
 

 

ที ่REMS054/2560 – TH 
วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 

 
เร่ือง รายงานการรับโอนทรัพย์สนิและภาระจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม 

แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ และ การลงทนุเพิ่มเติมภายหลงักการรับโอนดงักลา่ว  
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ  

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
ตามที่ เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการ 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) (“กองทรัสต์ WHART”) ได้
เผยแพร่รายงานความคืบหน้าการรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรี
เมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“กองทนุรวม WHAPF”) เป็นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็นกองทรัสต์ที่
รองรับการแปลงสภาพ และ การลงทนุเพิ่มเติมภายในการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ นัน้  

 
ผู้จดัการกองทรัสต์ขอรายงานความคืบหน้าดงัตอ่ไปนี ้
 
1. เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 ผู้จดัการกองทรัสต์ ได้ด าเนินการให้ กองทรัสต์ WHART ด าเนินการ

ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 

1.1 รับโอนทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม WHAPF  
 
1.2 ออกหนว่ยทรัสต์ให้แก่ กองทนุรวม WHAPF จ านวน 991,835,172 หนว่ย เพื่อแลกเปลีย่นกบั

ทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม WHAPF ที่โอนให้แก่ กองทรัสต์ WHART 
 
1.3 ลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมหลงัจากการรับโอนทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม WHAPF ใน

ราคา 3,090,000,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มและคา่ธรรมเนยีมการโอน)  
 
สรุปทรัพย์สนิท่ี กองทรัสต์ WHART รับโอนจากกองทนุรวม WHAPF และ ลงทนุเพิ่มเติมภายหลงัการรับ

โอนดงักลา่ว ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 
 
2. การสบัเปลีย่นหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART กบัหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF ที่อตัรา 1 

หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF ตอ่ 1.0562 หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ได้ด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เป็น
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ผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยกองทรัสต์มีทนุจดทะเบียน
จ านวน 18,237,688,416.91 บาท แบง่ออกเป็น 1,963,977,172 หนว่ย มลูคา่ที่ตราไว้หนว่ยละ 9.2861 บาท ผู้จดัการ
กองทรัสต์ได้ด าเนินการน าหนว่ยทรัสต์ที่กองทรัสต์ WHART ที่น าไปสบัเปลีย่นดงักลา่วไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยแล้ว หนว่ยทรัสต์ดงักลา่วจะเร่ิมการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายปิยะพงศ์ พินธุประภา) 
กรรมการ 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้จดัการกองทรัสต์ 
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เอกสารแนบท้าย 1 

1. ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART รับโอนจากกองทุนรวม WHAPF  

ที่ โครงการ ที่ตัง้ ประเภท 

1. โครงการ Kao 1 และ Kao 2 ต าบลดอนหวัฬอ่ อ าเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดั
ชลบรีุ 

คลงัสนิค้า/ศนูย์กระจายสนิค้า 

2. โครงการ Triumph (เดิมช่ือ
โครงการ Primus) 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ต าบลมาบยาง
พร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

คลงัสนิค้า/ศนูย์กระจายสนิค้า 

3. โครงการ DKSH Consumer และ 
โครงการ DKSH 3M 

ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง 
(บางพล)ี จงัหวดัสมทุรปราการ 

คลงัสนิค้า/ศนูย์กระจายสนิค้า 

4. โครงการ DKSH บางปะอิน นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน (พระราชวงั) จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

คลงัสนิค้า/ศนูย์กระจายสนิค้า 

5. โครงการ Ducati นิคมอตุสาหกรรมอมตะ ซิตี ้ต าบลมาบยาง
พร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

โรงงาน 

6. โครงการ Healthcare ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ี(บางพลี
ใหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ 

คลงัสนิค้า/ศนูย์กระจายสนิค้า 

7. โครงการ Kao 3 ต าบลดอนหวัฬอ่ อ าเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดั
ชลบรีุ 

คลงัสนิค้า/ศนูย์กระจายสนิค้า 

8. โครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) 
(ไมร่วมอาคาร C และ M) 

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ีจงัหวดั
สมทุรปราการ 

คลงัสนิค้า/ศนูย์กระจายสนิค้า 

9. โครงการ DSG Phase 1 และ 
Phase 2 

เขตประกอบการเหมราช สระบรีุ  ต าบล
หนองปลาหมอ และต าบลบวัลอย  อ าเภอ
หนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

คลงัสนิค้า/ศนูย์กระจายสนิค้า 

10. โครงการ Ducati Phase 2 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ต าบลมาบยาง
พร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

โรงงาน 
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11. โครงการ 3M Phase 2 ถนนบางนา-ตราด กม.20 ต าบลศีรษะจรเข้
ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง (บางพล)ี จงัหวดั
สมทุรปราการ 

คลงัสนิค้า/ศนูย์กระจายสนิค้า 

12. โครงการ WHA Mega Logistics 
Center (พานทอง ชลบรีุ) 

ต าบลพานทองหนองกะขะ อ าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบรีุ 

คลงัสนิค้า/ศนูย์กระจายสนิค้า 

13. ระบบปรับอากาศ 
โครงการ Healthcare 

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ี(บางพลี
ใหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ 

— 

14. สว่นปรับปรุงตอ่เตมิของ
โครงการ DSG Phase 
1 และ Phase 2 

เขตประกอบการเหมราช สระบรีุ  ต าบล
หนองปลาหมอ และต าบลบวัลอย  อ าเภอ
หนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

— 

 

2. ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิ่มเติมภายหลังการรับโอนทรัพย์สินและภาระจากกองทุนรวม 
WHAPF 

ที่ โครงการ ที่ตัง้ ประเภท ราคา (บาท) 

1. โครงการ WHA MEGA 
LOGISTICS CENTER 
(ชลหารพิจิตร กม. 3) 

ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี
จงัหวดัสมทุรปราการ 

คลงัสนิค้า/ศนูย์
กระจายสนิค้า 

(1) คา่ซือ้ทรัพย์สนิ 216,669,000 บาท 

(2) คา่เชา่ 1,005,331,000 บาท 

2. โครงการ WHA MEGA 
LOGISTICS CENTER 
(บางนา-ตราด กม.19) 

(อาคาร C และ อาคาร 
M) 

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ี
จงัหวดัสมทุรปราการ 

คลงัสนิค้า/ศนูย์
กระจายสนิค้า 

312,000,000 บาท 

3. โครงการ WHA MEGA 
LOGISTICS CENTER 
(ล าลกูกา) 

ต าบลล าลกูกา อ าเภอล าลกูกา 
จงัหวดัปทมุธาน ี

คลงัสนิค้า/ศนูย์
กระจายสนิค้า 

587,000,000 บาท 
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4. โครงการ OMADA 
AEROSPACE 
FACTORY (ระยอง) 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้
ระยอง ต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยอง 

คลงัสนิค้า 2,084,669,000 

 


