
 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี ้
Quality Hospitality Leasehold Property Fund 

จัดตั้งและจัดการโดย 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

เสนอขายตอประชาชนโดยทั่วไป 
มูลคาโครงการ 
1,913 ลานบาท   จํานวนหนวยลงทุน 191.30 ลานหนวย 
มูลคาที่ตราไว หนวยละ 10 บาท  ราคาเสนอขายครั้งแรกหนวยละ 10 บาท 

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 
ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. 
ของวันที่ 3 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2551  
 

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืน
มากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได  นอกจากนี้ รายไดหลักของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยูกับรายไดคาเชา
อสังหาริมทรัพย   ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาถึงขอมูลของอสังหาริมทรัพย ความสามารถของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย และสภาพธุรกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพย  รวมทั้งศึกษาปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในหนังสือ
ชี้ชวน 

 กองทุนรวมนี้ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  ซึ่งมูลคาของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอาจลดลง          
ตามระยะเวลาการเชาที่เหลือนอยลงไปทุกขณะ ซึ่งจะมีผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามสวน
ดวย   และเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมไดลงทุนไว  มูลคาหนวยลงทุน
อาจลดลงจนถึงศูนยบาทได   และกองทุนรวมนี้ไมไดสํารองเงินทุนไวสําหรับการจายคืนเงินลงทุนใหแก            
ผูถือหนวยลงทุนเม่ือมีการเลิกกองทุนรวม  อยางไรก็ดี ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจจะจายคืนเงินลงทุนบางสวนหรือท้ังหมดใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการจายเงินปนผล 
หรือการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกอนการเลิกกองทุนรวมก็ได 

 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิง             
ในอนาคต  และเม่ือมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน  
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คําจํากัดความ  1  

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม  7 

1.1  ช่ือโครงการจัดการ (ไทย)     7  

1.2  ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ)  7 

1.3 ช่ือยอ    7 

1.4 ประเภทโครงการ   7  

1.5 ลักษณะโครงการ   7 

1.6  อายุโครงการ    7 

2.  จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท  
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย และมูลคาขั้นต่ําในการจองซื้อ 7 

2.1  จํานวนเงินทุนของโครงการ    7 

2.2  มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน     8 

2.3  จํานวนหนวยลงทุน  8 

2.4  ประเภทหนวยลงทุน   8 

2.5  ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย   8 

2.6  มูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อ   8 

3.  วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน 8 

3.1  วัตถุประสงคของโครงการ 8 

3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน 8 

3.3 ขอจํากัดการลงทุนของกองทุนรวม 39 

4.  หลักเกณฑการลงทุน 39 

4.1  การลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 39 

4.2 การลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 43 
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5.  ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 44 

 5.1       ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 44 

       5.2        เงื่อนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 45  

6.  หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 46 

7.  การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 48 

8.    การโอนหนวยลงทุน 48 

8.1  วิธีการโอนหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน 48 

8.2 วิธีการโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุน 49 

9.  การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน 49 

10.  คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 50 

 10.1     องคประกอบ 50 

 10.2     รูปแบบการตัดสินใจ 50 

 10.3     สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุน 52 

11. ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน  
 และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม 53 

 11.1     ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน 53 

 11.2     เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน   53 

 11.3     สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม 55 

12. ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี 55 

13.  ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน 55 

14. ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 56 

15.  ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 56 
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16.   ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 58 

17.  ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม 59 

18.  ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี)   59 

19.  การเสนอขายหนวยลงทุน 60 

19.1 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  
 และวันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน 60 

19.2 วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน 61 

19.3     การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน 63 

19.4     เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 68 

19.5     การคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 69 

19.6     เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี 70 

20.  การจัดสรรหนวยลงทุน    71 

20.1 วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 72 

 20.2     ขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน    74 

21.  การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 75 

22.  การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   77 

23.  การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 78 

24.  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม  
 และผูบริหารอสังหาริมทรัพย และบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 79 

24.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 79 

24.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 89 

24.3    สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาและที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม (ถามี) 90 

24.4    สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) 91 
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25. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม 91 

 25.1    คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน   91 

 25.2    คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 92 

        25.3     การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 97 

26.  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน 98 

27.   การจัดทํารายงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุน 99 

27.1 รายงานของกองทุนรวม 99 

27.2 รายงานการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยขอ8กองทุนรวม 99 

        27.3  รายงานความคืบหนาของการกอสรางอสังหาริมทรัพยที่ยังสรางไมเสร็จ                   99 

28.  การประเมินคาทรัพยสินและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน     100 

29.  รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม 100 

30.  สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 100 

 30.1  สิทธิในการรับเงินปนผล 100 

30.2  สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ 100 

 30.3  สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ 101 

        30.4 สิทธิในการโอนหนวยลงทุน 101 

 30.5 สิทธิประโยชนอื่น ๆ 101 

31.  การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ 102 

31.1 การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย 

 หรือระเบียบหรือคาํสั่ง 102 

31.2  การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่นๆ โดยทั่วไป 102 
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32.    การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม     103 

33.  การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงิน และหรือทรัพยสินอ่ืนคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม   104 

34.   การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 104 

35.   การดํารงความเพียงพอของเงินทุน   104 

36. การประชุมผูถือหนวยลงทุน 105 

37.  อ่ืน ๆ 105 
 

ภาคผนวก 

• ประมาณการงบกําไรขาดทุน   

• รายงานการศึกษาความเปนไปไดทางดานการตลาด 

• รายชื่อผูถือหุนบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด  และ 

•  รายชื่อผูถือหุนบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด 
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 

คําจํากัดความ 

โครงการ  หมายถึง  โครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
ควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 

กองทุน/กองทุนรวม  หมายถึง  กองทุนรวมสิทธิการ เช าอสังหาริมทรัพยควอลิ ต้ี 
ฮอสพิทอลลิต้ี 

กฎหมายหลักทรัพย หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต. และ ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. กฎ ระเบียบ คําสั่ง 
หนังสือเวียน หนังสือซักซอมความเขาใจ หนังสือผอน
ผันและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ  ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน 
และที่ไดแกไขเพิ่มเติม   

บริษัทจัดการ  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม  

นายทะเบียนหนวยลงทุน  หมายถึง  นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม  ที่ไดรับ
ใบอนุญาตการใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผูดูแลผลประโยชน  หมายถึง  ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม  ที่มีคุณสมบัติและ
ไม มี ลั ก ษณะต อ งห า ม ต า มปร ะก า ศสํ า นั ก ง าน
คณะกรรมการ  ก .ล .ต .  วาดวยคุณสมบัติของผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและที่ได
แกไขเพิ่มเติม  

ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย   หมายถึง ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2550 ซึ่งหมายถึง ผูที่ทํา
หนาตัดสินใจลงทุน หรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย 
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
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ผูสอบบัญชี  หมายถึง  ผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่อยูใน
บัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.วาดวยการให
ความเห็นชอบผูสอบบัญชี และที่ไดแกไขเพิ่มเติม 

ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหทํา
หนาที่ขายหนวยลงทุนของกองทุน 

คณะกรรมการลงทุน  หมายถึง  คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  

ท่ีปรึกษา  หมายถึง  บุคคลที่รับใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการ
เกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพย หรือ
สิ ท ธิ ก า ร เ ช า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย  หรื อ ก า ร จั ด ห า
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการลงทุน
ซึ่งมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่
กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
กําหนด 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หมายถึง  นิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการใหทํา
หนาที่ ในการบริหารหรือจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน  ซึ่งมี
หนาที่  คุณสมบั ติและไมมี ลักษณะตองหามตามที่
กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
กําหนด  

บริษัทประเมินคาทรัพยสิน  หมายถึง  บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม ซึ่งเปน
บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายช่ือที่
ได รับความเห็นชอบจากสํ านักงานตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความ
เห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน และที่ไดแกไข
เพิ่มเติม 
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ผูจองซื้อท่ัวไป   หมายถึง   ผูลงทุนที่จองซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการทั่วไปตามที่ระบุ
  ไวในหนังสือช้ีชวน  และมิใชบุคคลดังตอไปนี้ 

(1)   ผูจองซื้อพิเศษ  และ 

(2)   เจาของ  ผูใหเชา  ผูโอนสิทธิการเชา  และผูใหสิทธิ
 ในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน   

ผูจองซื้อพิเศษ   หมายถึง  ผูลงทุนที่จองซื้อหนวยลงทุนที่จะไดรับการจัดสรร
หนวยลงทุนเปนพิเศษกวาผูจองซื้อทั่วไป   อาทิเชน  
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ   สภากาชาดไทย  สหกรณออมทรัพยและ
ชุมนุมสหกรณ เปนตน  ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กําหนด
ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑ  เงื่อนไข  และวิธีการจัดตั้ งและจัดการ           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

กลุมบุคคลเดียวกัน  หมายถึง  กลุมบุคคลเดียวกันตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  โดยกําหนดให
บุคคลที่มีความสัมพันธกันดังตอไปนี้  เปนกลุมบุคคล
เดียวกัน 

(1) บิดา มารดาและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

(2) คูสมรส 

(3) นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติ
บุคคลนั้นซึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลดัง 
กลาว เกินกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดหรือความเปนหุนสวนทั้งหมด แลว 
แตกรณี 

(4) นิติบุคคล และนิติบุคคลอื่นซึ่งนิติบุคคลเปนผูถือ
หุน หรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลอื่นนั้นเกินกวา
รอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของนิติบุคคลอื่นนั้นหรือความเปนหุนสวนทั้งหมด
ของนิติบุคคลอื่นนั้น แลวแตกรณี 

(5)   กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม (1)(2)(3) หรือ 
(4) 
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การประเมินคา   หมายถึง การคํานวณมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงค
สาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอประชาชน โดยเปน
การประเมินอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งตองมีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ ขอจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพยสิน 
เงื่อนไขและขอจํากัดทางกฎหมาย ขอจํากัดอื่นของการ
ใชประโยชน รายละเอียดการใชประโยชนในปจจุบัน 
และรายละเอียดอื่นที่ เกี่ ยวของรวมทั้ งการสํารวจ
ทรัพยสินตามสภาพที่เปนอยู 

การสอบทานการประเมินคา หมายถึง  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยมิไดมี
การสํารวจทรัพยสิน 

รายงานการประเมินคา  หมายถึง    รายงานของบริษัทประ เมินค าทรัพยสินซึ่ ง ระบุ
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการประเมินคาหรือการสอบ
ทานการประเมินคา โดยมีผูประเมินหลักตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบบริษัทประเมิน
มูลคาทรัพยสิน เปนผูลงลายมือช่ือในรายงานดังกลาว 

บุคคลท่ีเก่ียวของ   หมายถึง  บุคคลที่เกี่ยวของของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 
เรื่อง  การกระทําที่อาจกอให เกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในการจัดกรกองทุนและหลักเกณฑในการ
ปองกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  
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รายไดประจํา   หมายถึง    รายไดที่เปนผลตอบแทนเปนปกติประจําที่กองทุนรวม
ไดรับเนื่องจากการใหบุคคลอื่นใชอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม  เชน  คาเชา  คาบริการ  เปนตน  และให
หมายความรวมถึงดอกเบี้ยของรายไดดังกลาวดวย 

การบริหารอสังหาริมทรัพย   หมายถึง    การดูแลรักษาใหอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยูใน
สภาพที่ ดี และพร อมที่ จ ะใชห าผลประโยชน ได
ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหาผลประโยชนจากอสังหา 
ริมทรัพยดังกลาวดวยตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ สน.11/2550 รวมท้ังการบริหารอสังหาริมทรัพยตามที่
กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 
กําหนด 

ตลาดหลักทรัพย  หมายถึง  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  หมายถึง  กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไป
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย  หรือสิทธิการเชาอสังหา          
ริมทรัพย และจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่                  
สน. 11/2550 รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ     

สน. 11/2550  หมายถึง  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2550
เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2550 
และที่ไดแกไขเพิ่มเติม  
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หนวยลงทุน  หมายถึง  หนวยลงทุนของกองทุนรวม  

มูลคาหนวยลงทุน  หมายถึง  มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทําการที่คํานวณ  

มูลคาทรัพยสินสุทธิ หมายถึง  มูลคาทรัพยสินของกองทุนหักดวยหน้ีสิน ซึ่งคํานวณ
ตามวิธกีารที่กําหนดไวในโครงการ  

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน  หมายถึง  จํานวนเงินทุนที่กองทุนระดมทุนได  และนําไปจด
ท ะ เ บี ย น เ ป น ก อ ง ท รั พ ย สิ น ไ ว กั บ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

วันทําการ  หมายถึง  วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ 

ท่ีดินที่เชา หมายถึง ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 10023, 10038, 191276, 
191277, 191278, 191279, 191280, 191281, 191282, 
191283, 192788, 192789, 192790, 192791, 192792, 
192793, 192794, 192795 ตําบลคลองตัน อําเภอพระ
โขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวมประมาณ 2 ไร 57.9 
ตารางวา รวมถึงสวนควบ 

อาคารที่เชา หมายถึง อาคารตึก 27 ช้ัน เช่ือมอาคาร 14 ช้ัน 1 หลัง และชั้นใต
ดิน 1 ช้ัน 1 หลัง ที่จอดรถ 178 คัน เพื่อใชเปนโรงแรม 
ต้ังอยูเลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 5 (ซอยเลิศสิน 1) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รวมถึงสิ่ง
ปลูกสรางใดๆ ซึ่งไดปลูกสรางในที่ดินที่เชา รวมถึงสวน
สาธารณูปโภค งานระบบและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ซึ่งเปนสวนควบของอาคารที่เชา 

เฟอรนิเจอรและอุปกรณ หมายถึง เฟอรนิเจอรและอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ ที่
เกี่ยวเนื่องซึ่งไดใชในการดําเนินกิจการโครงการ เชน 
เตียง  ตู เสื้อผา  ตู เก็บของ  สุขภัณฑ  เครื่องใชไฟฟา             
เปนตน 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 
 

                    
7 

หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2551                        

ชื่อบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด  

ท่ีอยูบริษัทจัดการ  :    เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร 1 ช้ัน จี  และ 

   อาคารสินธรทาวเวอร 3 ช้ัน 15 ช้ัน 17 และช้ัน18  
 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 โทรศัพท (02) 688-7777   โทรสาร (02) 688-7701  

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1  ช่ือโครงการจัดการ (ไทย)  :  กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 

 1.2  ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ)  :  Quality Hospitality Leasehold Property Fund  

1.3  ช่ือยอ  :  QHOP 

1.4  ประเภทโครงการ  :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
    โดยบริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
    เพื่อใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  

1.5 ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง  

 1.6  อายุโครงการ  :       ไมกําหนดอายุโครงการ 

2.  จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย   
และมูลคาขั้นต่ําในการจองซื้อ 

2.1  จํานวนเงินทุนของโครงการ  :  1,913,000,000 บาท (หนึ่งพันเการอยสิบสามลานบาท) 

เงื่อนไข : 

ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณากําหนดขนาดของกองทุนที่จะนําไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมไดตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจจะมีการจัดสรรหนวยลงทุนและคืนเงินคาจองซื้อบางสวน
ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนได  



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 
 

                    
8 

หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2551                        

2.2  มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน  :  10 บาท  

2.3  จํานวนหนวยลงทุน  :  191,300,000 หนวย (หนึ่งรอยเกาสิบเอ็ดลานสามแสนหนวย) 

2.4  ประเภทหนวยลงทุน  :  ระบุช่ือผูถือ  

2.5  ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย  :  10 บาท  

2.6  มูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อ  :  2,000 บาท (สองพันบาท) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 
   1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 

3.  วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน  

3.1  วัตถุประสงคของโครงการ :  

 เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป  โดยนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อและ /หรือเชา
อสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะ
เปนการใหเชา ใหเชาชวง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เพื่อมุง
กอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนและผูถือหนวยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่นและ/
หรือหลักทรัพยอื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่น
ใดที่เกี่ยวของกําหนด 

3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน :  

3.2.1  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  ซึ่งไดรับการจัดอันดับจาก
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ประกอบดวยหองพักแบบ Superior, Deluxe และ 
Suite จํานวนรวม 315 หอง รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน อาทิเชน 
หองอาหาร ศูนยออกกําลังกาย (fitness) หองจัดเลี้ยง บริการซักรีด ตลอดจน
ศูนยบริการขอมูลธุรกิจ อินเตอรเน็ต 24 ชม. และรานคา เปนตน 
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โรงแรมอมารี บูเลอวารด ต้ังอยูเลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 5 (เลิศสิน 1) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร   ซึ่งถนนสุขุมวิทถือเปนถนนสายธุรกิจหลักสายหนึ่ง              
ที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร เปนที่ต้ังของอาคารสํานักงาน ศูนยการคา รานอาหาร 
โรงภาพยนตร ธนาคาร รวมถึงรานคาตางๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีการคมนาคมและ
สาธารณูปโภคที่เปนระบบ 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 ประกอบดวยที่จอดรถ
จํานวน 178 คัน 

รวมหองสําหรับใหเชาพัก 315 หอง ทั้งสองอาคารตั้งอยูบนที่ดินเนื้อที่ 2 ไร 57.9 
ตารางวา และมีพ้ืนที่ใชสอยทั้งสิ้นประมาณ 30,315 ตารางเมตร โดยอาคารโรงแรมได
สรางเสร็จและเปดดําเนินกิจการเมื่อเดือนสิงหาคม 2532 และมีการดูแล ซอมแซม และ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2541 ถึงป 2547 

ระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม ประกอบดวย ลิฟทจํานวน 7 ชุด  เปนลิฟทโดยสาร
จํานวน 5 ชุด และลิฟทขนของจํานวน 2 ชุด ระบบผลิตกระแสไฟฟาฉุกเฉิน และ
ระบบปองกันอัคคีภัยและสปริงเกอรในอาคาร 

3. การบริหารจัดการโรงแรม 

 โรงแรมอมารี บูเลอวารด  ปจจุบันดําเนินการบริหารโดย Amari Hotels and Resorts 
Co., Ltd.  ภายใตสัญญาบริหารจัดการซึ่งทําขึ้นระหวาง บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด  ซึ่ง
เปนเจาของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย  กับ  Siam Lodges Co., Ltd.  ซึ่งตอมาเปลี่ยน
ช่ือเปน Amari Hotels and Resorts Co., Ltd.  (“อมารี”) โดยไดเริ่มทําสัญญาตกลง
วาจางอมารี เขาบริหารจัดการโรงแรมตั้งแตป 2532 และการตออายุสัญญาลาสุดจะ
ครบกําหนดในป 2554 
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4. สถานภาพและอัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) 5 ปยอนหลังของโรงแรมอมารี  
 บูเลอวารด 

 ในป 2549 โรงแรมอมารี บูเลอวารด ที่กองทุนรวมจะเชามีอัตราการเขาพักเฉลี่ย 
รอยละ 74.70 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2545 2546 2547 2548 2549 

รายไดคาหองพัก (ลานบาท) 183 177 236 259 284 

อัตราการเขาพักเฉลี่ย (%) 87.80 75.80 79.60 76.70 74.70 

อัตราเฉลี่ยคาหองพัก  
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม (บาท/หอง) 

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

อัตราเฉลี่ยคาหองพัก  
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (บาท/หอง) 

1,978 2,219 2,819 3,208 3,614 

5. จุดเดนของโรงแรมอมารี บูเลอวารด 

 โรงแรมอมารี บูเลอวารด เปนโรงแรมซึ่งตั้งอยูในจุดศูนยรวมยานธุรกิจ แหลงบันเทิง  
และหางสรรพสินคาช้ันนําของกรุงเทพฯ มีการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคที่
เปนระบบ 

มีการบริหารงานภายใตสัญญาบริหารจัดการกับอมารี ทําใหนาจะเปนที่มั่นใจไดวา
คุณภาพและบริการของโรงแรมจะเปนไปตามมาตรฐานสากล  เนื่องจากอมารี เปนผูมี
ประสบการณในการบริหารและจัดการโรงแรม   อีกทั้ งในดานการโฆษณา
ประชาสัมพันธนั้น อมารี ไดรวมโรงแรมไวในกิจกรรมดานการตลาดของกลุมอมารี 
และในสื่อโฆษณาตางๆ  ซึ่ งทําให ช่ือเสียงของโรงแรมเปนที่รูจักและเขาถึง
นักทองเที่ยว นกัธุรกิจ และผูสนใจอยางกวางขวาง 

6. รายละเอียดของโรงแรมอมารี บูเลอวารด ท่ีกองทุนรวมจะเชา  

 กองทุนรวมจะลงทุนโดยการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางโรงแรมอมารี บูเลอวารด ซึ่ง
ประกอบดวยที่ดินจํานวนทั้งสิ้น 18 แปลง (โฉนดที่ดินเลขที่ 10023, 10038, 191276 – 
191283 และ 192788 – 192795) เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2 ไร 57.9 ตารางวา ซึ่งเปนที่ต้ังของ
โรงแรมอมารี บูเลอวารด และอาคารสิ่งปลูกสรางโรงแรมอมารี บูเลอวารด ซึ่งรวมถึง
งานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบัดน้ําเสีย และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เปน
ระยะเวลา 30 ป โดยเริ่มจากวันที่กองทุนไดเขาทําสัญญากับบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด 
ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสรางโรงแรมอมารี บูเลอวารด และกองทุน
รวมจะซื้อบรรดาทรัพยสิน  เครื่องอุปกรณ  และวัสดุตกแตงตางๆ ที่ติดตั้งและใชงาน
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ภายในโครงการโรงแรมอมารี บูเลอวารด จากบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด ซึ่งเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ 

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  อเมริ กัน  แอพ เพรซัล  (ประเทศไทย )  จํ ากัด  ณ  วันที่                        
30   พฤศจิกายน 2550 เทากับ 2,000 ลานบาท ผูประเมินใชวิธีการประเมินแบบประมาณ
การรายได (Income Approach) 

3.2.2 สรุปภาพรวมการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยกองทุนรวม 
 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมเปนการลงทุนโดยการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ของโรงแรม โดยมีระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่กองทุนรวมไดเขาทําสัญญาเชากับ
บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด ซึ่งเปนเจาของอสังหาริมทรัพย   ตอสํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ และ
นําอสังหาริมทรัพยที่เชาดังกลาวออกใหเชาชวงแกผูประกอบกิจการโรงแรม ซึ่งไดแก บริษัท         
บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด  ซึ่งผูถือหุนหลายรายของบริษัท อันไดแก นายกิรินทร นฤหลา               
นายนรินทร นฤหลา นายวรินทร นฤหลา และนายลักษณ นฤหลา เปนผูถือหุนในบริษัท ควอลิต้ี 
อินน จํากัด นอกจากนั้น นายกิรินทร นฤหลา และนายนรินทร นฤหลา ยังทําหนาที่เปน
กรรมการบริษัทของบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด ดวย  (โปรดดูภาคผนวก - รายช่ือผูถือหุนบริษัท 
ควอลิต้ี อินน จํากัด และรายชื่อผูถือหุนบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด)  เพื่อนําไปจัดหา
ผลประโยชนและจายคาตอบแทนใหแกกองทุนรวม   นอกจากนี้ กองทุนรวมจะซื้อเฟอรนิเจอร
และอุปกรณที่จําเปนสําหรับโครงการโรงแรมจากบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด และนําเฟอรนิเจอร
และอุปกรณดังกลาวจัดใหเชาแกบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด ตอไป  

ทั้งนี้ ในการนําอสังหาริมทรัพยออกใหเชาชวงแกผูประกอบการดังกลาว กองทุนรวมจะเขาทํา
สัญญาใหเชาชวงมีกําหนดระยะเวลาการเชาคราวละ 3 ป โดยคิดคาเชาคงที่และคาเชาแปรผัน 
ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 3.2.4 สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน นอกจากนี้ ตามสัญญากระทําการระหวางนาย
กิรินทร นฤหลาและนายนรินทร นฤหลา ในฐานะกรรมการบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด  กับ
กองทุนรวม จะมีการกําหนดใหมีการประกันคาเชาที่รับประกันรายปขั้นต่ําเปนจํานวนประมาณ 
173,044,241 บาท ตอป สําหรับระยะเวลาการเชาปที่ 1 และปที่ 2 และเปนจํานวนประมาณ 
163,479,241 บาท ตอปสําหรับระยะเวลาการเชาปที่ 3 ปที่ 4  และปที่ 5 โดยนายกิรินทร นฤหลา
และนายนรินทร นฤหลา จะตกลงวางเงินประกันเปนหนังสือค้ําประกัน ที่ออกโดยธนาคาร
พาณิชยในประเทศ ในวงเงินค้ําประกันจํานวน 100,000,000 บาท ที่ระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับ
ประโยชนใหแกกองทุนรวม สําหรับระยะเวลาการเชาทั้งหมดไมเกิน 5 ปดังกลาว อนึ่ง นาย
กิรินทร นฤหลาและนายนรินทร นฤหลา อาจดําเนินการวางหนังสือค้ําประกันดวยตนเองหรือ
กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูวางหนังสือค้ําประกันก็ได 
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  นอกจากนี้ ผูเชาชวงตกลงใหคํามั่นแกกองทุนรวมวาจะเชาทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีความประสงคและไดใชสิทธิในการเรียกใหผูเชาชวงเชาทรัพยสินที่เชาตอไป
ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเชาชวง แตทั้งนี้จะตอออกไปไดไมเกิน 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ป โดย
ขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ จะเหมือนกับสัญญาเชาชวงเดิมทุกประการ รวมถึงสิทธิในการขอ
ตออายุสัญญาเชาชวงออกไปอีกครั้งละ 3 ป นับจากวันสิ้นสุดของสัญญาเชาชวงแตละฉบับ ทั้งนี้ 
คาเชาคงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดหากกองทุนรวมและผูเชาชวงจะไดตกลงกันเปนอยางอื่น  

อนึ่ง กองทุนรวมอาจพิจารณาใหผูเชาชวงเชาทรัพยสินที่เชาตอไปภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเชา
ชวง ในกรณีที่ผูเชาชวงไมไดปฏิบัติผิดขอกําหนดใดๆ ในสัญญาเชาชวง โดยในกรณีที่กองทุน
รวมประสงคจะใหผูเชาชวงเชาทรัพยสินที่เชาตอ กองทุนรวมจะตองบอกกลาวใหผูเชาชวง
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน กอนวันสิ้นสุดอายุสัญญาเชาชวง  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูเชาชวงใหมนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญา
เชาชวงซึ่งรวมถึงวิธีการคํานวณคาเชาดวย  

 

ทั้งนี้ รายละเอียดการลงทุนและการจัดหาประโยชนสามารถสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้ 
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3.2.3 สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเชา 

สัญญาเชาจะมีขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญบางสวนดังตอไปนี้ ทั้งนี้ตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาเชาตามที่จะไดตกลงกันตอไป 

 

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)  

การประกันภัย 

 

ตลอดระยะเวลาของสัญญา ผูใหเชาตกลงที่จะจัดใหมีการประกัน
อัคคีภัย และวินาศภัยตาง ๆ (All Risks) ที่จําเปนและสมควร เพื่อ
คุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชา โดยมีวงเงิน
ประกันไมตํ่ากวาราคาประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑการ
เปลี่ยนใหมสําหรับสิ่งที่เสียหาย (Replacement Cost Evaluation) 
ตามที่ระบุในรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินที่เชาที่จัดทําขึ้น
ฉบับลาสุด ในขณะที่ไดเขาทําสัญญาประกันภัยหรือในขณะที่มีการ 
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การประกันภัย (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
จํานวนทุนประกัน ขอกําหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมใหความ
เห็นชอบ และกองทุนรวมจะไดเอาประกันภัยคุมครองสิทธิการเชา 
ในกรณีที่กองทุนรวมตองสูญเสียสิทธิการเชากอนสิ้นระยะเวลาที่
ระบุในสัญญาเชา ซึ่งจํานวนเงินเอาประกันสําหรับการประกันภัย
คุมครองสิทธิการเชาจะขึ้นอยูกับมูลคาสิทธิการเชา ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ไปตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของสัญญาเชา โดยจะระบุให
กองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชน 

ทั้งนี้ กองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกันสําหรับการ
ประกันภัยดังกลาวขางตนแตเพียงฝายเดียว และกองทุนรวมอาจ
มอบหมายหนาที่ในการจัดทําประกันภัยดังกลาวขางตนใหผูเชาชวง
ทรัพยสินที่เชาเปนผูจัดทําตามที่กองทุนรวมเห็นสมควรก็ได 

ทรัพยสินที่เชาเสียหายหรือถูกทําลาย 

1.         เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่
อาคารที่เชาไดรับความเสียหายทั้งหมดหรืออยางมีนัยสําคัญ 
ทําใหไมอาจใชอาคารที่เชาเพื่อประโยชนในการดําเนิน
ธุรกิจไดตอไป ทั้งนี้จะถือวาอาคารที่เชาไดรับความเสียหาย
อยางมีนัยสําคัญในกรณีที่พ้ืนที่ของอาคารที่เชาตั้งแตรอยละ 
50 (หาสิบ) ขึ้นไปไมสามารถนําออกใชเพื่อประโยชนใน
การดําเนินธุรกิจไดตอไป คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงที่จะ
ดําเนินการดังตอไปนี้ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กองทุนรวม
และผูใหเชาไดรับทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นตออาคารที่
เชาและไดรับขอมูลเกี่ยวกับการจายคาสินไหมทดแทนจาก
บริษัทประกันภัยที่เกี่ยวของ 
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การประกันภัย (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)  ในกรณีที่เกิดความเสียหายดังกลาวขึ้นในปที่ 1-25ของ
ระยะเวลาการเชาผูใหเชาตกลงดําเนินการสรางอาคาร
หลังใหมขึ้นเพื่อทดแทนอาคารที่เชา หรือซอมแซม
อาคารที่เชาดวยคาใชจายของผูใหเชา โดยกองทุนรวม
ตกลงที่จะมอบ  คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากการ
ประกันอัคคีภัย และวินาศภัยตาง ๆ (All Risks) ที่
กองทุนรวมไดรับทั้งหมดใหแกผูใหเชาเพื่อนําไปเปน
คาใชจายในการกอสรางอาคารขึ้นทดแทนอาคารที่เชา
ดังกลาว หรือการซอมแซมดังกลาว โดยผูใหเชาจะเปน
ผูดําเนินการจัดใหมีการกอสรางหรือซอมแซมภายใต
แบบแปลน แผนงาน และงบประมาณที่คูสัญญาจะได
ตกลงรวมกัน  และภายใตหลักเกณฑ  ขอกําหนด 
บทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือทางปฏิบัติโดยทั่วไปที่
เกี่ยวของกับการกอสราง หรือซอมแซมในขณะนั้น 
โดยผูใหเชาจะตองทําการกอสรางหรือซอมแซมให
แลวเสร็จภายใน 3 (สาม) ปนับแตเกิดความเสียหาย 
และใหถือวาสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาตามสัญญา
ฉบับนี้ยังคงมีผลตอไปตลอดระยะเวลาที่มีการกอสราง
หรือซอมแซมดังกลาวโดยใหถือวาอาคารที่สรางขึ้น
ใหม เปนทรัพยสินที่ เช าตามสัญญาฉบับนี้  (ทั้ งนี้ 
กองทุนรวมจะไมมีภาระหนาที่ในการชําระคาเชา
เพิ่มเติมอีกแตอยางใด) 

(ข) ในกรณีที่เกิดความเสียหายดังกลาวขึ้นในปที่ 26-30 
ของระยะเวลาการเชากองทุนรวมมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญาเชาฉบับนี้ โดยการแจงใหผูใหเชาทราบเปนลาย
ลักษณอักษรภายในระยะเวลาไมเกินกวา 60 (หกสิบ) 
วัน นับจากวันที่อาคารที่เชาไดรับความเสียหายดังกลาว
และตกลงสงมอบเงินคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจาก
การประกันอัคคีภัย และวินาศภัยตาง ๆ (All Risks) ที่
กองทุนรวมไดรับจากบริษัทประกันเพื่ อชดเชย
คาเสียหายที่เกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชาใหแกผูใหเชา
ภายใน 30 วันนับแตวันที่กองทุนรวมไดรับคาสินไหม
ทดแทน โดยผูใหเชาตกลงคืนคาเชาลวงหนาคงเหลือ 
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การประกันภัย (ตอ)  ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่ เหลืออยูใหแก
กองทุนรวมภายใน 30 วันนับจากวันที่กองทุนรวม 
บอกเลิกสัญญา 

        ในกรณีที่เกิดความเสียหายดังกลาวขึ้นในปที่ 26-30 
ของระยะเวลาการเชาและกองทุนรวมไมประสงคจะ
บอกเลิกสัญญาเชาฉบับนี้ ใหนําความในขอ (ก) มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

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   

3. เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่คา
กอสราง หรือคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการ
กอสราง และ/หรือการซอมแซมอาคารที่เชา มีจํานวนเกิน
กวาคาสินไหมทดแทนพื้นฐานที่ไดรับจากการประกันภัย
ดังกลาวหรือไมเพียงพอสําหรับการดําเนินการซอมแซม 
ผูใหเชาตกลงจะรับผิดชอบคากอสราง คาซอมแซม และ/
หรือคาใชจายสวนที่เกินดังกลาว  

4. กอนการใชสิทธิในขอ 1. ดังกลาว กองทุนรวมสงวนสิทธิที่
จะเสนอการดําเนินการดังกลาวเพื่อใหที่ประชุมผูถือหนวย
ลงทุนพิจารณาอนุมัติกอน 
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สิทธิในการปฏิ เสธ
กอนสําหรับการเชา
ตอ 

 

ในระหวางระยะเวลาการเชาจนถึงระยะเวลา 3 (สาม)  ป นับจาก
สัญญาเชาฉบับนี้สิ้นสุดลง ในกรณีที่ผูใหเชามีความประสงคที่จะนํา
ทรัพยสินที่ เชาออกใหบุคคลอื่นเชาภายหลังจากครบกําหนด
ระยะเวลาการเชาตามที่ระบุไวในสัญญานี้แลว ผูใหเชาตกลงใหสิทธิ
กองทุนรวมที่จะเชาตอกอนบุคคลอื่น (Right of First Refusal) ใน
การเชาทรัพยสินที่เชาจากผูใหเชา  

สิทธิในการปฏิเสธ
กอนสําหรับการ
ลงทุนในทรัพยสิน
อ่ืน 

ภายในระยะเวลา 3 (สาม) ป นับจากวันที่ไดมีการจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใน
กรณีที่ผูใหเชามีความประสงคที่จะนําที่ดินเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3 ไร  
2 งาน 83 ตารางวา  อันเปนที่ต้ังของอาคารโรงแรมเชอราตัน แกรนด 
สุขุมวิท  รวมทั้งอาคารที่ ต้ังอยูบนที่ดินดังกลาว  ปจจุบันไดแก  
อาคารเลขที่  250 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญออกใหกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยอื่นเชา หรือขายใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
อื่น ผูใหเชา ตกลงใหสิทธิกองทุนรวมที่จะเชา หรือซื้อจากผูใหเชา
กอนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอื่น (Right of First Refusal) 

 

3.2.4 สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน 

 ในการจัดหาผลประโยชนจากโครงการ กองทุนรวมจะใหเชาชวงแกบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล 
จํากัด  โดยสัญญาเชาชวงจะมีขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญบางสวนดังตอไปน้ี  ทั้งนี้                    
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาชวงตามที่จะไดตกลงกันตอไป  

 

ผูใหเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลต้ีิ ฮอสพิทอลลิต้ี 

ผูเชาชวง บริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด 

ทรัพยสินที่เชา ที่ดินที่เชา อาคารที่เชา และเฟอรนิเจอรและอุปกรณ 

ระยะเวลาการเชา 3 ป นับตั้งแตวันที่ผูเชาชวงเขาทําสัญญากับกองทุนรวม เวนแต
กองทุนรวมไดใชสิทธิตออายุสัญญาตอไป 

คาเชา 

 

(ก) คาเชาคงที่ 

ผูเชาชวงตกลงที่จะชําระคาเชาคงที่ในอัตรา 124,345,008 บาท 
ตอป  
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คาเชา (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีที่ไดมีการตออายุสัญญาฉบับนี้ออกไปตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขของสัญญานี้ ผูเชาชวงตกลงที่จะชําระคาเชาคงที่ในอัตรา  
124,345,008 บาทตอป  โดยแบงจ าย เปนรายเดือน  เดือนละ 
10,362,084 บาท 

(ข)  คาเชาแปรผัน 

ตลอดระยะเวลาการเชาตามสัญญานี้หรือในกรณีที่ไดมีการตออายุ
สัญญานี้ออกไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ ผูเชาชวง
ตกลงที่จะชําระคาเชาแปรผันเปนรายเดือน โดยคํานวณไดดังนี้ 

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

โดยที่ 

ก =  อัตรารอยละ 85 

ข =  รายไดรวมจากการประกอบกิจการโรงแรมในเดือนนั้น 
(ตามที่ปรากฏในขอ (1) ของรายงานงบกําไรขาดทุนที่จัดทํา
ตามรูปแบบของเอกสารแนบทาย) ทั้งนี้ไมรวมรายไดจากการ
ใหเชาพื้นที่ของรานคาซึ่งไมเกี่ยวของกับกิจการโรงแรม
โดยตรง ในเดือนนั้น 

ค =  ตนทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรม ในเดือนนั้น
(ตามที่ปรากฏในขอ (2) ของรายงานงบกําไรขาดทุนที่จัดทํา
ตามรูปแบบของเอกสารแนบทาย) ทั้งนี้ไมรวมตนทุนจาก
การใหเชาพื้นที่ของรานคาซึ่งไมเกี่ยวของกับกิจการโรงแรม
โดยตรง ในเดือนนั้น  

ง =  คาใชจายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบกิจการ
โรงแรม ในเดือนนั้น (ตามที่ปรากฏในขอ (4) ของรายงาน 
งบกําไรขาดทุนที่จัดทําตามรูปแบบของเอกสารแนบทาย) 

จ =  คาใชจายรวมการดําเนินงานอื่นจากการประกอบกิจการ
โรงแรม ในเดือนนั้น (ตามที่ปรากฏในขอ (6) ของรายงาน 
งบกําไรขาดทุนที่จัดทําตามรูปแบบของเอกสารแนบทาย) 

ฉ =  เ งิ น สํ า ร อ ง สํ า ห รั บ เ ป น ค า ใ ช จ า ย ส ว นทุ น  (Capital 
Expenditures) ซึ่งรวมถึงคาใชจายเพิ่มเติม และคาปรับปรุง
อาคาร (Renovation Costs) และการเปลี่ยนแปลงและซื้อ 
เฟอรนิเจอรและอุปกรณที่เชาเพิ่มเติม ซึ่งคิดเปนอัตรา รอยละ 
2.50 ของรายไดรวมจากการประกอบกจิการโรงแรม 
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คาเชา (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

  ในเดือนนั้น ซึ่งไมรวมรายไดจากการใหเชาพื้นที่ของรานคา
ซึ่งไมเกี่ยวของกับกิจการโรงแรมโดยตรง  ในเดือนนั้น 
(ตามที่ปรากฏในขอ (8) ของรายงานงบกําไรขาดทุนที่จัดทํา
ตามรูปแบบของเอกสารแนบทาย) 

 ทั้งนี้สําหรับระยะเวลาการเชาสอง 2 ปแรก ใหเงินสํารองตาม
ขอ ฉ ดังกลาวคิดเปนอัตรารอยละ 2.00 ของรายไดรวมจาก
การประกอบกิจการโรงแรม ในเดือนนั้น ซึ่งไมรวมรายได
จากการใหเชาพื้นที่ของรานคาซึ่งไมเกี่ยวของกับกิจการ
โรงแรมโดยตรง ในเดือนนั้น (ตามที่ปรากฏในขอ (8) ของ
ร า ย ง าน งบกํ า ไ ร ข า ดทุ นที่ จั ด ทํ า ต า ม รู ป แบบขอ ง
เอกสารแนบทาย) 

ช =  อัตราคาเชาคงที่ ในเดือนนั้น ตามที่กําหนดในขอ ก (ตามที่
ปรากฏในขอ (10) ของรายงานงบกําไรขาดทุนที่จัดทําตาม
รูปแบบของเอกสารแนบทาย) 

ทั้งนี้ หากผลลัพธรวมของสมการ (ข – ค – ง – จ – ฉ – ช) ตํ่ากวา  
0 บาท  กองทุนรวมตกลงให ผู เชาชวงชําระเฉพาะสวนของ  
เงินสํารองสําหรับเปนคาใชจายสวนทุน (Capital Expenditures) ซึ่ง
รวมถึงคาใชจายเพิ่มเติม  และคาปรับปรุงอาคาร  (Renovation 
Costs) และการเปลี่ยนแปลงและซื้อเฟอรนิเจอรและอุปกรณที่เชา
เพิ่มเติม (ตามขอ ฉ ขางตน) เปนคาเชาแปรผันรายเดือนแกกองทุน
รวม 

การตรวจสอบคาเชา ภายใตบังคับของขอกําหนดอื่นในสัญญาเชาชวง  ในแตละป
คูสัญญาตกลงที่จะตรวจสอบจํานวนคาเชาซึ่งผูเชาชวงไดชําระไป
ในปบัญชีใดๆ  จากงบการเงินประจําปของผู เช าชวงซึ่ งได
ตรวจสอบแลว (“งบการเงินซึ่งไดตรวจสอบแลว”) ในกรณีที่คาเชา
ทั้งหมดซึ่งผูเชาชวงไดชําระแลวในปบัญชีใดๆ (“คาเชาซึ่งไดชําระ
แลว”) มีจํานวนมากกวาคาเชาซึ่งควรจะไดชําระตามงบการเงินซึ่ง
ไดตรวจสอบแลว (“คาเชาซึ่งตรวจสอบแลว”) กองทุนรวมตกลง
จะคืนเงินใหแกผูเชาชวงในจํานวนเทากับสวนตางระหวางคาเชาซึ่ง
ไดชําระแลวกับคาเชาซึ่งตรวจสอบแลว ในกรณีที่คาเชาซึ่งไดชําระ
แลวมีจํานวนนอยกวาคาเชาซึ่งตรวจสอบแลว ผูเชาชวงตกลงจะ
ชําระคืนเงินใหแกกองทุนรวมในจํานวนเทากับสวนตางระหวาง  
คาเชาซึ่งตรวจสอบแลวกับคาเชาซึ่งไดชําระแลว  
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ทั้งนี้  งบการเงินซึ่งไดตรวจสอบแลว หมายถึง รายงานงบกําไร
ขาดทุนที่ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หนังสือคํ้าประกัน ผูเชาชวงตกลงจะจัดใหมีการวางหนังสือค้ําประกันที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชย ในประ เทศ  ในวง เ งินค้ํ าประกันจํ านวน 
100,000,000 บาท ที่ระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชน เพื่อ
ประกันการชําระคาเชาเปนระยะเวลา 3 ป นอกจากนี้ ในกรณีที่มี
การตออายุสัญญาเชาชวงออกไปใหถือวาหนังสือค้ําประกันสําหรับ
ระยะเวลา 3 ปแรกเปนหนังสือค้ําประกันสําหรับสัญญาเชาชวงที่
ไดมีการตออายุออกไปอีก 2 ป 

อนึ่ง ตามสัญญากระทําการระหวางนายกิรินทร นฤหลาและนาย
นรินทร นฤหลา  กับกองทุนรวม จะมีการกําหนดใหมีการประกัน
คาเชาที่รับประกันรายปขั้นต่ําเปนจํานวนประมาณ 173,044,241 
บาท ตอป สําหรับระยะเวลาการเชาปที่ 1 และปที่ 2 และเปน
จํานวนประมาณ 163,479,241 บาท ตอปสําหรับระยะเวลาการเชา 
ปที่ 3 ปที่ 4  และปที่ 5  อนึ่ง นายกิรินทร นฤหลาและนายนรินทร 
นฤหลา อาจดําเนินการวางหนังสือค้ําประกันดวยตนเองหรือ
กําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูวางหนังสือค้ําประกันก็ได ทั้งนี้ ตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญากระทําการตามที่จะไดตกลงกัน
ตอไป 

หลักประกัน 

 

 

 

 

 

 

ผูเชาชวงตกลงจะจัดใหมีหลักประกันดังตอไปน้ีตลอดอายุสัญญา
ฉบับนี้ ใหแกกองทุนรวมเพื่อประกันการชําระหนี้ การปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้และสัญญาที่เกี่ยวของ 
และคาเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดมีขึ้นเนื่องจากการไมปฏิบัติตาม
สัญญาฉบับนี้และสัญญาที่เกี่ยวของ รวมทั้งคาขาดประโยชนจาก
การที่ กองทุนรวมไมสามารถใชทรัพยสินที่ เช าในการหา
ผลประโยชนตามวัตถุประสงคแหงสัญญาฉบับนี้และสัญญาที่
เกี่ยวของ โดยผูเชาชวงตกลงจะรับผิดชอบบรรดาคาธรรมเนียม
และคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวทั้งสิ้น 

 ดําเนินการใหบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัดจดจํานองที่ดินที่เชา
และอาคารที่เชาใหแกกองทุน 

 จัดใหมีการจํานําหุนบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัดแกกองทุน 
 โอนสิทธิในบัญชีที่จัดใหมีขึ้นสําหรับการดําเนินงานของ

บริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด ใหแกกองทุนรวม 
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สภาพของทรัพยสิน
ท่ีเชา 

 

 

 

 

กองทุนรวมจะสงมอบทรัพยสินที่เชาใหแกผูเชาชวงในสภาพที่
เปนอยู ณ วันที่ของสัญญาฉบับนี้ และภายใตขอกําหนดอื่นใดของ
สัญญาฉบับนี้ นอกจากนี้ กองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ประเภทตางๆ ที่เกิดขึ้นจากทรพัยสินที่เชาดังตอไปนี้  

(ก) คาใชจายที่เกี่ยวของกับการดําเนินการปรับปรุงหรือซอมแซม
ใหญในสวนที่เกี่ยวกับโครงสราง หรือสวนประกอบที่สําคัญ
ของอาคารที่เชา (Structural Repairs) 

(ข) คาใชจายที่เกี่ยวของกับการซอมแซมซึ่งมิไดเกิดขึ้นโดยปกติ
หรือที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนใหมตามคํานิยามของ Building 
and Appurtenances ภายใตสัญญาจางบริหารงานกับอมารี 
(Extraordinary Repairs to or Replacements of Equipment 
included in the definition of Building and Appurtenances)  

(ค) เมื่อจะตองมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเฟอรนิเจอรและ
อุปกรณ ผูเชาชวงจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
เฟอรนิ เจอรและอุปกรณที่ เชาโดยใหเปนคาใชจายของ
กองทุนรวม  และใหถือวาเฟอรนิเจอรและอุปกรณที่ได
เปลี่ยนใหมนั้นเปนทรัพยสินของกองทุนรวมและเปน
เฟอรนิเจอรและอุปกรณที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ตอไป  

ในการเบิกคาใชจายดังกลาวขางตนจากกองทุนรวม ผูเชาชวง
จะตองแจงใหกองทุนรวมทราบเปนลายลักษณอักษรถึงรายละเอียด
ที่เกี่ยวของลวงหนาตามสมควรเพื่อใหกองทุนรวมพิจารณาและ
อนุมัติการเบิกจายคาใชจายไดทันกําหนดชําระ โดยการอนุมัติ
คาใชจายดังกลาวเปนดุลพินิจของกองทุนรวมแตเพียงผูเดียว ทั้งนี้ 
กองทุนรวมจะไมปฏิเสธการอนุมัติคาใชจายดังกลาวโดยไมมี
เหตุผลสมควร  

อนึ่ง ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม กองทุนรวมตกลงจะคํานึงถึงคาใชจายตามที่ไดระบุไว
ขางตนและสํารองเงินไวเปนสวนหนึ่งของคาใชจายที่กองทุนรวม
จะตองรับผิดชอบตามที่ไดระบุไวในขอนี้ 
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การประกันภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดระยะเวลาของสัญญา ผูเชาชวงตกลงที่จะจัดใหมีการประกัน
อัคคีภัย และวินาศภัยตาง ๆ (All Risks) ไมตํ่ากวาราคาประเมิน
มูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑการเปลี่ยนใหมสําหรับสิ่งที่เสียหาย 
(Replacement Cost Evaluation) ตามที่ระบุในรายงานการประเมิน
มูลคาทรัพยสินที่เชาที่จัดทําขึ้นฉบับลาสุด ในขณะที่ไดเขาทํา
สัญญาประกันภัยหรือในขณะที่มีการตออายุกรมธรรมประกันภัย
นั้นๆ โดยการประกันภัยดังกลาวจะระบุใหกองทุนรวมเปนผูเอา
ประกันรวม และผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมแตเพียงผูเดียว 

ผูเชาชวงตกลงจะจัดใหมีการทําประกันภัยสําหรับทรัพยสินที่เชา
ตลอดระยะเวลาเชาในลักษณะการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) โดยมีวงเงินประกันไมตํ่ากวา
รายไดที่ คาดว าจะไดรับจากทรัพยสินที่ เช า เปนระยะเวลา  
3 (สาม) ป หักออกดวยคาใชจายผันแปร เชน คาจัดซื้ออาหารและ
เครื่องดื่ม คาซักแหง เปนตน ตลอดระยะเวลาการเชา และการ
ประกันภัยดังกลาวจะระบุใหกองทุนรวมเปนผูเอาประกันรวมและ
เปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมแตเพียงผูเดียว  

ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น กองทุนรวมตกลงจะดําเนินการสง
มอบคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยสําหรับคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นแนนอน (Fixed Charge) ใหแกผูเชาชวง ภายในระยะเวลา
อันสมควร (โดยปราศจากดอกเบี้ย)   ทั้งนี้ การสงมอบคาสินไหม
ทดแทนดังกลาวจะไมเกินกวาระยะเวลา 60 (หกสิบ) วันนับแต
วันที่กองทุนรวมไดรับคาสินไหมทดแทนนั้น โดยกองทุนรวมตก
ลงใหถือวาเงินคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยที่
กองทุนไดรับจํานวนดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคาเชาที่รับประกัน
รายปที่จะตองจายใหแกกองทุนรวมตามสัญญากระทําการระหวาง
กองทุนรวมและนายกิรินทร นฤหลา และนายนรินทร นฤหลา ซึ่ง
เขาทําในฐานะกรรมการบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด 

ผูเชาชวงตกลงจะจัดใหมีการทําประกันภัยสําหรับทรัพยสินที่เชา
ตลอดระยะเวลาเชาในลักษณะการเอาประกันความเสี่ยงภัยบุคคลที่
สาม (Public Liabilities) ภายใตจํานวนทุนประกัน ขอกําหนดและ
เงื่อนไขที่กองทุนรวมใหความเห็นชอบ  
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การประกันภัย (ตอ) นอกจากนี้ผูเชาชวงตกลงจะจัดใหมีการเอาประกันภัยคุมครอง
สิทธิการเชา ในกรณีที่กองทุนรวมตองสูญเสียสิทธิการเชากอน
สิ้นระยะเวลาที่ระบุในสัญญาเชา ซึ่งจํานวนเงินเอาประกันสําหรับ
การประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาจะขึ้นอยูกับมูลคาสิทธิการเชา  

ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของสัญญาเชา 
โดยจะระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชน  ทั้งนี้ ผูเชาชวงจะ
เปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกันสําหรับการประกันภัยดังกลาว
ขางตนแตเพียงฝายเดียว 

 

อนึ่ง กองทุนมีหลักเกณฑการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตลอดจนการหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินตามที่ระบุไวในขอ 4.1 ขอ 4.2 และ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สน. 11/2550 
รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

โดยในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชนจากทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนลงทุนในหรือมีไว
นั้น กองทุนอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพยสินตางๆ ดังกลาวได ไมวา
จะเปนเพื่อการใหเชาพื้นที่โดยตรง หรือใหเชาแกผูประกอบกิจการเพื่อนําทรัพยสินดังกลาวไป
หาผลประโยชน  ทั้งนี้ รวมถึงการดําเนินธุรกิจใหเชาทรัพยสิน เพื่อวัตถุประสงคตางๆ   และ/
หรือเพื่อการจําหนาย จาย โอน ทั้งโครงการ  และหรือเพื่อการแบงจําหนายทรัพยสินดังกลาว
ใหกับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้กองทุนอาจดําเนินการกอสรางหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยรวมถึง
การขอ หรือรับโอนใบอนุญาตกอสราง หรือใบอนุญาตอื่นใดที่จําเปนเพื่อประโยชนของทรัพยสิน   
เชน   ใบอนุญาตตอเติมอาคาร เปนตน   ดําเนินการใดๆ เพื่อประโยชนของทรัพยสินตามที่บริษัท
จัดการ หรือ คณะกรรมการลงทุน (ถามี) จะเห็นสมควรไดอีกดวย แตทั้งนี้จะตองไมเปนการ        
ขัดตอขอกําหนด กฎเกณฑ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวของกําหนด 

อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นที่มี
อํานาจตามกฎหมาย จะมีคําสั่ง ประกาศ กําหนด แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม สั่งการ ผอนผัน 
หรือเห็นชอบเปนอยางอื่น กองทุนจะขยายขอบเขตของหลักเกณฑการลงทุนและการหา
ประโยชนในทรัพยสินของกองทุนใหเปนไปตามนั้น โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว  

การทําธุรกรรมกับกลุมบุคคลเดียวกัน     
1.    กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด เปนเจาของอยูกอน

วันที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน 
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2. บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด และ/หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด อาจ
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด 

3.2.5 จุดเดนในการลงทุน (Investment Highlight)     

 บริษัทจัดการเชื่อวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนมีความนาสนใจดังนี้ 

ก) โรงแรมอมารี บูเลอวารด อยูภายใตการบริหารงานโดยอมารี  

 มีการบริหารงานภายใตสัญญาบริหารจัดการกับอมารี ทําใหนาจะเปนที่มั่นใจไดวาคุณภาพ
และบริการของโรงแรมจะเปนไปตามมาตรฐานสากล  เนื่องจากอมารี เปนผูมีประสบการณ
ในการบริหารและจัดการโรงแรม  อีกทั้งในดานการโฆษณาประชาสัมพันธนั้น อมารี ได
รวมโรงแรมไวในกิจกรรมดานการตลาดของกลุมอมารี และในสื่อโฆษณาตางๆ ซึ่งทําให
ช่ือเสียงของโรงแรมเปนที่รูจักและเขาถึงนักทองเที่ยว นักธุรกิจ และผูสนใจอยางกวางขวาง 

ข) โรงแรมอมารี บูเลอวารดตั้งอยูบนถนนสุขุมวิทซึ่งอยูใจกลางของยานธุรกิจแหงหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร  

 โรงแรมอมารี บูเลอวารด เปนโรงแรมซึ่งตั้งอยูที่ถนนสุขุมวิทซึ่งเปนจุดศูนยรวมยานธุรกิจ 
แหลงบันเทิง  และหางสรรพสินคาช้ันนําของกรุงเทพฯ  มีการคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภคที่เปนระบบ 

ค) อุตสาหกรรมที่พักอาศัยและการทองเท่ียวมีแนวโนมการเจริญเติบโตที่ดี 

 อุตสาหกรรมโรงแรมมีแนวโนมการเติบโตที่ดีจากปจจัยสนับสนุนตางๆ ซึ่งรวมถึงความ
คลี่คลายทางการเมือง การคาดการณเศรษฐกิจที่จะโตอยางตอเนื่อง ในป 2550 และจํานวน
นักทองเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นจากการเปดสนามบินสุวรรณภูมิ รวมถึง.การสนับสนุนธุรกิจการ
ทองเที่ยวอยางตอเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากภาครัฐ 

ง) มีผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่อง 

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

จ) คํ้าประกนัคาเชาของโรงแรมอมารี บูเลอวารดเปนระยะเวลา 5 ป 

 เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูลงทุน  นายกิรินทร นฤหลา นายนรินทร นฤหลา จึง
ใหการสนับสนุน ในการดําเนินการของกองทุนโดยการประกันคาเชาที่รับประกันรายปขั้น
ตํ่าของโรงแรมอมารี บูเลอวารด เปนจํานวนประมาณ 173,044,241 บาท ตอป สําหรับ
ระยะเวลาการเชาปที่ 1 และปที่ 2 และเปนจํานวนประมาณ 163,479,241 บาท ตอปสําหรับ
ระยะเวลาการเชา ปที่ 3 ปที่ 4  และปที่ 5 อนึ่ง นายกิรินทร นฤหลาและนายนรินทร นฤหลา 
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อาจดําเนินการวางหนังสือค้ําประกันดวยตนเองหรือกําหนดใหบุคคลอื่นเปนผูวางหนังสือ
ค้ําประกันก็ได ทั้งนี้ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญากระทําการตามที่จะไดตกลงกัน
ตอไป 

ฉ) ขอสัญญาในการดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุน  

 เวนแตควอลิต้ี อินนจะไดรับความยินยอมจากกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรเปนประการ
อื่น ตลอดระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ป นับจากวันที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมเริ่มมีการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยวันแรก ควอลิต้ี อินนตกลงจะดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุนไวตาม
จํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับจัดสรรจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก และ ควอลิต้ี 
อินนตกลงจะไม จําหนาย จาย โอนหนวยลงทุนดังกลาว หรือกอภาระผูกพันใดๆ บนหนวย
ลงทุนดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวน ทั้งนี้ไมรวมถึงการจํานําหนวยลงทุนดังกลาวกับ
สถาบันการเงินซึ่งใหกูยืมเงินแกควอลิต้ี อินน เพื่อเปนประกันการชําระหนี้ และหากไมมี
การจํานําหนวยลงทุนดังกลาว ควอลิต้ี อินนตกลงจะนําใบแสดงกรรมสิทธิ์ในหนวยลงทุน
ดังกลาวฝากไวแกกองทุนรวมเพื่อใหกองทุนรวม หรือบุคคลที่กองทุนรวมกําหนดเก็บ
รักษาตลอดระยะเวลาดังกลาวขางตน  

ช) ควอลิต้ี อินน และ นายกิรินทร นฤหลา นายนรินทร นฤหลา จะจัดใหมีหลักประกันแก
กองทุนเพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชา สัญญาเชาชวง และสัญญาอื่นๆ ท่ี
เก่ียวของ 

 ควอลิต้ี อินน จะจดจํานองที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาใหแกกองทุน และการจํานําหุนบริษัท  
บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด ซึ่งนายกิรินทร นฤหลา นายนรินทร นฤหลา นายวรินทร นฤหลา 
นายสุรินทร นฤหลา นายอมรินทร นฤหลา นายลักษณ นฤหลา และนายราชวิน นฤหลา ถือ
อยูทั้งหมดใหกับกองทุน และนายกิรินทร นฤหลา นายนรินทร นฤหลาตกลงจะดําเนินการ
วางหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชยในประเทศ ในวงเงินค้ําประกันจํานวน 
100,000,000 บาท ตลอดอายุสัญญาเชาชวง 5 ปแรก ที่ระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับ
ประโยชน เพื่อประกันการชําระคาเชาตามสัญญาเชาชวงเปนระยะเวลา 5 (หา) ป ทั้งนี้ตาม
เงื่อนไขของสัญญาที่จะไดตกลงกันตอไป เพื่อทําใหนักลงทุนมั่นใจในการดําเนินงานของ
โรงแรมอมารี บูเลอวารดจะเปนไปอยางเรียบรอย  

3.2.6 ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนลงทุน 

 โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก “รายงานการศึกษาความเปนไปไดทางดานการตลาด” 
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3.2.7 การลงทุนในอนาคต 

 สําหรับการลงทุนในอนาคต  ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม 
และ/หรือปรับการลงทุน (ปรับ portfolio) โดยอาจทําการซื้อ ขาย หรือเชาอสังหาริมทรัพยใหกับ
กองทุน และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่ลงทุนเพิ่มเติม โดยจะมีแนวทางการลงทุนและ
การบริหารจัดการภายใตขอบเขต และทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงคของโครงการ และ
นโยบายการลงทุนในการลงทุนครั้งแรกโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน          
ทุกรายแลวโดยไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุนอีก   

 ในเบื้องตนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะมุ ง เนนการลงทุนในหรือมีไวซึ่ ง
อสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรม และ/หรือเซอรวิส อพารตเมนท และ/หรือสํานักงาน และ/หรือ 
พ้ืนที่ใหเชารายยอยในโรงแรม (retail space) รวมถึงการตออายุสัญญาเชาของโรงแรมอมารี            
บูเลอวารด ในกรณีที่บริษัทควอลิต้ี อินน จํากัด ประสงคที่จะนําโรงแรมอมารี บูเลอวารด ออก
ใหบุคคลอื่นเชาภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาการเชา 30 ปแลว บริษัท ควอลิต้ีอินน จํากัด 
ตกลงใหสิทธิกองทุนรวมที่จะเชาตอกอนบุคคลอื่น (Right of First Refusal)  

อนึ่ง ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะคํานึงถึงผลประโยชนของกองทุนโดยรวมเปน
สําคัญ และการลงทุนของกองทุนจะเปนไปตามขอบเขตที่ไดระบุไวในโครงการนี้  อยางไรก็ดี  
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นที่มีอํานาจ
ตามกฎหมาย จะมีคําสั่ง ประกาศ กําหนด แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม สั่งการ ผอนผัน หรือ
เห็นชอบในการขยายขอบเขตของประเภททรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได  หรือขยาย
ขอบเขตสําหรับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะขยายขอบเขตการลงทุนและการหาประโยชนใหเปนไปตามนั้น โดยถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลวโดยไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุนอีก 

3.2.8 ความเสี่ยงในการลงทุน 

 ผูลงทุนควรศึกษาปจจัยความเสี่ยงของกองทุนกอนการตัดสินใจลงทุน รายละเอียดบางสวนใน
เอกสารฉบับนี้มีขอความที่เปนการประมาณการรายไดและคาใชจายของกองทุนซึ่งเปนการ
คาดการณในอนาคต ผลการดําเนินงานที่แทจริงอาจจะแตกตางจากการประมาณการดังกลาว อัน
เปนผลมาจากปจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงปจจัยความเสี่ยงตามที่ไดระบุไวในที่นี้ ความไม
แนนอนที่อาจเกิดขึ้นและ/หรือ ความคลาดเคลื่อนของการประมาณการตางๆ ที่ไดระบุไวที่นี้ 
รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่บริษัทจัดการไมอาจควบคุม
หรือคาดหมายไดในขณะนี้ แตอาจกลายเปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญในอนาคตซึ่งหากเกิดขึ้นอาจ
มีผลกระทบตอกองทนุรวมและมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

 คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือ
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุน
รวมวากองทุนรวมจะดําเนินมาตรการรองรับความเสี่ยงตามที่กําหนดไวไดทั้งหมดหรือบางสวน
และไมถือเปนขอยืนยันวาความเสี่ยงตาง ๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้จะลดลงหรืออาจ             
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ไมเกิดขึ้น เนื่องจากความสําเร็จและ/หรือความสามารถในการลดความเสี่ยงยังขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการที่อยูนอกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม 

ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏใน
เอกสารฉบับนี้ เชน การใชถอยคําวา “เช่ือวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ต้ังใจ” 
“ประมาณ” เปนตน หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับ       
ผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการ
ประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอื่น ๆ เปนการคาดการณถึงเหตุการณใน
อนาคต อันเปนความเห็นของกองทุนรวมในปจจุบันและมิไดเปนการรับรองผลการ
ประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตดังกลาว นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการ
คาดการณหรือคาดคะเนอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเปน
ขอมูลที่ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูล 
อื่น ๆ โดยที่กองทุนรวมมิไดทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว         
แตประการใด 

(ก) ความเสี่ยงโดยตรงตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน 

1) ความเสี่ยงโดยทั่วไป 

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึง อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล 
ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานราชการอื่น ซึ่งมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน
และการลงทุนของกองทุน  และภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความตองการ
ของผูบริโภคอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของกองทุน  ราคาซื้อขาย
หนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือตํ่ากวาราคาที่ไดเสนอขาย โดยราคา
ของหนวยลงทุนที่ซื้อขายใน   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก
หลายประการซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนไมสามารถควบคุมได อันไดแก ความเคลื่อนไหวหรือความ
เปลี่ยนแปลงของตลาดหุนระหวางประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและตางประเทศ   อัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออมที่มีผลตอนําเขาหรือสงออกเงินตรา
ตางประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหวางประเทศ ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินงานและ
ทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาดเครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร และ
นโยบายอื่นใดของรัฐบาล  ไมมีหลักประกันไดวาความเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกดังกลาวจะไมมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาของหนวยลงทุน 
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2) ความเสี่ยงทางการเมือง 

ผลกระทบทางดานการเมือง  อันเนื่องมาจากความไมแนนอนในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป อาจสงผล
กระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุนในประเทศไทย  ซึ่งอาจจะกอใหเกิด
ผลกระทบรุนแรงตอสถานะทางการเงินของกองทุน  ทั้งนี้ จึงไมสามารถรับรองไดวาสภาวะทางการเมือง
ของประเทศไทยในปจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะ
ไมมีผลกระทบรายแรงตอการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของ
กองทุน 

3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม 

การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยครั้งนัก แตหากเกิดขึ้น
ในบริเวณที่ต้ังอสังหาริมทรัพยของกองทุน นอกจากจะสรางความเสียหายตอทรัพยสินของกองทุนแลว จะ
ยังความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของผูพักอาศัยและผูมาใชบริการในโครงการของกองทุนอยาง
ประเมินคาไมได  อยางไรก็ดี กองทุนจะไดทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 
และอุบัติภัยไวสําหรับอสังหาริมทรัพยของกองทุน 

4) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของกองทุน 

กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไดทําการศึกษาขอมูลรายละเอียด
ของอสังหาริมทรัพยนั้นๆ  โดยทําการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ศึกษารายละเอียด   
จากรายงานของผูประเมินราคา อยางละเอียด อยางไรก็ตามการกระทําดังกลาวมิไดเปนการประกันวา 
อสังหาริมทรัพยดังกลาวปราศจากความเสียหาย หรือความบกพรอง ที่อาจจะตองมีคาใชจายในการ
ปรับปรุงหรือซอมแซม รายงานของผูประเมินราคาที่ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใชเปนพื้นฐาน
ในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพยอาจมีขอบกพรอง มีความไมถูกตอง เนื่องจากความ
บกพรองบางอยางของอสังหาริมทรัพย อาจจะตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถตรวจพบได เนื่องจาก
ขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ที่ใชในการตรวจสอบ หรือปจจัยอื่นๆ ที่เปนขอจํากัดในการ
ตรวจสอบของทั้งผูประเมินราคา และวิศวกร     

นอกจากนี้แลว อสังหาริมทรัพยช้ินนั้นๆ อาจจะไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
อสังหาริมทรัพย ซึ่งการศึกษาขอมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) 
ของผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไมสามารถครอบคลุมถึงได ซึ่งอาจจะสงผลใหกองทุนเกิด
คาใชจายหรือขอผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎขอบังคับดังกลาว  

5) การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เก่ียวของ  

ผลการดําเนินงานของกองทุนอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม 
หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได สําหรับ
การแกไขกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําสั่ง ของ
หนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเปนเหตุการณที่ไมอาจคาดการณได
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เชนเดียวกัน ดังนั้น กองทุนจึงไมสามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได และ        
ไมสามารถรับประกันไดวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุน 

6) ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย 

ภายหลังจากการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ไมมี
หลักประกันวาสภาวะการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ ราคา
ตลาดของหนวยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลังการจดทะเบียนหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และอาจไมสอดคลองกับมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของกองทุน  ซึ่งราคาซื้อขายของ
หนวยลงทุนนั้น ขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิเชน  ผลการดําเนินงานของกองทุน ความผันผวนของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และปริมาณการซื้อขายของหนวยลงทุน ฯลฯ  ดังนั้น ผูลงทุนอาจไมสามารถ
ที่จะขายหนวยลงทุนไดในราคาที่เสนอขายหนวยลงทุน หรือในราคาตามมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย
ของกองทุน 

7) มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนจะไดรับหากมีการจําหนาย
ทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุน 

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการประเมินคา
ทรัพยสินที่ลงทุนเปนขอมูลพ้ืนฐาน และมูลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนจะไดรับหาก
มีการจําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุน 

8) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด 

 เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-
offer) ซึ่งปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทุนรวม        
ไมสามารถควบคุมได อาทิเชน ปริมาณความตองการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้จะ
ขาดสภาพคลองในการซื้อขายในตลาดรอง 

9) ความเสี่ยงดานภาษี 

ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย (ในกรณีที่กองทุน
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและคาธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อหรือขายหรือ
โอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิการเชาหรืออสังหาริมทรัพย ซึ่งกองทุนอาจตองรับภาระทั้งหมดหรือบางสวน และ
อัตราคาธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนจะตองชําระดังกลาว อาจแตกตางจากอัตราที่เปนอยูในปจจุบัน 

10) ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาอาจลดลงตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 

กองทุนรวมนี้ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  ซึ่งมูลคาของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอาจลดลง
ตามระยะเวลาการเชาที่ เหลือนอยลงไปทุกขณะ อันเนื่องมาจากการประเมินคาสิทธิการเชา การ
เปลี่ยนแปลงในอัตราการเชาพื้นที่ และ/หรืออัตราคาเชา หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของกองทุนรวม ซึ่งจะมีผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามสวนดวย   และเมื่อ
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สิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนไว  มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลง
จนถึงศูนยบาทได   และกองทุนรวมนี้ไมไดสํารองเงินทุนไวสําหรับการจายคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม  อยางไรก็ดี ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนโดย
บริษัทจัดการอาจจะจายคืนเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการจายเงินปนผล 
หรือการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกอนการเลิกกองทุนรวมก็ได 

11) ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 

การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมตํ่ากวารอยละ 75 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพย ในขณะที่กองทุนรวม
ประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ 

12) ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

 การจายเงินปนผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการ ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ความสามารถของผูบริหารในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย ตนทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ การแขงขัน 
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนั้น 
จึงมีความเสี่ยงที่นักลงทุนจะไมไดรับเงินปนผลตามที่ไดประมาณการเอาไวในปที่เกิดเหตุการณ หรือ
กองทุนรวมจะไมสามารถที่จะรักษาระดับการจายเงินปนผลหรือเพิ่มการจายเงินปนผลไดในปตอๆ ไป 

13) ความเสี่ยงจากการใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนในการกําหนดราคาซื้อขายหนวยลงทุน 

 การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนที่บริษัทจัดการประกาศ เปนการคํานวณโดยใช
รายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุดเปนฐานในการกําหนดมูลคา
อสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซื้อขายไดจริงของอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

 
(ข) ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสิน 

1) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบตอโรงแรม 

โรงแรมที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอาจ
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

นอกจากนี้โรงแรมอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยมหภาคอื่นๆ เชน การวางผังเมือง 
การไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไมสงบในประเทศ 
เปนตน อันอาจจะสงผลกระทบตอกําลังซื้อ หรือปริมาณผูเขาพักในโรงแรม 
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2) ความเสี่ยงจากความผันแปรของคาเชาแปรผัน  

กองทุนจะไดรับคาเชาจากผูเชาชวง 2 สวน คือ สวนที่เปนอัตราคงที่และอัตราแปรผัน ทําใหความสามารถ
ในการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินที่เชาของผูเชาชวง สงผลกระทบตอการจัดหาผลประโยชนของ
กองทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนที่เปนอัตราแปรผันซึ่งเปนรายไดหลักของกองทุน อยางไรก็ตามคาเชาแปร
ผันดังกลาวอาจจะไดรับผลกระทบจากภาวะตลาดของโรงแรมซึ่งขึ้นลงไดตามภาวะธุรกิจ 

3) ความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงขึ้น 

ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะตลาดของโรงแรม การเพิ่มขึ้นของจํานวน
ผูประกอบการโรงแรม การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความตองการหองพัก และบริการของโรงแรม การที่มี
จํานวนโรงแรมเพิ่มขึ้นจะสงผลใหอุปทานของหองพักและบริการของโรงแรมเพิ่มขึ้น ทําใหการแขงขัน
ในการจัดหาผูเขาพักโรงแรมเพิ่มขึ้น 

4) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม 

การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยนัก แต
หากเกิดขึ้นในบริเวณที่ต้ังอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม นอกจากจะสรางความเสียหายตอทรัพยสิน
ของกองทุนรวมแลว จะยังคงความสูญเสียซึ่งชีวิตและทรัพยสินของผูเชา และผูมาใชบริการในโรงแรม
โครงการกองทุนรวมอยางประเมินคาไมได อยางไรก็ตาม กองทุนรวมจะไดทําประกันภัยที่ครอบคลุม
ความเสียหายที่ เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไวสําหรับ
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกรมธรรมประกันภัยตามมาตรฐาน
ทั่วไปของธุรกิจโรงแรม 

5) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเม่ือตองมีการปรับปรุงโรงแรม 

โรงแรมแตละแหงจะตองซอมแซมและปรับปรุงโรงแรมใหดูใหม ทันสมัย และสอดคลองกับความพอใจ
ของลูกคาอยูเสมอ เพื่อดึงดูดใหลูกคาเขามาใชบริการในโรงแรมอยางตอเนื่อง โดยปกติการปรับปรุง หรือ 
การซอมแซมบํารุงรักษาประจําปจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของโรงแรม ยกเวนในกรณี
ที่เปนการปรับปรุงซอมแซมใหญซึ่งเปนการปรับปรุงเพื่อเปล่ียนแปลงภาพลักษณภายนอกและภายใน
โรงแรมหรือเปนการเปลี่ยนงานระบบสําคัญของโรงแรม ซึ่งจะดําเนินการตามระยะเวลาที่ผูบริหาร
โรงแรมหรือผูเชาชวงเห็นวาเหมาะสมและกองทุนรวมยอมรับ และโดยปกติโรงแรมจะไมมีการหยุด
ดําเนินการในระหวางชวงการปรับปรุงนั้นๆ การปรับปรุงจะดําเนินการเปนสวนๆ เฉพาะพื้นที่ที่ตองการ
ปรับปรุงเทานั้น ดังนั้นผลกระทบตอคาเชาแปรผันจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่มีการปรับปรุง 

6) ความเสี่ยงจากการลดลงของระดับความตองการประกอบธุรกิจและการทองเท่ียวในประเทศไทย 

 ปริมาณลูกคาสวนใหญที่มาใชหองพักในทรัพยสินที่เชาเปนนักธุรกิจ พนักงานบริษัท นักทองเที่ยว                 
ชาวตางประเทศ ดังนั้น การดําเนินกิจการของผูเชาชวงจึงขึ้นอยูกับปจจัยการลงทุน การประกอบกิจการใน
ประเทศไทย และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย ทั้งนี้ในกรณีที่มีการลงทุน หรือการ
ประกอบกิจการในประเทศไทย ลดลงไมวาดวยสาเหตุใดๆ ก็ตามอาจทําใหจํานวนนักทองเที่ยวและ          
นักธุรกิจที่เดินทางเขามาหรือเดินทางภายในภูมิภาคมีจํานวนลดลง  การดําเนินกิจการของผูเชาชวงอาจ
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ไดรับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณใดๆ ที่ลดความนาสนใจของประเทศไทยในฐานะสถานที่
ประกอบธุรกิจ สถานที่ประกอบกิจการ สถานที่ทองเที่ยวแหงหนึ่งของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เชน
การเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ  การเพิ่มคาเงินบาท มุมมองที่เปน
ทางลบของชาวตางประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย ผลกระทบจากการกอวินาศกรรม สงคราม การจลาจล                    
การประทวง หรือการปดลอม หรือการแพรระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรค
ไขหวัดนก หรือโรคอื่นใดในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงเกี่ยวกับอธิปไตย และสถานการณ
ทางการเมืองของประเทศไทยดวย ดังนั้น หากเกิดเหตุการณดังกลาวสภาวะเศรษฐกิจและการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบรุนแรง ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสถานะทางการเงินของผูเชา
ชวงซึ่งยอมจะสงผลกระทบตอกองทุนดวย 

7) ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวนคืนที่ดิน   
 กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่มีการเวนคืนที่ดินที่เชาโดยหนวยงานของรัฐ ซึ่งยอมทําใหกองทุน

รวมไมอาจใชทรัพยสินที่เชาเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะ
ดําเนินการเพื่อใหสัญญาเชามีการกําหนดใหกองทุนรวมมีสิทธิพิจารณาวาทรัพยสินที่เชาซึ่งถูกเวนคืนนั้น
สามารถใชเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปไดหรือไม ในกรณีที่กองทุนรวมเห็นวาทรัพยสินที่เชา
ไมอาจใชประโยชนตอไปได นั้น ก็ใหสัญญาเชาเปนอันยุติและยกเลิกตอกันโดยทันทีในวันที่ทรัพยสินที่
เชาถูกเวนคืน โดยผูใหเชาตองชําระคืนคาเชาลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 
หรือในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืนบางสวนและกองทุนรวมเห็นวาทรัพยสินที่เชาซึ่งถูกเวนคืน
บางสวนยังสามารถใชเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได ใหถือวาสัญญาเชายังมีผลใชบังคับ
ตอไป โดยผูใหเชาตกลงจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการซอมแซมภายใตแบบแปลน แผนงาน และ
งบประมาณที่คูสัญญาจะไดตกลงรวมกันและจะตองทําการซอมแซมใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับแตเกิด
ความเสียหายดังกลาว โดยใชเงินที่ไดรับมาจากการเวนคืนในการซอมแซม และในกรณีที่เงินที่ไดรับมา
จากการเวนคืนไมเพียงพอสําหรับการดําเนินการซอมแซม ผูใหเชาตกลงจะรับผิดชอบสําหรับจํานวนเงินที่
ยังขาดอยู อนึ่ง กอนการดําเนินการขางตน กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะเสนอการดําเนินการดังกลาวเพื่อให
ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนพิจารณาอนุมัติกอน ทั้งนี้ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาตามที่จะได
ตกลงกันตอไป 

ค) ความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม 

1) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาชวง 

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผูเชาชวง สงผลกระทบถึงการชําระคาเชา ซึ่งสงผลกระทบโดยตรง
ตอรายไดของกองทุนรวมทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม กองทุนรวมจะไดคาเชาคงที่จากผูเชาชวงในอัตราขั้นต่ํา          
ปละ 124,345,008 บาท และคาเชาแปรผันที่คิดคํานวณจากสวนแบงกําไรจากการดําเนินงานตาม
รายละเอียดที่จะไดระบุไวในสัญญาเชาชวง นอกจากนั้น กองทุนรวมยังสามารถใชสิทธิบังคับเอากับ
หลักประกันได ทั้งนี้ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวของตามที่จะไดตกลงกันตอไป 
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 2) ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานที่แทจริง และทรัพยสินของกองทุนรวม อาจแตกตางจากประมาณการ         
ท่ีไดระบุไว 

การประมาณการซึ่งอาจเกิดขึ้นจริงหรือไมก็ได เชน การประมาณการรายได คาใชจายของกองทุนรวม
ขึ้นอยูกับขอสมมติฐานหลายขอซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได ซึ่งสมมติฐานเหลานี้มีความไมแนนอนและอยู
เหนือการควบคุมของกองทุนรวม เชน อัตราคาเขาพักและบริการของโรงแรมที่ลดลง ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอคาเชาแปรผันของกองทุนรวม 

3) ความเสี่ยงจากสัญญา 

(ก) ความเสี่ยงจากการเลิกสัญญาเชา 

เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวของกองทุนรวม เปนการลงทุนโดยการเชา
อสังหาริมทรัพย และนําอสังหาริมทรัพยดังกลาวออกใหเชาชวงแกผูประกอบการเพื่อการจัดหา
ประโยชน แมวาการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมดังกลาวจะไดมีการจดทะเบียนการเชา 
30 ป ตอเจาพนักงานที่ดินที่เกี่ยวของแลวก็ตาม แตกองทุนรวมยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเลิกสัญญาเชา ในกรณีที่ผูใหเชาซึ่งไดแก บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด ปฏิบัติผิดขอกําหนด
และเงื่อนไขของสัญญาเชาที่ไดมีการจดทะเบียนการเชาดังกลาว ซึ่งเหตุการณดังกลาวจะมี
ผลกระทบตอกองทุนรวม ทําใหกองทุนรวมสูญเสียรายไดคาเชาชวงจากอสังหาริมทรัพย ซึ่งจะ
สงผลกระทบตออัตราการจายผลตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุน 

เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาวที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อใหกองทุนรวมมีโอกาสไดรับการ
ชดเชยจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุนรวม กองทุนรวมจึงจัดใหมีการดําเนินการเพื่อ
เปนประกันความเสี่ยงดังกลาว โดยกําหนดเงื่อนไขในการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับบริษัท 
ควอลิต้ี อินน จํากัด ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการวาในกรณีที่ผูให
เชาปฏิบัติผิดสัญญาในสาระสําคัญจนเปนเหตุใหกองทุนรวมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง ผูใหเชาตกลงจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเชากับสํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ 
และตกลงคืนเงินคาเชาลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู ใหแก
กองทุนรวมตามที่ระบุในสัญญาเชา รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไวในนาม
กองทุนรวมใหแกกองทุนรวม รวมถึงคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใช
ประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาเชาหรือสัญญาเชาชวง 

(ข) การยกเลิกสัญญาเชาชวง 

 คาเชาชวงที่กองทุนจะไดรับจากผูเชาชวงตามสัญญาเชาชวงจะเปนที่มาของรายไดหลักเพียง
แหลงเดียวของกองทุน  ในกรณีที่เกิดเหตุผิดสัญญาภายใตสัญญาเชาชวง กองทุนอาจตองบอก
เลิกสัญญาเชาชวงและหาบุคคลอื่นเพื่อเขามาเปนคูสัญญารายใหมของสัญญาเชาชวงเพื่อบริหาร
ทรัพยสินที่เชา  

  



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 
 

                    
36 

หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2551                        

 อนึ่ง จนกวากองทุนดําเนินการหาคูสัญญารายใหมแทนผูเชาชวงและสามารถเจรจาตกลงกับ            
ผูเชาชวงรายใหมไดสําเร็จ กองทุนจะมีสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายตามกฎหมายเนื่องจากการ
ผิดสัญญาและมีสิทธิในการบังคับหลักประกัน   ซึ่งหากกองทุนไมสามารถบังคับหลักประกัน 
ไดตามขั้นตอนและในเวลาอันควร หรือไมสามารถหาคูสัญญารายใหมซึ่งไดรับใบอนุญาตให
ประกอบกิจการโรงแรมภายในเวลาอันควร  หรือไมสามารถเจรจาตกลงกับคูสัญญารายใหมใน
สัญญาเชาชวงฉบับใหมโดยมีขอกําหนดที่เปนประโยชนตอกองทุนได กระแสรายไดของ
กองทุนอาจหยุดชะงักหรือลดลงเปนระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอผลประกอบการของกองทุน 

(ค) การไมตออายุสัญญาเชาชวง 

  ภายใตโครงสรางของโครงการ บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัดจะใหกองทุนเชาที่ดินและอาคาร และ
บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัดจะขายเฟอรนิเจอรและอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการดําเนินธุรกิจโรงแรมอมารี บูเลอวารดใหกับกองทุนรวม และกองทุนจะใหผูเชาชวงเชา
ทรัพยสินที่ลงทุนไปดําเนินกิจการโรงแรมภายใตสัญญาเชาชวง   หากกองทุนรวมใชสิทธิเรียก
ใหผูเชาชวงตอสัญญาแตผูเชาชวงไมตออายุสัญญาเชาชวงจะมีผลกระทบตอกองทุนรวม ทําให
กองทุนรวมสูญเสียรายไดคาเชาชวงจากอสังหาริมทรัพยที่ไดตกลงกันไวแลว ซึ่งจะสงผล
กระทบตออัตราการจายผลตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุน  

 นอกจากนั้น ในกรณีที่กองทุนรวมจะตองดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายจากการไมตออายุ
สัญญาเชาชวงนั้น มีความเปนไปไดทางกฎหมายที่กองทุนรวมอาจจะไดรับคาเสียหายเฉพาะที่
เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่เหลืออยูของระยะเวลาการเชา หรือระยะเวลาการเชาที่ตอออกไปแลว
ของสัญญาเชาชวงเทานั้น อยางไรก็ดี เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาชวงของ       
ผูเชาชวงตลอดอายุของสัญญาเชา ผูเชาชวงประสงคที่จะจัดใหมีหลักประกันแกกองทุนตามที่
ระบุขอ 3.2.4 สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่
กองทุนรวมลงทุน นอกจากนี้ภายใตสัญญาเชาชวง ผูเชาชวงจะใหคํามั่นวาจะเชาทรัพยสินที่
ลงทุนจากกองทุน หากกองทุนมีความประสงคที่จะใหผูเชาชวงเชาชวงทรัพยสินที่ลงทุนตอไป
ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเชาชวงตอไปอีกเปนระยะเวลาครั้งละ 3 ป ภายใตเงื่อนไขตามสัญญา
เชาชวง 

(ง) กระบวนการและระยะเวลาในการบังคับหลักประกัน 

 บริษัท ควอลิต้ี อินน และผูเชาชวงไดตกลงที่จะใหหลักประกันตามที่ไดระบุในของรายละเอียด
โครงการฉบับนี้ อนึ่ง ในการบังคับหลักประกันอาจจะตองใชระยะเวลาตามสมควรขึ้นอยูกับ
ประเภทของหลักประกันและจํานวนคดีที่คางพิจารณาอยูในศาล ตามรายละเอียดดังระบุไว
ขางลางนี้  

 ในการบังคับจํานําหุนหรือหลักทรัพยอื่นๆ กองทุนจะตองแจงตอผูเชาชวงลวงหนาถึงเจตนาใน
การบังคับจํานํา ซึ่งหลังจากนั้น กองทุนจะสามารถนําหุนหรือหลักทรัพยที่ไดจํานําไวออกขาย
ทอดตลาดเพื่อนําเงินที่ไดมาชดเชยความเสียหายของกองทุน โดยไมจําเปนตองดําเนินการ
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ฟองรองตอศาล ซึ่งในกรณีทั่วๆ ไป ขั้นตอนตั้งแตการบอกกลาวบังคับจํานําจนถึงการขาย
ทอดตลาดจะใชระยะเวลาประมาณ 3 – 5 เดือน  

ในสวนของการบังคับจํานองนั้น กองทุนจะตองดําเนินการฟองรองตอศาล  เพื่อเรียกรอง
คาเสียหายและขอใหศาลบังคับจํานอง โดยการนําทรัพยสินที่จํานองออกขายทอดตลาด เพื่อนํา
เงินที่ไดมาชดเชยความเสียหายของกองทุน ซึ่งในกรณีปกติ ขั้นตอนทางกฎหมายในการฟองรอง
บังคับคดีและการบังคับจํานองอาจตองใชระยะเวลานานพอสมควร เนื่องจากในการพิจารณาคดี 
ศาลจะพิจารณาคดีตามลําดับที่มีการยื่นตอศาลไว และเมื่อศาลตัดสินคดีแลว จะตองนําทรัพยสิน
ที่จํานองออกขายทอดตลาดซึ่งจะมีขั้นตอนและระยะเวลาที่ตองดําเนินการอีกสวนหนึ่ง ในกรณี
ดังกลาว กองทุนอาจไมไดรับเงินจากการขายทอดตลาดในทันที ซึ่งอาจมีผลกระทบตอผล
ประกอบการของกองทุน นอกจากนี้ หากขณะที่มีการบังคับจํานองและขายทอดตลาดทรัพยสิน
ที่เชามีมูลคาลดลง เงินที่ไดรับจากการขายทอดตลาดอาจไมเพียงพอกับคาเสียหายที่กองทุนควร
ไดรับ   

5) ความเสี่ยงเก่ียวกับใบอนุญาต 

 ผูเชาชวงจะรับโอนหรือดําเนินการเพื่อใหไดรับใบอนุญาตเปดโรงแรม จากกระทรวงมหาดไทยเพื่อใชใน
การประกอบกิจการโรงแรม หากผูเชาชวงไมไดรับใบอนุญาตเปดโรงแรมหรือใบอนุญาตเปดโรงแรมของ
ผูเชาชวงถูกยกเลิกหรือไมมีการตออายุ จะมีผลกระทบในทางลบตอผูเชาชวง กลาวคือจะทําให ผูเชาชวง
ไมสามารถดําเนินกิจการโรงแรมตอไปได และอาจเปนผลใหไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่
ภายใตสัญญาเชาชวงได  

 การที่ผูเชาชวงไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่ภายใตสัญญาเชาชวงได จะเปนเหตุเลิกสัญญา
และกองทุนจะมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาเชาชวงได  อนึ่ง จนกวากองทุนดําเนินการหาคูสัญญารายใหมแทน        
ผูเชาชวง และสามารถเจรจาตกลงกับคูสัญญารายใหมไดสําเร็จ กองทุนจะมีสิทธิในการเรียกรอง
คาเสียหายตามกฎหมายเนื่องจากการผิดสัญญาและมีสิทธิบังคับหลักประกัน   ซึ่งหากกองทุนไมสามารถ
ใชบังคับหลักประกันไดตามขั้นตอนและในเวลาอันควรตามรายละเอียดที่ระบุไวขางตน หรือไมสามารถ
หาผูเชารายใหมเพื่อมาบริหารทรัพยสินที่ลงทุนที่ไดรับอนุญาตไดภายในเวลาอันควร หรือไมสามารถ
เจรจาตกลงกับคูสัญญารายใหมในสัญญาเชาชวงฉบับใหมโดยมีขอกําหนดที่เปนประโยชนตอกองทุนได  

 กระแสรายไดของกองทุนอาจหยุดชะงักหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ            
ผลประกอบการของกองทุน 

6)  ความเสี่ยงจากการประกันภัย 

กองทุนรวมอาจไมสามารถจัดทําประกันภัยที่คุมครองความเสี่ยงบางประเภทที่อาจเกิดขึ้นได (หรือแมวา
กองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได แตอัตราเบี้ยประกันอาจไมคุมกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่
กองทุนรวมอาจไดรับ) เชน การเวนคืน เปนตน กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงิน
เมื่อเกิดเหตุการณรายแรงที่ไมไดรับการคุมครองอยางเพียงพอหรือไมสามารถจัดใหมีการประกันภัยได  
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ทั้งนี้ภายใตขอกําหนดของสัญญาเชา กองทุนรวมตกลงที่จะจัดใหมีการประกันอัคคีภัย และวินาศภัยตาง ๆ 
(All Risks) ที่จําเปนและสมควร เพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชา โดยมีวงเงิน
ประกันไมตํ่ากวาราคาประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑการเปลี่ยนใหมสําหรับสิ่งที่ เสียหาย 
(replacement cost evaluation) ตามที่ระบุในรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินที่เชาที่จัดทําขึ้นฉบับ
ลาสุด ในขณะที่ไดเขาทําสัญญาประกันภัยหรือในขณะที่มีการตออายุกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ โดยการ
ประกันภัยดังกลาวจะระบุใหกองทุนรวมเปนผูเอาประกันรวม และกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับ
ผลประโยชน 

อยางไรก็ดี หากเกิดเหตุการณที่มิไดอยูภายใตการคุมครองของกรมธรรมประกันภัย หรือความเสียหายนั้น
เกินกวาวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรมประกันภัย หรือกองทุนไมสามารถเรียกเงินประกันไดครบถวน
ตามกรมธรรม ซึ่งในกรณีดังกลาวอาจมีผลกระทบในทางลบตอสถานะทางการเงินของกองทุน ทําให
รายไดในอนาคตของอสังหาริมทรัพยนั้นไมเปนไปตามประมาณการ  

ในสวนการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) กองทุนจะจัดใหมีการทํา
ประกันภัยสําหรับทรัพยสินที่เชาตลอดระยะเวลาเชาในลักษณะการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 
Interruption Insurance) โดยมีวงเงินประกันไมตํ่ากวารายไดที่คาดวาจะไดรับจากทรัพยสินที่เชาเปน
ระยะเวลา 3 (สาม) ป หักออกดวยคาใชจายผันแปร เชน คาจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม คาซักแหง เปนตน 
โดยการประกันภัยดังกลาวจะระบุใหกองทุนรวมเปนผูเอาประกันรวม และกําหนดใหกองทุนรวมเปน
ผูรับผลประโยชน นอกจากนี้ กองทุนรวมจะดําเนินการใหผูใหเชาตามสัญญาเชาตกลงจัดใหมีการทํา
ประกันภัยสําหรับทรัพยสินที่เชาในลักษณะการเอาประกันความเสี่ยงภัยบุคคลที่สาม (Public Liabilities) 
ภายใตจํานวนทุนประกัน ขอกําหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมใหความเห็นชอบดวย ทั้งนี้ ตามขอกําหนด
และเงื่อนไขของสัญญาเชาตามที่จะไดตกลงกันตอไป และกองทุนรวมจะไดจัดใหมีประกันภัยคุมครอง
สิทธิการเชาในกรณีที ่กองทุนรวมตองสูญเสียสิทธิการเชากอนสิ้นระยะเวลาที่ระบุในสัญญาเชา ซึ่ง
จํานวนเงินเอาประกันสําหรับการประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาจะขึ้นอยูกับมูลคาสิทธิการเชา ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของสัญญาเชา โดยจะระบุใหกองทุนรวมเปนผูรับ
ผลประโยชน 
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3.3 ขอจํากัดการลงทุนของกองทุนรวม 

 ผู ถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย  เฉพาะกรณีดังตอไปนี้   

1)   การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  หากราคาที่จะลงทุนสูงกวาราคาที่ได
จากรายงานการประเมินคาต่ําสุด เกินรอยละ 20 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาดังกลาว   

2) การขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน  หาก
การขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีราคาที่ตํ่ากวาราคาที่ไดจากรายงาน
การประเมินคาสูงสุดเกินรอยละ 20 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคา 

ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะดําเนนิการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน  โดยจะตองไดรับมติเสียงขางมาก
ซึ่งคิดเปนจํานวนหนวยลงทุนเกินกวากึ่งหนึ่งของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 

อนึ่ง แนวทางและหลักเกณฑในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน  ใหเปนไปภายใตบังคับความ
ในขอ 6 “หลักเกณฑและขอจํากัดในการถือหนวยลงทุน” 

4.  หลักเกณฑการลงทุน    

4.1  การลงทุนในอสังหาริมทรพัยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  

 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยจะเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

4.1.1 ตองมีการวิ เคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการซื้อหรือเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

4.1.2     อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนตองตั้งอยูในประเทศไทย มีทางเขาออกที่ดีและเหมาะสมตามสภาพ 

4.1.3 ตองเปนอสังหาริมทรัพยที่กอสรางแลวเสร็จและอยูในสภาพที่ เหมาะสมตอการจัดหา
ผลประโยชนไดในกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ อสังหาริมทรัพย
ดังกลาวตองมีการกอสรางไปแลวไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาโครงสรางอาคารโดยไดรับ
การรับรองจากบริษัทประเมินคาทรัพยสิน โดยไมรวมมูลคาที่ดินและมูลคาระบบวิศวกรรม
ประกอบอาคารทั้งหมด เชน ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ เปนตน 

4.1.4 ตองเปนการลงทุนโดยการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือโดยการไดมาซึ่งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิ 

เหนือพ้ืนดิน โดยผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยดังกลาวยินยอมที่จะขาย 
ใหเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยนั้น 

4.1.5 อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอ
พิพาทใดๆ  เวนแตจะเปนประโยชนแกกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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4.1.6 อสังหาริมทรัพยตองไมเปนที่ดินวางเปลา  เวนแตจะแสดงไดวาจะเปนประโยชนที่จะสงเสริมให
เกิดรายไดแกอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม  และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.7 ในการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการจะไมทําสัญญาเชาที่มีขอตกลงหรือเงื่อนไขที่กอใหเกิด
หนาที่มากกวาหนาที่อันเปนปกติที่ผูเชาพึงตองกระทําเมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลง หรือทําสัญญาเชา
ชวงเวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตองเปนการเชาจากบุคคล
ดังตอไปนี้ 

(1) ตองเปนการเชาจากผูมีสิทธิที่จะใหเชาอสังหาริมทรัพยนั้นได  ทั้งนี้ ในกรณีที่
อสังหาริมทรัพยที่เชาเปนที่ดิน  ที่ดินนั้นจะตองมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนใหแลว 

(2)   ในกรณีที่เปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือในกรณีที่เปนการเชาอาคาร โรงเรือน 
หรือสิ่งปลูกสรางที่ ผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิ
ครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน บริษัทจัดการตองจัดใหมีสถาบัน
การเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัยเปน         
ผูรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกลาว หรือ
ในกรณีที่มิไดจัดใหผูรับประกันความเสียหายเพื่อปองกันความเสียหายเชนวานั้น  
บริษัทจัดการตองเปดเผยความเสี่ยงใหผูลงทุนทราบโดยตองระบุไวในหนังสือช้ีชวน 
สวนสรุปขอมูลสําคัญถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการของกองทุน
รวม หากผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดิน หรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรอง
การทําประโยชนบอกเลิกสัญญา 

4.1.8 บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีมูลคารวมกันไม
นอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําป  เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)   รอบระยะเวลาบัญชีประจําปสุดทายกอนสิ้นอายุโครงการ หรือ 

(2)   กรณีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

4.1.9 บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการ
ลงทุนไวอยางนอย 1 ป เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.10   บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประกันภัยดังตอไปนี้ 

(1)  การประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนรวมที่มีตอ
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน เพื่อคุมครองความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการเกิดวินาศภัยตออสังหาริมทรัพยดังกลาว 
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โดยกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชน ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูดูแลผลประโยชน 

(2)  การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจากความชํารุด
บกพรองของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม หรือผูเชาอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม ไดทํา
ประกันภัยนั้นไวแลว  บริษัทจัดการสามารถทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีที่
กองทุนรวมอาจถูกไลเบี้ยใหตองรับผิด 

(3)   การประกันภัยตาม(1) และ(2) ใหเอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธคิรอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น   

4.1.11 ราคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือจําหนาย 

(1)  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะลงทุน
ในราคาที่ไมสูงกวาราคาที่เปดเผยไวในรายละเอียดโครงการ  และหากราคาที่จะลงทุน
ซึ่งเปดเผยไวในรายละเอียดโครงการสูงกวาราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาต่ําสุด 
เกินรอยละ 20 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาดังกลาว  บริษัทจัดการจะ
ช้ีแจงขอเท็จจริงและเหตุผลที่ลงทุนในราคานั้นในหนังสือช้ีชวน 

(2)  การขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจาก
การลงทุน บริษัทจัดการจะกระทําโดยเปดเผยและใหโอกาสผูที่ประสงคจะรับโอน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางเสมอภาคกัน หากการขาย
อสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีราคาที่ตํ่ากวาราคาที่ไดจาก
รายงานการประเมินคาสูงสุดเกินรอยละ 20 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคา
ดังกลาว บริษัทจัดการจะชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลที่ขายอสังหาริมทรัพยหรือโอน
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในราคาดังกลาวไวในหนังสือสรุปขอมูลสําคัญ 
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3)    รายงานการประเมินคาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินตาม (1) และ(2) จะจัดทําขึ้น
ลวงหนากอนการลงทุนในหรือจํ าหน ายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ เช า
อสังหาริมทรัพยดังกลาวไดไมเกิน 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประเมิน
คาทรัพยสินใหมหากภายในระยะเวลาดังกลาวมูลคาทรัพยสินที่ทําการประเมินมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

4.1.12 ในกรณีที่ เปนการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยกับบุคคลที่เกี่ยวของตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. วาดวยการกระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการ
จัดการกองทุนรวมและหลักเกณฑในการปองกัน บริษัทจัดการจะกระทําไดตอเมื่อไดระบุไวใน
โครงการและหนังสือช้ีชวนวาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนนั้น
เปนของบุคคลดังกลาว หรือเมื่อไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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4.1.13 บริษัทจัดการจะนําอสังหาริมทรัพยไปแสวงหาผลประโยชนไดเฉพาะการใหเชาพื้นที่โดยตรง 
หรือใหเชาแกผูประกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาประโยชน  ทั้งนี้ ภายใต
หลักเกณฑดังนี้ 

(1)   หากเปนการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกลาวใหเชาแก 
ผูประกอบกิจการโรงแรมเทานั้น 

(2)   หากเปนการใหเชาพื้นที่และมีการจัดหาผลประโยชนโดยการใหบริการประกอบดวย  
เชน service apartment  บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก)   ดําเนินการใหกองทุนรวมมีรายไดจากการใหเชาพื้นที่และการใหเชา
เครื่องใชอุปกรณตกแตงที่เกี่ยวเน่ืองโดยตรงจากการใหเชาพื้นที่นั้น เชน ชุด
รับแขก ชุดครัว เครื่องปรับอากาศ เปนตน รวมกันไมนอยกวารอยละ 80 
ของรายไดทั้งหมดที่ไดจากการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้น
ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปใด ๆ    

(ข)   รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนตาม (ก) ของแตละ
อาคารใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแตวันสิ้น
รอบปบัญชี  

(ค)   หากกองทุนรวมมีรายไดนอยกวาที่ กําหนดตาม  (ก)  บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให ผูประกอบกิจการรายอื่นนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหา
ผลประโยชน  หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหา                
ริมทรัพยดังกลาว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําป และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ 

4.1.14 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยใหเกิดรายไดประจําไมนอยกวารอยละ 
75 ของรายไดทั้งหมดของกองทุนรวมในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตกรณี
ดังตอไปนี้ 

(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและประจําปสุดทายของปที่สิ้นอายุโครงการ หรือ 

(2) เมื่อไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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4.2   การลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  

 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้เพื่อการบริหาร
สภาพคลองของกองทุนรวม  

(1)   พันธบัตรรัฐบาล 

(2)   ต๋ัวเงินคลัง 

(3)   พันธบัตรหรือหุนกูที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเปนผูออก 

(4)   เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

(5)   บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก  ทั้งนี้ หากเปนบัตรเงินฝากที่มีการจาย
ผลตอบแทนหรือการชําระเงินลงทุนอางอิงกับสินคาหรือตัวแปรตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน 

(6)   ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันสินเชื่อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก            
ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือผูค้ําประกัน ทั้งนี้ หากเปนตั๋วแลก
เงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงินลงทุนอางอิงกับตัวแปร 
ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน 

(7)   หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือ
กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหนี้ หรือเงินฝาก 

(8)   หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(9)   หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(ก)   ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่อยูภายใตการ
กํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปน
สมาชิกสามัญของ International Organizations of  Securities Commission  (IOSCO)  
หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

(ข)   ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศที่มีทรัพยสินเชนเดียวกับ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสามารถลงทุนหรือมีไวได และ 

(ค)   ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ        
ผูลงทุนทั่วไป 

 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 
 

                    
44 

หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2551                        

(10)  สัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน  
ทั้งนี้ ในกรณีที่สัญญาซื้อขายลวงหนามีสินคาหรือตัวแปรอื่นใดที่มิใชราคาหลักทรัพย อัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุมหลักทรัพย หรืออันดับความนาเชื่อถือ
ของหลักทรัพยที่เปนตราสารแหงหนี้ สัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย  

(11)  หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดที่มิใชอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ 

การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) และ (11) ที่นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งเปน 
ผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสทิธิไลเบี้ย  ผูค้ําประกัน หรือผูรับฝากเงิน ตองมีมูลคา
รวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  เวนแตในชวงระยะเวลา
ดังตอไปนี้ 

(ก)   ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

(ข)   ชวงระยะเวลาหกสิบวันกอนวันจายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจายเงินปนผลใหแกผูถือ 
หนวยลงทุน 

(ค)   ชวงระยะเวลา 1 ปกอนวันครบกําหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม 
 
5.  ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

5.1 ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 1 คร้ัง    

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแตละป  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน
ไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป  

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม  บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจาก
กําไรสะสมได  

ทั้งนี้ในกรณีที่งวดปบัญชีหรืองวดการดําเนินการอื่นใดที่จะจายเงินปนผล หากกองทุนมีกําไรสุทธิที่ยัง 
ไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย  สิทธิการเชา  หลักทรัพย  และ/หรือทรัพยสินของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะนํายอดกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาดังกลาวไปหักออก
จากกําไรสุทธิกอน ซึ่งจะทําใหเงินปนผลที่บริษัทจัดการจะประกาศจายจากผลการดําเนินงานงวดดังกลาว
นั้นไมรวมกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย  สิทธิการเชา  หลักทรัพย  
และ/หรือทรัพยสินของกองทุนรวม 
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สวนในกรณีที่งวดปบัญชีหรืองวดการดําเนินการอื่นใดที่จะจายเงินปนผล หากกองทุนมีขาดทุนสุทธิที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย  สิทธิการเชา  หลักทรัพย  และ/หรือทรัพยสินของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะพิจารณาจายเงินปนผลจากยอดกําไรสุทธิของกองทุนซึ่งเปนยอดที่ไดหัก
รายการขาดทุนสุทธิจากการประเมินราคาดังกลาวแลว 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี  โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษร 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล  ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวา
หรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินปนผล
พรอมกันในงวดสิ้นปบัญชี 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดย
ถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งรวมถึงกรณีที่กองทุนรวมจะตองจายเงินปนผลตํ่า
กวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิตอป อันเนื่องมาจากการกันเงินสํารองสําหรับเปนคาใชจายสวนทุน (Capital 
Expenditures) อันไดแกคาใชจายที่เกี่ยวของกับการดําเนินการปรับปรุงหรือซอมแซมใหญในสวนที่
เกี่ยวกับโครงสราง หรือสวนประกอบที่สําคัญของอาคารที่เชา (Structural Repairs) และการเปลี่ยนแปลง
หรือซื้อเฟอรนิเจอรและอุปกรณที่เชาเพิ่มเติม เปนตน ในกรณีนี้บริษัทจัดการจะพิจารณาขอความเห็นชอบ 
และ/หรือขอผอนผันจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย และเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบ และ/หรือการผอนผันดังกลาวแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

5.2 เงื่อนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  

(1) ภายใตบังคับความในขอ 6   ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   บริษัท
จัดการกองทุนรวมไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวยลงทุน
ในสวนที่เกินกวาหนึ่ง ในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปน
กรณีที่เขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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 ทั้งนี้  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบการถือหนวย
ลงทุนของผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย  ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกัน หากปรากฏวาบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกัน
เกินอัตราสวนดังกลาวแลว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปนผล โดย  

1.  ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  

2.  ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศ
ดังกลาวไวที่ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  

3.   สงหนังสือแจง ผูถือหนวยที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวย ณ วันปดสมุดทะเบียน และ
ผูดูแลผลประโยชน  และตลาดหลักทรัพย 

(3)  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน หรือ เปนเช็ค
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน  

(4)  ในกรณีที่ผู ถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิ 
เรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาว
ไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน 

6. หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้  
ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย
แลว   

6.1   บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด  เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 

(ก)   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  

(ข)   นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  เชน 
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เปน 

(ค)   บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร 

6.2  เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุม
บุคคลเดียวกันถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด 
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6.3   ในการพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามขอ 6.1 และขอ 6.2 ใหถือวาบุคคลที่มีความสัมพันธกัน
ดังตอไปนี้ เปนกลุมบุคคลเดียวกัน 

(1)   บิดา มารดาและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

(2)   คูสมรส 

(3)   นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติ
บุคคลดังกลาวเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือความเปน
หุนสวนทั้งหมด แลวแตกรณี 

(4)   นิติบุคคล และนิติบุคคลอื่นซึ่งนิติบุคคลเปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลอื่นนั้นเกิน
กวารอยละ 10ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นนั้นหรือความเปน
หุนสวนทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นนั้น แลวแตกรณี 

(5)   กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม (1)(2)(3) หรือ (4) 

6.4   บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือ 
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  หาก
ปรากฏวาบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินอัตราสวนดังกลาว ไมวาจากการที่บริษัท
จัดการตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบหรือไดรับแจงจากบริษัทหลักทรัพย บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังตอไปนี้  

(1)   รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือ
ควรรูถึงเหตุดังกลาว เวนแตเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามขอ 6.1(ก) (ข) หรือ(ค)  

(2)   ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ   

(3)    ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 
ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามขอ 
6.1 (ก) (ข) หรือ (ค)  

(4)   แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนสวนที่บุคคลดังกลาวถือเกินกวา 1 ใน 
3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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6.5 บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบการถือหนวยลงทุนของผูที่เคยเปนเจาของ 
หรือผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย  ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคล
เดียวกัน หากปรากฏวาบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ 6.4 โดยอนุโลม 

6.6  ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือ
ตกลงกับบุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใด
หรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวม 

7.   การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ภายหลังจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรียบรอยแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม   

เมื่อนําหนวยลงทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลว ผูถือหนวยลงทุนจะ
สามารถทําการซื้อ / ขายหนวยลงทุนผานระบบ “การซื้อ / ขายหนวยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย” ได โดย
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทําการแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบถึงกําหนดเวลาดังกลาวทางจดหมายโดยพลัน  

8. การโอนหนวยลงทุน 

กองทุนรวมไมมีขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน เวนแตที่เปนไปตามขอ 6 และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย 

วิธีการขอโอนหนวยลงทุน   

8.1 วิธีการโอนหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนจะตองแจงความประสงคการโอนหนวยลงทุนไปยังนาย
ทะเบียนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดใหครบถวนในใบสําคัญการโอนหนวยลงทุนที่ลงนามโดย           
ผูโอนและผูรับโอน พรอมทั้งแนบเอกสารการโอนหนวยลงทุนตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนจะกําหนด  
การโอนหนวยลงทุนใหมีผลบังคับและไดรับการรับรองเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนทําการบันทึกรายชื่อ
ผูรับโอนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว  ทั้งนี้  ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวย
ลงทุน (ถามี) ตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 
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8.2 วิธีการโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
ระบุโดย นายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้ ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) 
ตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด 

9. การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน  

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมพีฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวม 

จะไมสามารถชําระหนี้ได  บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกัน
เพื่อกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน 
ดังนี้ 

9.1  กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับ
ชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหง
หนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการ
คาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้  

9.2  เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดังนี้ 

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได  บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได   

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะ
จําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว 
บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวก็ได ในกรณีที่มีคาใชจายในการ
บริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 
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10. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

หากบริษัทจัดการเห็นสมควร บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุน(Investment 
Committee) ได ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเห็นสมควรใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุน การตัดสินใจลงทุนในการ
ซื้อ เชา ใหเชา จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุน จะกระทํา
ผานมติของคณะกรรมการลงทุนของกองทุน โดยคณะกรรมการลงทุนจะมีองคประกอบและอํานาจหนาที่และ          
ความรับผิดชอบดังนี้ 

10.1  องคประกอบ  

 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนจะประกอบดวยกรรมการจํานวนไมเกิน 5 คน  ดังตอไปนี้ 

1. กรรมการที่แตงตั้งโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการกองทุนรวม จํานวน
ไมเกิน 3 คน     

2.   กรรมการที่เปนผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนจํานวนไมเกิน 2 คน  โดยพิจารณา
จากผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  ทั้งนี้ หากผูถือหนวยลงทุนเสนอรายชื่อของกรรมการ
ลงทุนเกินกวาจํานวนของกรรมการลงทุนที่กําหนด ใหบริษัทจัดการพิจารณาแตงตั้งกรรมการลงทุน
รายที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ทั้งนี้  จํานวนกรรมการที่ เปนตัวแทนของบริษัทจัดการ  จะมีจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการลงทุนทั้งหมด     โดยจํานวนกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทจัดการจะมากกวาจํานวน
กรรมการที่เปนผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนอยู  1 คน 

ทั้งนี้กรรมการจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ  และเปลี่ยนแปลงจํานวนคณะกรรมการ
ลงทุน 

10.2  รูปแบบการตัดสินใจ  

(1) การเรียกประชุม  

 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุน
เพื่อพิจารณาและลงมติตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะสงหนังสือเชิญ
ประชุม ซึ่งระบุถึง วัน เวลา สถานที่ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทาง
จดหมายอิเลคโทรนิค ตามควรแกกรณีใหแกกรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการ
กอนวันประชุม  เวนแตกรณีฉุกเฉินไมจําเปนตองสงหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไมมีการสง
หนังสือเชิญประชุม หากกรรมการไดเขารวมในการประชุมแลว ใหถือวากรรมการดังกลาว            
สละสิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุม  
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(2) กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน  

คณะกรรมการลงทุนจะจัดใหมีการประชุมปละ 1 ครั้งเปนอยางนอย หรือตามที่กําหนดโดย
คณะกรรมการลงทุน 

(3) วิธีการประชุม 

 คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดใหมีการประชุมหรือลงมติโดยไมตองจัดประชุมก็ได 
โดยกรรมการคนหนึ่ งคนใดอาจเสนอมติที่ทํ าขึ้น เปนลายลักษณอักษร  เพื่อ เ วียนให
คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและลงนามในมติดังกลาว  ทั้งนี้จะแยกลงชื่อในแตละตนฉบับของ
มติ หรือลงชื่อรวมกันในตนฉบับเดียวกันก็ได  

(4)  องคประชุม  

 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจัดใหมีการประชุม จะตองมีกรรมการเขารวมประชุม
เกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และตองมีกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทจัดการเขา
รวมประชุมดวย จึงจะครบเปนองคประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมนั้นอาจเปนในลักษณะการนั่ง
ประชุมรวมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท (Telephone Conference) ก็ได  

(5)  มติของที่ประชุม 

 กรณีจัดใหมีการประชุม  

 ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะตองไดรับมติเสียงขางมากจากคณะกรรมการลงทุนที่เขาประชุม 
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง          
ช้ีขาด 

 กรณีไมจัดใหมีการประชุม 

 คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร โดยมติ
ดังกลาวจะตองมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือใหความเห็นชอบรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการสามารถจัดสงมติที่ไดลงนามแลวมายังบริษัท
จัดการทางโทรสาร ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาประโยชนจากสําเนามติที่ลงลายมือช่ือโดย
กรรมการซึ่งสงทางโทรสารถึงบริษัทจัดการเปนการลงมติที่มีผลสมบูรณในทันที โดยกรรมการ
ที่นําสงมติทางโทรสารดังกลาวจะตองนําสงตนฉบับของมติใหบริษัทจัดการตอไป  เพื่อบริษัท
จัดการจะเก็บรักษาตนฉบับของมติที่ไดรับมาไวเปนหลักฐานที่บริษัทจัดการ ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

 ทั้งนี้   หากมติเสียงขางมากดังกลาวหรือการดําเนินการตามมติดังกลาวอาจเปนการขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนคําสั่งใดๆ ตามที่หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด และ/หรือ จรรยาบรรณ  กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการมีสิทธิใชสิทธิยับยั้ง
พิเศษ (Veto Right)  
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การลงมติของคณะกรรมการลงทุนซึ่งมีสวนไดเสีย 

ในการขอมติจากคณะกรรมการลงทุนในเรื่องใด ๆ จะไมนับคะแนนเสียงของกรรมการผูมีสวน
ไดเสียรวมในจํานวนเสียงในการขอมติ   

(6) ประธานที่ประชุม  

 ใหบริษัทจัดการแตงตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการทําหนาที่เปน
ประธานกรรมการ และเปนประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอํานาจและหนาที่ในการ
ดําเนินการประชมุใหเปนไปโดยเรียบรอย และถูกตองตามที่กําหนดไวในขอนี้  

(7)  รายงานการประชุม  

 บริษัทจัดการจะตองทํารายงานการประชุมกรรมการใหประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนาม
รับรองและเก็บรักษาไว รวมทั้งจัดใหมีสําเนาเพื่อใหกรรมการตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญ
ของบริษัทจัดการในวันและเวลาทําการของบริษัทจัดการ  

10.3  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุน  

 คณะกรรมการลงทุนมีหนาที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร 
กองทุน ดังนี้  

(1)  พิจารณา  ตัดสินใจ  ลงทุน  ซื้อ  เช า  ให เช า  ให เชาชวง  จําหนาย  โอน  หรือรับโอนซึ่ ง
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  

(2) ใหคําแนะนําในการบํารุงรักษาใหญในทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน 

(3) ใหคําแนะนําในการแกไขและการตออายุสัญญาเชา และสัญญาเชาชวงทรัพยสิน 

(4) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับแผนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม 

(5)  ดําเนินการอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้จะตองไมขัดกับประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลวและที่
จะมีขึ้นในภายหนา  

(6)  คณะกรรมการลงทุนทุกทานจะตองเก็บรักษาขอมูลจากการประชุมเปนความลับ และไมนําไป
เปดเผยใหบุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใชเพื่อประโยชนอยางอื่นที่มิใชประโยชนของกองทุน 
เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจงใหเปดเผย หรือขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไดถูกเปดเผย
ใหผูลงทุนทั่วไปทราบแลว 

(7)  คณะกรรมการลงทุนจะตอง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่องใดๆ ดวยความโปรงใส สุจริต และตั้งอยู
บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลวและจะมีขึ้นในภายหนา 
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11.    ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม 

11.1  ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน  

ช่ือ   :  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู  :  เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท   (02) 299-1111  

หรือบุคคลอื่นที่มีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย   

11.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน   

(ก) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญา
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ใหคูสัญญาฝายที่จะเลิกสัญญาบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหน่ึงไมปฏิบัติตามหนาที่หรือความ
รับผิดชอบตามที่ตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไม
นอยกวา 30 วัน 

(ค) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไมสามารถ
ตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนใหสอดคลองกับประกาศคําสั่ง 
ระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่ม
ภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน  และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาว
ตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวให
บริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 

(ง) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการ
เปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน 

(จ) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหริมทรัพย  บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน  นับตั้งแตวันถัดจากวันที่
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
และบริษัทจัดการจะแจงการแกไข ดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน            
3 วันทําการนับตั้งแตวันถดัจากวันที่แกไขเสร็จสิ้น  
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 ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว 
บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับอนุญาตจาก 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว  บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทน
ผูดูแลผลประโยชนเดิมโดยพลัน ทั้งนี้เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปน 
อยางอื่น  

(ฉ) หากผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน หรือขอมูลอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับการจัดการกองทุนไปเปดเผยโดยมิชอบ เพื่อกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน 
หรือกอใหเกิดประโยชนตอผูดูแลผลประโยชน บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชนน้ีได โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน โดย
ผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอคาใชจายและความเสียหายใหแกบริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนรวม รวมถึงคาใชจายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการตองติดตอกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนดวย   

(ช) เมื่อมีผูใดเสนอหรือยื่นคํารองตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในสวนที่เกี่ยวกับผูดูแล 
ผลประโยชนของกองทุน (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คลายคลึงกัน หรือ (ข) เพื่อ
ฟนฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผอนผันการชําระหนี้ จัดการทรัพยสิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรือ
รองขออื่นใดที่คลายคลึงกัน  ภายใตกฎหมายปจจุบัน หรือในอนาคต หรือตามขอบังคับตางๆ  
บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 

(ซ) เมื่อหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผลประโยชนวามี
ความผิด หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงและแจงใหบริษัทจัดการทราบหรือประกาศเปนการ
ทั่วไป  บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 

ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนจะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กอนเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหกองทุนตองมีผูดูแล
ผลประโยชน ดังนั้นในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชน หมดหนาที่ลงตามขอ 11.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแล
ผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนนั้นตองทําหนาที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตอไปอยางสมบูรณ
จนกวาจะจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม
หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปน 
เพื่อใหการโอนทรัพยสิน และเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมจน
เสร็จสิ้น และภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทํางานไดตอเนื่อง 
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11.3  สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม  

ช่ือ  :  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู  :  เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท   (02) 299-1111 

หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชนรายใหม บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพยสินและเอกสาร
สําคัญของกองทุนไวที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมรายใหม 

อยางไรก็ตาม ในกรณีทรัพยสินที่ลงทุนเปนอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุนไดแก โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน และสัญญาซื้อ
ขายอสังหาริมทรัพย สัญญาเชา หรือสัญญาโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หนังสือกรมธรรมประกันภัย
ไวที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ยกเวนในการเก็บทรัพยสินที่โดยสภาพไมสามารถ
เก็บรักษาไวที่ผูดูแลผลประโยชนได 

12.  ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี 

ช่ือ  :  นายชยพล ศุภเศรษฐนนท  และ/หรือนางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต  
 และ/หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร   

ที่อยู   :  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟช คอมเพล็กซ ช้ัน 33 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท (02) 264-0777, (02) 661-9190 
โทรสาร (02) 264-0789-90  

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

13.  ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน  

ช่ือ  :  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด  

ที่อยู  :  เลขที่ 130 - 132  อาคารสินธรทาวเวอร 1 ช้ัน จี  และอาคารสินธรทาวเวอร 3 ช้ัน 15, 17 และ 18 

 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท   (02) 688-7777   

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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14. ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

ช่ือ  :  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู  :  เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท   (02) 299-1111  หรือ Call Center 1558   

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูรวมจัดจําหนายเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อทําหนาที่เปนผูรวมจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งผูรวมจัดจําหนายดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

15.  ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 

ช่ือ : บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู : ช้ัน 14 โซนซีดี และชั้น 19 โซนเอ อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร 

 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 

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

ช่ือ : บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู : 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร ช้ัน 1 

 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ  10120 

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

ช่ือ : บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู : ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ 

191 สีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ  10500 

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

ที่อยู : ช้ัน 6, 8-11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง 

เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ  10310 

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

ช่ือ : บริษัทหลักทรัพย  เกียรตินาคิน จํากัด  

ที่อยู : 500 อาคารอัมรินทรทาวเวอร ช้ัน 7 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี้ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

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

ช่ือ : ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู : 191 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ  

เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120  

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

ช่ือ : ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)   

ที่อยู : 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ช้ัน G, 1, 5 และ 6 

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120 

โทรศัพท (02) 359-0000 ตอ 4700, 4750, 4800 

ช่ือ : บริษัทหลักทรัพยทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด   

ที่อยู : อาคารไทยทนุ ช้ัน 2-3 เลขที่ 393 

ถนนสีลม แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500 

โทรศัพท (02) 694-7826, (02) 694-7740 
 บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง  ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือ 

นิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่ เปนผูสนับสนุนการขายของ 
กองทุนรวม และบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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16.  ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

ช่ือ  : บริษัท ซาลแมนน (ฟารอีสท) จํากัด 

ที่อยู : 177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ช้ัน 20 ยูนิต 2 

   ถนนสุรวงศ  แขวงสุริยวงศ  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500 

 โทรศัพท  (02) 634-8500    โทรสาร (02) 634-8511 

ช่ือ :    บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย)  

ที่อยู : เลขที่ 889 อาคารไทยซีซี ช้ัน 31 

  ถนนสามรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท  (02) 675-8403-15   โทรสาร (02) 675-8427 

ในการประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน  บริษัทจัดการไดทําการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ซึ่ง
เปนบริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จํานวน 2 ราย เพื่อทําการประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน 

อนึ่ง  บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทําหนาที่เปนผูประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคาทรัพยสินของกองทุนรวม
ในครั้งตอไป  โดยบริษัทจัดการจะไมแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหทําการประเมินคา
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกัน ติดตอกันเกิน 2 ครั้ง 

 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 
 

                    
59 

หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2551                        

17.    ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งบุคคลใดเปนที่ปรึกษาของกองทุนรวม อันไดแก 

17.1     ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม
การระดมเงินทุน   การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน ใหกับกองทุนรวม 

ช่ือ  : บริษัท ไทยสแตรทีจิค แคปปตอล จํากัด 

ที่อยู : ช้ัน 35 อาคารซี อาร ซี ออลซีซั่น เพลส  

  87/2   ถนนวิทยุ  กรุงเทพฯ  10330 

                โทรศัพท  (02) 685-3955   โทรสาร (02) 655-8355 

หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวม โดยที่บุคคล
ดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด  

17.2 ที่ปรึกษาซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการซื้อ ขาย เชา หรือหาประโยชน 
ในอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชา หรือการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว เพื่อ
ประโยชนในการจัดการกองทุนรวม   

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกที่ปรึกษาของกองทุนรวมโดยที่บุคคล        
ดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมาย
อื่นใดที่ เกี่ยวของกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแตงตั้งที่ปรึกษาใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.3 ที่ปรึกษาอื่นซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม หรือการ
จัดการกองทุนรวม เชน ที่ปรึกษาเฉพาะดาน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เปนตน 

18.  ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี)  

 ในอนาคตบริษัทจัดการอาจแตงตั้งนิติบุคคลอื่นใดเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย โดยที่นิติบุคคลดังกลาวจะตองมี
หนที่าคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนดทั้งนี้
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยพรอมคํารับรองวานิติบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวนตามที่กําหนดใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 อนึ่ง  เมื่อปรากฏวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยขาดคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของบริษัทจัดการจะทําการถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว และมีหนังสือแจงการ
ถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพยนั้นตอสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ถอดถอน 
ในกรณีที่บริษัทจัดการแตงตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนผูบริหารอสังหาริมทรัพย   บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการแตงตั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ดังกลาว 
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19.   การเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้   ทั้งนี้              
ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย
แลว 

19.1.  วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และวันเวลาทําการเสนอขาย
หนวยลงทุน  

19.1.1  วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญ หนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน ใบจองซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชี
กองทุน ไดที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนาย (ถามี) 
หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ภายในระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนตามที่
กําหนดในหนังสือช้ีชวน  

19.1.2  วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน  

1)  สําหรับผูลงทุนกลุมที่ 1 :    ระหวางวันที่ 3 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 11 มนีาคม 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. หรือ 
เวลาเปดทําการของแตละสาขา ถึง เวลา 15.30 น. 

• ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 

ระหวางเวลา 8.30 น. หรือเวลาเปดทําการของแตละผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  
ถึง เวลา 15.30 น. 
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19.2.  วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน  

19.2.1 การกําหนดราคาขายหรือราคาจองซื้อหนวยลงทุน  

ราคาขายหนวยลงทุน เทากับ 10 บาท  

19.2.2 วิธีการเสนอขายหรือจองซื้อหนวยลงทุน  

ในกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุน  
ดังนี้ 

(1) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดใหแกผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของ  ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา  หรือผูให
สิทธิในอสังหาริมทรัพย  ที่กองทุนรวมจะลงทุน  หรือกลุมบุคคลเดียวกัน (“ผูลงทุน       
กลุมที่ 1”) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อโดยผูลงทุนกลุมที่ 1  บริษัท
จัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะนําหนวยลงทุนสวนที่เหลืออยูทั้งหมดมาเสนอขาย
ใหกับผูลงทุนกลุมที่ 2    

(2) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกผูจองซื้อทั่วไป     

 ทั้งนี้  ในกรณีที่ผูลงทุนกลุมที่ 1  ไดจองซื้อหนวยลงทุนตามขั้นตอนและวิธีการเสนอขาย
หนวยลงทุนแกผูจองซื้อทั่วไป  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเสนอขายและจัดสรรหนวย
ลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาวไดตอเมื่อบุคคลนั้นเปนบุคคล            
ที่ไดรับยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

  อนึ่ง  ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการเสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไป  
และผูลงทุนกลุมที่ 1 ที่เปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  (“ผูลงทุนกลุมที่ 2”) บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะนําหนวย
ลงทุนสวนที่เหลืออยูทั้งหมดมาเสนอขายและจัดสรรใหกับผูลงทุนกลุมที่ 1     ทั้งนี้  
จํานวนหนวยลงทุนสวนที่เหลือดังกลาว  เมื่อรวมกับจํานวนหนวยลงทุนที่ผูลงทุน          
กลุมที่ 1 ทุกรายไดจองซื้อและไดรับการจัดสรรไปแลวในขอ (1)  จะตองมียอดรวมกัน
ทั้งสิ้นไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน 

(1) ผูจองซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัท
จัดการ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนาย  (ถามี) 
หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ไดตามวันเวลา ที่ระบุไวใน
หนังสือช้ีชวน โดยจะตองจองซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคาไมตํ่ากวา 2,000  
บาท (สองพันบาท) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 
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(2) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจนเต็มตามจํานวนที่จองซื้อใหแก
บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนาย (ถา
มี)  หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี)   พรอมทั้งกรอกรายละเอียด
ตางๆ ในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และใบจองซื้อหนวยลงทุนใหถูกตอง
ครบถวนและชัดเจน  

(3)  กรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คนขึ้นไป แตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุน
รวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงช่ือผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวย
ลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีช่ือแรกใน
คําขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูจองซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือ
หนวยลงทุน อยางไรก็ดีหากผูจองซื้อประสงคเปนอยางอื่น บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร  

(4)  ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่มีถ่ินฐานอยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระใน
เรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษีตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนเอง  

(5)  สําหรับผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือ
หนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะตองเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือ
หนวยลงทุนกอน 

(6) เนื่องจากจะมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ดังนั้น ในขณะที่จองซื้อ ผูจองซื้อจะตองแจงความประสงควาจะ
ใหนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจากการจองซื้อหนวยลงทุนฝากไว ณ 
ที่ใด โดยผูจองซื้อสามารถเลือกที่จะ :  

- ฝากไวที่บริษัทนายหนาค าหลักทรัพยที่ ตนมีบัญชีซื้ อขาย
หลักทรัพย ซึ่งจะนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับ
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยของผูจองซื้อนั้นๆ หรือ 

- ฝากไวกับนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง
จากบริษัทจัดการ ซึ่งจะนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาฝาก
ไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในนาม
ของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ  
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19.3.  การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

(1) ผูจองซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนาย (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) 

ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่สั่งซื้อ  โดยวิธีการชําระเงิน             
คาจองซื้อใหชําระดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

(1.1)    กรณีจองซื้อระหวางวันที่ 3 มีนาคม 2551  ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2551   

ชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ยอมรับ โดยผูจองซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจาย  ดังนี้ 

ก) เฉพาะผูจองซื้อผานบริษัทจัดการ   หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี)  
ที่นอกเหนือจากรายชื่อที่ระบุไวในขอ (ค) 

สั่งจายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อการนี้ของ
ธนาคารดงัตอไปนี้ 

• 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 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 
 

                    
64 

หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2551                        

ข)  เฉพาะผูจองซื้อหนวยลงทุนผานผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ช่ือบัญชี        “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี  
  ฮอสพิทอลลิต้ี”  

   "QUALITY HOSPITALITY LEASEHOLD PROPERTY  
   FUND  SUBSCRIPTION ACCOUNT"  

เลขที่บัญชี           001-1-90356-4 

ประเภทบัญชี        กระแสรายวัน  

ธนาคาร                 ธนาคารทหารไทย - สํานักพหลโยธิน 

ค)  เฉพาะผูจองซื้อหนวยลงทุนผานผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ตามรายชื่อ
ดังตอไปนี้ 

• 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 – สยามสแควร 

• 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 – สํานักงานใหญ 
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• 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 – สํานักงานใหญ 

• บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

ช่ือบัญชี          “บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) เพื่อลูกคา” 

  “PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
  FOR CLIENTS” 

เลขที่บัญชี          089-1- 08488-9 

ประเภทบัญชี      กระแสรายวัน  

ธนาคาร - สาขา      ธนาคารกสิกรไทย -  สาขารัชดาภิเษก-หวยขวาง  

• บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด  

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

โดยสามารถชําระเงินผานธนาคาร  ดังตอไปน้ี 

1)     ธนาคารเกียรตินาคิน - สํานักงานใหญ  

 ประเภทบัญชี       กระแสรายวัน  

  เลขที่บัญชี           0001-130-000001-6 

2) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   

  ประเภทบัญชี   ออมทรัพย
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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 
 

• 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  -  สาขาสีลม 

 เลขที่บัญชี  118-3-26485-0 

2) ธนาคารไทยพาณิชย  - สาขาถนนวิทยุ 

 เลขที่บัญชี   049-3-13468-8 

3)    ธนาคารทหารไทย  - สาขาสีลม ซอย 7     

 เลขที่บัญชี   004-1-04935-4 
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• 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 - สาขาลุมพินี  

• ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)   

ช่ือบัญชี          “บัญชีจองซื้อกองทุน QHOP” 
  “QHOP Fund Subscription” 

เลขที่บัญชี          268-1-00078-8 

ประเภทบัญชี      กระแสรายวัน  

 ธนาคาร - สาขา      ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) – สาขาออลซีซั่นสเพลส 

ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองระบุช่ือ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของ
เช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทนุ  

กรณีสั่งซื้อดวยวิธีอื่นที่มิใชเงินสด ผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ใหบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ
เงินไดกอนระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง  

(1.2) กรณีจองซื้อระหวางวันที่ 11 มีนาคม 2551     

ชําระดวยเงินสด  เงินโอนบัญชี  หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคารเทานั้น  และไมรับจองซื้อทาง
ไปรษณีย 
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(2)  หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนาย (ถามี) หรือ
ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ไดรับการจองซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวย
ลงทุนจากผูจองซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  ผูรวมจัด
จําหนาย (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) จะออกสําเนาใบจองซื้อหนวยลงทุน
ใหแกผูจองซื้อไวเปนหลักฐาน  

(3)  ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต ต๋ัวแลกเงินธนาคาร 
ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่จองซื้อ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือวา        
ผูจองซื้อหนวยลงทุนทําการจองซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได  

 ในกรณีที่วันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดนั้นเปนวัน และ/หรือ เวลาที่ลวงเลยจากชวง
ระยะเวลาการเสนอขายไปแลว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนของ        
ผูจองซื้อรายนั้น  

 ในกรณีที่เช็ค ดราฟต หรือต๋ัวแลกเงินธนาคารดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของ         
ผูจองซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนของผูจองซื้อรายนั้น  

(4)  ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาหนวยลงทุนดวยเงินจน
เต็มคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  

(5)  ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดทําการจองซื้อหนวยลงทุน และไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จํานวน แลวจะเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได   
เวนแตจะไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  

(6)  บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุนเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากที่บริษัท
จัดการเปดไวเพื่อการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ซึ่งดอกผล (ถามี) ในชวงดังกลาวทั้งหมดจะ
นําเขาเปนผลประโยชนของกองทุน  

19.4 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งหมดหรือบางสวน ใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ :-  

(1) กรณีที่การจองซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวน
หนวยลงทุนของโครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเกินกวา
จํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย 

(2) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนรวมกันเกินกวาหนึ่ง
ในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด    
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(3) กรณีที่เจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ประสงคจะจองซื้อ
หนวยลงทุนรวมกันเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(4) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากผูจองซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปน
จริง หรือไมครบถวน 

(5) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน 
อาจเปนการฟอกเงิน  เปนตน 

(6) ในกรณีที่มีเหตุไมพึงประสงคจนทําใหบริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนจะลงทุน มี
มูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ  75 ของมูลคาเงินที่กองทุนระดมทุนไดหรือมูลคาของ
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไมเปนไปตามที่คาดหมาย เชน  การเจรจาในการซื้อ
อสังหาริมทรัพยบางรายการที่กองทุนสนใจลงทุนไมประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุอันไมคาดหมายกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนคาดวาจะลงทุน จนเปนเหตุให
กองทุนไมสามารถลงทุน / ไมประสงคจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว เปนตน บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลดขนาดกองทุน หรือยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยบริษัทจัดการ
อาจดําเนินการระงับการจองซื้อบางสวน  หรือทั้งหมด และ/หรือระงับการจัดสรรหนวยลงทุน
บางสวนหรือทั้งหมด แลวแตกรณี 

 (7)  บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร เชน ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุน หรือกรณีที่การจองซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนหรือ
กอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ทั้งนี้  เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือ
หนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเปน
หลัก 

19.5 การคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 

 บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน ในกรณีตาง ๆ ภายใตเงื่อนไขที่
กําหนดดังตอไปนี้ 

(1) กรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื้อ หรือไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน  

(2) กรณีที่บริษัทจัดการตองยุติโครงการหลังจากการสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณี
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(2.1)   จําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปไดไมถึงสองในสามของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(2.2)   จําหนายหนวยลงทุนใหผูจองซื้อไดไมถึงสองรอยหาสิบราย 

(2.3)   จําหนายหนวยลงทุนไดมีมูลคานอยกวาหารอยลานบาท 
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(2.4)   จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือ 

(2.5)   มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดไมเพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยตามที่ระบุไวในโครงการ 

(3) กรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  มีคําสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมยุติโครงการหลังจากการ
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือมีคําสั่งใหเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการ
กองทุนรวม  และ/หรือกรณีอื่นใดอันมีเหตุจําเปนทําใหตองยุติโครงการ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงเงินคาซื้อหนวยลงทุนคืนพรอมผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่
ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) โดยการโอนเงินหรือชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจอง
ซื้อภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตามสัดสวนของเงินคาจอง
ซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้ หากเปนกรณีการคืนเงินตาม (1) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนําดอกเบี้ยและ
หรือผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุน (ถามี)   รวมเขาเปนทรัพยสิน
ของกองทุน   

หากบริษัทจัดการ ไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด นับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน  ทั้งนี้ เวนแต
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอนผัน หรือสั่งการเปนอยางอื่น 

19.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  

 ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการมากอน
จะตองเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ใน           
คําขอเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ สงใหบริษัท
จัดการ  ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  ผูรวมจัดจําหนาย (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหนวย
ลงทุน (ถามี) จนครบถวน  

 เอกสารประกอบการเปดบัญชีดังนี้ เวนแตบริษัทจัดการจะยินยอมผอนผันใหเปนกรณีๆ ไป : (บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร)  

 เอกสารการเปดบญัชีกองทุน  

  1. กรณีบุคคลธรรมดา  

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ  

-  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ  

-  สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรองความถูกตอง (เฉพาะกรณีชาวตางประเทศ)  
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2. กรณีนิติบุคคล  

 -  สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย อายุไมเกิน 1 เดือน  ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
รับรองความถูกตอง และ  

-  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ  

-  ขอบังคับของบริษัท ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ  

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมลงนามรับรอง
ความถูกตอง และ  

- หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน 
พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ อนึ่ง หากหนังสือมอบ
อํานาจกระทําการเปนฉบับสําเนา เอกสารฉบับสําเนาดังกลาวตองลงนามรับรองโดยผูมอบ
อํานาจดวย และ  

- บัตรตัวอยางลายมือช่ือของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  

3. กรณีบุคคลตางดาว  

- เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเปนตางดาว และ ถ่ินที่อยู และ/หรือเอกสารอื่นใด
ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร  

หมายเหตุ  

- กรณีเปนเอกสารที่มาจากตางประเทศ จะตองมีการรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัท  

-  ผูลงทุนทุกรายจะตองใหการรับรองวายินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลงและขอกําหนดตาง ๆ ตามที่
ไดระบุไวในโครงการนี้ และ/หรือตามประกาศ คําสั่ง ระเบียบตางๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดประกาศ กําหนด ทั้งที่ไดมีอยูในปจจุบันและที่จะไดแกไข
เพิ่มเติมในภายหนา  

20.  การจัดสรรหนวยลงทุน    

บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ  
วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้   ทั้งนี้  ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่ง
การ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยให
ถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 
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ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะ
จัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ที่จองซื้อและไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวน
แลว ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายไดรับชําระ บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะ
จัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ  

20.1    วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ  จนอาจเปนเหตุใหกองทุน                
ไมสามารถซื้ออสังหาริมทรัพยไดตามที่วางแผนไว      บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาและ
กําหนดขนาดของกองทุนที่จะนําไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมไดตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร  โดยบริษัทจัดการอาจจะมีการจัดสรรหนวยลงทุนและคืนเงินคาจองซื้อบางสวนใหแก               
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนได   ทั้งนี้เพื่อใหกองทุนไมมีสภาพคลองสวนเกินมากเกินไป  โดยในการ
พิจารณาเรื่องดังกลาวนั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากจํานวนเงินทุนที่ระดมได เปรียบเทียบกับ
ประมาณการมูลคาทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน 

(2)    บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุน
กลุมที่ 1  และผูลงทุนกลุมที่ 2 ภายใตหลักเกณฑ  และเงื่อนไขดังตอไปนี้   

(2.1) การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมที่ 1   

ผูลงทุนกลุมที่ 1  ซึ่งหมายถึง  ผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของ  ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา  หรือ       
ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย  ที่กองทุนรวมจะลงทุน  หรือกลุมบุคคลเดียวกัน 

บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแก       
ผูลงทุนกลุมที่ 1 ทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อ แตทั้งนี้จะไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

ในกรณีที่ผูลงทุนกลุมที่ 1 จองซื้อเปนจํานวนมาก จนบริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 1 ทุกรายตาม
จํานวนที่จองซื้อได  บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 1  ตามวิธีการที่บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายเห็นสมควร 

(2.2) การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมที่ 2  

  ผูลงทุนกลุมที่ 2  ซึ่งหมายถึง   ผูจองซื้อทั่วไป   และผูลงทุนกลุมที่ 1 ที่เปนบุคคลที่ไดรับ
ยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

  บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแก           
ผูลงทุนกลุมที่ 2  ในสัดสวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด  ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
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(2.2.1) จัดสรรหนวยลงทุนใหผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกรายตามมูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อหนวย
ลงทุนตามที่กําหนดไวในโครงการ  โดยหากผูจองซื้อทําการจองซื้อมากกวา 1 บัญชี   
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหเพียงบัญชีเดียวเทานั้น 

(2.2.2) จัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ในขอ (2.2.1)             
ทุกราย โดยจัดสรรเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท  (หรือ 100 หนวย)  ใหแก         
ผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกราย วนเปนรอบไปเรื่อยๆ จนกวาจะครบตามจํานวนเงินทุนของ
โครงการที่เสนอขาย   

(2.2.3) ในกรณีที่มีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรใหกับผูจองซื้อในขอ (2.2.2)               
ทุกรายได   บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะใชวิธี
สุมรายชื่อโดยคอมพิวเตอร (Random) เพื่อทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจอง
ซื้อที่ยังไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ 

 (2.2.4) ในกรณีที่มีผูลงทุนกลุมที่ 2 เปนจํานวนมาก จนบริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2 
ทุกรายตามขอ (2.2.1) ตามมูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อหนวยลงทุนตามที่กําหนดไว
ในโครงการได  บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
สงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2 โดยใชวิธีสุมรายชื่อโดยคอมพิวเตอร 
(Random)  เพื่อทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อที่ไดรับเลือกจากการสุม
รายช่ือตามมูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในโครงการ  
โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(2.3) ผูจองซื้อหนวยลงทุนรับรองที่จะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้อ หรือตามจํานวนที่ไดรับ
การจัดสรร โดยไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว และยินยอมรับ
คืนเงินในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรร 

(3)  ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือ
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไม
จําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา  

(4)  สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรร
หนวยลงทุนของผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยบริษัทจัดการและ/หรือ
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษีใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการนับแตวันทําการ          
ถัดจากวันเสร็จสิ้นการจัดสรรหนวยลงทุน 
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20.2     ขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน    

ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด   จะเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้  ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่ง
การ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยให
ถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว  

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

(1) ในการเสนอขายหนวยลงทุนตอผูจองซื้อทั่วไป  บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใด
หรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเวนแต
เปนกรณีดังตอไปนี้    

(ก)   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนทั่วไป  

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  เชน 
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน 

(ค)   บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร 

(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา  หรือ
ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย  ที่กองทุนรวมจะลงทุน  หรือกลุมบุคคลเดียวกัน  บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังตอไปนี้    

(ก) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดใหแกบุคคลดังกลาว ตามที่ไดมีการระบุช่ือหรือลักษณะของผูที่จะไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุนกรณีดังกลาวไวอยางชัดเจนในโครงการและหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

(ข) ในกรณีที่บุคคลดังกลาวไดจองซื้อหนวยลงทุนตามขั้นตอนและวิธีการเสนอขายหนวยลงทุนแก       
ผูจองซื้อทั่วไป  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อ
ทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาวไดตอเมื่อบุคคลนั้นเปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามขอ (1)  

ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเปนสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน บริษัทจัดการจะนํา
หลักเกณฑการจัดสรรหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับเจาของที่ดินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับสิทธิดังกลาว
ดวย 
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การจองซื้อของผูจองซื้อพิเศษ เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวม         
จะลงทุน และกลุมบุคคลเดียวกัน 

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

 
21. การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

21.1  บริษัทจัดการอาจเพิ่ม เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได เมื่อมี วัตถุประสงค เพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม หรือเพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนใหอยูในสภาพที่ดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน 

21.2 ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะขอมติจากผูถือหนวยลงทุนดังนี้ 

  (1)   ขอมติเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน โดยตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ การนับคะแนน
เสียงของผูที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด บริษัทจัดการจะไมนับรวมคะแนนเสียงดังนี้ 

(ก)   ในกรณีที่ เปนการ เพิ่ม เงินทุนจดทะเบียนโดยมี วัตถุประสงค เพื่ อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะไมนับ
คะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนที่เปนเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูให
สิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม และกลุมบุคคลเดียวกัน 

(ข)   ในกรณีที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการปรับปรุง
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนใหอยูในสภาพที่ดีและมีความพรอม
ที่จะใชหาผลประโยชน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนที่เปน
ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยนั้น 

(2)  ขอมติในเรื่องดังตอไปนี้ โดยตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(ก)   จํานวนหนวยลงทุนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม 

(ข)  วิธีการกําหนดราคาหนวยลงทุนที่เสนอขาย 

(ค)   วิธีการเสนอขายหนวยลงทุน 

(ง)   การแกไขเพิ่มเติมโครงการในสวนของจํานวนหนวยลงทุนและจํานวนเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวม หากการจําหนายหนวยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเปน
ผลสําเร็จ 
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21.3 ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 21.2  บริษัทจัดการจะระบุขอมูลเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือที่มีถึงผูถือ
หนวยลงทุนเพื่อขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเปนลายลักษณอักษร 

21.4  เมื่อไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 21.2 แลว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)     ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยตองระบุขอมูลตามขอ 21.3 พรอมทั้ง
จัดสงรางหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
พิจารณา   

(2)   จัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีหนังสือช้ีชวนตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

(3)    จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวม  

21.5 กรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม   
บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเมื่อเกิดเหตุดังนี้  

(1)   เมื่อพนระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนแลว หากปรากฏวามูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายได
ไมเพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว  บริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายหนวยลงทุนดังกลาว และคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายใน 14 วันนับ
แตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลานั้นไดอัน
เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง  บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวา
รอยละ 7.5 ตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจน
ครบถวน  

 (2)   เมื่อบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในทรัพยสินขางตนได โดยบริษัทจัดการจะลดเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวมโดยการลดจํานวนหนวยลงทุนเฉพาะสวนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดสวนของราคาที่เสนอขายและเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 
และและคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน พรอม
ทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ตามแบบที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

ในกรณีที่บริษัทจัดการยังไมไดมีการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   บริษัทจัดการ 
จะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยโดยใหนําความในขอ 21.5 
(1) มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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เงื่อนไขเพิ่มเติม 

• เนื่องจากประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมอนุญาตใหกองทุนเพิ่มทุน กรณีขาดสภาพคลอง  
ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนเกิดปญหาขาดสภาพคลอง  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการขาย / 
จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุน ตามที่เห็นสมควร โดยถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

• สําหรับเงื่อนไขของ  “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไป
ตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

22.  การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   

22.1  บริษัทจัดการอาจลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม หากปรากฏวากองทุนรวมมีสภาพคลองสวนเกิน
จากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  หรือจากมูลคาอสังหาริมทรัพยลดลง
จากการประเมินคาทรัพยสิน   

22.2  ในกรณีมีการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และหากปรากฏวามีสภาพคลองสวนเกินจากมูลคา
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยลดลง บริษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ดังนี้ 

(1) ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนและคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ  
วันปดสมุดทะเบียนดังกลาว 

(2) ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียน          
พักการโอนหนวยลงทุนเพื่อไถถอนหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนแตละราย ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนใหคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ณ วัน
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน 

(3) ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ดําเนินการเฉลี่ย
เงินคืนแกผูถือหนวยลงทุน 

22.3  ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  บริษัทจัดการจะลดมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน และ
ปฏิบัติดังตอไปนี้  

(1) จัดประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติหรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติจากผูถือ
หนวยลงทุน โดยตองไดรับมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม   เวนแตเปนการลดเงินทุนจดทะเบียนตามขอ 22.2  

(2)   ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียน            
พักการโอนหนวยลงทุน    
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(3)   ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน          
5 วันทําการนับแตวันที่ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุน ตามแบบที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

เง่ือนไขเพิ่มเติม             

สําหรับเงื่อนไขของ   “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการก .ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น
โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

23.  การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

23.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   :   ระบบไรใบหนวยลงทุน  (Scripless) 

23.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ  

1) โครงการจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการใหนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนทําการบันทึกช่ือผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
เรียบรอยแลว เปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามรายละเอียดใน "ใบคําขอ
เปดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน" และ "ใบจองซื้อหนวยลงทุน" เมื่อผูจองซื้อ
หนวยลงทุนไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนครบถวนแลว 

2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทําการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อหรือของ
บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ ที่มีอยูกับบริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ตามที่ผูจองซื้อแสดงความจํานงไวในใบจองซื้อหนวย
ลงทุน 

3) ในกรณีของการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อผานนายหนาคาหลักทรัพย  
(Broker) หรือการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัท
จัดการเพื่อผูจองซื้อนั้น นายหนาคาหลักทรัพยหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวจะเปน           
ผูออกหลักฐานตางๆเพื่อแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนซึ่งจะเปนไปตาม
ระบบงานของแตละแหง  

4) นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหกับผูถือ
หนวยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหออกใบหนวยลงทุน โดยผูรองขอจะตอง
ดําเนินการ   ดังนี้ :- 

(4.1)  กรอกรายละเอียดในใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียน
หนวยลงทุน  
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(4.2)  ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุนพรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวย
ลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 22  "คาธรรมเนียมและคาใชจาย
ที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม"  

(4.3)  นายทะเบียนหนวยลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบ
หนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอก
ในใบคําขอ สําหรับกรณีที่ผูถือหนวย  ลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอ
มากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวย
ลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุน
ประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏอยูใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น  

(4.4)  ใบหนวยลงทุนที่ออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดซึ่งจะระบุช่ือผูถือหนวยลงทุน โดยในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือ
ช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือจะตองมี
ลายมือช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือใช
เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพยจะอนุญาตใหทําได จึง
จะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 

 
24.  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม  และผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย และบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

24.1  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

24.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ  

1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
หลักเกณฑการลงทุน และขอจํากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่ไดรับอนุมัติ ทั้งนี้
รวมถึงขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และสัญญา
ตางๆ ไดทําขึ้น  

2)  สงวนสิทธิที่จะไมอนุญาตใหมีการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การโอนหนวยลงทุน
นั้นเปนการขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียนที่หนวยงาน
ที่มีอํานาจตามกฎหมายได ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีที่เปนการขัดตอขอกําหนด
ที่ไดระบุไวในโครงการนี้  

3)  สิทธิในการลาออกจากการทําหนาที่เปนบริษัทจัดการกองทุนใหกับกองทุนรวม และ/
หรือเลิกโครงการ ตามขอ 24.1.1 (5) และขอ 24.1.3   
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4) สิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุน เพื่อแกไขเพิ่มเติม
โครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ 
จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือ เปนเหตุใหบริษัทจัดการอาจเสียช่ือเสียงหรือ
ไดรับความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม 

5) สิทธิในการดําเนินการจัดการโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
ในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้  

-  สิทธิที่จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรือกองทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัท
จัดการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการกองทุนรวมใหแกกองทุน
ตามกําหนดและเงื่อนไขที่ไดตกลงไวจนครบถวน แตกองทุนไมสามารถจัดหา
บริษัทจัดการอื่นใดมารับหนาที่ไดภายในกําหนดเวลา 

-  สิทธิในการดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใด
ที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน หรือสั่งการ  

-  สิทธิในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการ กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
ไดมีการเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน 
และ/หรือสั่งการเปนอยางอื่น 

- สิทธิที่จะดําเนินการขาย / จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมด
ของกองทุน ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่กองทุนเกิดปญหาขาดสภาพคลอง 

- สิทธิในการจัดการกองทุน เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนและรักษาไว
ซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้จะตองไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย  
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

6) สิทธิในการสั่งใหผูดูแลผลประโยชน และ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย แกไข
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนและ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อใหเปนไป
ตามที่กฎหมายประกาศกําหนด  

7)  สิทธิในการรับคาธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และคาธรรมเนียม คาใชจาย และ
หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่กําหนดไวในโครงการ  

8)  สิทธิอื่ นใดตามพระราชบัญญั ติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
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24.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมี หนาที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหาร
กองทุนใหเปนไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้  

1) การบริหารกองทุน  

1.1) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผู
ถือหนวยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และ
ขอกําหนดอื่นๆ ที่ เกี่ยวของแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด  

1.2) จัดใหมีขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชน และหนังสือช้ีชวน โดยมีสาระสําคัญไมตางจากรางขอ
ผูกพัน รางสัญญา และรางหนังสือช้ีชวน ที่ผานการพิจารณาจากสํานักงาน 

1.3) จัดสง แจกจาย และจัดใหมีหนังสือช้ีชวนที่เปนปจจุบันและรายละเอียดของ
โครงการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก) กอนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชน ให
บริษัทจัดการจัดสงหนังสือช้ีชวนใหสํานักงานไมนอยกวา 1 วันทํา
การกอนการเริ่มจัดสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวนใหแกประชาชน 
และใหจัดสงเอกสารดังกลาวผานระบบรับและเผยแพรขอมูล
หนังสือช้ีชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund 
Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานักงานดวย และหากมี
การเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหบริษัทดําเนินการใหขอมูลที่
จัดสงนั้นมีขอมูลที่เปนปจจุบันโดยไมชักชาและใหกระทําผาน
ระบบงานขางตนดวย 

(ข)   ในการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดใหมี
การแจกจายขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับหนวยลงทุน และ
กองทุนรวมใหแกผูลงทุนอยางเพียงพอสําหรับขอมูลที่ เปน
รายละเอียดโครงการ ใหบริษัทเตรียมไวเพื่อใหผูลงทุนตรวจดูหรือ
รองขอได ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวตองเปนปจจุบัน 

 (ค)   เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนสิ้นสุดลงแลว บริษัท
จัดการจะจัดใหมีหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการ
ทุกแหงของบริษัทจัดการ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูได และ
จัดสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณีที่หนวยลงทุน
ของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
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หากมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจัดการจะดําเนินการแจง
การแกไขเพิ่มเติมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 10 วัน
ทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ใหแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวันที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติม
โครงการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ จนกวาจะเลิกกองทุนรวม 

1.4)  นําเงินของกองทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่น รวมทั้ง
การหาผลประโยชน การซื้อ เชา จําหนาย โอนสิทธิการเชา ขาย สั่งโอน และ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่นที่ลงทุนไว 
ตามนโยบาย วัตถุประสงค หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการที่กําหนดไวใน
โครงการ โดยจะตองเปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ดวย  

1.5) ตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยวิธีการดําเนินการเปนไป
ตามที่กําหนดไวในขอ 6  

1.6)  ดําเนินการเพิ่มหรือลดจํานวนเงินทุนของกองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

1.7)  จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ และเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

1.7) จัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1.8) จัดใหมีการประกันภัยของกองทุนรวมตามขอกําหนดและหลักเกณฑของ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1.9) จัดใหมีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย   ตามขอกําหนดและหลักเกณฑ
ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1.11)  สงมอบเอกสารหลักฐานและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตองใชใน
การประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาตามที่บริษัทประเมินคา
ทรัพยสินรองขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกใหแกบุคคลดังตอไปนี้   

(1)   บริษัทประเมินคาทรัพยสินหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท
ประเมินคาทรัพยสินในการสํารวจอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ไดมาจากการลงทุนเพื่อการประเมินคา 
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 (2)   ผูดูแลผลประโยชนหรือบุคคลที่ ไดรับมอบหมายจากผูดูแล
ผลประโยชนในการเขาตรวจสภาพอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ไดมาจากการลงทุนตามที่ กํ าหนดไวในสัญญาแตงตั้ งผู ดูแล
ผลประโยชน 

1.12) จัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน  หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซึ่ง
ถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน   

1.13) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุน ตาม
ขอกําหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ ที่ระบุไวในโครงการ  

1.14) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม
มีอํานาจกระทําไดภายในขอบเขตของกฎหมาย  

1.15)  ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนและรักษาไวซึ่ง
ผลประโยชนของผู ถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต  หนาที่  และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้จะตองไมขัดตอกฎหมาย
หลักทรัพย  และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

1.16)  ดําเนินการเลิกกองทุน ตามที่กําหนดไวในโครงการ  

2)  การรับและจายเงินของกองทุน  

จัดใหมีการรับจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด 
ตามที่กําหนดไวในโครงการ  

3)  การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุน  

3.1)  จัดใหมีคณะกรรมการลงทุน (ถามี) 

3.2)   แตงตั้งบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อ
ทําหนาที่ดังตอไปนี้    

(3.1)   ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุน
หรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหา             
ริมทรัพย 

(3.2)   ผูจัดการกองทุนเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินตามขอ 4.2  เพื่อการบริหารสภาพคลองของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื่อผูจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยของบริษัทไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการของบริษัท  
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3.3) แตงตั้งผูบริหารสินทรัพยสภาพคลอง  ทั้งนี้  โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.4)  แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และ
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแล
ผลประโยชนที่กําหนดไวในโครงการ ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.5)  แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหนวย
ลงทุนของกองทุน และแตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบัติ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจงการแตงตั้ง
ดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

3.6)  แตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ทั้งนี้บริษัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาว
นั้นจะตองอยู ในบัญชีราย ช่ือที่ ไดรับความเห็นชอบจากสํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.7)  แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและไมมี ลักษณะตองหามตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3.8) แตงตั้งที่ปรึกษา(ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรือ
กองทุน  

3.9)  แตงตั้งผูสอบบัญชีของกองทุน ทั้งนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
หลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูสอบ
บัญชีของกองทุน และแตงตั้งผูสอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดแทน และแจงการแตงตั้งดังกลาวให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

3.10)  แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนเพื่อทําหนาที่รวบรวม แจกจายทรัพยสินใหแก         
ผูถือหนวยลงทุนและหนาที่อื่นๆที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อ
ยุติหรือเลิกกองทุน  

3.11)  แตงตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อทําหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน อาทิเชน ผูควบคุม
งานกอสราง ผูเช่ียวชาญตางๆ ผูจัดทําประมาณการ ผูตรวจรับอาคาร ผูดูแล
รักษาความสะอาดสถานที่ ผูรับเหมากอสราง เปนตน  

 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 
 

                    
85 

หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2551                        

4)  การดําเนินการอื่นๆ  

4.1) ยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของ
โครงการเปนกองทุนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทํา
การนับตั้งแตวันถัดจากวันปดการเสนอขายหนวยลงทุน  

4.2) ยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต            
วันจดทะเบียนกองทุนรวม 

4.3)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือ            
ถูกทําลาย  

4.4)  ดําเนินการแยกทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัท
จัดการและนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน 
และ/หรือ บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด   

4.5) จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนของ           
ผูถือหนวยลงทุน  

4.6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองและจัดทํารายงาน
การลงทุนของกองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

4.7) คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม ใหเปนไปตามประกาศวาดวยหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

4.8) แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลง
ใดๆเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ 
และมูลคาหนวยลงทุนตามขอ (4.7) อันมีผลกระทบตอทรัพยสินของกองทุน
รวมอยางมีนัยสําคัญ  
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4.9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับ
กิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน  รวมทั้งจัดทํารายงานของกองทุนรวม
ทุกสิ้นปการเงิน และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน               
4 เดือนนับแตวันสิ้นปการเงิน 

4.10) จัดสงสําเนารายงานการประเมินคา และรายงานการสอบการประเมินคา
พรอมดวยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน 
และใหสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับรายงานการประเมิน 

4.11)  จัดสง เอกสารดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน เมื่อมีการลงทุน
หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา  

(1) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย  
และสัญญาซื้ อ  เ ช า  รั บโอนสิทธิ ก าร เช า   หรื อ ใหสิ ทธิ ใน
อสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี 

(2)    สัญญาเปนหนังสือที่แสดงการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย 

ทั้ งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมีหนังสือแจงการเข าครอบครอง
อสังหาริมทรัพยใหแกผูดูแล ผลประโยชน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่
เขาครอบครองอสังหาริมทรัพยดังกลาวดวย 

4.12) จัดสงสําเนาสัญญาดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชน   

(1) สัญญาแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินภายใน 5 วันทําการนับแต
วันทําสัญญาหรือนับแตวันแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน  ในกรณีที่มี
การแตงตั้ งบริษัทประเมินคาทรัพยสินกอนการแตงตั้ งผูดูแล
ผลประโยชน  แลวแตกรณี 

(2)  สัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) และสัญญาแตงตั้ง                
ที่ปรึกษา (ถามี) ภายใน  5 วันทําการนับแตวันทําสัญญาดังกลาว 

4.13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั่งใหผูมีหนาที่ตางๆ ตามสัญญาแตงตั้ง อาทิ
เชน ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษา ผูคุมงานกอสราง เปนตน จัดเตรียม 
จัดสง จัดทํารายงานตางๆ และ/หรือดําเนินการตางๆ ตามที่ระบุไวในสัญญา
แตงตั้ง และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการลงทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน 
และ/หรือผูมีอํานาจตามกฎหมายรองขอ  

4.14) จัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือ
หนวยลงทุนและสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนาย
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อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมทั้งจัดใหมีขอมูลที่
เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทและ
สํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ลงทุน
หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อให         
ผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลจะมีสาระสําคัญตามที่
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดสงหนังสือสรุป
ขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งใหตลาดหลักทรัพยแทนการจัดสงให
ผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันซื้อ เชา จําหนาย หรือโอน
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่น
ตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

4.15) ดําเนินการขาย / จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของ
กองทุน ตามที่เห็นสมควร  

4.16) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัท
จัดการ 

24.1.3 เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ  

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการไดเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปน้ี และ/หรือ เมื่อไดรับ
การอนุมัติเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1) เมื่อผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหเปลี่ยนบริษัท
จัดการ  ผูถือหนวยลงทุนจะตองบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหบริษัท
จัดการทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน   

2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุม           
ผูถือหนวยลงทุนหรือมีการแกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหรือกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ  อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับประกาศ 
คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลให
เปนการเพิ่มภาระหนาที่แกบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไมประสงคจะรับหนาที่
ตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุนตอไป 
ทั้งนี้บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไม
ประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการรายใหมที่มี
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คุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอผูถือหนวยลงทุน   เวนแตผูถือหนวยลงทุนแสดงความ
ประสงคที่จะจัดหาบริษัทจัดการายใหมเอง  ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการ
แตงตั้งบริษัทจัดการรายใหมใหแลวเสร็จ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจาก
บริษัทจัดการ   

3) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนมีความประสงค หรือมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการใน
การจัดการ  การดําเนินงาน  การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือหนวย
ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนหรือกลุมบุคคล
เดียวกัน ในอัตรา ต้ังแตรอยละ 5 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด)    
หรือกรณีอื่นใด อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมประสงคที่จะปฏิบัติหนาที่ตอไป  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุนตอไป ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไม
ประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป (ลาออก) โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการราย
ใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอผูถือหนวยลงทุน   เวนแตผูถือหนวยลงทุนแสดง
ความประสงคที่จะจัดหาบริษัทจัดการายใหมเอง  ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตอง
ดําเนินการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหมใหแลวเสร็จ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับ
แจงจากบริษัทจัดการ 

4) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
จัดการกองทุนรวม ซึ่งมีผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการไดตอไป 

บริษัทจัดการจะยังคงไดรับคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไวในโครงการ
จนถึงวันสุดทายของการปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการ 

ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ก็ใหดําเนินการขอความเห็นชอบดังกลาวกอน โดยบริษัทจัดการ
จะปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหม อยางไรก็ดี หากเปนกรณีที่
บริษัทจัดการไดทําการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการตามขอ 2) หรือ ขอ 3) 
ขางตนนี้จนครบถวน แต กองทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน ไมสามารถแตงตั้งบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอื่นใดมารับหนาที่ไดภายใน 90 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดทําการบอกกลาว 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการโดยถือวาการดําเนินการดังกลาวไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 
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24.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน  

 ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญา
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนที่ทําขึ้นกับบริษัทจัดการ 

(2) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขอกําหนดของโครงการ
จัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันที่ทําไวกับผูถือหนวยลงทุนโดยเครงครัด 
หากบริษัทจดัการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการ จนกอใหเกิดความ เสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติ ตาม
หนาที่ตามมาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียดและสง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั้งแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูหรือมีเหตุ
อันควรที่จะรูถึงเหตุการณดังกลาว 

(3) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคา
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูถือหนวยทั้งปวง  หรือ
เมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(ก) ภายใน30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยจากบริษัท
จัดการ 

(ข) ทุกหนึ่งปนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนตรวจตราครั้งกอนแลวเสร็จ ทั้งนี้ คาใชจายที่
เกิดจากการตรวจสอบทรัพยสินจะถือเปนคาใชจายของกองทุน 

(5) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพยที่ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจตราใหถูกตองและครบถวนตาม
ความเปนจริงใหแลว เสร็จภายใน  30  วันนับแต วันที่ เริ่ มดํ า เนินการตรวจตราสภาพ
อสังหาริมทรัพยนั้น 

(6) แจงใหบริษัทจัดการทราบภายใน  5  วันทําการนับแต วันที่ ผูดูแลผลประโยชนพบวา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมชํารุดบกพรองอยางเปนนัยสําคัญ 

(7) แจงใหบริษัทจัดการจัดใหมีการประเมินคาใหมโดยพลัน เมื่อผูดูแลผลประโยชนเห็นวามี
เหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือมูลคา
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 
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(8) ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุน
รวมใหเปนไปตามโครงการและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไวรวมทั้งจัดทําบัญชี
แสดงการ รับจายทรัพยสินของกองทุน 

(10) รับรองวาการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน
รวมถูกตองและเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  โดย
ผูดูแลผลประโยชนสามารถใชขอมูลที่ไดรับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเปนขอมูลจากรายงาน ที่
บริษัทจัดการจัดทําและไดรับรองรายงานดังกลาวเอง หรือที่บริษัทจัดการไดรับจากผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยที่บริษัทจัดการวาจางและผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดลงนามรับรองความ
ถูกตองของรายงานดังกลาว มาใชประกอบการคํานวณมูลคาทรัพยสนิสุทธิได 

(11) ใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานของกองทุน 

(12) มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน 

(13) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน 

24.3  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาและที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม (ถามี) 

24.3.1 ที่ปรึกษามีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้  

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการให
คําปรึกษาที่ไดตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย เพื่อประโยชนในการจดัการกองทุนรวม 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาที่ไดตกลงกัน 

24.3.2 ที่ปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญา
บริการใหคําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม  การระดมเงินทุน  การ
วางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน รวมถึงการเพิ่มทุน (หากไดรับเลือกเปนที่ปรึกษา
ทางการเงิน) 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน 
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24.3.3 ที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวมมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาอื่นจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการ         
ที่ไดตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื่อประโยชนในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน 

24.4  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) 

1. ไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม ตามสัญญาแตงตั้ง
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่ทําขึ้นระหวาง บริษัทจัดการ กับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

2. ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ  

3. จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุน เชน จัดหาผูเชาใหแกกองทุน เปนตน 

4. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย   และตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

24.5    สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่เปนผูประเมินคาทรัพยสินจากกองทุนรวม ตามสัญญา
บริการที่ไดตกลงกัน 

2. ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือไดลงทุนไวแลว 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน 

25.  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม  

25.1 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน   

(1)  คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  

 ไมมี 

(2)  คาธรรมเนียมการโอนเงิน  

 ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี)  

(3)  คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน  

ไมมี   
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 (4)  คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

ไมมี    

(5)  อื่น ๆ ระบุ  

(5.1)  คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุนกับนายทะเบียนหนวยลงทุนตาม
อัตราที่บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

(5.2)  คาใชจายอื่นๆที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน
ดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จายจริง  

คาธรรมเนียมดังกลาวในขอ 25.1 เปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ทํานองเดียวกัน  

25.2  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(1)  คาธรรมเนียมการจัดการรายป  

 ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  ทั้งนี้ ไมตํ่ากวา  
200,000 บาทตอเดือน 

(2)  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนสามารถเบิกคาใชจายอื่นๆ และคาใชจายในการไปตรวจสอบทรัพยสิน
จากกองทุนได เชน คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก และคาธรรมเนียมตาง ๆ เปนตน  ในอัตรา
ไมเกิน 30,000 บาทตอครั้ง 

(3)  คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป  

 ในอัตราไมเกินรอยละ 0.06 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 (4) คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย   

ไมมี 

(5) คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรวม   

(5.1) คาธรรมเนียมที่ปรึกษารายป 

 ในอัตราไมเกินรอยละ  0.50  ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน    

(5.2) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มเติม   กรณีที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของ
อสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง   

 ในอัตราไม เกินรอยละ  3.00 ของมูลคาการซื้อ  ขาย  โอน  หรือเปล่ียนมือของ
อสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง 
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(5.3) คาที่ปรึกษาอื่นของกองทุน เชน คาที่ปรึกษาเฉพาะดาน คาที่ปรึกษากฎหมาย คา
ทนายความ คาที่ปรึกษาผูคุมงานกอสราง คาจางวิศวกรคุมงานกอสรางและ/หรือ
ประเมินคุณภาพงาน เปนตน  

ตามที่จายจริง 

(6) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน  

ก) กรณีที่เสนอขายครั้งแรก :    ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนได 

ข) กรณีที่มีการเพิ่มทุน :   ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนไดใน              
แตละครั้ง 

ค)   กรณีอื่นๆ :  ตามที่จายจริง แตทั้งนี้จะไมเกิน 3,000,000 บาทตอป 

(7) คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย 

 ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่จัดจําหนาย  

  (8)    คาเบี้ยประกันภัย 

ตามที่จายจริง 

   (9)    คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน 

   ในอัตราไมเกิน 10,000 บาท ตอครั้ง ตอคน 

 (10) คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย 

ในการเสนอขายครั้งแรก :  ไมเกิน 3,000,000 บาท 

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :    

-   เมื่อกองทุนมีการเพิ่มทุนในแตละครั้ง  :  ไมเกิน 3,000,000 บาท ตอครั้ง 

-   คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อใหนักลงทุนทั่วไปทราบขอมูลเกี่ยวกับ
 กองทุน  :   

   ไมเกิน 1,000,000 บาท ตอปบัญชี 

(11) อื่นๆ 

(11.1) คาธรรมเนียมผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  

 ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่
จําหนาย    
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(11.2) คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน 

(11.2.1) คาใช จ ายหรือค าธรรมเน ียมที ่เกี ่ยวข องในการจ ัดตั ้งกองทุน  เช น 
คาธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน    และจดทะเบียนกองทรัพยสินของ
กองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาธรรมเนียมการจดทะเบียน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  คาที่ปรึกษา
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การเตรียมและจัดทําเอกสาร
สัญญา  และคาแปลเอกสาร เปนตน 

(11.2.2) คาธรรมเนียมรายปและคาใชจายในการดํารงสถานะเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

(11.2.3) คาธรรมเนียมและคาใชจายในการสอบบัญชี 

(11.2.4) คานายหนาในการซื้อ จําหนาย หรือโอนสิทธิในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 
ของมูลคาซื้อขาย 

(11.2.5) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพื ่อการจัดหา ไดมา จําหนาย จาย โอน
สินทรัพย ทรัพยส ินหลักทรัพยของกองทุน  เช น  คาใชจ ายในการ
จําหนายหรือโอนสิทธิ  คาธรรมเนียมการโอน เปนตน 

(11.2.6) ภาษีหรือคาธรรมเนียมและอากรแสตมปใด ๆ ที่เกี ่ยวกับการซื ้อขาย
หลักทรัพย หรืออสังหาริมทรัพย ตามที่จายจริง เชน คานายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซื้อขายหลักทรัพยเมื่อมีการ
ซื ้อหลักทร ัพย  และจะถ ูกห ักจากค าขายหล ักทร ัพย เมื ่อม ีการขาย
หลักทรัพย คาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย 
คาใชจายในการโอนหลักทรัพย หรืออสังหาริมทรัพย เปนตน  

(11.2.7) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการประเมินคาและ/หรือสอบทาน
การประเมินคาทรัพยสิน 

(11.2.8) คาธรรมเนียม  และหรือ  คาใชจายในการประเมินระบบวิศวกรรม 
คาธรรมเนียมผูสอบวิชาชีพทางบัญชีตอการตรวจสอบประมาณการงบ
กําไรขาดทุน  คาใชจายจัดทํารายงาน หรือบทวิจัย 

(11.2.9) คาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดการอสังหาริมทรัพย เชน คาใชจาย
ทางการตลาด รวมถึงคาโฆษณาประชาสัมพันธ  การสงเสริมการขาย           
คาสาธารณูปโภค คาธรรมเนียมธนาคาร คาน้ํามัน เปนตน 

(11.2.10) คาใชจายในการบริหาร ซอมแซม ดูแล บํารุงรักษา  และ/หรือกอสราง
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอสังหาริมทรัพยและหรือทรัพยสินที่
เกี่ยวของที่กองทุนลงทุนไวหรือมีไว 
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(11.2.11) คาใชจายในการประกันภัย ดูแล และ/หรือเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน 
เชน คาใชจายในการประกันวินาศภัย เปนตน 

(11.2.12)  คาใชจายเกี่ยวกับภาษี คาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวของตามอัตราที่กฎหมาย
กําหนดและคาใชจายตางๆ ที่ เกี่ยวของกับหนวยราชการ  เชน  ภาษี
โรงเรือน  ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย เปนตน 

(11.2.13) คาใชจายในการกอสรางเพิ่มเติมเพื่อใหโครงการแลวเสร็จ(ในกรณีที่เปน
อสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง) 

(11.2.14) คาใชจายที่ เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินการตาม
กฎหมายเพื่อการรับชําระหนี้ใด ๆ หรือคาใชจายดานกฎหมายในการ
ดําเนินคดีในศาล เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหนวยโดยผูดูแลผลประโยชน
หรือบริษัทจัดการ 

(11.2.15) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน เชน คาธรรมเนียมธนาคาร 
คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร เปนตน 

(11.2.16) คาจัดทํา จัดพิมพ ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน 
ใบกํากับภาษี และแบบฟอรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุน และคาใชจายใน
การจัดเตรียมและจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(11.2.17) คาจัดทําและจัดพิมพหนังสือช้ีชวนหนวยลงทุน รายงานผูถือหนวยลงทุน 
รายงานประจําป ตลอดจน คาแปลและจัดสงเอกสารดังกลาว 

(11.2.18) คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาว ประกาศและ
รายงานตาง ๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพรายวัน เชน ประกาศ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ ประกาศการแกไขเพิ่มเติมโครงการ  ประกาศการปด
สมุดทะเบียนเพื่อจายเงินปนผล เปนตน และ/หรือ ขาวสารถึงผูถือหนวย
ลงทุน 

(11.2.19) คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน และ/หรือจัดประชุมผูถือ
หนวยลงทุน เชน คาโทรศัพท คาจัดสงจดหมายเชิญประชุม และ/หรือ
เอกสารการประชุม รายงานการประชุม เปนตน  

(11.2.20) คาใชจายหรือคาธรรมเนียม ในการจายเงินปนผล เพิ่มทุน และ/หรือลดทุน 
เชน คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากรแสตมป คาบริการที่นายทะเบียนเรียก
เก็บ คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร เปนตน 
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(11.2.21) คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมโครงการ และ/
หรือที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบั ติตามกฎหมาย  และ /หรือ  ประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติ
ผูถือหนวยลงทุน การลงโฆษณาหนังสือพิมพ เปนตน 

(11.2.22) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน  

(11.2.23) คาใชจายทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการบริหารทรัพยสิน
ของกองทุนและบริษัทจัดการ เชน คาใชจายในการดําเนินคดี (ถามี) 
คาใชจายในการยึดทรัพยสิน  คาใชจายในการดําเนินคดีของผูดูแล
ผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
คาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล  คาธรรมเนียมศาล               
คาสินไหมทดแทนความเสียหายแกบุคคลภายนอก คาจดจํานอง คาปลด
จํานอง คาใชจาย ในดานนิติกรรม  คาใชจายในการแกไขสัญญา เปนตน 

(11.2.24) คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายในการเลิกกองทุนหรือเปลี่ยนแปลง
บริษัทจัดการ 

(11.2.25) คาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงาน
ของกองทุน 

อัตราคาธรรมเนียมขอ 25.2 เปนอัตราตามที่จายจริง ที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน  

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุน หากเปนคาใชจายที่มีภาระตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน จะถือเปนภาระของกองทุน  

บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมขอ 25.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน ณ วันสุดทายของเดือนเปนฐานในการคํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการ
ตัดจายจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน  หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

บริษัทจัดการอาจตัดจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ในขอ 25.2 (4) – (11) ในงวดเดียว 
หรือเฉลี่ยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนรวมเปนรายเดือนเดือนละเทาๆ กัน หรือตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร   

ทั้งนี้การตัดจายคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตางๆ ของกองทุน จะเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
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25.3. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

25.3.1  การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายใตอัตราที่ระบุไวในโครงการ 

ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเวนคาธรรมเนียมภายใตอัตราที่ระบุไวในขอ 
25 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” นี้
โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ   อยางไรก็ดีในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด หรือ
ยกเวนคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนนี้ บริษัทจัดการจะทําการติดประกาศไว ณ ที่เปดเผยของ
บริษัทจัดการ  

25.3.2  การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  

 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจาย ตามขอ 25.1 และขอ 25.2 
โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ไมเกินรอยละ 25 ของอัตราคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายภายในรอบระยะเวลา 1 ป    

 บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน 
ตามวิธีการดังตอไปนี้  กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว 

(1.1)    ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ  เปนเวลา 3 วันติดตอกัน 
และ 

(1.2)    ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ  และสถานที่ติดตอทุกแหง
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขายหนวย
ลงทุน   

(2)  กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเกินกวารอยละ 25 ของคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายภายในรอบระยะเวลา 1 ป  

 บริษัทจัดการจะกระทําเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนดวยมติเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  หรือไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย    

(3)  กรณีที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย  

 บริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียม หรือคาใชจายอัตราใหม ณ สํานักงานของ
บริษทัจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชเปน
สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน   

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามขอ (1) ขอ (2) และขอ (3) ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง
คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 
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26.    วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคา              
หนวยลงทุน 

26.1  บริษัทจัดการจะคํานวณและเปดเผยมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมใหแลวเสร็จภายใน 45 วันนับแตวัน
สุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แลวแตกรณี  ทั้งนี้ มูลคาที่คํานวณไดดังกลาวตองมีผูดูแล
ผลประโยชนรับรองวาการคํานวณมูลคาดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด 

       บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคาทรัพยสินไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามวรรค
หนึ่งโดยมีรายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

26.2   การเปดเผยขอมูลตามขอ 26.1  บริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับและ 
ปดประกาศไวในที่ เปดเผย  ณ  ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ  และสํานักงานใหญของผูดูแล
ผลประโยชน  พรอมทั้งเปดเผยชื่อ ประเภทและที่ต้ังอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากลงทุนดวย 

26.3   ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณตามขอ 26.1 อันมี 
ผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ  บริษัทจัดการจะ
เปดเผยเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามขอ 26.2  และหาก
เหตุการณหรอืการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการเปดเผยตามขอ 26.2 บริษัทจัดการจะ
เปดเผยเรื่องดังกลาวโดยพลัน 

26.4  ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(1)   อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการจะใชราคาที่ไดจากรายงานการ
ประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุด แลวแตกรณี เวนแตการคํานวณ
มูลค าทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมครั้ งแรก   บริษัทจัดการจะใชราคาที่ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี 

(2)   ทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เงื่อนไขเพิ่มเติม: 

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวในขอ 26 ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัท
จัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
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ทั้งนี้  การคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนที่บริษัทจัดการประกาศ
เปนการคํานวณโดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุดเปนฐานในการ
กําหนดมูลคาทรัพยสินหลัก (อสังหาริมทรัพย) ของกองทุน ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซื้อขายไดจริงของ
ทรัพยสินหลัก (อสังหาริมทรัพย) ดังกลาว 

27.  การจัดทํารายงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุน  

27.1 รายงานของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และสงรายงาน
ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

27.2   รายงานการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น รวมทั้ง
จัดใหมีขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสํานักงาน
ใหญของผูดูแลผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลตองมีสาระสําคัญตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยแลว บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันซื้อ เชา 
จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

27.3 รายงานความคืบหนาของการกอสรางอสังหาริมทรัพยที่ยังสรางไมเสร็จ 

กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานความ
คืบหนาของการกอสรางทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันที่ลงทุนจนกวาการกอสรางดังกลาวจะแลว
เสร็จ และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบระยะเวลา 6 เดือน
ดังกลาว  ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะเปดเผยความคืบหนาผานทางเว็บไซต (web site) ของบริษัทจัดการดวย   
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28. การประเมินคาทรัพยสินและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน     

28.1 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 2 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้   

(1)   กอนที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย   

(2)   กอนที่จะจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

28.2 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1  รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้ 

   (1)   ทุก 2 ปนับแตวันที่มีการประเมินคาเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหา             
ริมทรัพย 

  (2)   ผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบตอมูลคา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแตวันที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมไดรับการแจงจากผูดูแลผลประโยชน 

28.3 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อทําการสอบทานการประเมินคาทุก            
1 ปนับแตวันที่มีการประเมินคาครั้งลาสุดไปแลว 

28.4  ในการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อทําการประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคา  
บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหทําการประเมินคาอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอกันเกิน 2 ครั้งไมได 

29. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือนธันวาคม 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก วันที่  31 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2551 

30.  สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

30.1  สิทธิในการรับเงินปนผล  

 ภายใตบังคับความในขอ 6   ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปนผลจาก
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้  

30.2  สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ 

 ภายใตบังคับความในขอ 6  ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการ
จัดการกองทุนรวม เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 

 ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเปนไปตามหัวขอ “การแกไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ” 
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30.3  สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ 

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุ
ไวในโครงการนี้  

 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูชําระบัญชีแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเมื่อ      
เลิกโครงการเทานั้น  

30.4  สิทธิในการโอนหนวยลงทุน  

 ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามและไมขัดตอเงื่อนไข และ
หลักเกณฑที่ระบุไวในโครงการนี้ 

30.5 สิทธิประโยชนอื่น ๆ   

 30.5.1 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย 

ภายใตบังคับความในขอ 6  ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวใน
โครงการขอ 3.3 “ขอจํากัดการลงทุน” 

30.5.2  สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  

 ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

30.5.3 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุน 

 ภายใตบังคับความในขอ 6  ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
ตามที่กําหนดไวในโครงการ โดยจะตองไดรับมติเสียงขางมากซึ่งคิดเปนจํานวนหนวยลงทุนเกิน
กวากึ่งหนึ่งของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 

30.5.4 สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไว
ในโครงการ 
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31.   การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ  

31.1  การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําสั่ง  

 ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุ
ไวในโครงการและหนังสือช้ีชวน เวนแตกรณีที่มีการออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง 
หนังสือเวียน คําผอนผัน คําเห็นชอบ การแกไขเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผลเปนการ
เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง ที่ใชอยูในปจจุบัน โดยให
ขอกําหนดและเงื่อนไขของโครงการนี้เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หนังสือเวียน 
คําอนุมัติ คําผอนผัน คําเห็นชอบ การแกไข เพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และ/หรือขอบังคับที่ออกใหม
ดังกลาว โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

31.2 การแกไขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่นๆ โดยทั่วไป  

 หากมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อาทิเชน การแกไข
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของกองทุน เปนตน  โดยหากมิไดกระทําโดยมติเสียงขางมากของผูถือ
หนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน ก็จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีที่มติดังกลาวของผูถือหนวยลงทุนเกี่ยวของกับสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตามขอ 24           
“สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทุนรวม           
และผูบริหารอสังหาริมทรัพย” หรือเกี่ยวของกับคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 25 “คาธรรมเนียมและ
คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผูดูแล
ผลประโยชน  นายทะเบียนหนวยลงทุน ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ที่ปรึกษา หรือผูอื่นที่ใหบริการ
แกกองทุน มติดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชนนายทะเบียน
หนวยลงทุน ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ที่ปรึกษา หรือผูอื่นที่ใหบริการแกกองทุน(แลวแตกรณี)        
ในการดําเนินการตามมตินั้นๆ  ทั้งนี้ การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผูถือหนวยลงทุนจะตอง         
ไมขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือขัดตอประโยชน
ของกองทุนรวม 

 ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุน ไดกระทําโดยมีมติเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของโครงการ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต             
วันที่มีมติใหแกไข  
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 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนไปยังผูถือหนวยลงทุน          
ทุกรายและตลาดหลักทรัพย (ภายใน 10 วันทําการ) และจะประกาศทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอย             
1 ฉบับภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือวันที่ได             
มีมติแกไข แลวแตกรณี 

 การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ใหสามารถกระทําไดเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากจาก          
ผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม หรือตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สําหรับการ         
ลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุนเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ หรือ ไดรับความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของกองทุน
รวม หรือมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่งเปนคูสัญญาของกองทุน 

  การนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามขอนี้ อยูภายใตบังคับความในขอ 6  “หลักเกณฑและขอจํากัด
การถือหนวยลงทุน” 

32. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม     

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อเกิดเหตกุารณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังนี้ 

32.1     เมื่อกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนนอยกวา 35 ราย ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทราบเหตุดังกลาว 

32.2 เมื่อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่ํากวา 500 ลานบาท เมื่อคํานวณจากมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนโดย        
เลิกกองทุนรวมในวันทําการถัดไป เวนแตเปนกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  

32.3     เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุนรวม  

32.4     เมื่อครบอายุโครงการ (ถามี) 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

- มติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุน คือ มติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยการนับมติจะอยูภายใตบังคับขอจํากัดสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในขอ   6 “หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน” 

- เมื่อเกิดกรณีตางๆ จนเปนเหตุใหผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเห็นสมควรใหมีการเลิกกองทุนรวม เชน 
กองทุนขาดสภาพคลอง  กองทุนไมสามารถดํารงสัดสวนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา 
อสังหาริมทรัพยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  บริษัทจัดการลาออกและไมสามารถหาบริษัท
จัดการอื่นมารับหนาที่แทนไดในระยะเวลาตามที่ระบุในขอ 24.1.3 “เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ” เปนตน 
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- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหเลิกกองทุนรวมได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว           
เมื่อบริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปใดๆ หรือมูลคาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมจะลงทุนอาจไมเปนไปตามที่คาดหมาย  เชน  การเจรจาในการซื้ออสังหาริมทรัพยบางรายการที่กองทุน
สนใจลงทุนไมประสบความสําเร็จ  หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไมคาดหมายกับอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนคาดวาจะลงทุน   จนเปนเหตุใหกองทุนไมสามารถลงทุน / ไมประสงคจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ดังกลาว เปนตน 

-  ในกรณีที่บริษัทจัดการไดรับคําสั่งใหเลิกกองทุน จากหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเชน สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคําสั่งศาล เปนตน และ/หรือในกรณีที่หากปรากฏเหตุการณตามขอ 24.1.1 “สิทธิ
ของบริษัทจัดการ” หรือขอ 24.1.3 “เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ” 

33. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินและหรือทรัพยสินอ่ืนคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม     

 เมื่อเลิกกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระ 
บัญชีเพื่อทําหนาที่จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจายเงิน
หรือทรัพยสินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายถืออยูตามสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว ผูชําระบัญชีจะขอจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏวามีทรัพยสินคงคางอยู ใหตกเปน
กรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

34.     การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 ไมมี 

35. การดํารงความเพียงพอของเงินทุน   

 ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือ
อาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการ
อาจขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม
จะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบริษัท
จัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลา
ที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 
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36. การประชุมผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทุนจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน  หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวย
ลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุม          
ผูถือหนวยลงทุน 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะตองดําเนินการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติ 
ในการดําเนินการตางๆ  ทั้งนี้ ตามที่ไดระบุไวในโครงการนี้   

37.    อ่ืน ๆ 

37.1 การรับผลประโยชนตอบแทน 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจากบุคคลที่เปนผูใหบริการอันเนื่องมาจากการ
ใชบริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนรวมได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1)    ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเปนกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความ
จําเปนเพื่อใหกองทุนรวมไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของ
กองทุนรวมนั้นดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงาน
รอบปบัญชี 

37.2   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ
ตามที่เห็นสมควรในกรณีที่สวนราชการตางๆ เชน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ไดมีการปรับเปลี่ยน แกไขเพิ่ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องตางๆที่
เกี่ยวเน่ืองกับหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย  ไมวาจะเปนเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ
รายละเอียดตางๆ ฯลฯ ทั้งนี้โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว อาทิเชน เรื่องที่
เกี่ยวกับระยะเวลาการเสนอขายและสัดสวนการเสนอขาย   จํานวนผูถือหนวยลงทุน และมูลคาโครงการ
ขั้นต่ําในการเสนอขาย  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาเพิ่มเติม  การกูยืมเงิน  ทรัพยสินอื่น
ที่กองทุนลงทุนได  การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ การเปดเผยขอมูล  การคํานวณและการประกาศ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน  การลดเงินทุน การจัดทํารายงานการเลิกกองทุนรวม เปนตน 
ทั้งนี้ การแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด ผอนผัน สั่ง
การ ใหสามารถกระทําได  
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37.3   การชําระบัญชีกองทุนและวิธีการเฉลี่ยคืนเงิน และ/หรือทรัพยสินอื่น ใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิก
โครงการ  

เมื่อเลิกโครงการแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุไวในขอ 33 “การชําระบัญชีของกองทุนรวม 
และวิธีการเฉลี่ยเงินและหรือทรัพยสินอื่นคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
อยางไรก็ดี ในการชําระบัญชีตามขอ 33 “การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินและหรือ
ทรัพยสินอื่นคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ผูชําระบัญชีอาจดําเนินการ
ใหมีการเฉลี่ยคืนเปนเงิน หลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น ภาระผูกพันอื่นๆ และ/หรือโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินของกองทุน ใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ถืออยู ณ วันเลิกกองทุน 
หรือตามแตที่ผูถือหนวยไดรวมตกลงกันไวหรือที่ไดแสดงเจตนาไวก็ได  

อนึ่งในการเฉลี่ยทรัพยสินใหกับผูถือหนวยลงทุนโดยการคืนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน 
และ/หรือการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของกองทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนแทนเงินนั้น ใหทําไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการชําระบัญชีที่ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกิน
ก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการอีกดวย  

ทั้งนี้การดําเนินการใดๆ ของบริษัทจัดการจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ โดยใหรวมถึงประกาศ คําสั่ง ระเบียบตางๆ ของ
หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของดวย  

37.4   ในกรณีที่กองทุนเกิดปญหาขาดสภาพคลอง  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการขาย / จําหนาย / 
จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุน ตามที่เห็นสมควร   โดยถือวาไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนแลว 
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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%      
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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  
1106-032 
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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  
1106-032 
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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  
1106-032 
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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  

บริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด  
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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) 
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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      

 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 
 

                    
 

                        

 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผูถือหุนบริษัท ควอลิตี้ อินน จํากัด  และ 
รายช่ือผูถือหุนบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี ฮอสพิทอลลิต้ี 
 

                    
 

                        

 
 
• รายชื่อผูถือหุนบริษัท ควอลิต้ี อินน จํากัด 

1. นายวรินทร นฤหลา 

2. นายกิรินทร นฤหลา 

3. นายนรินทร นฤหลา 

4. นายลักษณ นฤหลา 

5. นายอินทราณี นฤหลา 

6. นางอมรรัตน นฤหลา 

7. นายกิระปาล นฤหลา 

8. นายวิจิตร นฤหลา 

9. นางสุนิตา นฤหลา 

10. นางรวิศรา นฤหลา 

11. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
 
• รายชื่อผูถือหุนบริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด 

1. นายกิรินทร นฤหลา 

2. นายนรินทร นฤหลา 

3. นายวรินทร นฤหลา 

4. นายสุรินทร นฤหลา 

5. นายอมรินทร นฤหลา 

6. นายลักษณ นฤหลา 

7. นายราชวิน นฤหลา 

 
 


