งเปดใหบริการมีความสามารถในการรองรับ
ผูโดยสารถึง 45 ลานคนตอป  ซึ่งชวยแกปญหาคอขวดในการรองรับนักทองเที่ยวจากสนามบินดอนเมืองที่
สามารถรองรับผูใชบริการไดเพียง 35 ลานคนตอป  ซึ่งจะทําใหมีนักทองเที่ยวเดินทางเขาประเทศไดเพิ่มขึ้น 

จากสถิติจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย บริษัทฯ ประมาณการวา
จาํนวนนักทองเที่ยวตางชาติในกรุงเทพฯนาจะเพิ่มขึ้นเปน 15.7 ลานคนในปพ.ศ. 2552 หากมีอัตราการขยายตัว 
10% ตอป จากการประมาณของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

จํานวนนักทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. 2543-2553ป 
 ป ชาวไทย (คน) ชาวตางชาติ (คน) รวม (คน) 

2543 9,214,637 8,070,786 17,285,423 
2544 9,705,011 8,348,911 18,053,922 
2545 10,386,526 9,120,319 19,506,845 
2546 12,337,764 9,118,275 21,456,039 
2547 13,509,028 10,992,670 24,501,698 
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 ป ชาวไทย (คน) ชาวตางชาติ (คน) รวม (คน) 
2548 14,491,291 11,540,699 26,031,990 
อัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9.5% 7.4% 8.5% 
2549ป           15,856,654          12,694,769       28,551,423  
2550ป           17,348,060          13,635,451       30,983,511  
2551ป           18,976,971          14,645,838       33,622,809  
2552ป           20,755,878          15,731,095       36,486,973  
ท่ีมา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และประมาณการโดย แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ท่ีมา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  และประมาณการโดย แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

จํานวนนักทองเที่ยวท่ีเขาพักในโรงแรมกลุม 1 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดทําการจัดกลุมโรงแรมตามราคาหองพักที่ไดรับ โดยโรงแรมในกลุม 
1 มีราคาหองพักตั้งแต 2,500 บาทตอคืนขึ้นไป  ในปพ.ศ. 2548 นักทองเที่ยวในกรุงเทพฯที่เขาพักโรงแรมใน
กลุมนี้มีจํานวน 6.42 ลานคน โดยในจํานวนนี้เปนชาวตางชาติ 6.01 ลานคน และที่เหลือเปนชาวไทย 0.41       
ลานคน   

จํานวนนักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรมกลุม 1 เพิ่มขึ้นอยางมากในอัตรา 7.5% ตอป  และหากบริษัทฯ 
ประมาณการวาจํานวนนักทองเที่ยวกลุมนี้จะเพิ่มขึ้นอยางในอัตราเดียวกันกับอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวน
นักทองเที่ยวทั้งหมดที่ 10% ตอป โดยการประมาณของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  จํานวนนักทองเที่ยวที่เขา
พักในโรงแรมกลุม 1 ในปพ.ศ. 2552 นาจะเพิ่มขึ้นเปน 9.3 ลานคน แบงเปนชาวตางชาติ 8.8 ลานคน คิดเปน 

จํานวนนักทองเที่ยวที่มาประเทศไทย และกรุงเทพฯ 
ป 2543-2552 (ป)
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55.9% ของตัวเลขประมาณการนักทองเที่ยวชาวตางชาติในกรุงเทพฯจํานวน 15.7 ลานคน และที่เหลือเปนชาว
ไทย 0.5 ลานคน  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ีมา:  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขาพักในโรงแรมกลุม 1 ในกรุงเทพฯ ปพ.ศ. 2543-2552 (ป) 
ป ชาวไทย (คน) ชาวตางชาติ (คน) รวม (คน) 

2543 303,330 4,180,526 4,483,856 
2544 385,613 4,498,132 4,883,745 
2545 443,928 5,744,909 6,188,837 
2546 397,519 4,795,606 5,193,125 
2547 451,913 5,990,888 6,442,801 
2548 418,396 6,005,610 6,424,006 
อัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.6% 7.5% 7.5% 
2549ป 446,192 6,606,171 7,052,363 
2550ป 475,835 7,266,788 7,742,623 
2551ป 507,447 7,993,467 8,500,914 
2552ป 541,159 8,792,814 9,333,973 
ท่ีมา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ประมาณการโดย แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 
หมายเหตุ: ประมาณการจากอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวตางชาติท่ี 10% และอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวไทยที่ 6.6% 

 

นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่เขาพักในโรงแรมกลุม 1
 ในกรุงเทพฯ
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2.2 อุตสาหกรรมโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
ขอมูลจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยระบุวา ปพ.ศ.2548 กรุงเทพมหานครมีโรงแรมทั้งสิ้น 304 

โรงแรม ประกอบดวยหองพักจํานวน 58,804 หอง  จํานวนหองพักในโรงแรมเพิ่มขึ้นจากปพ.ศ. 2543 เพียง
เล็กนอย เนื่องจากมีโรงแรมที่เปดใหมหลังจากวิกฤตการเงินจํานวนนอย  ในทางกลับกัน  ในชวงระยะเวลา
เดียวกันจํานวนนักทองเที่ยวกลับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนทําใหอัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมในกรุงเทพฯ 
เพิ่มสูงขึ้นจาก 57% ในปพ.ศ. 2543 เปน 70% ในปพ.ศ. 2548   หรือมีจํานวนการเขาพัก เพิ่มขึ้นจาก 12.0 ลาน
หอง-คืน เปน 14.9 ลานหอง-คืนตอป 

จากฐานขอมูลของบริษัทฯ ระหวางปพ.ศ. 2550-2552 จะมีโรงแรมที่กอสรางแลวเสร็จจํานวน 18 
โรงแรม ประกอบดวยหองพัก 4,937 หองซึ่งจะทําใหหองพักทั้งหมดในกรุงเทพฯมีจํานวน 64,384 หอง ในป
พ.ศ.2552 (หมายเหตุ: จํานวนหองพักที่เพิ่มขึ้นนับเฉพาะโรงแรมที่คาดวาจะมีคาหองพักมากกวา 2,500 บาท/คืน 
หรือโรงแรมกลุม1 ตามนิยามของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ท่ีมา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และแผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 

รายงานฉบับนี้มุงเนนศึกษาตลาดของโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว หรือเปนตลาดที่มีราคาหองพักที่
ไดรับมากกวา 2,500 บาทตอคืนขึ้นไป  ซึ่งจัดเปนโรงแรมกลุม 1 ตามนิยามการแบงกลุมของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย  

ในปพ.ศ. 2548 ในกรุงเทพมหานครมีโรงแรมกลุม 1 ทั้งสิ้น 77 โรงแรม ประกอบดวยหองพักจํานวน 
28,889 หอง  จํานวนโรงแรมกลุม 1 เพิ่มขึ้นไมมากนักระหวางปพ.ศ. 2543-2548 เนื่องจากมีโรงแรมขนาดเล็ก
บางแหงตองปดตัวลงในปพ.ศ. 2546-2547 และมีโรงแรมที่เปดใหบริการใหมไมมากนัก  บริษัท ซีบี ริชารด 

จํานวนหองพักและอัตราการเขาพักของโรงแรมในกรุงเทพฯ
ป 2543-2552 (ป)
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เอลลิส (ประเทศไทย) ไดแบงโรงแรมในกลุมนี้ 19 โรงแรม รวมหองพัก 7,646 หอง เปนโรงแรมระดับ 5 ดาว (มี
ราคาหองพักสูงกวา 4,500 บาท/คืน)   และโรงแรมที่เหลืออีก 58 โรงแรม จํานวนหองพักรวม 21,243 หอง 
(36.1% ของจํานวนหองพักทั้งหมดในกรุงเทพฯ) เปนโรงแรมระดับ 4 ดาว    

ขอมูลจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยระบุวา ในปพ.ศ. 2543-2548 อัตราการเขาพักของโรงแรม
กลุม 1 ในกรุงเทพมหานครอยูระหวาง 63.3% ถึง 77.7% โดยในปพ.ศ. 2548 โรงแรมกลุม 1  มีอัตราการเขาพัก
เฉลี่ยที่ 77.7%  หรือมีการเขาพัก 8.19 ลานหอง-คืน  แมวาเหตุการณคลื่นสึนามิถลมภาคใตปพ.ศ. 2548  จะสงผล
กระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวพอสมควร แตผลการดําเนินงานของโรงแรมในกรุงเทพฯยังอยูในระดับที่ดี 
ทั้งนี้เปนผลมาจากการมีนักธุรกิจตางชาติเขามาประกอบธุรกิจในประเทศเพิ่มขึ้น    อุปสงคของโรงแรมกลุม 1 
ในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 2.5% ตอป  ในชวงปพ.ศ. 2543-2548  

เนื่องจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดจัดกลุมโรงแรมระดับ 4 ดาว และโรงแรมระดับ 5 ดาวไวใน
โรงแรมกลุม1 เหมือนกัน  บรษิัทฯ จึงไดทําการคํานวณอัตราการเขาพักเฉพาะของโรงแรมระดับ 4  ดาว  โดยหัก
จากฐานขอมูลโรงแรมระดับ 5 ดาวที่บริษัทฯ ไดจัดเก็บ   พบวา  อัตราการเขาพักของโรงแรม 4 ดาวในกรุงเทพฯ 
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2543-2548 เทากับ 58.3%-78.7%   โดยปพ.ศ. 2548 มีอัตราการเขาพักเทากับ 78.7%      



ภาพรวมของตลาดการ
ทองเที่ยวและโรงแรม
ในกรุงเทพมหานคร  

บริษัท ควอลิตี้ อินน จํากัด  
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อุปทานและอุปสงคของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร แบงแยกตามกลุม ระหวางปพ.ศ.2543-2548 
โรงแรมกลุม1 โรงแรมระดับ 5 ดาว* โรงแรมระดับ 4 ดาว** 

ป จํานวน
โรงแรม 

จํานวน
หองพัก 

อัตราการ 
เขาพัก 

หอง-คืน  
ตอป 

จํานวน
โรงแรม 

จํานวน
หองพัก 

อัตราการ 
เขาพัก 

หอง-คืน 
 ตอป 

จํานวน
โรงแรม 

จํานวน
หองพัก 

อัตราการ 
เขาพัก 

หอง-คืน  
ตอป 

2543 74 29,868 66.3% 7,231,177 17 7,147 69.0% 1,799,972 57 22,721 65.5% 5,431,205 
2544 74 28,572 71.4% 7,441,977 17 7,147 59.0% 1,539,106 57 21,425 75.5% 5,902,871 
2545 77 30,710 73.0% 8,181,559 17 7,235 71.0% 1,874,950 60 23,475 73.6% 6,306,608 
2546 73 29,722 63.3% 6,871,459 19 7,646 78.0% 2,176,816 54 22,076 58.3% 4,694,643 
2547 77 30,589 71.8% 8,013,110 19 7,646 77.0% 2,148,908 58 22,943 70.0% 5,864,201 
2548 77 28,889 77.7% 8,192,010 19 7,646 75.0% 2,093,093 58 21,243 78.7% 6,098,918 
อัตราการเติบโตอุปสงค หอง-คืน 
โดยเฉลี่ย (2543-2548) 

   2.5%       3.1%       2.3% 

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 
หมายเหตุ * แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 
         ** คํานวนโดย แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 
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อนึ่ง ขอมูลยอนหลังของราคาหองพักที่ไดรับจริงตอคืนของโรงแรมระดับ 4 ดาว ไมไดมีการเก็บ
บันทึกไว ดังนั้นบริษัทฯจึงอางอิงการเปลี่ยนแปลงของราคาหองพักของโรงแรมกลุม1 จากราคาของโรงแรม
ระดับ 5 ดาว ที่บริษัทฯจัดเก็บไว ซึ่งสามารถบงช้ีราคาหองพักที่ไดรับจริงตอคืนในตลาดระดับสูงได  ราคา
หองพักที่ไดรับจริงตอคืนของโรงแรมระดับ 5 ดาว เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 4.6% ตอป (พ.ศ. 2543-2548) ในปพ.ศ. 
2549  จากฐานขอมูลของบริษัทฯ ราคาหองพักที่ไดรับจริงตอคืนของโรงแรมระดับ 5 ดาวในกรุงเทพฯ อยูที่ 153 
ดอลลารสหรัฐ 

บริษัทฯคาดหมายวาอุตสาหกรรมโรงแรมจะเติบโตยิ่งขึ้นใน 2-3 ปขางหนา จากการเปดใหบริการของ
สนามบินสุวรรณภูมิ   อยางไรก็ตาม อัตราการเขาพักเฉลี่ยของตลาดจะไดรับผลกระทบจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นใหม  
จากฐานขอมูลของบริษัทฯ พบวา  ปจจุบันมีโรงแรมกลุม1 อยูในระหวางการกอสรางทั้งสิ้น 4,937หอง (ไมรวม
โครงการที่ไมมีการประกาศวาจะพัฒนาโครงการ) ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในระหวางปพ.ศ. 2550-2552   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ท่ีมา: แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 

 

จํานวนหองพักของโรงแรมในกรุงเทพฯ  จํานวนหองพักของ
โรงแรมกลุม 1  อัตราการเขาพักของโรงแรมกลุม 1  และอัตราการ

เขาพักของโรงแรมในกรุงเทพฯ  ป 2543-2552 (ป)
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3. ตลาดโรงแรมในยานปทุมวัน และสขุมุวิท 

เนื่องจาก โรงแรมอมารี บูเลอวารด ต้ังอยูบริเวณถนนสุขุมวิท บริษัทฯ ไดทําการสํารวจสภาพตลาด
โรงแรมตลอดแนวทางเดินรถไฟฟาตั้งแตปทุมวันถึงสุขุมวิท 55 โดยเนนที่กลุมตลาดโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว   
เพื่อประเมินระดับการแขงขัน และผลการดําเนินงานของโรงแรมในตลาด   รวมทั้งวิเคราะหแนวโนมในอนาคต 

3.1 ภาพรวมตลาดโรงแรมในยานปทุมวัน และสุขุมวิท 

อุปทาน 

จากการสํารวจและเก็บขอมูลในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2549 พบวาโรงแรมในยานปทุมวัน-สุขุมวิทมี
จํานวนทั้งสิ้น 60 โรงแรม ประกอบดวยหองพัก 14,781 หอง ในจํานวนนี้ 9 โรงแรมเปนโรงแรมระดับ 5 ดาว 
สวนโรงแรมระดับ 4 ดาวมีจํานวนทั้งสิ้น 18 โรงแรม ที่เหลืออีก 33 โรงแรมจับที่กลุมนักทองเที่ยวระดับต่ํากวา 4 
ดาวลงไป   จากการสํารวจพบวาจํานวนหองพักของโรงแรมระดับ5 ดาวและ 4 ดาว คิดเปน 21.2% และ41.2% 
ของโรงแรมหองพักทั้งหมดในบริเวณที่ทําการสํารวจ ตามลําดับ สวนที่เหลือ 37.6% เปนหองพักในโรงแรม
ระดับต่ํากวา 4 ดาว ทั้งนี้ จํานวนหองพักทั้งหมดในบริเวณที่ทําการสํารวจคิดเปน 25.1% ของจํานวนหองพัก
ทั้งหมดในกรุงเทพฯ แสดงใหเห็นวาบริเวณปทุมวัน-สุขุมวิท เปนหนึ่งในทําเลที่เปนที่นิยมและเหมาะสมเพื่อ
การทําโรงแรม เนื่องจากเปนบริเวณที่การคมนาคมสะดวก และอยูใกลแหลงดึงดูดของนักทองเที่ยว   

จากการสํารวจโรงแรมที่อยูระหวางกอสรางทําใหสามารถประมาณการไดวา จํานวนหองพักของ
โรงแรมในบริเวณที่ทําการสํารวจจะเพิ่มขึ้นเปน 18,007 หองในปพ.ศ. 2552 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 21.8% 
เปรียบเทียบกับจํานวนหองพักในไตรมาสที่3 ปพ.ศ. 2549 โดยหองพักในโรงแรมระดับ 4 ดาว จะเพิ่มขึ้นเปน 
7,519 หองในปพ.ศ. 2552   หรือเพิ่มขึ้น 23.5% หรือ 1,430 หอง จาก 6,089 หอง  ณ ป พ.ศ. 2549 

ประมาณการอุปทานของโรงแรมในอนาคตในบริเวณปทุมวัน-สุขุมวิท 
  Q3 2549 2549 2550 2551 2552 

5 ดาว 3,135 3,135 3,799 4,631 4,931 
4 ดาว 6,089 6,380 7,463 7,463 7,519 
ต่ํากวา 4 ดาว 5,557 5,557 5,557 5,557 5,557 
รวม 14,781 15,072 16,819 17,651 18,007 
ท่ีมา: แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 
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ท่ีมา: แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 

อุปสงค 

อัตราการเขาพักในโรงแรมที่ทําการสํารวจแสดงใหเห็นวา มีความตองการของโรงแรมในบริเวณพื้นที่
ศึกษาสูงมาก  ในเดือนกันยายน พ.ศ.2549 อัตราการเขาพักโดยเฉลี่ยของโรงแรมระดับ 5 ดาวในบริเวณนี้เทากับ 
76.1%   สําหรับป พ.ศ. 2548 โรงแรมระดับ 5 ดาวบริเวณสุขุมวิทมีอัตราการเขาพักโดยเฉลี่ย 75.7% ซึ่งสูงกวา
อัตราการเขาพักโดยเฉลี่ยของโรงแรมระดับ 5 ดาวในกรุงเทพฯที่อยูที่ 70.0% ดานโรงแรมระดับ 4 ดาวมีอัตรา
การเขาพักโดยเฉลี่ย 86.9% ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549  (อนึ่ง ไมมีการเก็บบันทึกขอมูลในโรงแรมระดับที่ตํ่า
กวา 4 ดาว) 

เมื่อพิจารณาราคาหองพักตอคืนที่ไดรับจริงของโรงแรมระดับ 5 ดาวบริเวณปทุมวัน-สุขุมวิท ราคา
หองพักตอคืนที่ไดรับจริงโดยเฉลี่ยอยูที่ 156 ดอลลารสหรัฐ ในเดือนกันยายน 2549 ซึ่งสูงกวาชวงเดี่ยวกันในป 
พ.ศ. 2548 29.3%  ทางดานโรงแรมระดับ 4 ดาว ราคาหองพักตอคืนที่ไดรับเฉล่ียเทากับ 82.5 ดอลลารสหรัฐใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงแมวาบริษัทฯจะไมมีราคาหองพักตอคืนที่ไดรับจริงโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปของ
โรงแรมระดับ 4 ดาวในบริเวณที่ทําการสํารวจ แตราคาหองพักตอคืนที่ไดรับจริงโดยเฉลี่ยทั้งปของโรงแรม
ระดับ 5 ดาวในปพ.ศ.2549 แสดงใหเห็นถึงความตองการหองพักที่เพิ่มมากขึ้นในบริเวณพื้นที่ศึกษา  โดยราคา
เฉลี่ยของหองพัก   ปพ.ศ. 2549 ที่อยูที่ 153 ดอลลารสหรัฐ  สูงกวา 145 ดอลลารสหรัฐ 5.5% ที่ไดรับในชวงป 
พ.ศ.2548 

 

ปริมาณหองพัก และปริมาณหองพักที่จะเกิดข้ึนใหม ในบริเวณ
เขตปทุมวันและสุขุมวิท ไตรมาส 3 ป 2549-2552
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 สรุปตลาดโรงแรมในบริเวณท่ีทําการสํารวจ ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 
ระดับโรงแรม จํานวนโรงแรม จํานวนหองพัก อัตราการเขาพักโดยเฉลีย่* ราคาหองพักที่ไดรับจริงตอคืน** 

5 ดาว 9 3,135 76.1% 156.0 
4 ดาว 18 6,089 86.9% 82.5 
ต่ํากวา 4 ดาว 33 5,557 N/A N/A 

รวม 60 14,781   
ท่ีมา: แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 
หมายเหตุ: *อัตราการเขาพักของโรงแรมระดับ 5 ดาว เปนอัตราเฉลี่ยของเดือนกันยายน พ.ศ. 2549,  
                     อัตราการเขาพักของโรงแรมระดับ 4 ดาว เปนอัตราเฉลี่ยของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549  
 **ราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับ 5 ดาวเปนราคาเฉลี่ยของเดือนกันยายน พ.ศ. 2549,                                                                                           

ราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับ 4 ดาวเปนราคาเฉลี่ยของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549   ซึ่งรวมคาบริการ  ภาษีมูลคาเพิ่ม และอาหารเชา 

รายชื่อโรงแรมในพืน้ท่ีท่ีศึกษา 
ลําดับ ชื่อโรงแรม 

1 อมารี บูเลอวารด  (Amari Boulevard Hotel Bangkok) 
2 เอ-วัน อินน  (A-one Inn) 
3 อะริสตั้น  (Ariston Hotel Bangkok) 
4 อโนมา  (Arnoma) 
5 เอเชีย  (Asia Hotel) 
6 อโศก เพลส  (Asoke Place) 
7 บานไทย เวลเนส รีทรีต กรุงเทพฯ (Baan Thai Wellness Retreat Hotel Bangkok) 
8 บางกอก บูติค  (Bangkok Boutique) 
9 บางกอก ซิตี้ อินน  (Bangkok City Inn) 
10 บางกอก ซาฮารา  (Bangkok Sahara) 
11 เบล-แอร ปร๊ินซเซส กรุงเทพฯ  (Bel Aire Princess Hotel Bangkok) 
12 ซิตี้ ลอดจ (ซอย19)  (City Lodge (soi 19) ) 
13 ซิตี้ ลอดจ (ซอย9)  (City Lodge (soi 9)) 
14 คอนราด  (Conrad) 
15 ดรีม  (Dream Hotel) 
16 โฟร ซีซั่น  (Four Seasons Hotel) 
17 แกรนด ไฮแอท เอราวัณ  (Grand Hyatt Erawan) 
18 แกรนด เมอเคียว ปารค อเวนิว  (Grand Mercure Park Avenue) 
19 สวิสโซเทล ปารค นายเลิศ กรุงเทพฯ  (Swissotel Nai Lert Park Bangkok) 
20 ฮันนี่ (Honey Hotel) 
21 อิมพีเรียล ควีนส พารค  (Imperial Queen's Park) 
22 อิมพีเรียล ธารา  (Imperial Tara) 
23 อินเตอร คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ  (Inter Continental Bangkok Hotel ) 
24 เจ.ดับบลิว. แมริออท กรุงเทพฯ  (J.W. Marriott Bangkok Hotel) 
25 จิม ลอดจ  (Jim’s Lodge) 



ตลาดโรงแรมในยาน
ปทุมวันและสุขุมวิท  

บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด  
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ลําดับ ชื่อโรงแรม 
26 แลนดมารค  (Landmark Hotel) 
27 ลีลา อินน  (Leela Inn) 
28 มาเจสติค แกรนด กรุงเทพฯ  (Majestic Grande Hotel Bangkok ) 
29 มาเจสติก สวีท  (Majestic Suites) 
30 นานา  (Nana Hotel) 
31 โนโวเทล โลตัส กรุงเทพฯ  (Novotel Lotus Bangkok) 
32 โนโวเทล สยามสแควร  (Novotel Siam Square) 
33 ปารค กรุงเทพฯ  (Park Hotel Bangkok) 
34 ปทุมวัน ปร๊ินซเซส  (Pathumwan Princess) 
35 พินนาเคิล สุขุมวิท อินน  (Pinnacle Sukhumvit Inn) 
36 พลาซา แอทธินี  (Plaza Athenee) 
37 ราชา (Racha) 
38 แรมแบรนท  (Rambrant ) 
39 รีเจนซี ปารค กรุงเทพฯ  (Regency Park Bangkok) 
40 รีโน  (Reno) 
41 รอยัล เอเชยี ลอดจ  (Royal Asia Lodge) 
42 รอยัล เบญจา  (Royal Benja) 
43 รอยัล ปารค วิว  (Royal Park View) 
44 สวัสดี สุขุมวิท  (Sawasdee Sukhumvit) 
45 เชอราตัน แกรนด สุขุมวิท  (Sheraton Grande Sukhumvit) 
46 เซนต เจมส  (St. James Hotel) 
47 สุขุมวิท คราวน กรุงเทพฯ  (Sukhumvit Crown Hotel Bangkok) 
48 สวิส ปารค  (Swiss Park Hotel) 
49 ฮอลิเดย อินน  (Holiday Inn Hotel) 
50 ไท-ปน กรุงเทพฯ  (Tai Pan Hotel Bangkok) 
51 ดิ แอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ  (The Ambassador Hotel Bangkok) 
52 เดอะ เดวิส  (The Davis Hotel) 
53 เดอะ โฟร วิงส  (The Four Wing Hotel) 
54 แมนฮัทตัน  (Manhattan Hotel) 
55 เดอะ เวสติน แกรนด สุขุมวิท  (The Westin Grande Sukhumvit) 
56 แกรนด สุขุมวิท บาย โซฟเทล  (Grand Sukhumvit by Sofitel) 
57 วินเซอร สวีท กรุงเทพฯ  (Windsor Suites Hotel Bangkok) 
58 วรบุรี สุขุมวิท  (Woraburi Sukhumvit) 
59 ซีนิธ สุขุมวิท  (Zenith Sukhumvit) 
60 ยูโร แกรนด  (Euro Grande Hotel) 

ท่ีมา: แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

 



ตลาดโรงแรมในยาน
ปทุมวันและสุขุมวิท  

บริษัท ควอลิตี้ อินน จํากัด  
1106-032 
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ตลาดโรงแรมระดับ 4 ดาวในบรเิวณที่
ทําการสํารวจ และความสามารถในการ
แขงขันของโรงแรมอมารี บูเลอวารด  

บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด  
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4. ตลาดโรงแรมระดับ 4 ดาวในบริเวณทีทํ่าการสํารวจ  
และความสามารถในการแขงขันของโรงแรมอมาร ีบูเลอวารด 

4.1 ตลาดโรงแรมระดับ 4 ดาวในบริเวณท่ีทําการสํารวจ 

การวิเคราะหดานอุปทาน 

อุปทานของโรงแรมระดับ 4 ดาวบริเวณสุขุมวิท-ปทุมวัน เพิ่มขึ้นในอัตราที่คอนขางคงที่ต้ังแตปพ.ศ. 
2543   4.2% ตอป หรือ 300 หองตอป ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 มีโรงแรมระดับ 4 ดาวในบริเวณพื้นที่ศึกษา 
จํานวน 18 โรงแรม ประกอบดวยหองพัก 6,089 หอง  จํานวนหองพักของโรงแรม 4 ดาวในบริเวณสุขุมวิทมี
จํานวนมากกวาในยานปทุมวัน โดยคิดเปน 68.9% ของหองพักทั้งหมด   

บริษัทฯ คาดการณวาจํานวนหองพักของโรงแรมระดับ 4 ดาวในยานปทุมวัน-สุขุมวิทจะเพิ่มขึ้น
เล็กนอยเปน 6,380 หองในสิ้นปพ.ศ. 2549 และจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กนอยจนมีจํานวน 7,519 หองในปพ.ศ. 2552  
หองพักที่เพิ่มขึ้นสวนมากจะอยูในบริเวณสุขุมวิท โดยคิดเปน 59.3% ของหองพักที่จะเพิ่มขึ้นทั้งหมด หรือ 849 
หอง ในขณะที่บริเวณปทุมวันจะมีโรงแรมเปดใหม 3 โรงแรม มีจํานวนหองพักรวม 581 หอง  

อุปทานของโรงแรมระดับ 4 ดาวในบริเวณท่ีทําการสํารวจ 
โรงแรม 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549ป 2550ป 2551ป 2552ป 

สวิสโซเทล ปารค นายเลิศ กรุงเทพฯ 
(Swissotel Nai Lert Park Bangkok) 

338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 

อโนมา  (Arnoma) 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 
ปทุมวัน ปร๊ินซเซส  
 (Pathumwan Princess) 

462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 

โนโวเทล สยามสแควร 
 (Novotel Siam Square) 

429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 

อิมพีเรียล ธารา (Imperial Tara) 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 
แลนดมารค  (Landmark Hotel) 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 
อมารี บูเลอวารด  
(Amari Boulevard Hotel) 

309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 

เบล-แอร ปร๊ินซเซส กรุงเทพฯ 
(Bel Aire Princess Hotel Bangkok) 

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

แรมแบรนท  (Rambrant ) 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 
เดอะ โฟร วิงส   
(The Four Wing Hotel) 

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 

อิมพีเรียล ควีนส ปารค 
(Imperial Queen’s Park Hotel) 

1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 



ตลาดโรงแรมระดับ 4 ดาวในบรเิวณที่
ทําการสํารวจ และความสามารถในการ
แขงขันของโรงแรมอมารี บูเลอวารด  

บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด  
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โรงแรม 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549ป 2550ป 2551ป 2552ป 
เซนต เจมส  (St. James Hotel) 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 
เดอะ เดวิส กรุงเทพฯ  
(The Davis Bangkok)    231 231 231 231 231 231 231 
แกรนด เมอเคียว ปารค อเวนิว 
(Grand Mercure Park Avenue) 

    221 221 221 221 221 221 

มาเจสติค แกรนด กรุงเทพฯ 
(Majestic Grande Bangkok) 

    251 251 251 251 251 251 

ฮอลิเดย อินน (Holiday Inn)      377 377 377 377 377 
ดรีม (Dream Hotel)       100 100 100 100 
แกรนด สุขุมวิท โดย โซฟเทล 
(Grand Sukhumvit by Sofitel) 

      386 386 386 386 

สยาม แอท สยาม (ป)  
(Siam@Siam)  

      203 203 203 203 

เดอะ ปารค พลาซา (ป)   
(The Park Plaza) 

      88 88 88 88 

แมริออท คอรทยารด (ป) 
(Marriott Courtyard)  

       322 322 322 

คราวน พลาซา (Crown Plaza) (ป)          345 345 345 
ฮิป (Hip Hotel)  (ป)           75 75 75 
มาดูซิ  (MaDuZi Hotel)  (ป)          41 41 41 
เดอะ วัลท (The Valt)  (ป)        300 300 300 
หรรษา บูติค (ป) 
(Hansar Boutique Hotel)  

         56 

 4,523    4,523    4,523    4,754    5,226    5,603    6,380    7,463    7,463    7,519  
ป = ประมาณการ 
ท่ีมา: แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 

การวิเคราะหอุปทานตามกลุมผูบริหารโครงการ 

แบรนดหรือบริษัทที่บริหารโครงการมีผลตอศักยภาพในการแขงขัน  และราคาหองพักที่จะไดรับของ
โรงแรม  จากการสํารวจ พบวา มีโรงแรมระดับ 4 ดาวในยานปทุมวัน-สุขุมวิทที่บริหารโดยกลุมบริหารโรงแรม
จากตางประเทศ 6 โรงแรม ในขณะที่โรงแรมระดับ 4 ดาวที่เหลืออีก 12 โรงแรมดําเนินการโดยกลุมบริหารคน
ไทย  

โรงแรมระดับ 4 ดาว ที่ใชกลุมผูบริหารตางชาติในบริเวณที่ทําการสํารวจ ไดแก โรงแรม แกรนด 
สุขุมวิท โดย โซฟเทล, โรงแรม สวิสโซเทล ปารค นายเลิศ, โรงแรม ฮอลิเดย อินน กรุงเทพฯ, โรงแรม โนโวเทล 



ตลาดโรงแรมระดับ 4 ดาวในบรเิวณที่
ทําการสํารวจ และความสามารถในการ
แขงขันของโรงแรมอมารี บูเลอวารด  

บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด  
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สยามสแควร, แกรนด เมอเคียว ปารค อเวนิว และ โรงแรม ดรีม โฮเทล กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบดวยหองพัก
จํานวน 1,851 หอง   

จากการพิจารณาเปรียบเทียบของโรงแรมอมารี บูเลอวารด บริษัทฯมองวาโรงแรมอมารี บูเลอวารด 
เปนโรงแรมที่สามารถแขงขันไดกับโรงแรมระดับ 4 ดาวที่ไมไดเปนเชนตางชาติ เพราะวาแบรนดอมารีมีมา
ยาวนานกวา 41 ปแลว และโรงแรมยังไดมีการปรับปรุงโถงรับรอง หองอาหารและหองพักในสวนของสยามวิง 
คิดเปนพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของโรงแรมในปพ.ศ. 2547     และพื้นที่สวนที่เหลือจะทําการปรับปรุงในปพ.ศ. 
2550 

อุปทานของโรงแรมระดับ 4 ดาว แบงตามเชนการบริหารในบริเวณท่ีทําการสํารวจ 
  จํานวนโรงแรม จํานวนหอง 

แบรนดตางชาติ 6 1,851 
แบรนดในประเทศ 12 4,238 

รวมท้ังหมด 18 6,089 
ท่ีมา: แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 

อัตราการเขาพักและราคาหองพักท่ีไดรับของโรงแรมระดับ 4 ดาวในบริเวณพื้นที่ศึกษา 

ถึงแมวามีโรงแรม 4 ดาวเพิ่มขึ้นในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาอยางตอเนื่อง  ความตองการหองพักก็ไดมีการ
เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน  จากการสํารวจ อัตราการเขาพักโดยเฉลี่ยของโรงแรมระดับ 4 ดาวในบริเวณปทุมวัน-
สุขุมวิท  อยูในระดับสูงที่ 86.9% ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยเฉพาะในบริเวณสุขุมวิท ถึงแมจะมี
โรงแรมระดับ 4 ดาวที่ไมไดเปนเชนตางชาติที่มีหองพักมากถึง 3,490 หอง แตการดําเนินงานยังไปไดดี  โดย
อัตราการเขาพักโดยเฉลี่ยอยู 86.3%   

อัตราการเขาพักโดยเฉลี่ยของโรงแรมระดับ 4 ดาวในบริเวณท่ีทําการสํารวจ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
  จํานวนโรงแรม จํานวนหองพัก อัตราการเขาพักโดยเฉลีย่  

ปทุมวัน-เพลินจิต    
  แบรนดตางชาติ 3 1,144 86.9% 
  แบรนดในประเทศ 2 748 87.9% 

รวม 5 1,892 87.3% 
สุขุมวิทชอย 1-55    
  แบรนดตางชาติ 3 707 88.9% 
  แบรนดในประเทศ 10 3,490 86.3% 

รวม  13 4,197 86.7% 
รวมท้ังหมด  18 6,089 86.9% 

ท่ีมา: แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 



ตลาดโรงแรมระดับ 4 ดาวในบรเิวณที่
ทําการสํารวจ และความสามารถในการ
แขงขันของโรงแรมอมารี บูเลอวารด  
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ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ราคาหองพักที่ไดรับจริงตอคืนโดยเฉลี่ยของโรงแรมระดับ 4 ดาวเชน
โรงแรมตางชาติในบริเวณปทุมวันที่ทําการสํารวจเทากับ 92.4 ดอลลารสหรัฐ ในขณะที่โรงแรมที่ไมไดเปนเชน
ตางชาติอยูที่ 87.5 ดอลลารสหรัฐ  สวนในบริเวณสุขุมวิท โรงแรมเชนตางชาติระดับ 4 ดาวไดราคาหองพักที่
ไดรับจริงตอคืน 84.6 ดอลลารสหรัฐสูงกวาโรงแรมที่ไมไดเปนเชนตางชาติ 8.7% บริษัทฯประมาณโดยการ
คํานวณเปรียบเทียบกับตลาดโรงแรมระดับ 5 ดาววา ราคาหองพักที่ไดรับจริงตอคืนสําหรับทั้งปนาจะสูงกวา 84 
ดอลลารสหรัฐ   

ราคาหองพกัท่ีไดรับของโรงแรมระดับ 4 ดาวในบริเวณพื้นท่ีศึกษา ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

  
ราคาหองพักที่ไดรับจริงโดยเฉลี่ย 

(ดอลลารสหรัฐ) 
อัตราสวนลดโดยเฉลี่ย 

 
ปทุมวัน-เพลินจิต   
  แบรนดตางชาติ 92.4 30.6% 
  แบรนดในประเทศ 87.5 40.6% 

รวม  90.5 34.5% 
สุขุมวิทซอย 1-55   
  แบรนดตางชาติ 84.6 22.3% 
  แบรนดในประเทศ 77.8 44.2% 

 รวม  78.9 41.5% 
รวมท้ังหมด  82.5 39.3% 

ท่ีมา: แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 

การประมาณการอุปสงค 

เนื่องจากไมมีขอมูลยอนหลังของผลการดําเนินงานของโรงแรมระดับ 4 ดาวในบริเวณปทุมวัน-
สุขุมวิท บริษัทฯจึงประมาณการและวิเคราะหอุปสงคและอุปทานในอนาคต เพื่อที่จะทําการประเมินระดับการ
แขงขันหรือศักยภาพของตลาด ตามลําดับดังนี้ 

ในดานอุปทานจากการสํารวจโรงแรมที่มีอยูในปจจุบันและที่กําลังกอสรางพบวาจํานวนหองพักใน
โรงแรมระดับ 4 ดาวบริเวณปทุมวัน-สุขุมวิทจะเพิ่มขึ้นเปน 7,519 หอง ในปพ.ศ. 2552  หรือ คิดเปนจํานวน
หองพัก 2.74 ลานหอง-คืน  

ดานอุปสงค บริษัทฯทําการประมาณอัตราการเติบโตของอุปสงคของโรงแรมระดับ 4 ดาวในบริเวณ
พ้ืนที่ศึกษา  โดยการเปรียบเทียบกับอัตราการเพิ่มขึ้นของอุปสงคในอดีตของโรงแรมกลุม 1 ในกรุงเทพฯ  โดย
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2543-2548  ปริมาณการเขาพักในโรงแรมกลุม 1 ในกรุงเทพฯ (คิดเปนจํานวนหอง-คืน)  
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย  2.5% ตอป  โดยชวงเวลาดังกลาวจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ 7.4% ตอป  และจํานวน
หองพักรวมมีการลดลงถึง 1,478 หอง (ทําใหอัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับ 4 ดาวในยานปทุมวัน-
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สุขุมวิทในป พ.ศ. 2548 สูงถึง 78.7%)     ในกรณีที่กําหนดสมมติฐานวา ปริมาณการเขาพักของโรงแรมในยาน
ปทุมวัน-สุขุมวิทขยายตัวเทากับการขยายตัวของการเขาพักในโรงแรมกลุมที่ 1 (2.5%) หรือการขยายตัวของ
นักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรมกลุม 1 ในอดีต (7.5%)  อัตราการเขาพักของโรงแรมระดับ 4 ดาวในยาน      
ปทุมวัน-สุขุมวิทควรอยูในชวงระหวาง 64.6%-81.5% ในปพ.ศ. 2549-2551  หากไมมีเหตุการณรุนแรงกระทบ
ตอตลาดการทองเที่ยว  โดยหากพิจารณาจากอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5%ตอป  อัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรม
ระดับ 4 ดาวในยานปทุมวัน-สุขุมวิท ควรมีคาอยูระหวาง 67.8%-74.2% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีต 
โรงแรมอมารี บูเลอวารดจะมีอัตราการเขาพักสูงกวาโรงแรมกลุม 1 โดยเฉลี่ย ขึ้นอยูกับราคาหองพักที่โรงแรม
ตองการไดรับ   

ประมาณการตลาดโรงแรมระดับ 4 ดาวในบริเวณปทุมวัน-สุขุมวิท ตั้งแตปพ.ศ.2548-2552ป 
กรณีที่ความตองการ

ขยายตัว 2.5%  
กรณีที่ความตองการ

ขยายตัว 5% 
กรณีที่ความตองการ

ขยายตัว 7.5% ป อุปทาน(หอง) 
อัตราการเขาพัก อัตราการเขาพัก อัตราการเขาพัก 

2548                    5,603  78.7% 78.7% 78.7% 
2549ป                    6,380  73.7% 75.5% 77.3% 
2550ป                    7,463  64.6% 67.8% 71.1% 
2551ป                    7,463  66.2% 71.2% 76.4% 
2552ป                    7,519  67.4% 74.2% 81.5% 
ป = ประมาณการ 
ท่ีมา: แผนกวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 
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5. การวิเคราะหโครงการ โรงแรมอมาร ีบูเลอวารด 

5.1 ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือ โรงแรมอมารี บูเลอวารด 
สถานที่ต้ัง สุขุมวิท 5 
ที่อยู 2 ซอย 5 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 
เจาของ บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด  
ผูดําเนินการ บริษัท อมารี โรงแรม และรีสอรท จํากัด 
ขนาดที่ดิน 2-0-57.9 ไร 
จํานวนอาคาร 2 อาคาร 
พ้ืนที่กอสรางรวม 27,277.5 ตร.ม. 
ปที่สรางเสร็จ พ.ศ. 2532 
ปที่มีการปรับปรุง  พ.ศ. 2541 และ 2547 

 สยามวิง กรุงเทพฯ วิง 
จํานวนชั้น 14 27 
จํานวนหองพัก 121 188 
 

จํานวนลิฟต 7 
อัตราการเขาพักเฉลี่ย 74.7% (เฉลี่ยป พ.ศ.2549) 
ราคาหองพักที่ไดรับจริงตอคืน 3,053.77 บาท  (เฉลี่ยป พ.ศ. 2549) 

 

 

 

 

 



การวิเคราะหโครงการ
โรงแรมอมารี บูเลอวารด  

บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด  
1106-032 

 

 

 
 

 

หนา 24 
 

5.2 การวิเคราะหคูแขงขัน  

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอระดับการแขงขันของโรงแรมอมารี บูเลอวารด มี
ดังตอไปนี้ 

ทําเลและสถานที่ต้ัง 

ใกลกับสถานีรถไฟฟา(BTS) ถึงแมวาโรงแรมระดับ 4 ดาวที่อยูในบริเวณที่ทําการสํารวจจะอยูในใจ
กลางเมืองกรุงเทพฯ แตมีเพียงโรงแรมอมารี บูเลอวารด, ฮอลิเดย อินน, แลนดมารค และ ปทุมวัน ปริ๊นซเซส 
เทานั้นที่ต้ังอยูใกลสถานีรถไฟฟา (BTS) และถนนใหญ  โรงแรมอื่นๆ ต้ังอยูในซอยยอย  นอกจากการเขาถึงได
งายแลว โรงแรมยังตั้งอยูใกลสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน  ซูเปอรมารเกต รานอาหาร ศูนยอาหาร ราน
สะดวกซื้อ ฯลฯ  โดยบางแหงมีการเปดดําเนินการตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งทําใหแขกผูมาพักไดรับความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับโรงแรมอื่นๆที่ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้ 

หองพัก และสิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก 

คุณภาพของหองพักและสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงแรม อยูในระดับที่สามารถแขงขันไดหลังจาก
การปรังปรุงคร้ังใหญ  แมวาโรงแรมจะมีอายุมากวา 18 ปแลว  แตโรงแรมก็มีการบํารุงรักษาและปรับปรุงสภาพ
ตึกและบริเวณโรงแรมอยูเสมอ   นอกจากนี้ การปรังปรุงพื้นที่ในอาคารสยามวิง  ในปพ.ศ.2547  ทําใหหองพักมี
คุณภาพที่สามารถแขงขันไดกับโรงแรมระดับ 4 ดาวอื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน  นอกจากนี้หากการปรับปรุง
หองพักในอาคารกรุงเทพฯวิง แลวเสร็จ   นาจะทําใหโรงแรมมีศักยภาพในการแขงขันมากขึ้น  

การตลาดและการบริหาร 

แมวาโรงแรมอมารี บูเลอวารดจะไมไดบริหารงานโดยเชนโรงแรมตางชาติ แตทีมบริหารคือ สยาม 
ลอดจ มีประสบการณยาวนานในอุตสาหกรรมโรงแรมของไทยมากวา 18 ป ประสบการณระดับมืออาชีพนี้
สามารถบริหารใหโรงแรมสามารถแขงขันกับโรงแรมคูแขงไดดี  

การวิเคราะห SWOT 

โอกาสทางการตลาด 

• จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง   จากความที่กรุงเทพมหานครเปนที่
นิยมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  นอกจากนี้จากการเปดใหบริการของสนามบินสุวรรณภูมิ 
และการเติบโตของธุรกิจสายการบินตนทุนต่ําคาดวาจะสงผลใหอุปสงคของธุรกิจโรงแรม
เพิ่มสูงขึ้น 
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• เนื่องจากราคาที่ดินในบริเวณใจกลางเมืองกรุงเทพฯเพิ่มขึ้นอยางมากในชาง 2-3 ปที่ผานมา  
จึงทําใหนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยจัดหาที่ดินเพื่อที่จะพัฒนาโรงแรมระดับ 4 ดาว ในทําเลที่
มีคุณภาพใกลเคียงกับโรงแรมอมารี บูเลอวารด ไดยากมากขึ้น 

• การพัฒนาของพื้นที่ และการเพิ่มขึ้นของ ศูนยการคา อาคารสํานักงาน และ.สถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ  ในบริเวณปทุมวัน-สุขุมวิท  จะทําใหบริเวณนี้ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวมาก
ขึ้น  

อุปสรรคทางการตลาด 

• การแขงขันอาจเพิ่มสูงขึ้นจากการที่จะมีโรงแรมระดับ 4 ดาว อีก 8 แหง ประกอบดวยหองพัก 
1,430 หอง สรางแลวเสร็จในชวงปพ.ศ. 2549-2552  

• ปจจัยอื่นๆที่ไมสามารถควบคุมได เชน ภัยธรรมชาติ วิกฤตการเมือง เปนตน อาจจะกระทบ
ตอจํานวนนักทองเที่ยว  

จุดแข็งของโครงการ 

• ใกลกับสถานีรถไฟฟามากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรงคูแขงขันอื่นๆ และรอบลอมไป
ดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย 

• สามารถแขงขันไดทางดานคุณภาพและชื่อเสียง 

จุดออนของโครงการ 

• ความสามารถในการแขงขันดอยกวาโรงแรมเครือขายแบรนดตางชาติที่เปดใหม 

• โรงแรมสรางแลวเสร็จมามากกวา 18 ป ซึ่งอาจจะมีคาใชจายในการบํารุงรักษาสูง หรืออาจมี
คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร โดยเฉพาะ อาคารกรุงเทพฯวิง เพื่อที่จะรักษาความสามารถ
ในการแขงขัน  

5.3 ผลการดําเนินงาน 

จากขอมูลที่ไดรับจากเจาของโครงการ โรงแรมอมารี บูเลอวารด มีอัตราการเขาพักสูงถึง 73.5%-87.8%  
ระหวางปพ.ศ. 2544-2549    ผลการดําเนินงานของโรงแรมดีขึ้นอยางมากหลังจากการปรับปรุงสยามวิงแลวเสร็จ
ในปพ.ศ. 2547 โดยปพ.ศ.2549 ราคาหองพักตอคืนที่ไดรับจริงของโรงแรมเทากับ 3,054 บาท สูงกวาป พ.ศ. 
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2548 ประมาณ 1.9% ทั้งที่เกิดเหตุการณปฎิวัติในชวงเดือนกันยายน   หรือสูงกวาราคาเฉลี่ยที่ไดรับในปพ.ศ. 
2546  (กอนที่โรงแรมจะมีการปรับปรุง)  ถึง 34.1% ซึ่งสงผลใหรายไดของโรงแรมเพิ่มขึ้นจาก 164 ลานบาทใน
ปพ.ศ. 2544 เปน 284 ลานบาทในปพ.ศ. 2549   และคาดวารายไดนาจะเพิ่มสูงขึ้นอีกใน 2-3 ปขางหนา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาการปรับปรุง อาคารกรุงเทพฯวิงแลวเสร็จ   

สวนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของโรงแรมอมารี บูเลอวารด กับโรงแรมอื่นๆ ในบริเวณ
เดียวกันในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โรงแรมมีอัตราการเขาพัก 83.3% ตํ่ากวาอัตราการเขาพักเฉลี่ยของ
โรงแรมระดับ 4 ดาวในบริเวณที่สํารวจเล็กนอย (86.9%) เนื่องจากโรงแรมมีราคาหองพักที่สูงกวาเฉลี่ยของตลาด  

ตารางดานลางแสดงถึงผลการดําเนินงานของโรงแรมอมารี บูเลอวารด ตามที่ไดรับจากบริษัท ควอลิต้ี 
อินน จํากัด 

ผลการดําเนินงานของโรงแรมอมารี บูเลอวารดเฉพาะสวนของหองพัก ระหวางปพ.ศ.2544-2549 
  2544 2545 2546 2547 2548 2549 

รายไดจากหองพัก 164 201 195 259 259 284 
  เปลี่ยนแปลง (%)   22.6% -3.0% 32.8% 0.0% 9.6% 
อัตราการเขาพักโดยเฉลีย่ 73.50% 87.80% 75.80% 79.60% 76.70% 74.7% 
 เปลี่ยนแปลง (จุด)   19.5% -13.7% 5.0% -3.6% -2% 
ราคาหองพักที่ไดรับจริงโดยเฉลี่ย 1,980 2,031 2,277 2,884 2,998 3,054 
  เปลี่ยนแปลง (%)   2.6% 12.1% 26.7% 4.0% 1.9% 
ท่ีมา: บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด 

5.4 บทสรุป 

บริษัทฯ เช่ือวาผลการดําเนินงานโดยรวมของโรงแรมระดับ 4 ดาวในบริเวณปทุมวัน-สุขุมวิทจะยังคง
อยูในระดับที่ดีตอไป  โดยการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติในกรุงเทพมหานคร การพัฒนาโครงการ
ระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  และการพัฒนาของพื้นที่บริเวณปทุมวัน-สุขุมวิท จะเปน
ปจจัยสําคัญที่จะผลักดันใหผลการดําเนินงานของโรงแรมในปทุมวัน-สุขุมวิทยังอยูในระดับที่นาพอใจ  แมวาจะ
มีโรงแรมสรางเสร็จใหมเพิ่ม   

จากการประมาณของบริษัทฯ อัตราการเขาพักโดยเฉลี่ยของโรงแรมระดับ 4 ดาวในบริเวณปทุมวัน-
สุขุมวิท จะอยูที่ชวง 68%-74% ระหวางปพ.ศ. 2550-2552 บริษัทฯเชื่อวาอัตราการเขาพักโดยเฉลี่ยของโรงแรมอ
มารี     บูเลอวารด นาจะอยูในชวงที่ใกลเคียงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับราคาหองพักที่ตองการไดรับ 

บริษัทฯ เช่ือวา โรงแรมอมารี บูเลอวารด สามารถแขงขันไดกับโรงแรมสวนใหญที่ไมไดบริหารโดย
เชนตางประเทศในบริเวณเดียวกัน เนื่องจากที่ต้ังโครงการที่อยูใกลถนนสุขุมวิท  และสถานีรถไฟฟา  คุณภาพ



การวิเคราะหโครงการ
โรงแรมอมารี บูเลอวารด  

บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด  
1106-032 
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ของหองพักและสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงแรมหลังจากที่มีการปรับปรุง   รวมทั้งคุณภาพในการบริหาร   
ซึ่งนาจะทําใหอัตราการเขาพักและราคาหองพักที่ไดสูงกวาเฉลี่ยของโรงแรมระดับ 4 ดาวในบริเวณเดียวกันที่
ไมไดบริหารโดยเชนตางประเทศ      

 


