
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ คณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
     (ผู้จัดการกองทรัสต์) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และ     
งบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาล) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่ออุตสาหกรรม 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ซ่ึงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป  
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 

 
 
 

(นาฎศศิน วฒันไพศาล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 10767 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
3 พฤษภาคม 2565 
 

 



31 มีนาคม 30 กนัยายน

หมายเหตุ 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์

เงินลงทุนทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน -                           300,000                   

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

   อสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 3 44,528,475              44,758,330              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4, 11 647,905                   800,057                   

ลูกหนีค่าเช่าและบริการ 5, 11 136,594                   130,695                   

ดอกเบียคา้งรับ 11 410                          920                          

ลูกหนีอืน 11 433                          3,899                       

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 8,968                       15,174                     

สินทรัพยอื์น 61,945                     56,953                     

รวมสินทรัพย์ 45,384,730              46,066,028              

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี

งบแสดงฐานะการเงนิ

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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31 มีนาคม 30 กนัยายน

หมายเหตุ 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิน

เงินกูย้มืระยะสนั 6 550,000                   800,000                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11 56,440                     79,871                     

ดอกเบียคา้งจา่ย 11 94,000                     99,314                     

ภาษีหัก ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 27,770                     27,141                     

เงินมดัจาํรับค่าเช่าและบริการ 11 1,147,454                1,163,241                

หนีสินตามสัญญาเช่า 6, 11 177,534                   183,927                   

เงินกูย้มืระยะยาว 6 1,295,812                1,737,644                

หุน้กู้ 6, 7, 11 9,033,429                9,034,419                

หนีสินอืน 34,541                     29,539                     

รวมหนีสิน 12,416,980              13,155,096              

สินทรัพย์สุทธิ 32,967,750              32,910,932              

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน 29,213,378              29,213,378              

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 8 31,118,590              31,118,590              

กาํไรสะสม 9 1,849,160                1,792,342                

สินทรัพย์สุทธิ 32,967,750              32,910,932              

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.7618                   10.7433                   

จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วันสินงวด / ปี (พันหน่วย) 3,063,387                3,063,387                

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

 

5



ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน 

ประเภท ร้อยละของ ร้อยละของ

เงินลงทุน ทตีัง  พืนทใีห้เช่า ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน พืนทใีห้เช่า ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ตารางเมตร) (ร้อยละ) (ตารางเมตร) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุข้อ 3)

กรรมสิทธใินทีดนิและอาคารโรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ระยอง ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 81,750             1,980,491                  2,145,319                  4.82                                 81,750 1,980,491                  2,145,319                  4.76                   

ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

นิคมอุตสาหกรรมปินทอง 1 ถนนสายหนองคอ้-แหลมฉบงั ตาํบลหนองขาม 39,250             917,000                     976,289                     2.19                                 39,250 917,000                     976,289                     2.17                   

อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปินทอง 2 ถนนสายหนองคอ้-แหลมฉบงั ตาํบลหนองขาม 12,300             299,180                     305,000                     0.69                                 12,300 299,180                     305,000                     0.68                   

อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปินทอง 3 ถนนสายหนองคอ้-แหลมฉบงั ตาํบลบ่อวนิ 33,225             859,035                     828,750                     1.86                                 33,225 859,035                     828,750                     1.84                   

และตาํบลบึง อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนสายเอเชีย ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 100,128           2,135,870                  2,357,066                  5.29                               100,128 2,135,870                  2,356,753                  5.23                   

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ-วงันอ้ย ตาํบลบา้นชา้ง และตาํบลอุทยั 134,832           2,843,606                  3,029,655                  6.80                               134,832 2,843,510                  3,027,508                  6.72                   

อาํเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

นิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 18,300             505,288                     499,212                     1.12                                 18,300 505,288                     499,212                     1.11                   

ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ชลบุรี ถนนเทพรัตน ตาํบลบา้นเก่า ตาํบลพานทอง 246,975           6,288,020                  7,058,596                  15.85                             246,975 6,288,020                  7,058,596                  15.67                 

และตาํบลหนองกะขะ อาํเภอพานทอง และตาํบลดอนหวัฬ่อ

อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมสรยทุธ ตาํบลคลองจิก 32,300             730,912                     723,148                     1.63                                 32,300 730,912                     723,148                     1.60                   

อาํเภอบางประอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขมุวิท ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 40,325             919,216                     1,058,173                  2.38                                 40,325 919,216                     1,058,173                  2.35                   

จงัหวดัสมุทรปราการ

เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหนึง 48,875             1,061,908                  1,095,564                  2.46                                 51,500 1,113,107                  1,153,164                  2.56                   

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั 1,300               39,887                       39,887                       0.09                                   1,300 39,887                       39,887                       0.08                   

กรุงเทพมหานคร

789,560           18,580,413                20,116,659                45.18                 792,185           18,631,516                20,171,799                44.77                 

31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 30 กนัยายน 2564

(พันบาท) (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน 

ประเภท ร้อยละของ ร้อยละของ

เงินลงทุน ทตีัง  พืนทใีห้เช่า ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน พืนทใีห้เช่า ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ตารางเมตร) (ร้อยละ) (ตารางเมตร) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุข้อ 3)

31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 30 กนัยายน 2564

(พันบาท) (พันบาท)

กรรมสิทธใินทีดนิและอาคารคลงัสินค้า

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี ชลบุรี) 19,650             485,500                     534,848                     1.20                   19,650             485,500                     534,848                     1.19                   

ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อีสเทิร์นซีบอร์ด 2(A) 15,800             298,478                     250,899                     0.56                   15,800             298,478                     250,899                     0.56                   

ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ และถนนสายหนองคอ้-พนัเสด็จนอก

ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี วงันอ้ย 1 ถนนพหลโยธิน ตาํบลพยอม 89,616             1,893,633                  2,107,249                  4.73                   89,616             1,893,633                  2,107,249                  4.68                   

อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี วงันอ้ย 2 ถนนพหลโยธิน ตาํบลพยอม 19,600             380,400                     361,000                     0.81                   19,600             380,400                     361,000                     0.80                   

อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อีสเทิร์นซีบอร์ด 1(A) 35,430             602,080                     598,835                     1.35                   35,430             602,080                     598,835                     1.33                   

ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ และถนนสายหนองคอ้-พนัเสด็จนอก

ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อีสเทิร์นซีบอร์ด 1(B) ถนนสายปลวกแดง- 28,968             565,870                     501,197                     1.13                   28,968             565,870                     501,197                     1.11                   

วงัตาหิน ตาํบลปลวกแดง อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ศรีราชา ตาํบลบางพระ และตาํบลสุรศกัดิ 99,768             1,845,352                  1,707,574                  3.84                   99,768             1,845,352                  1,707,574                  3.79                   

อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี แหลมฉบงั 1 ตาํบลหนองขาม 69,404             1,229,400                  1,373,285                  3.08                   69,404             1,229,400                  1,373,285                  3.05                   

อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี แหลมฉบงั 2 ตาํบลหนองขาม 81,700             1,916,036                  1,717,788                  3.86                   81,700             1,916,036                  1,717,788                  3.81                   

อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี พานทอง 1 ตาํบลพานทอง 10,600             241,280                     148,801                     0.33                   10,600             241,280                     148,801                     0.33                   

อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี

โครงการสหไทย พรอพเพอร์ตี แหลมฉบงั 3 K9 80,012             2,127,338                  1,724,896                  3.87                   80,012             2,127,338                  1,724,896                  3.83                   

   ถนนคูข่นานทางหลวงพเิศษสายกรุงเทพมหานคร-พทัยา (ทล.7)

   ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน 

ประเภท ร้อยละของ ร้อยละของ

เงินลงทุน ทตีัง  พืนทใีห้เช่า ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน พืนทใีห้เช่า ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ตารางเมตร) (ร้อยละ) (ตารางเมตร) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุข้อ 3)

31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 30 กนัยายน 2564

(พันบาท) (พันบาท)

กรรมสิทธใินทีดนิและอาคารคลงัสินค้า (ต่อ)

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี บางนา ถนนเทพรัตน ตาํบลบางสมคัรและ 81,175             1,776,842                  1,976,173                  4.44                   81,175             1,776,762                  1,976,173                  4.39                   

ตาํบลบางววัคณารักษ ์อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา

โครงการห้องเยน็ CTD - วงันอ้ย ตาํบลชะแมบ อาํเภอวงันอ้ย 18,354             668,455                     657,746                     1.48                   18,354             668,455                     657,746                     1.46                   

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะ อยธุยา) โซน 2 18,324             294,000                     315,400                     0.71                   18,324             294,000                     315,400                     0.70                   

ถนนโรจนะ-วงันอ้ย ตาํบลอุทยั อาํเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

นิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 20,700             359,684                     348,900                     0.78                   20,700             359,684                     348,900                     0.77                   

ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะ ปราจีนบุรี) 14,832             342,546                     285,200                     0.64                   14,832             342,546                     285,200                     0.62                   

ถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตาํบลหวัหวา้ อาํเภอศรีมหาโพธิ

จงัหวดัปราจีนบุรี

703,933           15,026,894                14,609,791                32.81                 703,933           15,026,814                14,609,791                32.42                 

สิทธิการใช้

สิทธิการเช่าทีดนิและกรรมสิทธใินอาคารโรงงาน

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โซน 2 ถนนโรจนะ-อุทยั ตาํบลบา้นชา้ง 10,900             189,000                     174,600                     0.39                   10,900             189,000                     174,600                     0.39                   

อาํเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหนึง 5,000               80,900                       79,300                       0.18                   5,000               80,900                       79,300                       0.18                   

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

15,900             269,900                     253,900                     0.57                   15,900             269,900                     253,900                     0.57                   

สิทธิการเช่าทีดนิและกรรมสิทธใินอาคารคลงัสินค้า

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี บางนา ถนนเทพรัตน ตาํบลบางสมคัร 177,085           3,342,302                  3,043,015                  6.83                   177,085           3,341,020                  3,043,015                  6.75                   

และ ตาํบลบางววัคณารกัษ ์อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา

177,085           3,342,302                  3,043,015                  6.83                   177,085           3,341,020                  3,043,015                  6.75                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี

งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน 

ประเภท ร้อยละของ ร้อยละของ

เงินลงทุน ทตีัง  พืนทใีห้เช่า ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน พืนทใีห้เช่า ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ตารางเมตร) (ร้อยละ) (ตารางเมตร) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุข้อ 3)

31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 30 กนัยายน 2564

(พันบาท) (พันบาท)

สิทธิการเช่าทีดนิและอาคารโรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนเอเชีย ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 11,700             201,900                     202,078                     0.45                   11,700             201,900                     202,078                     0.45                   

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ชลบุรี ถนนสายเทพรัตน ตาํบลพานทองและ 24,250             539,622                     493,625                     1.11                   24,250             539,622                     493,625                     1.10                   

หนองกะขะ อาํเภอพานทอง และตาํบลดอนหวัฬ่อ อาํเภอเมืองชลบุรี

จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปินทอง 2 ถนนสายหนองคอ้-แหลมฉบงั ตาํบลหนองขาม 8,725               186,600                     160,100                     0.36                   8,725               186,600                     160,100                     0.36                   

อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปินทอง 3 ถนนสายหนองคอ้-แหลมฉบงั ตาํบลบ่อวนิ 4,875               104,800                     83,400                       0.19                   4,875               104,800                     83,400                       0.19                   

อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ระยอง ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 18,650             406,742                     378,777                     0.85                   18,650             406,742                     378,777                     0.83                   

ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

68,200             1,439,664                  1,317,980                  2.96                   68,200             1,439,664                  1,317,980                  2.93                   

สิทธิการเช่าทีดนิและอาคารคลงัสินค้า

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี บางพลี 1 ถนนเทพรัตน 76,477             1,449,601                  1,392,115                  3.13                   76,477             1,449,601                  1,398,509                  3.10                   

ตาํบลศรีษะจรเขใ้หญ่ อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี บางพลี 2 ตาํบลบางเสาธง                         124,634           2,087,510                  1,919,189                  4.31                   124,634           2,087,510                  2,087,510                  4.63                   

อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ

โครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี บางพลี 3 ถนนเทพรัตน ตาํบลบางปลา 106,692           1,955,288                  1,875,826                  4.21                   106,692           1,955,288                  1,875,826                  4.16                   

อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ

307,803           5,492,399                  5,187,130                  11.65                 307,803           5,492,399                  5,361,845                  11.89                 

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 2,062,481        44,151,572                44,528,475                100.00               2,065,106        44,201,313                44,758,330                99.33                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 

31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 30 กนัยายน 2564

ประเภทเงนิลงทุน/ ร้อยละของ ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร วนัครบกาํหนด เงนิต้น มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน เงนิต้น มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์

เงนิฝากประจํา

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 22 พฤศจิกายน 2564 -                        -                        -                        300,000                 300,000                 0.67                      

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ -                        -                        -                        300,000                 300,000                 0.67                      

รวมเงนิลงทุน 44,151,572            44,528,475            100.00                   44,501,313            45,058,330            100.00                   

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

(พันบาท) (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดค้่าเช่าและบริการ 900,223                   826,168                   

รายไดด้อกเบีย 668                          1,174                       

รายไดจ้ากการรับประกนัการมีผูเ้ช่า -                           30,500                     

รายไดจ้ากการยดึเงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 2,924                       5,320                       

รายไดอื้น 3,229                       1,175                       

รวมรายได้ 907,044                   864,337                   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการเช่าและบริการ 67,085 44,281

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต์ 10 104,190                   97,074                     

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 10 5,215                       5,219                       

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 10 838                          1,782                       

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 465                          462                          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,798                       -                           

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 3,069                       3,069                       

ตน้ทุนทางการเงิน 86,358                     90,679                     

รวมค่าใช้จ่าย 272,018                   242,566                   

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 635,026                   621,771                   

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (7,981)                      (7,438)                      

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (7,981)                      (7,438)                      

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 627,045                   614,333                   

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

(พนับาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

 

11



หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดค้่าเช่าและบริการ 11 1,794,049                1,598,610                

รายไดด้อกเบีย 11 1,741                       2,884                       

รายไดจ้ากการรับประกนัการมีผูเ้ช่า 11 -                           56,363                     

รายไดจ้ากการยดึเงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 10,577                     6,277                       

รายไดอื้น 11 6,482                       10,203                     

รวมรายได้ 1,812,849                1,674,337                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการเช่าและบริการ 125,600                   103,258

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต์ 10, 11 209,890                   195,045                   

ค่าธรรมเนียมทรัสตี 10, 11 10,561                     10,438                     

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 10 1,730                       3,065                       

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 930                          1,029                       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 11 7,623                       8,589                       

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 6,206                       7,785                       

ตน้ทุนทางการเงิน 11 179,491                   189,220                   

รวมค่าใช้จ่าย 542,031                   518,429                   

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 1,270,818                1,155,908                

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไรสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 4,602                       -                           

รายการขาดทุนสุทธิจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3 (180,113)                  (5,152)                      

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (175,511)                  (5,152)                      

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 1,095,307                1,150,756                

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

(พนับาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564

การเพมิขึน (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 1,270,818             1,155,908             

ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (175,511)               (5,152)                   

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 1,095,307             1,150,756             

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 12 (1,038,489)            (988,810)               

การเพมิทุนระหว่างงวด 8 -                        2,805,168             

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 56,818                  2,967,114             

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที 1 ตุลาคม 2564 / 2563 32,910,932           29,974,649           

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัที 31 มีนาคม 32,967,750           32,941,763           

การเปลยีนแปลงของจํานวนหน่วยทรัสต์

   (มูลค่าหน่วยละ 9.5363 บาท)

หน่วยทรัสต ์ณ วนัที 1 ตุลาคม 2564 / 2563 (พนัหน่วย) 3,063,387             2,822,387             

ออกหน่วยทรัสตใ์หม่ 8 -                        241,000                

หน่วยทรัสต์ ณ วนัที 31 มีนาคม (พนัหน่วย) 3,063,387             3,063,387             

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

(พนับาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 1,095,307             1,150,756             

ปรับกระทบรายการเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานให้เป็น

   เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

รายการขาดทุนสุทธิจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

   ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 180,113                5,152                    

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 300,000                926,022                

ซือเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (3,245)                   (2,812,850)            

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย-์สุทธิ 55,802                  -                        

รายการกาํไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (4,602)                   -                        

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีตดัจาํหน่าย 6,206                    7,785                    

ลูกหนีค่าเช่าและบริการลดลง (เพมิขึน) (7,278)                   2,363                    

ลูกหนีอืนลดลง (เพมิขึน) 3,089                    (1,944)                   

สินทรัพยอื์นเพมิขึน (4,992)                   (12,384)                 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (21,644)                 (26,504)                 

ภาษีหัก ณ ทีจ่ายคา้งจ่ายเพมิขึน 629                       6,223                    

เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการเพมิขึน (ลดลง) (15,787)                 55,841                  

หนีสินอืนเพมิขึน (ลดลง) 5,002                    (57,292)                 

ดอกเบียรับ (1,741)                   (2,884)                   

รับดอกเบีย 2,251                    2,787                    

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 1,757 1,197

ตน้ทุนทางการเงิน 179,491 189,220

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,770,358             (566,512)               

(พนับาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสัน 400,000                2,143,132             

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสัน (650,000)               (5,001,122)            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                        2,436,325             

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (442,700)               -                        

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (9,292)                   (8,901)                   

เงินสดรับจากการออกจาํหน่ายหุ้นกู้ 998,306                -                        

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุ้นกู ้ (1,000,000)            (300,000)               

เงินสดรับจากการออกจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ -                        2,805,168             

จ่ายดอกเบีย (180,335)               (180,564)               

การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ (1,038,489)            (988,810)               

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (1,922,510)            905,228                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (152,152)               338,716                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 ตุลาคม 2564 / 2563 800,057                554,219                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 มีนาคม 647,905                892,935                

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าลดลง (1,787)                   -                        

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

(พนับาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1   ขอ้มูลทัว่ไป 
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3   เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 
4   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5   ลูกหน้ีค่าเช่าและบริการ 
6   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
7   หุน้กู ้
8   ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์
9   ก าไรสะสม 
10   ค่าใชจ่้าย 
11   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
12   การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต ์
13   ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
14   ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงาน 
15   ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัและวิธีวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน  
16   ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
17   คดีความ 
18   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของผูจ้ัดการกองทรัสต์เม่ือวันท่ี 
3 พฤษภาคม 2565 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 
(“กองทรัสต์”) จดัตั้งขึ้นเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงไม่มีการ
ก าหนดอายโุครงการ จดทะเบียนเป็นกองทรัสตเ์ม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล 
รีท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 
อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูไ้ดรั้บการว่าจา้งบริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากผูจ้ดัการกองทรัสต ์และบริษทั 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 
บวัหลวง จ ากดั เป็นทรัสตีของกองทรัสต ์
 

กองทรัสตมี์นโยบายจ่ายเงินปันผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34  
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมาคม
บริษทัจดัการลงทุน (“สมาคม”) ก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ในกรณีเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทรัสตต์อ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วม
ข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรม 
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่าน 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของกองทรัสตส์ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยต์ามนโยบายการบญัชีของกองทรัสต ์ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว้
ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้น
ไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 
 

  2565  2564 
  (พันบาท) 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 / 2563  44,201,313  40,367,893 
เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัสัญญาเช่า  -  186,153 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 / 2563 (ปรับปรุง)  44,201,313  40,554,046 
เพิ่มขึ้น  1,458  2,812,850 
จ าหน่าย  (51,200)  - 
ณ วันที่ 31 มีนาคม  44,151,571  43,366,896 

     
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
   ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

    

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 / 2563  557,017  775,715 
ขาดทนุสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน  (180,113)  (5,152) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม  376,904  770,563 

     
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์     
   ณ วันที่ 31 มีนาคม  44,528,475  44,137,459 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีดงัน้ี 
 

  2565  2564 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 / 2563  9,976,740  8,255,516 
เพิ่มขึ้น  -  2,082,357 
ขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน  (174,714)  - 
ณ วันที่ 31 มีนาคม  9,802,026  10,337,873 

 
  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์ได้มีการท าสัญญาซ้ือขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนครกบับริษทัแห่งหน่ึง โดยคู่สัญญาตกลงราคาทรัพยสิ์นตามสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 60.00 
ล้านบาท ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา ทั้งน้ีกองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพยเ์ป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 4.20 ลา้นบาท 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยใช้อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียงตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระท่ี
ประเมินในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจัดล าดับชั้น 
การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบั 3 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่า  
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ 

ที่มีนัยส าคัญ 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ
และการวัดมูลค่ายุติธรรม 

การคิดลดกระแสเงินสด  รูปแบบการ
ประเมินมูลค่าพิจารณาถึงมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแส เ งิ นสด สุท ธิ ท่ี ได้จ าก
ทรัพยสิ์น โดยค านึงถึงอตัราการเติบโต
ของค่าเช่าในตลาดท่ีประมาณการไว้ 
อตัราการเช่า และอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุน กระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดไว้
จะถูกคิดลดโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับค่า
ความเส่ียงแลว้ การประมาณอตัราคิดลด
ได้พิจารณาถึงคุณภาพของอาคารและ
สถานท่ีตั้ง คุณภาพเครดิตของผูเ้ช่าและ
ระยะเวลาการเช่า  

• อตัราการเติบโตของค่าเช่าในตลาดท่ี
ประมาณการไว:้ 2.5%  

• อตัราการเช่า: 80.0% - 95.0% 
• อตัราคิดลด: 9.0% - 9.5% 
• อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน: 

6.0%  

มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) หาก 
• อตัราการเติบโตของค่าเช่าใน

ตลาดท่ีประมาณการไวสู้งขึ้น 
(ต ่าลง) 

• อตัราการเช่าเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
• อตัราคิดลดท่ีต ่าลง (สูงขึ้น) 
• อตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนต ่าลง (สูงขึ้น) 

 
  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  

31 มีนาคม 2565  30 กนัยายน 2564 
   อตัราดอกเบ้ีย    อตัราดอกเบ้ีย 
 (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ) 
เงินสดในมือ 88  -  86  - 
เงินฝากกระแสรายวัน        
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 6,600  -  5,778  - 
เงินฝากออมทรัพย์        
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 109,353  0.125  139,170  0.125 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 230,864  0.35  155,023  0.35 - 0.43 
เงินฝากประจ า        
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 301,000  0.40  500,000  0.40 
รวม 647,905    800,057   

 

5 ลูกหนีค่้าเช่าและบริการ 
 

 31 มีนาคม 2565  30 กนัยายน 2564 
   ค่าเผื่อผลขาดทุน    ค่าเผื่อผลขาดทุน 
 ลูกหน้ีค่าเช่า  ดา้นเครดิตท่ี  ลูกหน้ีค่าเช่า  ดา้นเครดิตท่ี 

 และบริการ  คาดว่าจะเกิดขึ้น  และบริการ  คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 15,081  1,388  6,031  390 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกว่า 3 เดือน 11,631  412  11,929  1,649 
3 - 6 เดือน 3,035  799  3,383  399 
มากกว่า 6 เดือน 4,142  1,419  5,320  1,694 

ลูกหน้ีท่ีอยูใ่นขั้นตอนการฟ้องร้องด าเนินคดี 76,514  76,514  75,020  75,020 
รวม 110,403  80,532  101,683  79,152 

รายไดค้า้งรับภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงาน 106,723    108,164   

รวม 217,126    209,847   
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
           จะเกิดขึ้น 

 
(80,532) 

    
(79,152) 

  

สุทธ ิ 136,594    130,695   



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 2565  2564 

   จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีค่าเช่าและบริการ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 / 2563 79,152  74,226 
เพิ่มขึ้น 1,380  1,197 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 80,532  75,423 

 

6 หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
 

   31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 หมายเหตุ  2565  2564  

  (พันบาท) 
เงินกูย้ืมระยะสั้น      
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั   550,000  800,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า      
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั   177,534  183,927 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสุทธิจากค่าธรรมเนียม 
   การใชสิ้นเช่ือ 

     

   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั   1,295,812  1,737,644 
หุน้กู ้      
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 7  9,033,429  9,034,419 
รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้   11,056,775  11,755,990 

 
ณ วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 กองทรัสต์ได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงเป็นจ านวน  
2,550.00 ลา้นบาท โดยเบิกใชจ้ านวนทั้งส้ิน 2,442.70 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามอายสุัญญา 4 ปี และช าระ
ดอกเบ้ียทุก 3 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX บวกอตัราคงท่ีต่อปีตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว
ดงักล่าวขา้งตน้ไดมี้เง่ือนไขและขอ้จ ากดับางประการ อนัไดแ้ก่ การก าหนดอตัราส่วนทางการเงิน ขอ้จ ากดัเร่ือง    
การก่อหน้ี หรือก่อภาระผูกพนัใดๆ เวน้แต่เป็นเร่ืองปกติทางพาณิชยห์รือเป็นเร่ืองปกติในการท าธุรกรรมประเภทนั้น 
ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

 
ณ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 และ 25 กุมภาพนัธ์ 2565 กองทรัสต์ได้มีการช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียบางส่วน       
ท าให ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กองทรัสตมี์เงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือ เป็นจ านวนเงิน 1,295.81 ลา้นบาท 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กองทรัสตมี์เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 550.00 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืน
เงินตน้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และช าระดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนด 
 

7 หุ้นกู้ 
 

     จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
ประเภท อตัรา   วนัท่ีครบ 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
หุ้นกู ้ ดอกเบ้ีย อายุ วนัท่ีออกหุ้นกู ้ ก าหนด 2565  2564  2565  2564 

 (ร้อยละ) (ปี)   (หน่วย)  (พันบาท) 
หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 
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 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 
     1,940,000  1,940,000  1,940,000  1,940,000 
คร้ังท่ี 2/2561           
  - ชุดท่ี 6 3.14 3 19 ธนัวาคม 2561 19 ธนัวาคม 2564 -  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 
     600,000  1,600,000  600,000  1,600,000 
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 
           
           
           
           



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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     จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
ประเภท อตัรา   วนัท่ีครบ 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
หุ้นกู ้ ดอกเบ้ีย อายุ วนัท่ีออกหุ้นกู ้ ก าหนด 2565  2564  2565  2564 

 (ร้อยละ) (ปี)   (หน่วย)  (พันบาท) 
คร้ังท่ี 1/2564           
  - ชุดท่ี 1 1.69 3 24 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2567 850,000  850,000  850,000  850,000 
  - ชุดท่ี 2 2.54 5 24 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2569 700,000  700,000  700,000  700,000 
  - ชุดท่ี 3 3.30 7 24 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2571 700,000  700,000  700,000  700,000 
  - ชุดท่ี 4 3.97 10 24 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2574 250,000  250,000  250,000  250,000 
     2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000 
คร้ังท่ี 2/2564           
  - ชุดท่ี 1 1.84 3 16 ธนัวาคม 2564 16 ธนัวาคม 2567 1,000,000  -  1,000,000  - 
     1,000,000  -  1,000,000  - 

รวม     9,040,000  9,040,000  9,040,000  9,040,000 

หัก ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี      (6,571)  (5,581) 
หุ้นกู้ - สุทธ ิ       9,033,429  9,034,419 

 
ดอกเบ้ียของหุน้กูมี้ก าหนดช าระทุกหกเดือน  
 
หุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นได้ก าหนดข้อจ ากัดบางประการ เช่น ข้อจ ากัดเร่ืองการก าหนดอัตราส่วนการกู้ยืมเงินต่อมูลค่า
สินทรัพย์รวมในอัตราไม่เ กินร้อยละ  60 ณ ส้ินงวดบัญชีรายปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ข้อจ ากัดเ ร่ืองการละเว้น 
การกู้ยืม ข้อจ ากัดเร่ืองการก่อหน้ี หรือก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่เป็นเร่ืองปกติทางพาณิชย์หรือเป็นเร่ืองปกติ 
ในการท าธุรกรรมประเภทนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564 

 จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
 (พันหน่วย / พันบาท)  (พันหน่วย / พันบาท) 
ทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 3,063,387  31,118,590  3,063,387  31,118,590 

        
หน่วยทรัสตต์น้งวด ณ 1 ตุลาคม 2564 / 2563 3,063,387  31,118,590  2,822,387  28,313,422 
ออกหน่วยทรัสตใ์หม่ -  -  241,000  2,805,168 
หน่วยทรัสต์ส้ินงวด ณ 31 มีนาคม 3,063,387  31,118,590  3,063,387  31,118,590 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2565 ของกองทรัสตเ์ม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2565 ท่ีประชุมมีมติอนุมติั
เร่ืองดงัต่อไปน้ี 
- อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปของกองทรัสต์โดยการออกหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 

919,016,114 หน่วย 
- อนุมติัการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสตท่ี์ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

 
ทั้งน้ี มติของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นเร่ืองน้ีจะมีอายุ 1 ปี นบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยทรัสต์มีมติอนุมติัตามท่ีเสนอ 
หรือวนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตค์ร้ังถดัไป แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 
 

9 ก าไรสะสม 
 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 / 2563 1,792,342  1,661,227 
ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 1,270,818  1,155,908 
ก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 4,602  - 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 
ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

 
(180,113) 

  
(5,152) 

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต ์ (1,038,489)  (988,810) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 1,849,160  1,823,173 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ค่าใช้จ่าย 
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต ์ค่าธรรมเนียมทรัสตี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
(ก) ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต ์  

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ  
กองทรัสต ์

อตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของกองทรัสต ์

ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ 

อตัราร้อยละ 3.00 ต่อปี ของรายไดสุ้ทธิตามสัญญาเช่าและบริการ 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของก าไรสุทธิจากการด าเนินการของกองทรัสต ์
ค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่า 

รายยอ่ยรายใหม่ 
ตามสัดส่วนตามระยะเวลาท าสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู ้เช่า  
รายยอ่ยรายใหม่ แต่ไม่เกิน 3 เดือนของอตัราค่าเช่าและบริการ 

ค่านายหนา้ในการซ้ือ/ขาย/โอน
สิทธิการเช่า/รับโอนสิทธิ 
การเช่าอสังหาริมทรัพย ์

อัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าการซ้ือ/ขาย/โอนสิทธิการเช่า/ 
รับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

(ข) ค่าธรรมเนียมทรัสตี อตัราร้อยละ 0.060 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม ส าหรับทรัพยสิ์นรวม
ส่วนท่ีไม่เกิน 15,000 ลา้นบาท 

 อตัราร้อยละ 0.045 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม ส าหรับทรัพยสิ์นรวม
ส่วนท่ีเกิน 15,000 ลา้นบาท ถึง 30,000 ลา้นบาท 

 อตัราร้อยละ 0.030 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม ส าหรับทรัพยสิ์นรวม
ส่วนท่ีเกินกวา่ 30,000 ลา้นบาทขึ้นไป 

(ค) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาท โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ค่าธรรมเนียมขา้งตน้จะค านวณเป็นรายเดือนและช าระโดยตดัจากบญัชีของกองทรัสตเ์ป็นรายเดือน 
 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นส าหรับกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
กองทรัสต ์ค่าสาธารณูปโภค ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไปรษณียากร ตลอดจนค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
ตามกฎหมายและอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 

 
 
 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน     

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2565  2564  
 (พันบาท) 

รายได้     
รายไดค้่าเช่าและบริการ     
   กลุ่มบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  159  208 

     
รายไดด้อกเบ้ีย     
   ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  110  122 

     
รายไดจ้ากการรับประกนัการมีผูเ้ช่า     
   กลุ่มบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  -  31,642 

     
รายไดอ่ื้น     
   กลุ่มบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  31  15 

     
ซ้ืออสังหาริมทรัพย ์     

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

     
ค่านายหนา้จ่ายจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์     

   กลุ่มบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  1,867  - 

     

ค่าใช้จ่าย     
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต ์     
   กลุ่มบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  209,890  195,045 

     
ค่าธรรมเนียมทรัสตี     
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  10,561  10,438 

     



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน     

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2565  2564  
 (พันบาท) 

ค่าบริการส่วนกลาง     
   กลุ่มบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  15,188  17,159 

     
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา     
   กลุ่มบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  8,872  7,952 

     
ค่าสาธารณูปโภค     
   กลุ่มบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  20  36 

     
ค่าบริการอ่ืนๆ     
   กลุ่มบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  168  2,853 

     
ตน้ทุนทางการเงิน     
   ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  7,204  42,693 
   กลุ่มบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  2,898  2,950 
รวม  10,102  45,643 

 
 31 มีนาคม  30 กนัยายน 
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 2565  2564  

(พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    
   ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 115,953  144,948 

    

ลูกหน้ีค่าเช่าและบริการ    
   กลุ่มบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 37  2,282 

    

ดอกเบี้ยค้างรับ    
   ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 57  53 

    



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 31 มีนาคม  30 กนัยายน 
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 2565  2564  

(พันบาท) 
ลูกหน้ีอื่น    
   กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท -  1,620 

    
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต์ค้างจ่าย    
   กลุ่มบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 36,311  35,580 

    
ค่าธรรมเนียมทรัสตีค้างจ่าย    
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 1,846  1,805 

    
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    
   กลุ่มบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 6,220  10,275 

    
ดอกเบี้ยค้างจ่าย    
   ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 6,727  7,264 

    

เงินมัดจ ารับค่าเช่าและบริการ    
   กลุ่มบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 79  79 

    

หนี้สินตามสัญญาเช่า    
   กลุ่มบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 177,534  183,927 

    

หุ้นกู้    
   ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 330,000  377,400 

    
    
    
    
    
    



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 31 มีนาคม  30 กนัยายน 
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 2565  2564  

(พันบาท) 
ภาระผูกพนักับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญา 

ค่าบริการส่วนกลางที่บอกเลิกไม่ได้ 
   

ภายใน 1 ปี  22,075  5,519 
หลงัจาก 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  38,632  - 
รวม  60,707  5,519 
 
กองทรัสตท์ าสัญญาบริการส่วนกลางกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สัญญามีระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2567 

 

12 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กองทรัสต์ได้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือ
หน่วยทรัสตด์งัน้ี 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวด วนัท่ีอนุมติั วนัท่ีจ่าย มูลค่าต่อหน่วย จ านวนเงิน 

   (บาท) (พันบาท) 
1 กรกฎาคม 2564 - 30 กนัยายน 2564 5 พฤศจิกายน 2564 2 ธนัวาคม 2564 0.1690 517,713 
1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 2 กุมภาพนัธ์ 2565 3 มีนาคม 2565 0.1700 520,776 
    1,038,489 

 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวด วนัท่ีอนุมติั วนัท่ีจ่าย มูลค่าต่อหน่วย จ านวนเงิน 
   (บาท) (พันบาท) 

1 กรกฎาคม 2563 - 30 กนัยายน 2563 4 พฤศจิกายน 2563 2 ธันวาคม 2563 0.1680 474,161 
1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 2 กุมภาพนัธ์ 2564 3 มีนาคม 2564 0.1680 514,649 
    988,810 

 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 
 
กองทรัสต์ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก
ธนาคารเป็นจ านวน 52.66 ล้านบาท  โดยคิดเป็นร้อยละ 0.06 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด  
(2564: จ านวน 2,812.85 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5.90 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด) 

 

14 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 
 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกองทรัสต์ท่ีผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุด  
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ 
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
 
กองทรัสตด์ าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กองทรัสตป์ระเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณา
จากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก า ไรหรือขาดทุนจาก 
การด าเนินงานและสินทรัพยใ์นงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ใน 
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
 

15 ข้อมูลเกีย่วกบัระดับและวิธีวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
 

มูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565        
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

 
- 

  
- 

  
44,528,475 

  
44,528,475 

        

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564        
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
- 

  
300,000 

  
- 

  
300,000 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

 
- 

  
- 

  
44,758,330 

  
44,758,330 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมี 
การอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผู ้ค้าหรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงได้รับ 
การสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบั 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยเงินฝากประจ า  

 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรมท่ีถูกจดัประเภทในระดบั 3 มีขอ้มูล
ท่ีส าคญัท่ีไม่สามารถสังเกตไดเ้น่ืองจากมีการซ้ือขายไม่บ่อยนกั 

 
16 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญา 
   ค่าบริการส่วนกลางที่บอกเลิกไม่ได้ 

   

ภายใน 1 ปี 1,680  1,680 
หลงัจาก 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 6,720  6,720 
หลงัจาก 5 ปี 21,280  22,121 
รวม  29,680  30,521 
 
กองทรัสตท์ าสัญญาบริการส่วนกลางกบักิจการแห่งหน่ึง สัญญามีระยะเวลา 19 ปี ส้ินสุดเดือนพฤศจิกายน 2582 
 

17 คดีความ 
 
เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2565 กองทรัสตไ์ดถู้กฟ้องร้องเป็นจ าเลยร่วมในคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากคลงัสินคา้
เป็นจ านวนเงินรวม 118.28 ลา้นบาท ทั้งน้ี กองทรัสตแ์ละผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์มีวงเงินประกนัความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกร่วมกันจ านวน 100.00 ล้านบาท ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์
ประเมินว่ายงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายดงักล่าว จึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสิน
จากคดีความ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  



ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ัดการกองทรัสต์ เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการได้มีมติ
อนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นผลประโยชน์ตอบแทนในอตัราหน่วยละ 0.1750 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 536.09 ลา้นบาท 
ผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวจะจ่ายใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตใ์นเดือนมิถุนายน 2565 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต ์เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 ท่ีประชุมไดมี้มติเห็นควรให้
เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์ในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัการลงทุน
ในโรงงานและคลงัสินคา้ ของบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินรวมทั้ งหมดไม่เ กิน  
1,716.00 ลา้นบาท  
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