
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อนิดสัเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
       (ผู้จัดการกองทรัสต์) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบ
กระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการ
เงินระหวา่งกาล) ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ต้ี (กองทรัสต)์ ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุน (“สมาคม”) ก าหนด ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป  
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุน (“สมาคม”) ก าหนด ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 
 
 
 

(วิไล บูรณกิตติโสภณ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3920 
  
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
5 พฤษภาคม 2564 

 



งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 30 กนัยายน

หมายเหตุ 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์

เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน -                                    926,022                            

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

   อสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 6 44,137,459                       41,143,608                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7, 18 892,935                            554,219                            

ลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 5, 18 172,911                            176,471                            

ดอกเบ้ียคา้งรับ 18 1,092                                995                                   

ลูกหน้ีอ่ืน 18 6,808                                4,864                                

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 8 21,415                              29,200                              

สินทรัพยอ่ื์น 46,774                              34,390                              

รวมสินทรัพย์ 45,279,394                       42,869,769                       

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 30 กนัยายน

หมายเหตุ 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสิน

เงินกูย้ืมระยะสั้น 10, 18 -                                    2,856,154                         

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18 70,195                              96,699                              

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 18 93,762                              90,140                              

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 36,840                              30,617                              

เงินมดัจาํรับค่าเช่าและบริการ 18 1,089,177                         1,033,336                         

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 181,001                            -                                    

เงินกูย้ืมระยะยาว 10 2,436,469                         -                                    

หุน้กู้ 10, 12, 18 8,338,370                         8,638,266                         

ประมาณการหน้ีสินรอจ่ายคืน 51,584                              84,023                              

หน้ีสินอ่ืน 6 40,233                              65,885                              

รวมหนีสิ้น 12,337,631                       12,895,120                       

สินทรัพย์สุทธิ 32,941,763                       29,974,649                       

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน 26,915,129                       26,915,129                       

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 13 31,118,590                       28,313,422                       

กาํไรสะสม 9 1,823,173                         1,661,227                         

สินทรัพย์สุทธิ 32,941,763                       29,974,649                       

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.7533                            10.6203                            

จาํนวนหน่วยทรัสตท่ี์จาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด / ปี (พนัหน่วย) 3,063,387                         2,822,387                         

(พันบาท)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ประเภท ร้อยละของ ร้อยละของ
เงินลงทุน ที่ตั้ง พื้นที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน พื้นที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา) (ไร่-งาน-ตร.วา)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 6)
กรรมสิทธิ์ในที่ดนิและอาคารโรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 135-2-51.4 1,980,491              2,147,562              4.87                   135-2-51.4 1,980,491              2,147,562              5.10                   
ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 ถนนสายหนองคอ้-แหลมฉบงั ตาํบลหนองขาม 54-2-39.3 917,000                 917,763                 2.08                   54-2-39.3 917,000                 917,763                 2.18                   
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ถนนสายหนองคอ้-แหลมฉบงั ตาํบลหนองขาม 22-3-36.5 299,180                 292,800                 0.67                   22-3-36.5 299,180                 292,800                 0.70                   
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 ถนนสายหนองคอ้-แหลมฉบงั ตาํบลบ่อวิน 66-2-28.60 859,035                 789,257                 1.79                   66-2-28.60 859,035                 789,257                 1.88                   
และตาํบลบึง อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนสายเอเชีย ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 157-0-5.1 2,135,869              2,258,032              5.12                   152-2-36 2,068,782              2,190,945              5.21                   
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ-วงันอ้ย ตาํบลบา้นชา้ง และตาํบลอุทยั 210-1-14.1 2,839,292              2,979,459              6.76                   179-3-99.7 2,524,744              2,664,911              6.33                   
อาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

นิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 15-1-22 184,376                 177,872                 0.41                   15-1-22 184,376                 177,872                 0.42                   
ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถนนเทพรัตน ตาํบลบา้นเก่า ตาํบลพานทอง 386-3-23.5 6,288,020              7,097,154              16.08                 386-3-23.5 6,288,020              7,097,154              16.87                 
และตาํบลหนองกะขะ อาํเภอพานทอง และตาํบลดอนหวัฬ่อ
อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมสรยทุธ ตาํบลคลองจิก 46-1-35.1 730,912                 753,211                 1.71                   46-1-35.1 730,912                 753,211                 1.79                   
อาํเภอบางประอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขมุวิท ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 57-2-74.9 919,216                 998,635                 2.26                   57-2-74.9 919,216                 998,635                 2.37                   
จงัหวดัสมุทรปราการ

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหนึ่ง 80-2-32.5 1,113,107              1,138,067              2.58                   80-2-32.5 1,113,107              1,138,067              2.71                   
อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

18,266,498            19,549,812            44.33                 17,884,863            19,168,177            45.56                 

31 มีนาคม 2564 30 กันยายน 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)
(พันบาท) (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ประเภท ร้อยละของ ร้อยละของ
เงินลงทุน ที่ตั้ง พื้นที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน พื้นที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา) (ไร่-งาน-ตร.วา)

31 มีนาคม 2564 30 กันยายน 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)
(พันบาท) (พันบาท)

กรรมสิทธิ์ในที่ดนิและอาคารคลังสินค้า
โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี้ ชลบุรี) 19-3-88.7 485,500                 486,094                 1.10                   19-3-88.7 485,500                 486,094                 1.16                   
ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2(A) 16-0-48.4 298,479                 275,800                 0.62                   16-0-48.4 298,479                 275,800                 0.66                   
ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ และถนนสายหนองคอ้-พนัเสด็จนอก
ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ วงันอ้ย 1 ถนนพหลโยธิน ตาํบลพยอม 81-1-0 1,452,300              1,655,798              3.75                   81-1-0 1,452,300              1,655,798              3.94                   
อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ วงันอ้ย 2 ถนนพหลโยธิน ตาํบลพยอม 26-2-42 380,399                 361,266                 0.82                   26-2-42 380,399                 361,266                 0.86                   
อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1(A) 41-2-60.8 602,080                 635,989                 1.44                   41-2-60.8 602,080                 635,989                 1.51                   
ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ และถนนสายหนองคอ้-พนัเสด็จนอก
ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1(B) ถนนสายปลวกแดง- 36-1-16.6 565,870                 505,205                 1.14                   36-1-16.6 565,870                 505,205                 1.20                   
วงัตาหิน ตาํบลปลวกแดง อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ศรีราชา ตาํบลบางพระ และตาํบลสุรศกัดิ์ 140-1-59.50 1,845,353              1,689,942              3.83                   111-3-46.70 1,501,647              1,346,236              3.20                   
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ แหลมฉบงั 1 ตาํบลหนองขาม 83-2-37.20 1,229,400              1,333,751              3.02                   83-2-37.20 1,229,400              1,333,751              3.17                   
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ แหลมฉบงั 2 ตาํบลหนองขาม 101-3-19.8 1,916,036              1,738,026              3.94                   101-3-19.8 1,916,036              1,738,026              4.13                   
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ พานทอง 1 ตาํบลพานทอง 13-2-11 241,280                 155,942                 0.35                   13-2-11 241,280                 155,942                 0.37                   
อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
6



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ประเภท ร้อยละของ ร้อยละของ
เงินลงทุน ที่ตั้ง พื้นที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน พื้นที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา) (ไร่-งาน-ตร.วา)

31 มีนาคม 2564 30 กันยายน 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)
(พันบาท) (พันบาท)

กรรมสิทธิ์ในที่ดนิและอาคารคลังสินค้า (ต่อ)
โครงการสหไทย พรอพเพอร์ตี้ แหลมฉบงั 3  K9 125-1-25 2,127,338              1,783,900              4.04                   125-1-25 2,127,338              1,783,900              4.25                   

   ถนนคูข่นานทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพมหานคร-พทัยา (ทล.7)
   ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บางนา ถนนเทพรัตน ตาํบลบางสมคัรและ 93-1-51 1,766,300              1,997,152              4.52                   93-1-51 1,766,300              1,997,152              4.75                   
ตาํบลบางววัคณารักษ ์อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา

โครงการห้องเยน็ CTD - วงันอ้ย ตาํบลชะแมบ อาํเภอวงันอ้ย 23-3-25.6 668,455                 641,698                 1.45                   23-3-25.6 668,455                 641,698                 1.53                   
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะ อยธุยา) โซน 2 19-0-65 294,000                 330,200                 0.75                   19-0-65 294,000                 330,200                 0.78                   
ถนนโรจนะ-วงันอ้ย ตาํบลอุทยั อาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 26-2-59 359,684                 359,303                 0.81                   26-2-59 359,684                 359,303                 0.85                   
ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะ ปราจีนบุรี) 17-0-99 342,546                 299,709                 0.68                   17-0-99 342,546                 299,709                 0.71                   
ถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตาํบลหวัหวา้ อาํเภอศรีมหาโพธิ
จงัหวดัปราจีนบุรี

14,575,020            14,249,775            32.26                 14,231,314            13,906,069            33.07                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
7



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ประเภท ร้อยละของ ร้อยละของ
เงินลงทุน ที่ตั้ง พื้นที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน พื้นที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา) (ไร่-งาน-ตร.วา)

31 มีนาคม 2564 30 กันยายน 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)
(พันบาท) (พันบาท)

สิทธิการใช้
สิทธิการเช่าที่ดนิและกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงาน

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โซน 2 ถนนโรจนะ-อุทยั ตาํบลบา้นชา้ง 16-1-15 189,000                 186,800                 0.42                   16-1-15 189,000                 186,800                 0.44                   
อาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหนึ่ง 7-2-0 80,900                   85,200                   0.19                   7-2-0 80,900                   85,200                   0.20                   
อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

                 269,900                  272,000                     0.61                  269,900                  272,000                     0.64 

สิทธิการเช่าที่ดนิและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า
โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บางนา ถนนเทพรัตน ตาํบลบางสมคัร 213-0-21 3,323,415              3,308,519              7.50                   213-0-21 3,323,415              3,308,519              7.86                   
และ ตาํบลบางววัคณารักษ ์อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา

              3,323,415               3,308,519                     7.50               3,323,415               3,308,519                     7.86 

สิทธิการเช่าที่ดนิและสิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนเอเชีย ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 17-3-44 201,900                 211,684                 0.48                   17-3-44 201,900                 211,684                 0.50                   
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถนนสายเทพรัตน ตาํบลพานทองและ 39-3-31 539,622                 542,777                 1.23                   39-3-31 539,622                 542,777                 1.29                   
หนองกะขะ อาํเภอพานทอง และตาํบลดอนหวัฬ่อ อาํเภอเมืองชลบุรี
จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ถนนสายหนองคอ้-แหลมฉบงั ตาํบลหนองขาม 14-0-18.50 186,600                 160,809                 0.36                   14-0-18.50 186,600                 160,809                 0.38                   
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 ถนนสายหนองคอ้-แหลมฉบงั ตาํบลบ่อวิน 9-0-94.2 104,800                 88,100                   0.20                   9-0-94.2 104,800                 88,100                   0.21                   
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ถนนสายฉะเชิงเทรา-สตัหีบ 22-3-12.20 406,742                 412,570                 0.93                   22-3-12.20 406,742                 412,570                 0.98                   
ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

              1,439,664               1,415,940                     3.20               1,439,664               1,415,940                     3.36 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ประเภท ร้อยละของ ร้อยละของ
เงินลงทุน                                                          ที่ตั้ง                                             หมายเหตุ พื้นที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน พื้นที่ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ไร่-งาน-ตร.วา) (ไร่-งาน-ตร.วา)

สิทธิการเช่าที่ดนิและสิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า
โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บางพลี 1 ถนนเทพรัตน 101-3-26.3 1,449,601                   1,335,054              3.02                   101-3-26.3 1,263,448              1,154,053              2.74                   
ตาํบลศรีษะจรเขใ้หญ่ อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บางพลี 2  ตาํบลบางเสาธง                         6 142-3-14.1 2,087,510                   2,087,509              4.73                   - -                        -                        -                     
อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บางพลี 3 ถนนเทพรัตน ตาํบลบางปลา 116-3-52.89 1,955,288                   1,918,850              4.35                   116-3-52.89 1,955,288              1,918,850              4.56                   
อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ

                    5,492,399               5,341,413                   12.10               3,218,736               3,072,903                     7.30 
รวมเงินลงทุนในอสังหาทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 43,366,896                 44,137,459            100.00               40,367,893            41,143,608            97.79                 

31 มีนาคม 2564 30 กันยายน 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)
(พันบาท) (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้ 9



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

31 มีนาคม 2564 30 กันยายน 2563
ประเภทเงินลงทุน/ ร้อยละของ ร้อยละของ
ผู้ออกตราสาร วนัครบกําหนด ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากประจํา

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 26 พฤศจิกายน 2563 -                           -                           -                           500,000                   500,000                   1.19                         

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 18 ธนัวาคม 2563 -                           -                           -                           226,022                   226,022                   0.54                         

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 29 มกราคม 2564 -                           -                           -                           200,000                   200,000                   0.48                         

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ -                           -                           -                           926,022                   926,022                   2.21                         

รวมเงินลงทุน 43,366,896              44,137,459              100.00                     41,293,915              42,069,630              100.00                     

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

(พันบาท) (พันบาท)

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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หมายเหตุ 2564 2563

รายได้จากการลงทุน
รายไดค่้าเช่าและบริการ 18 826,168                    723,376                    
รายไดด้อกเบ้ีย 18 1,174                        3,555                        
รายไดจ้ากการรับประกนัการมีผูเ้ช่า 18 30,500                      24,543                      
รายไดจ้ากการยดึเงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 5,320                        1,568                        
รายไดอ้ื่น 18 1,175                        443                           
รวมรายได้ 864,337                    753,485                    

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเช่าและบริการ 18 44,281 53,626
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต์ 18 97,074                      94,135                      
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 18 5,219                        4,920                        
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,782                        1,287                        
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 462                           525                           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 18 -                           2,910                        
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 8 3,069                        4,969                        
ตน้ทุนทางการเงิน 18 90,679                      76,632                      
รวมค่าใช้จ่าย 242,566                    239,004                    
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 621,771                    514,481                    

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 6 (7,438)                      -                           
รวมรายการขาดทุนสุทธิทีเ่กิดขึน้และยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน (7,438)                      -                           

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 614,333                    514,481                    

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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หมายเหตุ 2564 2563

รายได้จากการลงทุน
รายไดค่้าเช่าและบริการ 18 1,598,610                 1,477,615                 
รายไดด้อกเบ้ีย 18 2,884                        7,693                        
รายไดจ้ากการรับประกนัการมีผูเ้ช่า 18 56,363                      29,330                      
รายไดจ้ากการยดึเงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 6,277                        1,568                        
รายไดอ้ื่น 18 10,203                      443                           
รวมรายได้ 1,674,337                 1,516,649                 

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเช่าและบริการ 18 103,258                    145,467
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต์ 18 195,045                    180,554                    
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 18 10,438                      9,846                        
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3,065                        3,031                        
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 1,029                        1,000                        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 18 8,589                        5,251                        
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 8 7,785                        11,514                      
ตน้ทุนทางการเงิน 18 189,220                    163,001                    
รวมค่าใช้จ่าย 518,429                    519,664                    
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,155,908                 996,985                    

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 6 (5,152)                      -                           
รวมรายการขาดทุนสุทธิทีเ่กิดขึน้และยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน (5,152)                      -                           

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 1,150,756                 996,985                    

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

การเพิม่ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด
กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 1,155,908               996,985                  
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (5,152)                     -                          
การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 1,150,756               996,985                  
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 14 (988,810)                 (905,937)                 
หน่วยทรัสตท่ี์ออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด 13 2,805,168               3,139,799               

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 2,967,114               3,230,847               
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 29,974,649             27,489,179             
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 32,941,763             30,720,026             

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยทรัสต์
   (มูลค่าหน่วยละ 9.5363 บาท)
หน่วยทรัสต ์ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 / 2562 (พนัหน่วย) 2,822,387               2,602,387               
เพ่ิมข้ึน 13 241,000                  220,000                  
หน่วยทรัสต์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม (พนัหน่วย) 3,063,387               2,822,387               

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 1,150,756               996,985                  
ปรับกระทบรายการเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานให้เป็น
   เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใ ช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน
การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                          (3,114,571)              
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 926,022                  3,029,043               
การซ้ือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (2,812,850)              (2,134,920)              
การจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (8,901)                     -                          
การตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 7,785                      11,514                    
การลดลงในลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ 2,363                      24,573                    
การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีอ่ืน (1,944)                     (1,250)                     
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยอ่ื์น (12,384)                   (8,900)                     
การลดลงจากการประมาณการหน้ีสินรอจ่ายคืน (32,439)                   -                          
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (26,504)                   28,414                    
การเพ่ิมข้ึนในภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 6,223                      1,661                      
การเพ่ิมข้ึนในเงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 55,841                    49,650                    
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในหน้ีสินอ่ืน (24,853)                   143,162                  
ดอกเบ้ียรับ (2,884)                     (7,693)                     
รับดอกเบ้ีย 2,787                      8,192                      
(กลบัรายการ) หน้ีสงสยัจะสูญ 1,197                      (424)                        
ตน้ทุนทางการเงิน 189,220                  163,001
รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 5,152                      -                          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (575,413)                 (811,563)                 

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้น (5,001,122)              (3,146,000)              
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้น 2,143,132               2,050,000               
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 2,436,325               -                          
เงินสดจ่ายเพ่ิอชาํระเงินหุ้นกู้ (300,000)                 -                          
เงินสดรับจากการออกจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ 2,805,168               3,139,799               
จ่ายดอกเบ้ีย (180,564)                 (162,575)                 
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (988,810)                 (905,937)                 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 914,129                  975,287                  

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ขึน้สุทธิ 338,716                  163,724                  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้งวด 554,219                  305,160                  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินงวด 892,935                  468,884                  

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1   ลกัษณะของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
     เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 

2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3   การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4   ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
5   ความเส่ียงทางการเงิน 
6   เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
7   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8   ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
9   ก าไรสะสม 
10   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
11   สญัญาเช่า 
12   หุน้กู ้
13   ส่วนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
14   การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
15   ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
16   ส่วนงานด าเนินงาน 
17   ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 
18   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
19   ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
20   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของผูจ้ ัดการกองทรัสต์เม่ือวนัท่ี  
5 พฤษภาคม 2564 
 

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 วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 Frasers Property Thailand (International) Pte. Ltd. และส านักงานประกันสังคม เป็นผูถื้อ
หน่วยทรัสต์รายใหญ่ ซ่ึงถือหน่วยทรัสต์ร้อยละ 21.46% และ 11.09% ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต์ (30 กันยายน 
2563: Frasers Property Thailand (International) Pte. Ltd. และส านักงานประกันสังคม ร้อยละ 21.46 และ 12.16 
ตามล าดับ) 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ี
สมาคมบริษทัจัดการลงทุน (“สมาคม”) ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในกรณีเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทรัสตต์อ้งปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ทั้งน้ีการถือปฏิบติัตาม
แนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าว มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกองทรัสตแ์ละมีผลกระทบต่องบ
การเงินอยา่งมีสาระส าคญั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้น
การให้ขอ้มูลที่เ กี่ยวก ับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื ่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับข ้อมูลที่ได ้เคย
น าเสนอรายงานไปแล้ว งบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่ก ับงบการเงินของกองทรัสต์ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 
 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายบัญชี 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือ
ปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกองทรัสต ์ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการ
บญัชี วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ี
ไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เวน้แต่การใชว้ิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญั
ใหม่ท่ีใชใ้นการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 และ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 
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3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 กองทรัสต์ได้ถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก โดยปรับปรุงรายการ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้แนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ดงันั้น กองทรัสต์จึงไม่ปรับปรุง
ขอ้มูลท่ีน าเสนอส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 รายละเอียดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดก้ล่าวไว้
ในหมายเหตุขอ้ 3(ก) ถึงขอ้ 3(ง) 

 

ก. การบัญชีเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
ตามแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให้กองทรัสตว์ดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงไม่แตกต่าง
จากนโยบายการบญัชีเดิม และก าหนดให้วดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยรับรู้ดอกเบ้ีย
จ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกองทรัสตรั์บรู้ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสญัญาตามเกณฑค์งคา้ง  
 
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินของ
กองทรัสต ์
 

ข. การบัญชีเกีย่วกบัสัญญาเช่า 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 กองทรัสตถื์อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการบญัชีของสญัญาเช่า  
 
เดิมกองทรัสต์ในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญาเช่าในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  แนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให้กองทรัสต์
ต้องรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ทั้งน้ีหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่าหากไม่มีอตัราดอกเบ้ียตามนัยของ
สญัญา 
 
กองทรัสตใ์หเ้ช่าช่วงสินทรัพยบ์างรายการซ่ึงเดิมสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานและรับรู้รายไดค่้าเช่าและค่าเช่าจ่ายในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า ตามแนว
ปฏิบติัทางบญัชี สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้ตามสญัญาเช่าแสดงรายการเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและ 
วดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรม กองทรัสตไ์ดท้บทวนการจดัประเภทสัญญาให้เช่าช่วงโดยอา้งอิงจากสินทรัพย์
สิทธิการใชแ้ทนสินทรัพยอ์า้งอิง ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่วกบัสัญญาเช่า (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึน 186,153 
หน้ีสินอ่ืนลดลง 799 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึน (186,952) 

 
การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดินและสญัญาค่าบริการส่วนกลางท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 294,599 
หัก สญัญาค่าบริการส่วนกลางท่ีบอกเลิกไม่ได ้ (24,419) 
 270,180 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม  
 ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563   186,952 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 186,952 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  3.18 
 

ค. ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสีย 
 
แนวปฏิบัติทางบัญชีก าหนดให้กองทรัสต์รับรู้ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียท่ีเกิดข้ึนตั้ งแต่ว ันท่ี   
1 มกราคม 2563 เป็นรายการหกัออกจากทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งจ านวน ส าหรับค่าใชจ่้ายรอการตดั
บญัชีท่ีเกิดก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทรัสต์สามารถทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายการบญัชีเดิม  
(ดูหมายเหตุขอ้ 8) 

 
ง. การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่ายติุธรรม คือ ประมาณการราคาส าหรับรายการท่ี
เกิดข้ึนในสภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือการโอนหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดั
มูลค่ายุติธรรมภายใตส้ภาพปัจจุบนัของตลาด เดิมมูลค่ายุติธรรมหมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือโอนหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทาง
บญัชีไดก้ าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรม กองทรัสตจึ์งเปิดเผยเพิ่มเติมดงัท่ีกล่าวในหมาย
เหตุขอ้ 17 
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4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 
 

ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้ประเทศไทยและหลายประเทศไดป้ระกาศมาตรการ
ป้องกนัหลายประการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลา
การประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบ
เศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินคา้ตลอดจนผลการด าเนินงานของหลายกิจการในวงกวา้ง ทั้งน้ีผูจ้ดัการ
กองทรัสตมี์การติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด ในการควบคุมใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้โดยกองทรัสตไ์ดมี้การผ่อนผนัในเร่ืองการช าระค่าเช่าให้กบัผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบซ่ึงไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุดลง ท าให้เกิด
ความไม่แน่นอนในประมาณการผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  
 

5 ความเส่ียงทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กองทรัสตบ์ริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 
 
ความเส่ียงด้านเครดิต 
 
กองทรัสต์มีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทาง
การเงิน เน่ืองจากกองทรัสตมี์ลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
กองทรัสตจึ์งไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเกบ็หน้ี 
 
ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกองทรัสต ์หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตามเคร่ืองมือ
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้และเงินลงทุน
ในตราสารหน้ีของกองทรัสต ์
 
ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 
ณ วนัท่ีรายงานไม่พบวา่มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคา
ตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

22 

ลกูหนีจ้ากการให้เช่าและบริการ 
 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของกองทรัสต์ได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย  
อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความ
เส่ียงของการผดินดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู ่
 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ก าหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่แต่ละรายก่อนท่ี
กองทรัสตจ์ะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขมาตรฐานในการช าระเงิน 
 
ตารางท่ีแสดงไวด้้านล่างให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ส าหรับลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าและบริการ 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ลูกหน้ีจากการ  ค่าเผือ่ผลขาดทุน 

 ใหเ้ช่าและบริการ  จากการดอ้ยค่า 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 10,235  - 
รายไดค้า้งรับภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน 131,347  - 
เกินก าหนดช าระ    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 19,268  - 
3 - 6 เดือน 2,390  179 
มากกวา่ 6 เดือน 16,182  6,332 

ลูกหน้ีท่ีอยูใ่นขั้นตอนการฟ้องร้อง ด าเนินคดี 68,912  68,912 
 248,334  75,423 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (75,423)   
สุทธิ 172,911   
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ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563  (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  17,750 
เกินก าหนดช าระ   

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  35,998 
3 - 6 เดือน  6,879 
มากกวา่ 6 เดือน  69,068 

  129,695 
หัก ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  (74,226) 
สุทธิ  55,469 
รายไดค้า้งรับภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน  121,002 
รวม  176,471 

 
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นของลกูหน้ีค่าเช่า (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563   74,226 
เพิ่มข้ึน  1,197 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564  75,423 

 
อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่าน้ีคูณกบั
สเกลแฟคเตอร์เพื่อสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดท่ีเก็บขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและมุมมองของกองทรัสตท่ี์มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
 
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลีย่น 
 
กองทรัสต์ไม่มีสินทรัพย์หรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน 
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ความเส่ียงด้านตลาด 
 
กองทรัสตมี์ความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน และตราสารหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุน
ดงักล่าวข้ึนอยู่กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์
ดงักล่าวอาจมีผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
ประเภทธุรกิจของผูอ้อกตราสารวา่มีความสมัพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนัอาจท าใหร้าคาของ
ตราสารเพิ่มข้ึนหรือลดลงได ้
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

 
ตารางต่อไปน้ีไดส้รุปความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของกองทรัสต ์ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม และ
จ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย 
 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 
 มีอตัราดอกเบ้ีย    
 ปรับข้ึนลงตาม มีอตัราดอกเบ้ีย ไม่มีอตัรา  
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน อตัราตลาด คงท่ี ดอกเบ้ีย รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564     

สินทรัพย์     
เงินฝากธนาคาร 885,380 - 7,476 892,856 

หน้ีสิน     
เงินกูย้มืระยะยาว 2,436,469 - - 2,436,469 
หุน้กู ้ - 8,338,370 - 8,338,370 

 
การบริหารความเส่ียง 
 

กองทรัสต์บริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 
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6 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยส์ าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 หมายเหต ุ 2564  2563 
  (พันบาท) 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ราคาทุน     
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์น้งวด  40,367,893  35,368,950 
บวก เพิ่มข้ึนจากการปรับปรุงการบญัชีเก่ียวกบัสญัญาเช่า 3ข 186,153  - 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์น้งวด     
(ปรับปรุง)  40,554,046  35,368,950 
บวก เพิ่มข้ึนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์     
   ระหวา่งงวด 4 2,812,850   2,134,920 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ส้ินงวด  43,366,896  37,503,870 

     
ก าไรสุทธิที่ยงัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
   และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

    

ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์     
   และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยต์น้งวด  775,715  1,680,423 
บวก ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์     
   และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งงวด  (5,152)  - 
ก าไรสุทธิที่ยงัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์     
   และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ส้ินงวด  770,563  1,680,423 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ส้ินงวด  44,137,459  39,184,293 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีดงัน้ี 
 
 หมายเหตุ 2564 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์สิทธิการใช้    
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563  8,255,516 
เพิ่มข้ึน 18 2,082,357 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม  10,337,873 

 
สัญญาท่ีส าคัญท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
มีดงัต่อไปน้ี 

 

ตามท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์ม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัการลงทุนในโรงงาน
และคลงัสินคา้จากบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน), บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 
อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด และสิทธิการเช่าช่วงจากกิจการแห่งหน่ึง โดยเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 
กองทรัสต์ได้ท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารคลังสินค้าเป็นระยะเวลา 19 ปีจากกิจการแห่งหน่ึง โดยบริษทั  
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั (“FPIT”) ซ่ึงเดิมเป็นผูเ้ช่าช่วงทรัพยจ์ากกิจการแห่งหน่ึง
ไดต้กลงยกเลิกสญัญาเช่าช่วงเพื่อใหก้องทรัสตส์ามารถเขา้ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงจากกิจการไดโ้ดยตรงโดยตกลง
มูลค่าของสิทธิการเช่าช่วงตามสัญญารวมทั้งส้ิน 2,061.88 ลา้นบาท ซ่ึงกองทรัสตช์ าระและจดทะเบียนสิทธิการเช่า
แลว้เสร็จในวนัท่ี 29 มกราคม 2564 ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสญัญา (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 

 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 30 กนัยายน 2563 กองทรัสตมี์เงินฝากธนาคาร ดงัน้ี 
  

อตัราดอกเบ้ีย     
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2564  2563  2564  2563  

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินสดในมือ -  -  79  85 

เงินฝากกระแสรายวัน        
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) -  -  7,476  7,087 
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อตัราดอกเบ้ีย     

 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2564  2563  2564  2563  

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินฝากออมทรัพย์        
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 0.125  0.125 - 0.500  41,975  102,453 
ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 0.43  0.40 - 1.00  843,405  444,594 
รวม     892,935  554,219 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกองทรัสต ์ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 30 กนัยายน 2563 เป็นสกุล
เงินบาท 

 
8 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 2564  2563 
 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 / 2562 29,200  50,705 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด  (7,785)  (11,514) 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 21,415  39,191 

 
หากกองทรัสตต์อ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ านวน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กองทรัสต์
จะมีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิคงเหลือเท่ากบั 32,920.35 ลา้นบาท และมีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยคงเหลือเท่ากบั 
10.7463 บาทต่อหน่วย  
 

  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ก าไรสะสม 
 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 / 2562 1,661,227  2,315,557 
ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 1,155,908  996,985 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (5,152)  - 
การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (988,810)  (905,937) 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 1,823,173  2,406,605 

 
10 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ 31 มีนาคม 2564 และ 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 
 31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2564  2563  

(พันบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั -  2,856,154 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสุทธิจากค่าธรรมเนียม 
   การใชสิ้นเช่ือ 

   

   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 2,436,469  - 
หุน้กู ้    
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 8,338,370  8,638,266 
รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้หมุนเวยีน 10,774,839  11,494,420 

 
ณ วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 กองทรัสต์ได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจ านวน 
2,550.00 ลา้นบาท โดยเบิกใชจ้  านวนทั้งส้ิน 2,442.70 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามอายสุญัญา 4 ปี และช าระ
ดอกเบ้ียทุก 3 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา เงินกูย้ืมระยะยาว
ดงักล่าวขา้งตน้ไดมี้เง่ือนไขและขอ้จ ากดับางประการ อนัไดแ้ก่ การก าหนดอตัราส่วนทางการเงิน ขอ้จ ากดัเร่ืองการ
ก่อหน้ี หรือก่อภาระผูกพนัใดๆ เวน้แต่เป็นเร่ืองปกติทางพาณิชยห์รือเป็นเร่ืองปกติในการท าธุรกรรมประเภทนั้น 
ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์มีเงินกู้ยืมระยะสั้ นกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทั้ งส้ิน 2,856.15  
ลา้นบาทมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นระยะเวลา 1 ปี และช าระดอกเบ้ียทุกเดือน เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวขา้งตน้ได้
มีขอ้จ ากดับางประการตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 

 
11 สัญญาเช่า 

 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน      
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,950  - 
ค่าเช่าจ่าย -  4,442 

 
12 หุ้นกู้ 

 
     จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 

ประเภท อตัรา   วนัท่ีครบ 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 

หุน้กู ้ ดอกเบ้ีย อาย ุ วนัท่ีออกหุน้กู ้ ก าหนด 2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ) (ปี)   (หน่วย)  (พันบาท) 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 
คร้ังท่ี 1/2560           
  - ชุดท่ี 2 4.18 7 5 เมษายน 2560 5 เมษายน 2567 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 
     1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 
            
คร้ังท่ี 1/2561           
  - ชุดท่ี 1 2.50 3 28 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2564 1,800,000  1,800,000  1,800,000  1,800,000 
  - ชุดท่ี 2 2.97 4 28 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2565 300,000  300,000  300,000  300,000 
  - ชุดท่ี 3 3.65 7 28 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2568 380,000  380,000  380,000  380,000 
  - ชุดท่ี 4 4.06 10 28 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2571 1,260,000  1,260,000  1,260,000  1,260,000 
     3,740,000  3,740,000  3,740,000  3,740,000 
            
            
            
            



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

30 

     จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
ประเภท อตัรา   วนัท่ีครบ 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 

หุน้กู ้ ดอกเบ้ีย อาย ุ วนัท่ีออกหุน้กู ้ ก าหนด 2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ) (ปี)   (หน่วย)  (พันบาท) 

คร้ังท่ี 2/2561           
  - ชุดท่ี 5 2.78 2 19 ธนัวาคม 2561  19 ธนัวาคม 2563 -  300,000  -  300,000 
  - ชุดท่ี 6 3.14 3 19 ธนัวาคม 2561 19 ธนัวาคม 2564 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 
  - ชุดท่ี 7 4.19 10 19 ธนัวาคม 2561 19 ธนัวาคม 2571 600,000  600,000  600,000  600,000 
     1,600,000  1,900,000  1,600,000  1,900,000 
คร้ังท่ี 1/2562           
  - ชุดท่ี 1 2.63 4 8 สิงหาคม 2562 8 สิงหาคม 2566 500,000  500,000  500,000  500,000 
  - ชุดท่ี 2 3.14 7 8 สิงหาคม 2562 8 สิงหาคม 2569 500,000  500,000  500,000  500,000 
     1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 
คร้ังท่ี 1/2563           
  - ชุดท่ี 1 3.00 7 3 เมษายน 2563 3 เมษายน 2570 450,000  450,000  450,000  450,000 
  - ชุดท่ี 2 3.30 10 3 เมษายน 2563 3 เมษายน 2573 550,000  550,000  550,000  550,000 
     1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 

รวม     8,340,000  8,640,000  8,340,000  8,640,000 
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี  -  -  (1,630)  (1,734) 

รวมหุ้นกู้    8,340,000  8,640,000  8,338,370  8,638,266 

 
ดอกเบ้ียของหุน้กูมี้ก าหนดช าระทุกหกเดือน  
 

หุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้ไดก้ าหนดขอ้จ ากดับางประการ เช่น ขอ้จ ากดัเร่ืองการก าหนดอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อมูลค่า
สินทรัพย์รวมในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ณ ส้ินงวดบัญชีรายปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ข้อจ ากัดเร่ืองการละเว้น 
การกูย้มื ขอ้จ ากดัเร่ืองการก่อหน้ี หรือก่อภาระผกูพนัใดๆ เวน้แต่เป็นเร่ืองปกติทางพาณิชยห์รือเป็นเร่ืองปกติในการ
ท าธุรกรรมประเภทนั้น 
 

  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 2564  2563 

   วันที่ 31 มีนาคม จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
 (พันหน่วย / พนับาท)  (พันหน่วย / พนับาท) 
ทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 3,063,387  31,118,590  2,822,387  28,313,422 

        
หน่วยทรัสตต์น้งวด ณ 1 ตุลาคม 2563 / 2562 2,822,387  28,313,422  2,602,387  25,173,623 
ออกหน่วยทรัสตใ์หม่ 241,000  2,805,168  220,000  3,139,799 
หน่วยทรัสต์ส้ินงวด ณ 31 มีนาคม 3,063,387  31,118,590  2,822,387  28,313,422 

 
14 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 

 
 

วนัท่ีอนุมติั 

 
 

วนัท่ีจ่าย 

อตัราการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน
ต่อหน่วยทรัสต ์

 
 

จ านวนเงิน 
   (บาท) (พันบาท) 

1 กรกฎาคม 2563 - 30 กนัยายน 2563 4 พฤศจิกายน 2563 2 ธนัวาคม 2563 0.1680 474,161 
1  ตุลาคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563 2 กมุภาพนัธ์ 2564 3 มีนาคม 2564 0.1680 514,649 

    988,810 

 
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 กมุภาพนัธ์ 2563 11 มีนาคม 2563 0.1670 471,338 

    905,937 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
 
กองทรัสตไ์ดซ้ื้อขายเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก
ธนาคารเป็นจ านวน 2,812.85 ลา้นบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5.90 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (2563: 
จ านวน 1,619.47 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5.56 ต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ระหว่างงวด) 
 

16 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 

 
17 ข้อมูลเกีย่วกบัระดบัและวธีิวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

 

การประมาณมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทรัสต์
ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องไดก้องทรัสต์
จะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ี
สามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูล
ระดบั ท่ี 1) 

• ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่  
ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

• ข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลท่ี 
ไม่สามารถสงัเกตได)้ (ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

 (พันบาท) 
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม -  -  44,137,459  44,137,459 
เงินกูย้มืระยะยาว -  2,436,469  -  2,436,469 
หุน้กู ้ -  8,338,370  -  8,338,370 

 
เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาวา่มีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการ
อา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุน
จากขอ้มูลท่ีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยูใ่น
กลุ่มน่าลงทุนและอนุพนัธ์ในตลาดซ้ือขายกนัโดยตรง 
 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรมท่ีถูกจดัประเภทในระดบัท่ี 3 มีขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีไม่สามารถสงัเกตได้
เน่ืองจากมีการซ้ือขายไม่บ่อยนกั 

 
  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม  2564  2563  
 (พันบาท) 

รายได้     
รายไดค่้าเช่าและบริการ     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 จ  ากดั  40  41 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั  33  34 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จ  ากดั  26  25 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  4  18 
รวม  103  118 
     

รายไดด้อกเบ้ีย     
   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  82  245 

     

รายไดจ้ากการรับประกนัการมีผูเ้ช่า     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  15,445  2,087 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  394  - 
รวม  15,839  2,087 
     

รายไดอ่ื้น     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  4  10 
     
ซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  380,894  - 
     

ค่าใช้จ่าย     

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต ์     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์     
      (ประเทศไทย) จ ากดั  97,074  94,136 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม  2564  2563  
 (พันบาท) 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี     
   บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  5,219  4,920 
     
ค่าบริการส่วนกลาง     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  8,320   7,212 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  6  185 
รวม  8,326  7,397 
     
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  4,473  1,843 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  -  1,048 

รวม  4,473  2,891 

     
ค่าสาธารณูปโภค     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  8  11 

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

     
ค่าบริการอ่ืนๆ     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  60  65 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  448  7 

รวม  508  72 

     
ตน้ทุนทางการเงิน     
   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  13,935  4,915 

   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  1,462  - 
รวม  15,397  4,915 

 
  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2564  2563  
 (พันบาท) 

รายได้     
รายไดค่้าเช่าและบริการ     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 6 จ  ากดั  81  81 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั  58  52 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้เพาเวอร์ 11 จ  ากดั  50  44 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  19  22 
รวม  208  199 

     

รายไดด้อกเบ้ีย     
   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  122  427  

    
รายไดจ้ากการรับประกนัการมีผูเ้ช่า     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  29,537  3,347 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  2,105  1,645 
รวม  31,642  4,992 

     
รายไดอ่ื้น     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  15  14 

     
ซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  380,894  - 

     
ค่านายหนา้จ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยรั์บรู้เป็นตน้ทุน 
   ของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์

    

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

     

     

     



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2564  2563  
 (พันบาท) 

ค่าใช้จ่าย     
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต ์     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์     
      (ประเทศไทย) จ ากดั  195,045  180,554 

     
ค่าธรรมเนียมทรัสตี     
   บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  10,438  9,846 

     
ค่าบริการส่วนกลาง     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  17,066  14,564 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  93  323 
รวม  17,159  14,887 

     
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  7,603  6,792 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  349  2,095 
รวม  7,952  8,887 

     
ค่าสาธารณูปโภค     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  36  17 

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

     
ค่าบริการอ่ืนๆ     
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  2,373  507 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  480  213 
รวม  2,853  720 

     



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2564  2563  
 (พันบาท) 

ตน้ทุนทางการเงิน     
   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  42,693  9,884 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั  2,950  - 
รวม  45,643  9,884 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2564  2563  

(พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    
   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 49,451  109,540 

    

ลูกหน้ีจากการให้เช่าและบริการ    
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั 4,789  5,982 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 246  570 
รวม 5,035  6,552 
    

ดอกเบี้ยค้างรับ    
   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 85  43 
    

ลูกหน้ีอื่น    
   กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท 1,620  1,620 
    
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า    
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั -  2,238 
    
เงินกู้ยมืระยะส้ัน    
   ดูหมายเหตุขอ้ 10    

    
    



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2564  2563  

(พันบาท) 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต์ค้างจ่าย    
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์    
      (ประเทศไทย) จ ากดั 38,650  44,276 
    
ค่าธรรมเนียมทรัสตีค้างจ่าย    
   บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 1,843  1,720 
    
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ  ากดั 6,258  8,793 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 133  1,081 
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์    
      (ประเทศไทย) จ ากดั -  4,241 
รวม 6,391  14,115 
    
ดอกเบี้ยค้างจ่าย    
   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 7,510  7,912 

    
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 

    
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า    
   บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั 181,001  - 

    
หุ้นกู้    
   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 433,800  443,800 

    
    



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2564  2563  

(พันบาท) 
ภาระผกูพนักบักจิการที่เกีย่วข้องกนั    

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญา 
   เช่าช่วงที่ดนิและสัญญาค่าบริการส่วนกลางที่บอกเลิกไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 17,206  28,437 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี -  43,542 
หลงัจากหา้ปี -  222,620 
รวม  17,206  294,599 

 
กองทรัสตท์ าสญัญาบริการส่วนกลางกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง สญัญามีระยะเวลา 5 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2564 
 
สัญญาที่ส าคญั มีดงัต่อไปนี ้
 
สัญญาท่ีท ากับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 
ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
 
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 กองทรัสต์ได้ท าสัญญาซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี  
โลจิสติกส์ พาร์ค (ศรีราชา) ต าบลสุรศกัด์ิ อ  าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี กบับริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) จ ากัด โดยคู่สัญญาตกลงราคาทรัพย์สินตามสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 343.13 ล้านบาท  
ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา 
 
เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 กองทรัสตไ์ดท้ าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้เป็นระยะเวลา 19 ปีจากกิจการ
แห่งหน่ึง โดยบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด (“FPIT”) ซ่ึงเดิมเป็นผูเ้ช่า
ช่วงทรัพยจ์ากกิจการแห่งหน่ึงไดต้กลงยกเลิกสัญญาเช่าช่วงเพื่อใหก้องทรัสตส์ามารถเขา้ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วง
จากกิจการแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 6) 
 
 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 กองทรัสตไ์ดท้ าสัญญาซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ (ไฮเทค)
และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยธุยา กบับริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยคู่สัญญา
ตกลงราคาทรัพยสิ์นตามสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 380.89 ลา้นบาท ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุใน
สญัญา 
 
การรับประกันรายได้ 
 
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั ตกลงท่ีจะรับประกนัรายไดก้บักองทรัสต ์โดย 
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั ตกลงชดเชยค่าเช่าและค่าบริการของพื้นท่ีเช่าท่ี
ว่าง ส าหรับพื้นท่ีเช่าส่วนท่ีเหลือท่ีว่าง หรือพื้นท่ีเช่าท่ีมีอตัราค่าเช่าและค่าบริการรวมทั้งค่าบริการส่วนกลางนอ้ยกวา่
อตัราค่าเช่าท่ีรับประกนัส าหรับทรัพยสิ์นท่ีขายแก่กองทรัสต์เป็นระยะเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วนัโอนกรรมสิทธ์ิ 
หรือนบัตั้งแต่วนัโอนกรรมสิทธ์ิจนถึงวนัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ท าสัญญาบริการลูกคา้กบัผูเ้ช่ารายยอ่ย (ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็น
กบัผูเ้ช่ารายยอ่ยรายเดิมหรือผูเ้ช่ารายยอ่ยรายใหม่ก็ตาม) โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการท่ีรับประกนัเป็นอตัราท่ีตกลง
ตามสัญญา 

 
19 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

 31 มีนาคม  30 กนัยายน 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญา 
   ค่าบริการส่วนกลางที่บอกเลกิไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 1,680  - 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 8,400  - 
หลงัจากหา้ปี 21,280  - 
รวม  31,360  - 

 
กองทรัสตท์ าสญัญาบริการส่วนกลางกบักิจการแห่งหน่ึง สญัญามีระยะเวลา 19 ปี ส้ินสุดเดือนพฤศจิกายน 2582 
 

  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการไดมี้มติ
อนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นผลประโยชน์ตอบแทนในอตัราหน่วยละ 0.168 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 514.65 ลา้นบาท 
ผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวจะจ่ายใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตใ์นเดือนมิถุนายน 2564 
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