
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อนิดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
       (ผู้จัดการกองทรัสต์) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทาง
การเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการ
เงินระหวา่งกาล) ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ต้ี (กองทรัสต)์ ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป  
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

 
 
 
 

(วิไล บูรณกิตติโสภณ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3920 
  
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม 2563 
 



31 มีนาคม 30 กนัยายน

หมายเหตุ 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

   อสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

   (ราคาทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563: 37,504 ลา้นบาท,

   30 กนัยายน 2562: 35,369 ลา้นบาท) 4 39,184,293                   37,049,373                   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม

   (ราคาทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563: 922 ลา้นบาท,

   30 กนัยายน 2562: 837 ลา้นบาท) 922,125                        836,597                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4, 6 468,884                        305,160                        

ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 4, 7 200,627                        225,310                        

ดอกเบ้ียคา้งรับ 4 1,689                            2,188                            

ลูกหน้ีอ่ืน 4 4,146                            2,362                            

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 8 39,191                          50,705                          

สินทรัพยอ่ื์น 32,144                          23,244                          

รวมสินทรัพย์ 40,853,099                   38,494,939                   

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
งบดุล

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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31 มีนาคม 30 กนัยายน

หมายเหตุ 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสิน

เงินกูย้มืระยะสั้น 9 206,000                        1,302,000                     

ภาษีโรงเรือนคา้งจ่าย 186,794                        129,637                        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 87,438                          59,024                          

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4 87,718                          88,438                          

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 32,983                          31,322                          

รายไดค่้าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 12,773                          -                                

เงินมดัจาํรับค่าเช่าและบริการ 4 994,830                        945,180                        

หุ้นกู้ 4 8,439,388                     8,438,242                     

หน้ีสินอ่ืน 5 85,149                          11,917                          

รวมหนีสิ้น 10,133,073                   11,005,760                   

สินทรัพย์สุทธิ 30,720,026                   27,489,179                   

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน 10 28,313,422                   25,173,623                   

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 10 28,313,422                   25,173,623                   

กาํไรสะสม 2,406,604                     2,315,556                     

สินทรัพย์สุทธิ 30,720,026                   27,489,179                   

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.8844                        10.5630                        

จาํนวนหน่วยทรัสตท่ี์จาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด / ปี (พนัหน่วย) 2,822,387 2,602,387

(พันบาท)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
งบดุล

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ประเภท ร้อยละของ ร้อยละของ
เงินลงทุน ที่ตั้ง พืน้ที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน พืน้ที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา) (ไร่-งาน-ตร.วา)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)
สิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงาน

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โซน 2 ถนนโรจนะ-อุทยั ตาํบลบา้นชา้ง 16-1-15 189,000                   190,700                        0.48                    16-1-15 189,000                   190,700                        0.50                    
อาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหนึ่ง 7-2-0 80,900                     89,800                          0.22                    7-2-0 80,900                     89,800                          0.24                    
อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

                    269,900                          280,500                      0.70                    269,900                          280,500 0.74                    

สิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า
โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บางนา ถนนเทพรัตน ตาํบลบางสมคัร 213-0-21 3,323,415                3,451,600                     8.61                    213-0-21 3,323,415               3,451,600                     9.11                    
และ ตาํบลบางววัคณารักษ ์อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา

                 3,323,415                       3,451,600                      8.61                 3,323,415                       3,451,600 9.11                    

สิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนเอเชีย ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 17-3-44 201,900                   222,600                        0.56                    17-3-44 201,900                   222,600                        0.59                    
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถนนสายเทพรัตน ตาํบลพานทองและ 47-0-36 539,622                   552,900                        1.38                    47-0-36 539,622                   552,900                        1.46                    
หนองกะขะ อาํเภอพานทอง และตาํบลดอนหวัฬ่อ อาํเภอเมืองชลบุรี
จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ถนนสายหนองคอ้-แหลมฉบงั ตาํบลหนองขาม 14-0-18.50 186,600                   169,100                        0.42                    14-0-18.50 186,600                   169,100                        0.45                    
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

(พันบาท) (พันบาท)

31 มีนาคม 2563 30 กันยายน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
5



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ประเภท ร้อยละของ ร้อยละของ
เงินลงทุน ที่ตั้ง พืน้ที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน พืน้ที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา) (ไร่-งาน-ตร.วา)(พันบาท) (พันบาท)

31 มีนาคม 2563 30 กันยายน 2562

สิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน (ต่อ)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 ถนนสายหนองคอ้-แหลมฉบงั ตาํบลบ่อวิน 9-0-94.2 104,800                   91,700                          0.23                    9-0-94.2 104,800                   91,700                          0.24                    
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 22-3-12.20 406,742                   427,000                        1.06                    22-3-12.20 406,742                   427,000                        1.13                    
ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

                 1,439,664                       1,463,300                      3.65                 1,439,664                       1,463,300 3.87                    

สิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า
โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บางพลี 1 ถนนเทพรัตน 101-3-26.3 1,263,448                1,222,500                     3.05                    101-3-26.3 1,263,448               1,222,500                     3.23                    
ตาํบลศรีษะจรเขใ้หญ่ อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บางพลี 3 ถนนเทพรัตน ตาํบลบางปลา 116-3-52.89 1,955,288                1,970,600                     4.91                    116-3-52.89 1,955,288               1,970,600                     5.20                    
อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ

                 3,218,736                       3,193,100                      7.96                 3,218,736                       3,193,100 8.43                    

กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 102-3-64 1,485,800                1,661,100                     4.14                    102-3-64 1,485,800               1,661,100                     4.38                    
ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 ถนนสายหนองคอ้-แหลมฉบงั ตาํบลหนองขาม 54-2-39.3 917,000                   919,800                        2.29                    54-2-39.3 917,000                   919,800                        2.43                    
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ถนนสายหนองคอ้-แหลมฉบงั ตาํบลหนองขาม 22-3-36.5 299,180                   294,100                        0.73                    22-3-36.5 299,180                   294,100                        0.78                    
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ประเภท ร้อยละของ ร้อยละของ
เงินลงทุน ที่ตั้ง พืน้ที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน พืน้ที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา) (ไร่-งาน-ตร.วา)(พันบาท) (พันบาท)

31 มีนาคม 2563 30 กันยายน 2562

กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงาน (ต่อ)
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 ถนนสายหนองคอ้-แหลมฉบงั ตาํบลบ่อวิน 66-2-28.60 859,035                   791,600                        1.97                    66-2-28.60 859,035                   791,600                        2.09                    
และตาํบลบึง อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนสายเอเชีย ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 143-0-58 1,928,402                2,078,700                     5.18                    143-0-58 1,928,402               2,078,700                     5.49                    
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ-วงันอ้ย ตาํบลบา้นชา้ง และตาํบลอุทยั 179-3-99.7 2,523,696                2,665,300                     6.65                    179-3-99.7 2,523,696               2,665,300                     7.04                    
อาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

นิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 15-1-22 184,376                   179,800                        0.45                    15-1-22 184,376                   179,800                        0.47                    
ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถนนเทพรัตน ตาํบลบา้นเก่า ตาํบลพานทอง 334-2-96.5 5,245,781                6,093,400                     15.19                  334-2-96.5 5,245,781               6,093,400                     16.08                  
และตาํบลหนองกะขะ อาํเภอพานทอง และตาํบลดอนหวัฬ่อ
อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมสรยทุธ ตาํบลคลองจิก 46-1-35.1 730,912                   757,100                        1.89                    46-1-35.1 730,912                   757,100                        2.00                    
อาํเภอบางประอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขมุวิท ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 57-2-74.9 919,216                   1,002,300                     2.50                    57-2-74.9 919,216                   1,002,300                     2.65                    
จงัหวดัสมุทรปราการ

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหนึ่ง 77-1-64.5 1,071,741                1,090,800                     2.72                    77-1-64.5 1,071,741               1,090,800                     2.88                    
อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

16,165,139              17,534,000                   43.71                  16,165,139             17,534,000                   46.29                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ประเภท ร้อยละของ ร้อยละของ
เงินลงทุน ที่ตั้ง พืน้ที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน พืน้ที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา) (ไร่-งาน-ตร.วา)(พันบาท) (พันบาท)

31 มีนาคม 2563 30 กันยายน 2562

กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า
โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี้ ชลบุรี) 19-3-88.7 485,500                   493,800                        1.23                    19-3-88.7 485,500                   493,800                        1.30                    
ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2(A) 16-0-48.40 298,479                   276,400                        0.69                    16-0-48.40 298,479                   276,400                        0.73                    
ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ และถนนสายหนองคอ้-พนัเสดจ็นอก
ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ วงันอ้ย 1 ถนนพหลโยธิน ตาํบลพยอม 81-1-0 1,452,300                1,666,800                     4.16                    81-1-0 1,452,300               1,666,800                     4.40                    
อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ วงันอ้ย 2 ถนนพหลโยธิน ตาํบลพยอม 11-3-59 188,580                   172,200                        0.43                    11-3-59 188,580                   172,200                        0.45                    
อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1(A) 41-2-60.8 602,080                   636,200                        1.59                    41-2-60.8 602,080                   636,200                        1.68                    
ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ และถนนสายหนองคอ้-พนัเสดจ็นอก
ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1(B) ถนนสายปลวกแดง- 36-1-16.6 565,870                   516,000                        1.29                    36-1-16.6 565,870                   516,000                        1.36                    
วงัตาหิน ตาํบลปลวกแดง อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ศรีราชา ตาํบลบางพระ และตาํบลสุรศกัดิ์ 64-0-2.1 933,415                   793,820                        1.98                    64-0-2.1 933,415                   793,820                        2.10                    
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ แหลมฉบงั 1 ตาํบลหนองขาม 83-2-37.20 1,229,400                1,342,100                     3.35                    83-2-37.20 1,229,400               1,342,100                     3.54                    
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ แหลมฉบงั 2 ตาํบลหนองขาม 75-3-94.4 1,531,789                1,399,580                     3.49                    75-3-94.4 1,531,789               1,399,580                     3.69                    
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ประเภท ร้อยละของ ร้อยละของ
เงินลงทุน ที่ตั้ง พืน้ที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน พืน้ที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา) (ไร่-งาน-ตร.วา)(พันบาท) (พันบาท)

31 มีนาคม 2563 30 กันยายน 2562

กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้า (ต่อ)
โครงการสหไทย พรอพเพอร์ตี้ แหลมฉบงั 3  K9 125-1-25 2,127,338                2,127,338                     5.30                    -                          -                                -                      

   ถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพมหานคร-พทัยา (ทล.7)
   ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ พานทอง 1 ตาํบลพานทอง 13-2-11 241,280                   157,600                        0.39                    13-2-11 241,280                   157,600                        0.42                    
อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บางนา ถนนเทพรัตน ตาํบลบางสมคัรและ 93-1-51 1,766,300                2,011,800                     5.02                    93-1-51 1,766,300               2,011,800                     5.31                    
ตาํบลบางววัคณารักษ ์อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา

โครงการหอ้งเยน็ CTD - วงันอ้ย ตาํบลชะแมบ อาํเภอวงันอ้ย 23-3-25.6 668,455                   668,455                        1.67                    23-3-25.6 660,873                   660,873                        1.74                    
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะ อยธุยา) โซน 2 19-0-65 294,000                   330,900                        0.83                    19-0-65 294,000                   330,900                        0.87                    
ถนนโรจนะ-วงันอ้ย ตาํบลอุทยั อาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 26-2-59 359,684                   363,200                        0.91                    26-2-59 359,684                   363,200                        0.96                    
ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะ ปราจีนบุรี) 17-0-99 342,546                   305,600                        0.76                    17-0-99 342,546                   305,600                        0.81                    
ถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตาํบลหวัหวา้ อาํเภอศรีมหาโพธิ
จงัหวดัปราจีนบุรี

13,087,016              13,261,793                   33.09                  10,952,096             11,126,873                   29.36                  
รวมเงินลงทุนในอสังหาทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 37,503,870              39,184,293                   97.72                  35,368,950             37,049,373                   97.80                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

31 มีนาคม 2563 30 กันยายน 2562
ประเภทเงินลงทุน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
ผู้ออกตราสาร วันครบกําหนด อัตราดอกเบีย้ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละต่อปี)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากประจํา

ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 10 ตุลาคม 2562 1.55 -                           -                           -                           106,389                    106,389                    0.28                          

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 18 ตุลาคม 2562 1.35 -                           -                           -                           100,308                    100,308                    0.26                          

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 18 ธนัวาคม 2562 1.42 -                           -                           -                           223,242                    223,242                    0.59                          

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 19 ธนัวาคม 2562 1.42 -                           -                           -                           150,992                    150,992                    0.40                          

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 19 ธนัวาคม 2562 1.42 -                           -                           -                           100,000                    100,000                    0.26                          

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 30 ธนัวาคม 2562 1.35 -                           -                           -                           155,666                    155,666                    0.41                          

ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 16 เมษายน 2563 1.06 100,300                    100,300                    0.25                          -                           -                           -                           
ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 20 เมษายน 2563 1.06 151,655                    151,655                    0.38                          -                           -                           -                           
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 17 เมษายน 2563 1.00 220,000                    220,000                    0.54                          -                           -                           -                           
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 20 เมษายน 2563 1.00 100,000                    100,000                    0.24                          -                           -                           -                           
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 10 มิถุนายน 2563 0.90 125,000                    125,000                    0.31                          -                           -                           -                           
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 18 มิถุนายน 2563 0.90 225,170                    225,170                    0.56                          -                           -                           -                           

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 922,125                    922,125                    2.28                          836,597                    836,597                    2.20                          

รวมเงินลงทุน 38,425,995               40,106,418               100.00                      36,205,547               37,885,970               100.00                      

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน 

(พันบาท) (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทุน
รายไดค้่าเช่าและบริการ 4 723,376                   699,910                   
รายไดด้อกเบ้ีย 4 3,555                       4,069                       
รายไดจ้ากการรับประกนัการมีผูเ้ช่า 4, 5 24,543                     9,752                       
รายไดจ้ากการยดึเงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 1,568                       3,935                       
รายไดอ่ื้น 4 443                          354                          
รวมรายได้ 753,485                   718,020                   

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเช่าและบริการ 4 53,626 83,811
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต์ 4 94,135                     79,508                     
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 4 4,920                       4,601                       
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,287                       1,965                       
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 525                          461                          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 2,910                       8,402                       
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 8 4,969                       6,814                       
ตน้ทุนทางการเงิน 4 76,632                     69,773                     
รวมค่าใช้จ่าย 239,004                   255,335                   
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 514,481                   462,685                   

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5 -                           34,586                     
รวมรายการกําไรสุทธิท่ีเกิดขึน้และยังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน -                           34,586                     

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 514,481                   497,271                   

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทุน
รายไดค้่าเช่าและบริการ 4 1,477,615                1,362,894                
รายไดด้อกเบ้ีย 4 7,693                       8,011                       
รายไดจ้ากการรับประกนัการมีผูเ้ช่า 4, 5 29,330                     16,301                     
รายไดจ้ากการยดึเงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 1,568                       6,989                       
รายไดอ่ื้น 4 443                          512                          
รวมรายได้ 1,516,649                1,394,707                

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเช่าและบริการ 4 145,467 167,300
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต์ 4 180,554                   156,772                   
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 4 9,846                       9,211                       
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3,031                       3,296                       
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,000                       818                          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 5,251                       15,534                     
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 8 11,514                     16,123                     
ตน้ทุนทางการเงิน 4 163,001                   126,928                   
รวมค่าใช้จ่าย 519,664                   495,982                   
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 996,985                   898,725                   

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 4 -                           37,916                     
รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5 -                           45,005                     
รวมรายการกําไรสุทธิท่ีเกิดขึน้และยังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน -                           82,921                     

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 996,985                   981,646                   

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
12



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

การเพิม่ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 996,985                           898,725                            
รายการกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการขายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ -                                  37,916                              
รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ -                                  45,005                              
การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 996,985                           981,646                            
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 11 (905,937)                         (850,981)                          
หน่วยทรัสตท่ี์ออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด 10 3,139,799                        -                                   

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 3,230,847                        130,665                            
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 27,489,179                      27,361,941                       
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 30,720,026                      27,492,606                       

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
13



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 996,985                           981,646                            
ปรับกระทบรายการเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานให้เป็น
   เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใ ช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน
การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (3,114,571)                      (2,162,375)                       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 3,029,043                        2,211,206                         
การซ้ือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (2,134,920)                      (1,926,426)                       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยสุ์ทธิจากค่าใชจ่้ายในการขาย -                                  260,967                            
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ -                                  (37,916)                            
การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 11,514                             16,123                              
การลดลง (เพ่ิมข้ึน) ในลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 24,573                             (20,974)                            
การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีอ่ืน (1,250)                             (16,104)                            
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยอ่ื์น (8,900)                             (6,244)                              
การเพ่ิมข้ึนในค่าภาษีโรงเรือนคา้งจ่าย 57,157                             20,997                              
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 28,414                             (2,097)                              
การเพ่ิมข้ึนในภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,661                               1,872                                
การเพ่ิมข้ึนในเงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 49,650                             24,539                              
การเพ่ิมข้ึนในรายไดค้่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 12,773                             811                                   
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในหน้ีสินอ่ืน 73,232                             (3,433)                              
ดอกเบ้ียรับ (7,693)                             (8,011)                              
รับดอกเบ้ีย 8,192                               8,639                                
(กลบัรายการ) หน้ีสงสยัจะสูญ (424) 6,809
ตน้ทุนทางการเงิน 163,001 126,928
รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ -                                  (45,005)                            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (811,563)                         (568,048)                          

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
14



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้น (3,146,000)                      (293,047)                          
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้น 2,050,000                        -                                   
เงินสดรับจากการออกจาํหน่ายหุ้นกู้ -                                  1,900,000                         
เงินสดรับจากการออกจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ 10 3,139,799                        -                                   
จ่ายดอกเบ้ีย (162,575) (109,729)                          
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 11 (905,937)                         (850,981)                          
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 975,287                           646,243                            

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ขึน้สุทธิ 163,724                           78,195                              
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้งวด 305,160                           233,442                            
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินงวด 6 468,884                           311,637                            

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
15



2563 2562 2561 2560

ข้อมลูผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิตน้งวด 10.5630                10.5141                   10.0148              10.1237            
รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน
   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.3532                  0.3453                     0.3009                0.3196              
   รายการกาํไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน -                        0.0146                     -                     -                    
   รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน -                        0.0173                     (0.1372)              0.0001              
รวมรายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 0.3532                  0.3772                     0.1637                0.3197              
บวก : การเพิ่มขึ้นของทุนที่ไดร้ับจากผูถ้ือหุน้หน่วยทรัสต์ 0.3022                  -                          -                     -                    
หกั: การจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรัสต ์   (0.3340)                 (0.3270)                    (0.2199)              (0.3200)             
       การลดทุนชาํระแลว้ของกองทรัสตจ์่ายคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรัสต์ -                        -                          (0.1207)              -                    
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพยส์ุทธิในระหวา่งงวด 0.3214 0.0502 (0.1769) (0.0003)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นงวด 10.8844                10.5643                   9.8379                10.1234            

อัตราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ
   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ) 3.43 1.77 0.20 1.73

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
ข้อมูลทางการเงินทีส่ําคัญ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วนัที่ 31 มีนาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
16



2563 2562 2561 2560
อัตราส่วนทางการเงนิที่สําคัญและข้อมูลประกอบเพิม่เตมิที่สําคัญ
มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิสิ้นงวด (พันบาท) 30,720,026            27,492,606              25,602,095         5,737,988         
อตัราส่วนของค่าใชจ้่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งงวด (ร้อยละ) 1.79                      1.81                         1.55                   1.71                  
อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ย
   ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 5.21                      5.09                         4.40                   4.86                  
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี่ยของการซื้อขายเงินลงทุนระหวา่งงวด
   ต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 5.56                      4.83                         12.23                  -                    
มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถวัเฉลี่ยระหวา่งงวด (พันบาท) 29,108,945            27,425,568              18,911,235         5,755,435         

*การซื้อขายเงินลงทุนไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งิน และการซื้อขายเงินลงทุน
   ตอ้งเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซื้อคืน

ข้อมูลทางการเงินทีส่ําคัญ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วนัที่ 31 มีนาคม

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
17



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

18 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1   ลกัษณะของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
     เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 

2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3   ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
4   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5   เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
6   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7   ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 
8   ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
9   เงินกูย้มืระยะสั้น 
10   ส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
11   การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
12   ส่วนงานด าเนินงาน 
13   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
14   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
15   การจดัประเภทรายการใหม่ 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

19 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของผูจ้ ัดการกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี  
11 พฤษภาคม 2563 
 

1 ลักษณะของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้
 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 
(“กองทรัสต”์) เป็นกองทรัสตท่ี์ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยทรัสต ์โครงการไดจ้ดัตั้งเป็นกองทรัสต์
เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 โดยไม่มีการก าหนดอายโุครงการ 
 
กองทรัสต์ไดจ้ดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อระดมเงินทุนจากนกัลงทุนทัว่ไป ซ่ึงกองทรัสตจ์ะน าเงินทุนท่ีได้จาก
การระดมทุนไปซ้ือ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย ์โดยกองทรัสต์จะรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิการ
เช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย ์และจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว โดยการใหเ้ช่า 
ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยต่์างๆ ท่ีกองทรัสต์ไดล้งทุนหรือมีไว ้ตลอดจนท าการปรับปรุง
เปล่ียนแปลง รวมถึงด าเนินการก่อสร้างและ/หรือพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือ
ด าเนินการขอใบอนุญาตอ่ืน ๆ และ/หรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย ์
และเพื่อมุ่งก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรัสต ์และผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทรัสตร์วมถึงการลงทุนใน
ทรัพยสิ์นอ่ืน และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์  และ/หรือ
กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 
กองทรัสต์มีบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั เป็นทรัสตี บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) จ  ากดั และบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นผูไ้ดรั้บการว่าจา้ง
บริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากผูจ้ ัดการกองทรัสต์ และบริษทั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เป็น 
นายทะเบียนหน่วยทรัสต ์
 
ณ วัน ท่ี  31 มีนาคม  2563 Frasers Property Thailand (International) Pte. Ltd. และส านัก ง านประกันสั งคม  
เป็นผู ้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยทรัสต์ร้อยละ 21.46 และ 12.67 ตามทะเบียนผู ้ถือหน่วยทรัสต์  
(30 กันยายน 2562: Frasers Property Thailand (International) Pte. Ltd. และส านักงานประกันสังคม ร้อยละ 22.63 
และ 15.03 ตามล าดับ) 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
นอกจากน้ีงบการเงินได้จดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง  
“การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้น
การให้ขอ้มูลที่เ กี่ยวก ับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื ่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับข ้อมูลที่ได ้เคย
น า เสนอรายงานไปแล ้ว  ด ังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่ก ับงบการเงินของ
กองทรัสต์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายบัญชี 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกองทรัสต์ ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชว้ิจารณญาณเพิ่มเติม
ในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้
ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับ
ลูกค้า (“TFRS 15”) ท่ีกองทรัสตถื์อปฏิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
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ตาม TFRS 15 กองทรัสตรั์บรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกองทรัสตค์าดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 
กองทรัสต์รับรู้รายได้จากการขายสินคา้เม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมี
นัยส าคญัไปให้กับผูซ้ื้อแล้ว  และรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน กองทรัสตจ์ะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมี
ความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคญัในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 
นอกจากน้ี กองทรัสต์ไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
ในงวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรัสตไ์ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 14 

 
3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 
 

ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้ประเทศไทยและหลายประเทศไดป้ระกาศมาตรการ
ป้องกนัหลายประการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลา
การประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบ
เศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินคา้ตลอดจนผลการด าเนินงานของหลายกิจการในวงกวา้ง ทั้งน้ีผูจ้ดัการ
กองทรัสตมี์การติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด ในการควบคุมใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้โดยกองทรัสต์ไดมี้การผ่อนผนัในเร่ืองการช าระค่าเช่าให้กบัผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการประมาณการ
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน งบการเงินน้ีจึงยงัไม่รวมปัจจยัจากสถานการณ์ดงักล่าวในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม  2563  2562  
 (พันบาท) 

รำยได้     
รายไดค่้าเช่าและบริการ     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 จ  ากดั  41  41 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั  34  28 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จ  ากดั  25  19 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  18  25 
รวม  118  113 

     
รายไดด้อกเบ้ีย     
   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  245   211  

    
     
     

รายไดจ้ากการรับประกนัการมีผูเ้ช่า     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  2,087  6,692 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  -  3,060 
รวม  2,087  9,752 
     

รายไดอ่ื้น     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  10  - 

     

ค่ำใช้จ่ำย     

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต ์     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์     
      (ประเทศไทย) จ ากดั  94,136  79,508 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม  2563  2562  
 (พันบาท) 

     
ค่าธรรมเนียมทรัสตี     
   บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  4,920  4,601 

     
ค่าบริการส่วนกลาง     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั   7,212  6,628 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  185  98 
รวม  7,397  6,726 

     
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  1,843  3,478 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  1,048  1,047 
รวม  2,891  4,525 

     
ค่าสาธารณูปโภค     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  11  82 

     
ค่าเช่าจ่าย     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  2,213  2,180 

     
ค่าบริการอ่ืนๆ     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  65  87 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  7  94 
รวม  72  181 

     
ตน้ทุนทางการเงิน     
   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  4,915  3,701 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม  2563  2562  
 (พันบาท) 

รำยได้     
รายไดค่้าเช่าและบริการ     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 จ  ากดั  81  82 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั  52  43 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จ  ากดั  44  38 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  22  25 
รวม  199  188 

     
รายไดด้อกเบ้ีย     
   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  427  509  

    
รายไดจ้ากการรับประกนัการมีผูเ้ช่า     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  3,347  13,241 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  1,645  3,060 
รวม  4,992  16,301 
     

รายไดอ่ื้น     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  14  - 

     
ซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  -  1,228,844 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  -  678,236 
รวม  -  1,907,080 

     
ค่านายหนา้จ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยรั์บรู้เป็นตน้ทุน 
  ของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์

    

   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์     
      (ประเทศไทย) จ ากดั  35,333  - 

     



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม  2563  2562  
 (พันบาท) 

ค่ำใช้จ่ำย     
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต ์     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์     
      (ประเทศไทย) จ ากดั  180,554  156,772 

     
ค่านายหนา้จ่ายจากการขายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยรั์บรู้เป็น 
  ค่าใชจ่้ายในการขายแสดงสุทธิจากรายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึน 
  จากการขายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์

    

   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์     
      (ประเทศไทย) จ ากดั  -  8,572 

     
ค่าธรรมเนียมทรัสตี     
   บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  9,846  9,211 

     

     

     
ค่าบริการส่วนกลาง     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  14,564  12,744 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  323  148 
รวม  14,887  12,892 

     
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  6,792  7,343 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  2,095  2,344 
รวม  8,887  9,687 

     
ค่าสาธารณูปโภค     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  17  108 

     



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม  2563  2562  
 (พันบาท) 

ค่าเช่าจ่าย     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  4,442  4,294 

     
ค่าบริการอ่ืนๆ     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  507  175 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  213  94 
รวม  720  269 

     
ตน้ทุนทางการเงิน     
   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  9,884  7,485 

 
  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2563  2562  

(พันบาท) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด    
   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 170,612  53,854 

    

ลูกหน้ีจำกกำรให้เช่ำและบริกำร    
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั 3,296  2,473 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 จ  ากดั  14  14 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จ  ากดั  13  6 
รวม 3,323  2,493 

    

ดอกเบี้ยค้ำงรับ    
   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 249  153 
    

ลูกหน้ีอื่น    
   กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท 1,620  1,620 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั -  212 
รวม 1,620  1,832 

    

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ    
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั 6,688  2,228 

    

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทรัสต์ค้ำงจ่ำย    
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์    
      (ประเทศไทย) จ ากดั 59,332  32,851 

    

ค่ำธรรมเนียมทรัสตีค้ำงจ่ำย    
   บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 1,722  1,607 

    



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2563  2562  

(พันบาท) 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย    
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั 7,551  5,504 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 613  - 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์    
      (ประเทศไทย) จ ากดั 60  322 
รวม 8,224  5,826 

    

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย    
   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 9,193  8,592 

    
เงินมัดจ ารับค่าเช่าและบริการ    
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 จ ากดั 54  54 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จ ากดั 25  25 
รวม 79  79 

    
หุ้นกู้    
   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 534,000  455,000 

    

ภำระผกูพนักบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั    

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้สัญญำ 
   เช่ำช่วงที่ดนิและสัญญำค่ำบริกำรส่วนกลำงที่บอกเลิกไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 27,513  25,637 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 51,957  58,384 
หลงัจากหา้ปี 227,731  232,734 
รวม  307,201  316,755 

 
  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

29 

สัญญาที่ส าคญั มีดงัต่อไปนี ้
 
เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ได้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างกับบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยยกเลิกสญัญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเดิมท่ีท ากบับริษทั เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เฉพาะทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขายท่ี บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะโอนใหก้องทรัสต ์กองทรัสตต์กลงซ้ือสินทรัพยจ์ากบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยมีราคาทรัพยสิ์นตามสัญญารวมทั้งส้ิน 112.60 ลา้นบาท ทั้งน้ีกองทรัสต์ได้
จดัประเภทสินทรัพยด์งักล่าวจากสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโรงงานเป็นกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารโรงงาน 
และในวนัเดียวกนันั้น กองทรัสตไ์ดท้ าสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างกบับริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ในนิคม
อุตสาหกรรมหลายแห่งเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,794.48 ลา้นบาท ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสญัญา 
 
ทั้งน้ี บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) จ ากดั ตกลงท่ีจะรับประกนัรายไดก้บักองทรัสต ์โดยบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั ตกลงชดเชยค่าเช่าและ
ค่าบริการของพื้นท่ีเช่าท่ีว่าง ส าหรับพื้นท่ีเช่าส่วนท่ีเหลือท่ีว่าง หรือพื้นท่ีเช่าท่ีมีอตัราค่าเช่าและค่าบริการรวมทั้ง
ค่าบริการส่วนกลางนอ้ยกว่าอตัราค่าเช่าท่ีรับประกนัส าหรับทรัพยสิ์นท่ีขายและให้เช่าแก่กองทรัสตเ์ป็นระยะเวลา 
12 เดือนนับตั้ งแต่วนัจดทะเบียนการเช่า วนัโอนกรรมสิทธ์ิ หรือนับตั้ งแต่วนัจดทะเบียนการเช่าหรือวนัโอน
กรรมสิทธ์ิ จนถึงวนัท่ีกองทรัสตท์ าสัญญากบัผูเ้ช่ารายยอ่ยรายใหม่ โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการท่ีรับประกนัเป็น
อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยส์ าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 หมายเหต ุ 2563  2562 
  (พันบาท) 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ราคาทุน     
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์น้งวด  35,368,950  32,367,103 
บวก ซ้ือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์     
   ระหวา่งงวด 4 2,134,920  1,926,426 
หัก จ  าหน่ายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์     
   ระหวา่งงวด                                                                                                                                   -  (223,051) 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ส้ินงวด  37,503,870  34,070,478 

     
ก าไรสุทธิที่ยงัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
   และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

    

ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์     
   และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์น้งวด  1,680,423  1,620,344 
บวก ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์     
   และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งงวด  -  45,005 
ก าไรสุทธิที่ยงัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์     
   และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ส้ินงวด  1,680,423  1,665,349 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ส้ินงวด  39,184,293  35,735,827 
 

  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาท่ีส าคัญท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
มีดงัต่อไปน้ี 

 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 กองทรัสตไ์ดท้ าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการคลงัสินคา้สหไทย 9
กบับริษทั สหไทย พรอพเพอร์ต้ี แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั โดยคู่สัญญาตกลงราคาทรัพยสิ์นตามสัญญา ในราคา
รวมทั้งส้ิน 2,050.00 ลา้นบาท ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาโดยมีการโอนกรรมสิทธ์ิแลว้เสร็จเม่ือ
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ทั้งน้ีบริษทั สหไทย พรอพเพอร์ต้ี แอนด์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั ตกลงท่ีจะรับประกนั
รายไดก้บักองทรัสต ์ส าหรับชดเชยค่าเช่าและค่าบริการของพื้นท่ีเช่าท่ีวา่ง หรือพื้นท่ีเช่าท่ีมีอตัราค่าเช่าและค่าบริการ
รวมทั้งค่าบริการส่วนกลางน้อยกว่าอตัราค่าเช่าท่ีรับประกนัส าหรับทรัพยสิ์นท่ีขายให้แก่กองทรัสตเ์ป็นระยะเวลา 
6 ปีนบัตั้งแต่วนัโอนกรรมสิทธ์ิ จนถึงวนัท่ีกองทรัสตท์ าสัญญากบัผูเ้ช่ารายยอ่ยรายใหม่ โดยมีวงเงินท่ีรับประกนัท่ี
ตกลงตามสัญญาเป็นเงินจ านวน 100.00 ลา้นบาท ทั้งน้ีกองทรัสตไ์ดรั้บเงินประกนัดงักล่าวแลว้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม
2563 กองทรัสตมี์เงินประกนัคงเหลือเป็นจ านวนเงิน 75.66 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงภายใตห้น้ีสินอ่ืน 
 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 หมายเหต ุ  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
   2563  2562 
   (พันบาท) 
เงินสดในมือ   91  100 
เงินฝากธนาคาร 4  468,793  119,658 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง   -  185,402 
รวม   468,884  305,160 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 30 กนัยายน 2562 กองทรัสตมี์เงินฝากธนาคาร ดงัน้ี 
  

อตัราดอกเบ้ีย     
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562  

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินฝำกกระแสรำยวัน        
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) -  -  4,971  3,556 
เงินฝำกออมทรัพย์        
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.125 - 0.500  0.375 - 0.500  165,641  50,298 
ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 0.60-1.00  1.00  298,181  65,804 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

32 

 
อตัราดอกเบ้ีย     

 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562  

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภำพคล่องสูง        
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) -  1.31 - 1.32  -  185,402 
รวม     468,793  305,060 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกองทรัสต ์ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 30 กนัยายน 2562 เป็นสกุล
เงินบาท 
 

7 ลูกหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ 
 

  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 หมายเหต ุ 2563  2562  

 (พันบาท) 
ลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 3,323  2,493 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  153,309  185,764 
  156,632  188,257 

     
รายได้ค้างรับภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  110,903  103,850 
รวม  267,535  292,107 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (66,908)  (66,797) 
สุทธิ  200,627  225,310 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการมีดงัน้ี 
 

   31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 หมายเหต ุ 2563  2562  

 (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 4    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  3,303  2,493 
เกินก าหนดช าระ:      
     นอ้ยกวา่ 3 เดือน  20  - 

  3,323  2,493 

     
บุคคลหรือกจิการอ่ืนๆ     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  51,982  88,858 
เกินก าหนดช าระ:      
     นอ้ยกวา่ 3 เดือน  33,668  31,790 
     3 - 6 เดือน   2,259  4,203 
       มากกวา่ 6 เดือน  65,400  60,913 
  153,309  185,764 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (66,908)  (66,797) 
สุทธิ  86,401  118,967 

รวม  89,724  121,460 
รายไดค้า้งรับภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน  110,903  103,850 
รวม  200,627  225,310 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 / 2561 50,705  80,683 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด  (11,514)  (16,123) 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 39,191  64,560 

 

9  เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
  

อตัราดอกเบ้ีย     
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562  

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ตามท่ีระบุในสัญญา  206,000  1,302,000 

 

ในระหว่างงวดหกเดือน กองทรัสต์ไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้นกบัธนาคารแห่งหน่ึง จ านวน 2,050 ลา้นบาท มี
ก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามอายสุัญญา เป็นระยะเวลา 1 ปี และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน เงินกูย้ืมระยะสั้นดงักล่าว
ข้างต้นได้ก าหนดข้อจ ากัดบางประการตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ซ่ึงในระหว่างงวดเดียวกันนั้น
กองทรัสตไ์ดมี้การช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียบางส่วน ท าให ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กองทรัสตมี์เงินกูย้มืระยะ
สั้นคงเหลือ เป็นจ านวนเงิน 206 ลา้นบาท   

 
  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 2563  2562 

   วันที่ 31 มีนำคม จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
 (พันหน่วย / พนับาท)  (พันหน่วย / พนับาท) 
ทุนจดทะเบียนและทุนที ่        

  ได้รับจำกผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 2,822,387  28,313,422  2,602,387  25,173,623 

        
หน่วยทรัสตต์น้งวด ณ 1 ตุลาคม 2562 / 2561 2,602,387  25,173,623  2,602,387  25,173,623 
ออกหน่วยทรัสตใ์หม่ 220,000  3,139,799  -  - 
หน่วยทรัสต์ส้ินงวด ณ 31 มีนาคม 2,822,387  28,313,422  2,602,387  25,173,623 

 
เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2563 กองทรัสตไ์ดมี้การเพิ่มทุนจ านวน 220,000,000 หน่วยให้แก่ประชาชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อ
หน่วยทรัสตเ์ดิม โดยมีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 9.5363 บาท และมีราคาเสนอขายหน่วยละ 14.30 บาท เป็นจ านวนเงิน
รวมทั้งส้ิน 3,146.00 ลา้นบาท โดยมีค่าใชจ่้ายในการออกหน่วยทรัสตจ์ านวน 6.20 ลา้นบาท ท าใหก้องทรัสตมี์จ านวน
หน่วยทรัสตเ์พิ่มข้ึนจากเดิม 2,602,387,048 หน่วย เป็น 2,822,387,048 หน่วย  
 

11 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 
 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 

 
 

วนัท่ีอนุมติั 

 
 

วนัท่ีจ่าย 

อตัราการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน
ต่อหน่วยทรัสต ์

 
 

จ านวนเงิน 
   (บาท) (พันบาท) 

1 กรกฎาคม 2562 - 30 กนัยายน 2562 13 พฤศจิกายน 2562 11 ธนัวาคม 2562 0.1670 434,599 
1  ตุลาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 11 กุมภาพนัธ์ 2563 11 มีนาคม 2563 0.1670 471,338 

    905,937 

     
     
     
     



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
 
 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 

 
 

วนัท่ีอนุมติั 

 
 

วนัท่ีจ่าย 

อตัราการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน
ต่อหน่วยทรัสต ์

 
 

จ านวนเงิน 
   (บาท) (พันบาท) 

1 กรกฎาคม 2561 - 30 กนัยายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561 18 ธนัวาคม 2561 0.1600 416,382 
1  ตุลาคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2561 14 กุมภาพนัธ์ 2562 14 มีนาคม 2562 0.1670 434,599 

    850,981 
 

12 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกองทรัสตท่ี์ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
 

กองทรัสตด์ าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กองทรัสตป์ระเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณา
จากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานและสินทรัพยใ์นงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน 
จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 

13 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2563 ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ดมี้มติอนุมติัการ
กูย้มืเงินส าหรับกองทรัสต ์ในรูปแบบการออกหุน้กูโ้ดยใหมี้ยอดคงคา้ง ณ ขณะใดขณะหน่ึงรวมไม่เกิน 14,000 ลา้น
บาท ในวนัท่ี 3 เมษายน 2563 กองทรัสตไ์ดเ้สนอขายหุน้กูแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่จ านวน 2 ชุด รวม
มูลค่า 1,000 ลา้นบาท หุ้นกูมี้อายุ 7 และ 10 ปี โดยรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการของ
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเตอร์ต้ี อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตข์อง
กองทรัสต ์อนุมติั 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการ
จดัสรรก าไรเป็นผลประโยชน์ตอบแทนในอตัราหน่วยละ 0.1670 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 471.34 ลา้นบาท 
ผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวจะจ่ายใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตใ์นเดือนมิถุนายน 2563  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่และคาดว่าจะมีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
เม่ือน ามาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกและจะมีผลบังคับใช้ดังกล่าวก าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคมในปีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 
เร่ือง  

ปีที่มี 
ผลบังคบัใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 2563 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 
 

 
*มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชี
ของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
ขณะน้ีผูจ้ ัดการกองทรัสต์ก าลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (“TFRS 16”) ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้ง
รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้ใน
ปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน เม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 
ปัจจุบนักองทรัสต์รับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าในก าไร
หรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในกรณีท่ีการจ่ายเงินตามสัญญาเช่ามี
ช่วงเวลาแตกต่างจากการรับรู้ค่าเช่าจ่าย ตาม TFRS 16 กองทรัสตจ์ะรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานของกองทรัสต์ ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าว
เปล่ียนแปลงไปโดย กองทรัสตจ์ะรับรู้ดอกเบ้ียจ่าย ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 

การปฏิบัติในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

กองทรัสต์คาดว่าจะใช้ขอ้ยกเวน้เร่ืองการน าค านิยามของสัญญาเช่ามาใช้พิจารณากบัสัญญาเช่าท่ีมีอยู่ก่อนวนัท่ี
เปล่ียนแปลงมาตรฐาน โดยจะน า TFRS 16 มาถือปฏิบติักบัทุกสัญญาท่ีท าข้ึนก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และเคยระบุ
เป็นสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

 

การประเมินผลกระทบเบ้ืองตน้ของการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงิน มีดงัน้ี 
 

งบดุล    1 ตุลาคม 2563 
   (พันบาท) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึน   197,648 
สินทรัพยอ่ื์นลดลง   (8,892) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึน   (188,756) 
    

  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินงวด / ปี 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบ
การเงินส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 2562 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 
 
 

 
จดัประเภทใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบดุล      
สินทรัพยอ่ื์น 25,002  (1,758)  23,244 
หุน้กู ้ (8,440,000)  1,758  (8,438,242) 
ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 217,498  7,812  225,310 
ลูกหน้ีอ่ืน 10,174  (7,812)  2,362 
   -    

     
งบก ำไรขำดทุน ส ำหรับงวดสำมเดอืน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562     

ตน้ทุนการเช่าและบริการ 64,914  18,897  83,811 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27,299  (18,897)  8,402 
   -   

      
งบก ำไรขำดทุน ส ำหรับงวดหกเดอืน ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2562     

ตน้ทุนการเช่าและบริการ 132,345  34,955  167,300 
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต ์ 165,344  (8,572)  156,772 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,776  (3,776)  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 52,124  (36,590)  15,534 
รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการขายเงินลงทุนใน 
   อสงัหาริมทรัพย ์

 
(51,899) 

  
13,983 

  
(37,916) 

   -   

  
 การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกองทรัสตม์ากกวา่ 
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