
  

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และของเฉพาะบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี
ขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมี
นัยส าคัญทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้ นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงิน 
ระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(เอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย)์  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4195 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
6 พฤษภาคม 2565 

 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  

31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 992,395                 966,477               82,465                 124,879               
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากประจ า 8,943                     8,933                   -                      -                      
ลูกหน้ีการคา้ 5, 16 384,741                 366,557               167,537               172,678               
ลูกหน้ีอ่ืน 5 430,980                 551,430               15,540                 16,306                 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นเพ่ือโครงการลงทุน 8 -                        164,324               -                      -                      
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                        3,494                   11,998,853          9,054,598            
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5 27,183                   64,758                 -                      -                      
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 6 33,349,698            32,356,453          -                      -                      
เงินมดัจ าค่าท่ีดินอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 306,481                 285,119               -                      -                      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 329,408                 277,301               12,988                 479                      

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 35,829,829            35,044,846          12,277,383          9,368,940            

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 240                        240                      -                      -                      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 12,075,834            12,357,522          6,725,504            6,725,504            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                        -                      42,782,809          42,657,822          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 3,394,100              3,456,448            261,885               261,885               
เงินลงทุนอ่ืน 16 495,893                 495,893               257                      257                      
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 5 1,040,033              1,047,945            -                      -                      
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 81,915                   81,915                 5,590,000            5,020,000            
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 37,612,793            36,310,684          5,431,058            5,467,041            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 4,460,770              2,856,431            144,156               105,828               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 113,044                 125,407               29,616                 36,085                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 507,339                 498,012               -                      -                      
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 10,731                   19,672                 -                      -                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5 315,570                 341,979               99,364                 98,433                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 60,108,262            57,592,148          61,064,649          60,372,855          

รวมสินทรัพย์ 95,938,091            92,636,994          73,342,032          69,741,795          

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  

31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,602,867              1,990,811            3,197,867            1,490,811            
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                        -                      481,096               549,627               
เจา้หน้ีการคา้ 5 3,840,947              3,585,502            68,601                 119,036               
เจา้หน้ีอ่ืน 5 863,565                 893,533               322,494               336,940               
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 461,365                 776,768               -                      -                      
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 15,998,572            13,297,369          10,999,569          10,297,702          
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5 190,116                 406,049               32,369                 19,653                 
รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชีท่ีถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 5 61,470                   58,069                 8,180                   8,180                   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 114,813                 97,408                 -                      -                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5 505,569                 465,467               30,014                 29,135                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 26,639,284            21,570,976          15,140,190          12,851,084          

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,328,840              2,335,026            800,000               -                      
เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจาก
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 577,352                 569,973               -                      -                      
หุน้กู้ 12 23,483,731            27,483,797          21,984,782          20,986,655          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5 3,415,051              3,492,345            182,019               153,159               
รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี 5 1,055,304              1,081,964            171,567               175,657               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 864,636                 904,933               79,893                 108,764               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 315,520                 284,271               77,919                 70,707                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5 750,037                 660,611               159,307               134,724               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 34,790,471            36,812,920          23,455,487          21,629,666          

รวมหนีสิ้น 61,429,755            58,383,896          38,595,677          34,480,750          

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  

31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564 2565 2564
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามัญจ านวน 3,710,844 พันหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 3,710,844              3,710,844            3,710,844            3,710,844            
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้

    (หุ้นสามัญจ านวน 2,319,277 พันหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,319,277              2,319,277            2,319,277            2,319,277            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 25,818,624            25,818,624          25,818,624          25,818,624          
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,438,284              1,400,750            371,084               371,084               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,027,620              7,790,936            6,237,370            6,752,060            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (621,919)               (621,566)             -                      -                      
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (2,274,288)            (2,274,288)          -                      -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 34,707,598            34,433,733          34,746,355          35,261,045          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (199,262)               (180,635)             -                      -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 34,508,336            34,253,098          34,746,355          35,261,045          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 95,938,091            92,636,994          73,342,032          69,741,795          

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,558,612         3,162,628         -                    -                    
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 570,667            543,254            100,324            82,202              
รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม 69,041              38,236              -                    -                    
รายไดค้า่บริหารจดัการ 176,132            174,209            126,033            137,530            
รายไดจ้ากการลงทุน 14,343              17,323              499,285            2,233,811         
ก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                    253,549            -                    226,912            
รายไดอ่ื้น 24,760              93,049              3,326                37,329              

รวมรำยได้ 3,413,555         4,282,248         728,968            2,717,784         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,749,881         2,328,858         -                    -                    
ตน้ทุนการให้เช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 216,804            193,802            33,009              23,779              
ตน้ทุนธุรกิจโรงแรม 62,300              62,224              -                    -                    
ตน้ทุนคา่การจดัการ 99,505              35,125              114,750            119,929            
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 213,002            259,383            622                   2,143                
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 442,852            613,379            34,363              45,151              

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,784,344         3,492,771         182,744            191,002            

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 629,211            789,477            546,224            2,526,782         

ตน้ทุนทางการเงิน (236,886)           (269,047)           (237,208)           (239,493)           
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
   การร่วมคา้สุทธิจากก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการขาย
   อสังหาริมทรัพยใ์ห้บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 6,030                19,456              -                    -                    
ก าไรจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมในการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน -                    93,431              -                    -                    

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 398,355            633,317            309,016            2,287,289         

(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (87,414)             (123,018)           16,271              (18,407)             

ก ำไรส ำหรับงวด 310,941            510,299            325,287            2,268,882         

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 312,654            516,021 325,287            2,268,882
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (1,713)               (5,722)               -                    -                    

ก ำไรส ำหรับงวด 310,941            510,299            325,287            2,268,882         

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท)

   ก  าไรต่อหุน้ 0.13                  0.22                  0.14                  0.98                  

งบกำรเงนิรวม

(พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
31 มีนาคม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

ก ำไรส ำหรับงวด 310,941            510,299            325,287            2,268,882         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (645)                  15,626              -                    -                    

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่หน่วยงานต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 26,961              102,965            -                    -                    

รวมรำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 26,316              118,591            -                    -                    

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลคา่ดว้ย
   มูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,653                9,238                -                    -                    

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 3,653                9,238                -                    -                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษีเงนิได้ 29,969              127,829            -                    -                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 340,910            638,128            325,287            2,268,882         

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 342,624            643,850            325,287            2,268,882         
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (1,714)               (5,722)               -                    -                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 340,910            638,128            325,287            2,268,882         

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 5,302,258          6,216,627          -                     -                     
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 5 1,130,977          1,116,949          193,744             166,002             
รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม 5 130,438             74,371               -                     -                     
รายไดค้า่บริหารจดัการ 5 370,284             349,422             254,066             213,161             
รายไดจ้ากการลงทุน 5 30,137               36,162               630,795             2,367,916          
ก าไรจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 381,080             -                     -                     -                     
ก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 45,933               516,427             -                     226,912             
รายไดอ่ื้น 5 65,152               123,064             5,376                 39,642               

รวมรำยได้ 7,456,259          8,433,022          1,083,981          3,013,633          

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 3,681,598          4,550,683          -                     -                     
ตน้ทุนการให้เช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 429,053             442,424             60,505               48,712               
ตน้ทุนธุรกิจโรงแรม 124,200             124,279             -                     -                     
ตน้ทุนคา่การจดัการ 202,241             159,583             230,850             176,250             
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 437,474             503,201             1,257                 7,672                 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 5 913,339             1,070,186          69,597               114,448             

รวมค่ำใช้จ่ำย 5,787,905          6,850,356          362,209             347,082             

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,668,354          1,582,666          721,772             2,666,551          

ตน้ทุนทางการเงิน 5 (480,915)            (542,842)            (475,459)            (489,737)            
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
   การร่วมคา้สุทธิจากก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการขาย
   อสังหาริมทรัพยใ์ห้บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7 55,476               (1,903)                -                     -                     
ก าไรจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมในการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน -                     93,431               -                     -                     

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 1,242,915          1,131,352          246,313             2,176,814          

(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 14 (182,688)            (175,066)            27,551               1,763                 

ก ำไรส ำหรับงวด 1,060,227          956,286             273,864             2,178,577          

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,062,772          964,960 273,864             2,178,577
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                     835                    -                     -                     
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (2,545)                (9,509)                -                     -                     

ก ำไรส ำหรับงวด 1,060,227          956,286             273,864             2,178,577          

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท)

   ก  าไรต่อหุน้ 0.46                   0.42                   0.12                   0.94                   

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

ก ำไรส ำหรับงวด 1,060,227          956,286             273,864             2,178,577          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 623                    (37,503)              -                     -                     

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่หน่วยงานต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (976)                   (28,569)              -                     -                     

รวมรำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั (353)                   (66,072)              -                     -                     

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลคา่ดว้ย
   มูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                     (1,145)                -                     -                     

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั -                     (1,145)                -                     -                     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษีเงนิได้ (353)                   (67,217)              -                     -                     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 1,059,874          889,069             273,864             2,178,577          

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,062,419          897,743             273,864             2,178,577          
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                     835                    -                     -                     
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (2,545)                (9,509)                -                     -                     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 1,059,874          889,069             273,864             2,178,577          

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ก าไรสะสม
ผลขาดทนุจาก

ส่วนขาด ส ารองผลจาดทุน ตราสารทนุท่ี
ทุนเรือนหุ้น การแปลงคา่ จากการเปล่ียนแปลง จากการป้องกนั วดัมูลคา่ยุติธรรม ส่วนต่างจาก รวมส่วน ส่วนของผูถื้อหุ้นเดิม
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ ส ารอง หน่วยงาน ส่วนไดเ้สียในความเป็น ความเส่ียงของ ผา่นก าไรขาดทนุ รวมองคป์ระกอบอ่ืน การรวมธุรกิจภายใต้ ของผูถื้อหุ้น ก่อนการปรับ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ เจา้ของในบริษทัย่อย กระแสเงินสด เบด็เสร็จอ่ืน ของส่วนของผูถื้อหุ้น การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ โครงสร้างธุรกิจ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 ตุลำคม 2563 2,319,277         25,818,624        1,237,582        7,776,171       1,576                (501,858)                   (5,665)                       (173,634)                   (679,581)              (2,255,622)           34,216,451          12,499                   (128,739)          34,100,211          

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 15 -                    -                    -                   (1,391,566)      -                   -                            -                            -                            -                       -                       (1,391,566)           -                         (21,353)            (1,412,919)           
   รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                    -                   (1,391,566)      -                   -                            -                            -                            -                       -                       (1,391,566)           -                         (21,353)            (1,412,919)           

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
   การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
      ซ่ึงอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง -                    -                    -                   -                  -                   198                           -                            -                            198                      -                       198                      -                         (4,002)              (3,804)                  
   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                    -                    -                   -                  -                   198                           -                            -                            198                      -                       198                      -                         (4,002)              (3,804)                  

   การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
   ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                    -                    -                   -                  -                   -                            -                            -                            -                       (18,666)                (18,666)                (13,334)                  -                   (32,000)                
   รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ -                    -                    -                   -                  -                   -                            -                            -                            -                       (18,666)                (18,666)                (13,334)                  -                   (32,000)                

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                   (1,391,566)      -                   198                           -                            -                            198                      (18,666)                (1,410,034)           (13,334)                  (25,355)            (1,448,723)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

   ก  าไร (ขาดทุน) -                    -                    -                   964,960          -                   -                            -                            -                            -                       -                       964,960               835                        (9,509)              956,286               
   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                   -                  (28,569)            -                            (37,503)                     (1,145)                       (67,217)                -                       (67,217)                -                         -                   (67,217)                
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                    -                   964,960          (28,569)            -                            (37,503)                     (1,145)                       (67,217)                -                       897,743               835                        (9,509)              889,069               

โอนไปก าไรหรือขาดทุน -                    -                    -                   -                  -                   -                            8,601                        -                            8,601                   -                       8,601                   -                         -                   8,601                   

โอนไปมูลคา่ตามบญัชีเม่ือเร่ิมแรกของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง -                    -                    -                   -                  (34,567)            -                            34,567                      -                            -                       -                       -                       -                         -                   -                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 2,319,277         25,818,624        1,237,582        7,349,565       (61,560)            (501,660)                   -                            (174,779)                   (737,999)              (2,274,288)           33,712,761          -                         (163,603)          33,549,158          

งบกำรเงินรวม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
10



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ก าไรสะสม

ผลขาดทุนจาก

ส่วนขาด ส ารองผลจาดทุน ตราสารทุนท่ี

ทุนเรือนหุ้น การแปลงค่า จากการเปล่ียนแปลง จากการป้องกนั วดัมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างจาก รวมส่วน

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส ารอง หน่วยงาน ส่วนไดเ้สียในความเป็น ความเส่ียงของ ผา่นก าไรขาดทุน รวมองคป์ระกอบอ่ืน การรวมธุรกิจภายใต้ ของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ เจา้ของในบริษทัย่อย กระแสเงินสด เบ็ดเสร็จอ่ืน ของส่วนของผูถื้อหุ้น การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนำคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 ตุลำคม 2564 2,319,277        25,818,624     1,400,750        7,790,936        56,536             (500,713)                      (3,755)                    (173,634)                (621,566)                (2,274,288)               34,433,733        (180,635)              34,253,098        

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 15 -                   -                   -                   (788,554)         -                   -                               -                         -                         -                         -                            (788,554)            (16,082)                (804,636)           

   รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                   -                   -                   (788,554)         -                   -                               -                         -                         -                         -                            (788,554)            (16,082)                (804,636)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

   ก  าไร (ขาดทุน) -                   -                   -                   1,062,772        -                   -                               -                         -                         -                         -                            1,062,772          (2,545)                  1,060,227          

   ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                   -                   -                   -                   (976)                 -                               623                         -                         (353)                       -                            (353)                   -                       (353)                   

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                   -                   -                   1,062,772        (976)                 -                               623                         -                         (353)                       -                            1,062,419          (2,545)                  1,059,874          

โอนไปส ารองตามกฎหมาย -                   -                   37,534             (37,534)           -                   -                               -                         -                         -                         -                            -                      -                       -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนำคม 2565 2,319,277        25,818,624     1,438,284        8,027,620        55,560             (500,713)                      (3,132)                    (173,634)                (621,919)                (2,274,288)               34,707,598        (199,262)              34,508,336        

งบกำรเงนิรวม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง รวมส่วน

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563 2,319,277                          25,818,624                        322,682                             5,821,295                          34,281,878                        

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 15 -                                    -                                    -                                    (1,391,566)                        (1,391,566)                        
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                                    -                                    -                                    (1,391,566)                        (1,391,566)                        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด 

   ก  าไร -                                    -                                    -                                    2,178,577                          2,178,577                          
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                                    -                                    -                                    2,178,577                          2,178,577                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 2,319,277                          25,818,624                        322,682                             6,608,306                          35,068,889                        
 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564 2,319,277                          25,818,624                        371,084                             6,752,060                          35,261,045                        

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 15 -                                    -                                    -                                    (788,554)                           (788,554)                           
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                                    -                                    -                                    (788,554)                           (788,554)                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด 

   ก  าไร -                                    -                                    -                                    273,864                             273,864                             
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                                    -                                    -                                    273,864                             273,864                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 2,319,277                          25,818,624                        371,084                             6,237,370                          34,746,355                        

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
12



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1   ขอ้มูลทัว่ไป 
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3   การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4   ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 
5   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6   อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 
7   เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
8   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9   อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
10   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11   สญัญาเช่า 
12   หุน้กู ้
13   ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
14   ภาษีเงินได ้
15   เงินปันผล 
16   เคร่ืองมือทางการเงิน 
17   ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
18   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย “กลุ่มบริษทั” ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการอุตสาหกรรมโดย
การสร้างโรงงานและคลงัสินคา้เพื่อให้เช่าและขายเม่ือมีโอกาสเหมาะสม และพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 
รวมทั้งธุรกิจใหเ้ช่าและบริการอาคารเพื่อการพาณิชย ์และธุรกิจโรงแรม รายละเอียดของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 30 กนัยายน 2564 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกนักบังบการเงินประจ าปี และจดัท า
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
เนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอไป
แลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

18 

3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ค านิยามของธุรกิจและการทดสอบการกระจุกตัว 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามการปรับปรุง TFRS 3 เร่ือง ค านิยามของธุรกิจ ซ่ึงไดอ้ธิบาย
ค านิยามของธุรกิจให้ชดัเจนยิ่งข้ึน และให้แนวทางในการประเมินว่ารายการเป็นการรวมธุรกิจหรือไม่ นอกจากน้ี 
การปรับปรุงไดเ้พิ่มทางเลือกในการใชว้ิธีการทดสอบการกระจุกตวั (concentration test) ซ่ึงเป็นการประเมินอย่าง
ง่ายโดยจะถือว่ากลุ่มของกระบวนการและสินทรัพยท่ี์ไดม้าเป็นการซ้ือสินทรัพย ์แทนท่ีจะเป็นการซ้ือธุรกิจ หาก
มูลค่ายติุธรรมเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บมากระจุกตวัท่ีสินทรัพยใ์ดสินทรัพยห์น่ึง หรือท่ีกลุ่มของสินทรัพย์
ท่ีระบุไดท่ี้มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามการปรับปรุงกบัรายการซ้ือท่ีเกิดข้ึนในหรือหลงัวนัท่ี  
1 ตุลาคม 2564  

 
ในเดือนธันวาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั นวมินทร์ เรสซิเดนซ์ จ  ากดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั ทีซีซีซีแอล เสนา จ ากดั”) โดยจ่ายเงินสดเป็นจ านวน 590.90 ลา้นบาท บริษทั นวมินทร์ เรสซิเดนซ์ จ  ากดั 
ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย และมีสินทรัพยท่ี์ระบุไดส่้วนใหญ่เป็นอสงัหาริมทรัพย์
พฒันาเพื่อขาย รายการน้ีถูกรับรู้เป็นการซ้ือสินทรัพยแ์ทนท่ีจะเป็นการซ้ือธุรกิจเน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บมากระจุกตวัท่ีกลุ่มของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
 

4 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
 

ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ท าให้ประเทศไทยและหลายประเทศได้ประกาศมาตรการ
ป้องกนัหลายประการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลา
การประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบ
เศรษฐกิจโลก การผลิตการกระจายสินคา้ตลอดจนผลการด าเนินงานของหลายกิจการในวงกวา้ง ทั้งน้ี ผูบ้ริหารมีการ
ติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด ในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้น
ระหว่างงวดกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในกลุ่มธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนเพื่ออุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจใหเ้ช่าและบริการอาคารเพื่อการพาณิชย ์ซ่ึงกลุ่มบริษทัได้
มีการใหส่้วนลดแก่ผูเ้ช่าบางส่วน ทั้งน้ีส่วนลดท่ีใหไ้ปไม่ไดเ้ป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการประมาณการผลกระทบท่ี 
คาดวา่จะเกิดข้ึน 
 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 ส าหรับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวด 
 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี  
 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายไดค่้าบริหารจดัการ 3  -  3  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2  1  2  1 
        
บริษัทย่อย        
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  230  195 
รายไดค่้านายหนา้ -  -  -  3 
รายไดอ่ื้น -  -  -  2 
เงินปันผลรับ -  -  367  2,119 
ดอกเบ้ียรับ -  -  209  217 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  1  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  10  12 
        
บริษัทร่วม        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 53  55  4  4 
ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  492  -  227 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 273  259  1  2 
รายไดค่้านายหนา้ 24  19  -  - 
เงินปันผลรับ -  -  54  31 
ดอกเบ้ียรับ 14  19  -  - 
        
        



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 
กำรร่วมค้ำ        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 4  4  -  - 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 45  53  20  11 
รายไดอ่ื้น 4  11  1  - 
ค่าเช่าและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 39  37  22  13 
ดอกเบ้ียจ่าย 2  2  1  1 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1  3  -  2 
        
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 42  12  -  - 
รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม -  1  -  - 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 24  20  -  - 
รายไดอ่ื้น -  11  -  - 
ค่าเช่าและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 28  34  14  21 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 16  16  2  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 7  8  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 27  25  3                8 
        
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 80  67  30  19 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8  4  3  1 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 88  71  33  20 

 
 
 
 
 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 

 

ลูกหน้ีกำรค้ำ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

    31 มีนาคม   30 กนัยายน  31 มีนาคม   30 กนัยายน 
 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
บริษทัใหญ่ 2  6  2  6 
บริษทัยอ่ย -  -  127  122 
บริษทัร่วม 95  71  1  1 
การร่วมคา้ 27  29  11  12 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5  8  -  - 
รวม 129  114  141  141 

 
ลูกหน้ีอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

    31 มีนาคม   30 กนัยายน  31 มีนาคม   30 กนัยายน 
 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
บริษทัร่วม 2  -  -  - 
การร่วมคา้ 3  3  1  1 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  14  15  3  3 
รวม 19  18  4  4 

 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำเงินทุน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
บริษทัร่วม        
ส่วนท่ีหมุนเวียน 4  42  -  - 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 681  675  -  - 

 685  717  -  - 
 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมื งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        
   - บริษทัยอ่ย -  -  11,963  9,023 
   - การร่วมคา้ 5  5  -  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว        
   - บริษทัยอ่ย -  -  5,590  5,020 
   - บริษทัร่วม 82  82  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ        
   - บริษทัยอ่ย -  -  36  32 
   - บริษทัร่วม 3  2  -  - 
รวม 90  89  17,589  14,075 
หัก ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (8)  (4)  -  - 
สุทธิ 82  85  17,589  14,075 

        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ -  3  11,999  9,055 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ 82  82  5,590  5,020 
รวม 82  85  17,589  14,075 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน        
   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 4  13  -  - 

 
 
 
 
 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 
บริษทัใหญ่ 1  -  1  - 
การร่วมคา้ 27  27  14  9 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7  5  3  1 
รวม  35  32  18  10 

 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  4  1 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  3  -  - 
รวม 4  3  4  1 

 
เจ้ำหน้ีอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  3  5 
บริษทัร่วม 1  2  1  - 
การร่วมคา้ 6  8  1  1 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  31  44  10  31 
รวม 38  54  15  37 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินหมุนเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 
บริษทัร่วม 39  51  6  4 

 
เงินกู้ยมื งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้น        
   - บริษทัยอ่ย -  -  480  550 
เงินกูย้มืระยะยาว        
   - กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 273  273  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        
   - กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 304  297  1  - 
รวม 577  570  481  550 

        
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  -  481  550 
เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 577  570  -   - 
รวม 577  570  481  550 

        

 
รำยได้สิทธิกำรเช่ำรอตัดบัญชี งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 
ส่วนท่ีจะรับรู้ภายในหน่ึงปี        

   บริษทัร่วม 49  57  8  8 

   การร่วมคา้ 3  -  -  - 
        



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รำยได้สิทธิกำรเช่ำรอตัดบัญชี งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 
ส่วนท่ีจะรับรู้หลงัจากหน่ึงปี        
   บริษทัร่วม 1,038  1,064  172  176 
รวม 1,090  1,121  180  184 

 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
ส่วนท่ีจะรับรู้ภายในหน่ึงปี  
   บริษทัร่วม -  47  -  - 
   การร่วมคา้ 37  37  22  12 
   กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8  8  3  - 
        
ส่วนท่ีจะรับรู้หลงัจากหน่ึงปี        
   บริษทัร่วม -  26  -  - 
   การร่วมคา้ 101  113  62  32 
   กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19  18  8  - 
รวม 165  249  95  44 

 
หน้ีสินไม่หมนุเวียนอืน่ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

    31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7  8  -  - 

        
 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

26 

ภำระผกูพนักบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
  สญัญาบริการท่ีปรึกษา 2  9  -  - 

        

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน       

   ภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร        

ที่บอกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 15  16  5  5 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 10  11  3  4 
รวม 25  27  8  9 

 
ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้แห่งหน่ึงไดท้ าการยกเลิกสัญญา
เช่าอาคารส านกังาน ซ่ึงเดิมมีก าหนด 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 25 สิงหาคม 2565  
 
เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 บริษทัย่อยหลายแห่งและกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด์ ไดเ้ขา้ท าสัญญา
ยกเลิกสิทธิการเช่าคงเหลือและซ้ือขายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ โดยกองทุนรวมฯ และบริษทัยอ่ยตกลงร่วมกนัใน
การยกเลิกสญัญาต่างๆ ระหวา่งกองทุนรวมฯ และบริษทัยอ่ย เม่ือมีการจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่าตามสญัญาเช่า 
(ดูหมายเหตุ 7) 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 อสังหำริมทรัพย์พฒันำเพ่ือขำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
อสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงพฒันำ        
ท่ีดิน 20,401  21,239  -  - 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 4,890  4,258  -  - 
ค่าก่อสร้าง 2,436  2,296  -  - 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 1,164  944  -  - 
รวม 28,891  28,737  -  - 
อสงัหาริมทรัพยท่ี์พฒันาเสร็จแลว้ 4,497  3,678  -  - 
รวม อสังหำริมทรัพย์พฒันำเพ่ือขำย 33,388  32,415  -  - 
หัก ค่าเผือ่การลดมูลค่า (38)  (59)  -  - 
สุทธิ 33,350  32,356  -  - 

 
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย ประกอบดว้ย บา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส์ 2 ชั้น ทาวน์เฮา้ส์ 3 ชั้น และหอ้งชุดซ่ึงเป็น
โครงการบา้นท่ีด าเนินการและเร่ิมขายแลว้รวม 66 โครงการ และส่วนหน่ึงเป็นโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการพฒันา 
 
สินทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลกัประกัน 
 
บริษัทย่อยได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่และส่ิงปลูกสร้างท่ีมีในภายหน้าไปจดจ านองเพื่อใช้เป็น
หลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นจ านวนเงิน  11,931.71 ล้านบาท  
(30 กันยายน 2564: 9,731.23 ล้านบาท) 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีดินพฒันาเพื่อขายของกลุ่มบริษทัจ านวน 2,752.50 ลา้นบาท (30 กันยายน 2564: 2,975.31 
ล้านบาท) คาดวา่จะมีแผนพฒันาในระยะเวลาเกินกวา่ 1 ปี นบัจากรอบระยะเวลารายงาน 

 
 
 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม        
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 / 2563 12,358  10,723  6,725  5,141 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -  (391)  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        
สุทธิจากก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการขาย        
อสงัหาริมทรัพยใ์หบ้ริษทัร่วม    242  106  -  - 

เพิ่มเงินลงทุน 20  2,292  -  1,642 
ลดมูลค่าหน่วยของเงินลงทุน -    (7)  -  - 
ไถ่ถอนหน่วยลงทุน (195)  -  -  - 
รายไดเ้งินปันผล (348)  (318)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1)  (7)  -  - 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 12,076  12,398  6,725  6,783 

        
กำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 / 2563 3,456  2,934  262  262 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -  228  -  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        
สุทธิจากก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการขาย        
อสงัหาริมทรัพยใ์หก้ารร่วมคา้ (187)  (108)  -  - 

เพิ่มเงินลงทุน 125  661  -  - 
โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในการร่วมคา้        
ไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  (94)  -  - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  (3)  -  - 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 3,394  3,618  262  262 

        
 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัทร่วม 
 
ในเดือนมีนาคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ซ้ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์กลเดน้เวนเจอร์ จ านวน 3.34 ลา้นหน่วย เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 44.19 ลา้นบาท ท าใหส้ัดส่วนของ
การถือหุน้ของกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 22.64 เป็นร้อยละ 23.13 
 
ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด ์(“GOLDPF”) 
ลดมูลค่าหน่วยลงทุนหน่วยละ 8.4610 บาท ท าให้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตราไวล้ดลงจาก 9.5252 บาทต่อหน่วย เป็น 
1.0642 บาทต่อหน่วย และคืนทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุนรวม (NAV) ในอตัราหน่วยละ 0.2316 
บาท ตามท่ี GOLDPF ได้ด าเนินการเลิกกองทุนรวม และจ่ายเงินคืนทุนทั้งหมดหลงัหักประมาณการค่าใช้จ่าย
ส าหรับขั้นตอนการช าระบัญชีให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนรวม บริษัทได้รับเงินจ านวนทั้ งส้ิน 591.10 ล้านบาท  
ทั้ งน้ี กลุ่มบริษัทรับรู้ก าไรจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 381.08 ล้านบาท  
ในงบการเงินรวม 
 
ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้พิ่มทุนในบริษทั นอร์ท สาธร โฮเตล็ 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 20.00 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 20.00 ลา้นบาท 
 

ในเดือนมกราคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ซ้ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (“FTREIT”) จ านวน 
192 ลา้นหน่วย เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,247.67 ลา้นบาท 

 
การร่วมค้า 
 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทั เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้
ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มจ านวน 245.00 ลา้นบาท โดยการร่วมคา้ดงักล่าวไดช้ าระค่าหุน้ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51.00 เป็นจ านวน 124.95 ลา้นบาท 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทั เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้
ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มจ านวน 850.00 ลา้นบาท โดยการร่วมคา้ดงักล่าวไดช้ าระค่าหุน้ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51.00 เป็นจ านวน 433.50 ลา้นบาท 

 

  



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี บีเอฟทีแซด จ ากดั ซ่ึงเป็นการ
ร่วมคา้ของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มจ านวน 75.37 ลา้นบาท โดยการร่วมคา้ดงักล่าวไดช้ าระค่า
หุน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 60.00 เป็นจ านวน 45.22 ลา้นบาท 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮม (ประเทศไทย) จ ากดั 
(เดิมช่ือ “บริษทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ์ จ  ากดั”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง
ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั บา้นแม่พิมพ ์จ ากดั เพื่อพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ดว้ยทุนจดทะเบียนและเรียก
ช าระแลว้จ านวน 280.00 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 65.00 และ 35.00 ตามล าดบั เง่ือนไขในการ 
ลงนามผูกพนับริษทั บา้นแม่พิมพ ์จ ากดั ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจจากผูถื้อหุน้ทั้งสองฝ่าย จึงถูกจดั
ประเภทเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 

 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 30 กนัยายน 2564 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม 
   สัดส่วน     มูลค่าตามวิธี  เงินปันผลรับส าหรับงวด 
 ลกัษณะธุรกิจ  ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  ส่วนไดเ้สีย  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   31 30 31  30  31  30  31  30  31  31 
   มีนาคม กนัยายน มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  มีนาคม 
   2565 2564 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

   (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

บริษัทร่วม                    
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส  
   พร็อพเพอร์ต้ี * ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

 

26.62 26.62 

 
 

31,119 

  
 

31,119 

 

8,729  

 
 

8,729  5,517  

 
 

5,565 

  
 

277 

  
 

243 
PT SLP Surya TICON Internusa ** พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  25.00 25.00 1,657  1,657  386  387  417  416  -  - 
บริษทั ทีอาร์เอ แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ต ์จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  50.00 50.00 9,822  9,822  4,911  4,911  4,899  4,900  -  - 
บริษทั นอร์ท สาธร โฮเตล็ จ ากดั *** ธุรกิจโรงแรม  20.00 20.00 2,850  2,750  570  550  107  120  -  - 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ ลงทุนในสิทธิการเช่า                   
โกลเดน้เวนเจอร์ *** อสังหาริมทรัพยแ์ละ                   

 อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  23.48 23.48 8,046  8,046  1,895  1,895  1,136  1,161  71  75 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด ์*** ลงทุนในสิทธิการเช่า                   
    อสังหาริมทรัพยแ์ละ                   
    อปุกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  - 33.00 -  1,962  -  648  -  196  -  - 

         16,491  17,120  12,076  12,358  348  318 
 

 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบกำรเงินรวม 
   สัดส่วน     มูลค่าตามวิธี  เงินปันผลรับส าหรับงวด 
 ลกัษณะธุรกิจ  ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  ส่วนไดเ้สีย  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   31 30 31  30  31  30  31  30  31  31 
   มีนาคม กนัยายน มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  มีนาคม 
   2565 2564 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

   (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

กำรร่วมค้ำ                    
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้   
   เพาเวอร์ 6 จ  ากดั **** 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า   
51.00 

 
51.00 

 
5 

  
5 

  
2 

  
2 

  
4 

  
3 

  
- 

  
- 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้ 
   เพาเวอร์ 11 จ  ากดั **** 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า   
51.00 

 
51.00 

 
4 

  
4 

  
2 

  
2 

  
3 

  
3 

  
- 

  
- 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี  
   บีเอฟทีแซด จ ากดั **** 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์   
59.99 

 
59.99 

 
766 

  
787 

  
472 

  
472 

  
550 

  
547 

  
- 

  
- 

บริษทั จสัโค (ประเทศไทย) จ ากดั Co-office/ working space 51.00 51.00 514  514  262  262  158  203  -  - 
บริษทั เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จ ากดั ***** ศูนยข์อ้มูล  51.00 51.00 2,518  2,273  1,285  1,160  1,039  1,002  -  - 
บริษทั บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค จ ากดั **** พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  51.00 51.00 840  840  449  449  345  348  -  - 
บริษทั พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ****** บริการระบบปฏิบติัการ 

   อตัโนมติั 
  

51.00 
 

51.00 
 

47 
  

47 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
PT Surya Internusa Timur ** พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  33.31 33.31 398  398  139  139  138  135  -  - 
บริษทั เกษมทรัพยภ์กัดี จ ากดั *** พฒันาอสังหาริมทรัพย ์                   
    เพื่อใหเ้ช่าและเพือ่ขาย 49.00 49.00 3,000  3,000  1,470  1,470  975  1,033  -  - 
บริษทั บา้นแม่พิมพ ์จ ากดั *** พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  65.00 65.00 280  280  182  182  182  182  -  - 
         4,263  4,138  3,394  3,456  -  - 

รวม         20,754  21,258  15,470  15,814  348  318 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัร่วมและการร่วมคา้ทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเวน้บริษทั PT SLP Surya TICON Internusa และ PT Surya Internusa Timur ซ่ึงด าเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย 
 
 
 
 
 
  

* ถือหุ้นผา่นทาง Frasers Property Thailand (International) Pte. Ltd. และ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
** ถือหุ้นผา่นทาง Frasers Property Thailand (Hong Kong) Limited  

*** ถือหุ้นผา่นทาง บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
**** ถือหุ้นผา่นทาง บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั  

***** ถือหุ้นผา่นทางบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั 
****** ถือหุ้นผา่นทางบริษทั ออโตเมชัน่ แอสเซ็ท จ ากดั 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  สัดส่วน               เงินปันผลรับส าหรับงวด 
  ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  31 30  31 30  31  30   31  30   31  30   31  31 
  มีนาคม กนัยายน มีนาคม กนัยายน มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  มีนาคม 
  2565 2564 2565 2564 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

  (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม                     
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ 
   เช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส  
   พร็อพเพอร์ต้ี  

 5.16 5.16 31,119 31,119 1,814  1,814  -  -  1,814  1,814  54  31 

บริษทั ทีอาร์เอ แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ต ์จ ากดั  50.00 50.00 9,822 9,822 4,911  4,911  -  -  4,911  4,911  -  - 

      6,725  6,725  -  -  6,725  6,725  54  31 

                     

กำรร่วมค้ำ                     
บริษทั จสัโค (ประเทศไทย) จ ากดั  51.00 51.00 514 514 262  262  -  -  262  262  -  - 
      262  262  -  -  262  262  -  - 

รวม      6,987  6,987  -  -  6,987  6,987  54  31 

                     

       บริษทัร่วมและการร่วมคา้ทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ี
เปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเวน้ 
 

1. ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ต้ี (“FTREIT”) เป็นทรัสต์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2565 มีราคาปิดอยู่ท่ี 11.80 บาท (30 กันยายน 2564: 12.40 บาท) มูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนใน FTREIT เท่ากบั 9,622.05 ลา้นบาท (30 กันยายน 2564: 10,111.31  ล้านบาท) 
 

2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลเด้นเวนเจอร์ (“GVREIT”)  เป็นทรัสต์ท่ี 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีราคาปิดต่อหน่วยอยู่ท่ี 
9.80 บาท (30 กันยายน 2564: 10.30 บาท) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน GVREIT เท่ากบั 1,874.85 
ลา้นบาท (30 กันยายน 2564: 1,970.52 ล้านบาท) 
 

8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม   2565  2564 
   (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 / 2563   42,658  41,609 
เพิ่มทุน   125  1,039 
ซ้ือหุน้เพิ่ม   -  4 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม   42,783  42,652 

 
รายการจดัตั้ง เพิ่มทุน ซ้ือหุ้นเพิ่ม และขายเงินลงทุนของบริษทัย่อยในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม มีดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565  2564 
 (ล้านบาท) 
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั  125  434 
Frasers Property Thailand (International) Pte.Ltd.  -  605 
บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) -  4 
รวม 125  1,043 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ บริษทั นวมินทร์ เรสซิเดนซ์ จ  ากดั 
(เดิมช่ือ “บริษทั ทีซีซีซีแอล เสนา จ ากดั”) เป็นจ านวนเงิน 590.90 ลา้นบาท บริษทัไดเ้ลือกทดสอบการกระจุกตวั
ตาม TFRS 3 ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงสินทรัพยสุ์ทธิเพื่อพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (ดูหมายเหตุ 3) 
 
ขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาท่ีส าคญัจากการซ้ือบริษทั นวมินทร์ เรสซิเดนซ์ 
จ  ากดั มีดงัน้ี 
 

 
สินทรัพย์ที่ได้มำและหน้ีสินทีรั่บมำ 

 
 

 บริษทั นวมินทร์  
เรสซิเดนซ์ จ  ากดั 

   (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   42 
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย   1,162 
สินทรัพยอ่ื์น   9 
เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากสถาบนัการเงิน   (573) 
หน้ีสินอ่ืน   (49) 
สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้   591 

 
 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 30 กนัยายน 2564 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สัดส่วน         เงินปันผลรับส าหรับงวด 
 ลกัษณะธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  31  30  31  30  31  30   31  30   31  30   31  31 
  มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  มีนาคม 
  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

  (ร้อยละ)   (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย                         
บริษทั อีโค อินดสัเทรียลเซอร์วิสเซส จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 99.99  99.99  13  13  13  13  -  -  13  13  10  - 
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี                          
อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 99.99  99.99  11,500  11,500  11,515  11,515  -  -  11,515  11,515  -  - 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล บริหารจดัการ                        
รีท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั    กองทรัสต ์ 69.99  69.99  10  10  7  7  -  -  7  7  33  39 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี                         
   เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั ศูนยข์อ้มูล 99.99  99.99  1,290  1,165  1,290  1,165  -  -  1,290  1,165  -  - 
บริษทั บางกอกโลจิสติกส์ พาร์ค จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 75.00  75.00  300  300  225  225  -  -  225  225  -  - 

Frasers Property Thailand  
   (Hong Kong) Limited 

 
บริหารการลงทุน 

 
100.00 

  
100.00 

 
575 

 
575 

 
575 

 
575  -  -  575 

 
575  -  - 

Frasers Property Thailand 
   (International) Pte. Ltd. 

 
บริหารการลงทุน 

 
100.00 

  
100.00 

 
9,105 

 
9,105 

 
9,105 

 
9,105  -  -  9,105 

 
9,105  -  1,248 

บริษทั ซิสเตม็ แอสเซ็ทส์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100.00  100.00  400  400  400  400  -  -  400  400  -  - 
                         
                         
                         



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สัดส่วน         เงินปันผลรับส าหรับงวด 
 ลกัษณะธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  31  30  31  30  31  30   31  30   31  30   31  31 
  มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  มีนาคม 
  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

  (ร้อยละ)   (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย                         
บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี                         
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 99.48  99.48  11,038  11,038  19,651  19,651  -  -  19,651  19,651  324  832 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ศูนยก์ลางในการบริหาร                        
ศูนยบ์ริหารเงิน (ประเทศไทย) จ ากดั จดัการดา้นการเงิน 99.99  99.99  2  2  2  2  -  -  2  2  -  - 

รวม          42,783  42,658  -  -  42,783  42,658  367  2,119 

                         

บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเวน้  
1. Frasers Property Thailand  (Hong Kong) Limited จดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง  
2. Frasers Property Thailand (International) Pte. Ltd., Frasers Property Thailand (Vietnam) Pte. Ltd.,  ALPS Ventura Pte. Ltd., New Motion Pte. Ltd., Grand Trail Holding, Grand Trail Investment Pte. 

Ltd., Amiogos An Phu (Singapore) Pte. Ltd. และ Amigos An Phu Holding จดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์  
3. New Motion Industrial Company Limited จดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ ยืมระยะส้ันเพ่ือโครงการลงทุน 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัแห่งหน่ึงมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและเงินมดัจ าแก่บริษทั
ในต่างประเทศแห่งหน่ึงจ านวนเงิน 164.32 ลา้นบาท เพื่อโครงการลงทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นต่างประเทศ 
ทั้งน้ีคู่สัญญาดงักล่าวตอ้งช าระเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียใหแ้ก่กลุ่มบริษทัหากไม่สามารถปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุใน
สัญญาในอนาคตได ้ต่อมาเงินกูย้ืมดงักล่าวไดมี้การช าระคืนแลว้ทั้งจ านวนในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2565 

 
9 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2565  2564  2565  2564 
  (ล้านบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี   
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 / 2563   31,361  34,364  5,339  5,366 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี  -  (2,859)  -  - 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด  1,392  613  54  296 
ซ้ือกลุ่มของสินทรัพยร์ะหวา่งงวด  -  374  -  - 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิทางบญัชี  -  (1,777)  -  (136) 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิทางบญัชี  (37)  -  (37)  - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (312)  (315)  (47)  (39) 
 โอนออกไปท่ี: ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (26)  (1)  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับงวด  (6)  (6)  -  - 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม  32,372  30,393  5,309  5,487 

         
         
         

 
 
 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
จ ำนวนเงินที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนทีเ่กีย่วกบั 
   อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทนุ        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 1,125  1,072  194  154 
ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา 18  21  5  7 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงใน :        
   ตน้ทุนการใหเ้ช่า และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 278  285  31  27 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 34  50  16  18 
 312  335  47  45 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีดงัน้ี 

 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
   ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 / 2563 4,950 

 
2,435 

 
128 

 
162 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 366  1,521  -  - 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิทางบญัชี -  (393)  -  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ 
   แปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ (6) 

  
- 

 
- 

  
- 

หัก ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (69)  (38)  (6)  (6) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 5,241  3,525  122  156 

 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการประกอบดว้ย อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมและ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพื่อการพาณิชย ์
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมประกอบดว้ย ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน งานระหวา่งก่อสร้าง
สินทรัพยส่์วนกลาง อาคารโรงงานและคลงัสินคา้ 

 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพาณิชย ์ประกอบดว้ย อาคารส านกังานท่ีให้เช่าซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์ตั้งอยู่บน
ท่ีดินเช่าซ่ึงบริษทัยอ่ยจ่ายค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ โดยกรรมสิทธ์ิจะตกเป็นสิทธ์ิของเจา้ของท่ีดินตามเง่ือนไขใน
ท่ีระบุไวใ้นสญัญาเช่าท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสญัญา 
 
สินทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลกัประกัน 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมไปจดจ านองเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนั 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเป็นจ านวนเงิน 1,638.37 ลา้นบาท (30 กันยายน 2564: 1,638.70 ล้านบาท) 

 
10 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  

 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2565  2564  2565  2564 
  (ล้านบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี   
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 / 2563   2,397  2,546  52  59 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด   1,760  16  1  4 
โอนมาจาก:         
   อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน     26  1  -  - 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี   (1)  (8)  -  - 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (5)  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (93)  (88)  (8)  (7) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม   4,084  2,467  45  56 

 
 
 
 
 
 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  ท่ีดิน   ส านกังาน  ยานพาหนะ  รวม  ส านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 
  (ล้านบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563  

 321  185  26  532  51  7  58 

จ าหน่ายระหวา่งงวด -               
มูลค่าสุทธิทางบญัชี  -  -  -  -  -  (5)  (5) 

หัก ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (25)  (18)  (4)  (47)  (5)  (1)  (6) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี  
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 

 
296 

  
167 

 
22 

 
485 

  
46 

 
1 

 
47 

               
มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564  

  
270 

  
160 

  
29 

  
459 

  
54 

  
- 

  
54 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด  -  52  12  64  51  11  62 
จ าหน่ายระหวา่งงวด -  
มูลค่าสุทธิทางบญัชี 

  
(65) 

  
(42) 

  
(7) 

  
(114) 

  
- 

  
- 

  
- 

หัก ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (4)  (23)  (6)  (33)  (15)  (2)  (17) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี  
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 

 
201 

  
147 

 
28 

 
376 

  
90 

 
9 

 
99 

 
สินทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลกัประกัน 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทัไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปจดจ านองเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้มืจากสถาบนัการเงินเป็นจ านวนเงิน 717.74 ลา้นบาท (30 กันยายน 2564: 734.97 ล้านบาท) 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 สัญญำเช่ำ 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 2564  2565 2564 
 (ล้านบาท) 

รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
ดอกเบ้ียรับของลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน  26 28  - - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  48 57  5 5 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่า
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 

 
17 

 
18 

  
4 

 
5 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้สงัหาริมทรัพย ์
เพื่อการลงทุน 

 
27 

 
38 

¤   
6 

 
6 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ดิน อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 

 
33 
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¤   
16 

 
6 

 

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 395.13 ลา้นบาทและ 24.88 ลา้นบาท ตามล าดบั  
(31 มนีาคม 2564 : 74.59 ล้านบาท และ 13.79 ล้านบาท ตามล าดับ) 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 หุ้นกู้ 
 

การออกหุน้กูร้ะหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

    งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  วนัครบก าหนด  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 

คร้ังท่ี วนัท่ีออก ไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย 2565  2564  2565  2564 
   (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

ออกโดยบริษัท    
1/2565 11 มีนาคม 2565 11 มีนาคม 2568 1.89 1,000  -  1,000  - 
2/2565 11 มีนาคม 2565 11 ธนัวาคม 2568 2.32 2,000  -  2,000  - 
3/2565 11 มีนาคม 2565 11 มีนาคม 2570 2.78 1,000  -  1,000  - 
    4,000  -  4,000  - 

 
ในเดือนมีนาคม 2565 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยมีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และมีราคา 
เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ซ่ึงช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู ้ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดและด ารงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
ตามเกณฑท่ี์ก าหนดตลอดอายขุองหุน้กู้



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

กลุ่มบริษัทมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัท  
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคัญน้ีเก่ียวข้องกับธุรกิจและบริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก  
เน่ืองจากการใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน 
สอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของ 
แต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1   ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 
ส่วนงาน 2 พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรม 
ส่วนงาน 3  ธุรกิจใหเ้ช่าและบริการอาคารเพื่อการพาณิชย ์
ส่วนงาน 4  ธุรกิจโรงแรม 
 
ธุรกิจอ่ืนไดร้วมหน่วยธุรกิจท่ีหยุดด าเนินธุรกิจแลว้และอ่ืนๆไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑ์เชิงปริมาณเพื่อก าหนด 
ส่วนงานท่ีรายงานในปี 2565 หรือ 2564 
 
กลุ่มบริษทัมีการใชบ้ริการในระหว่างหน่วยธุรกิจอยูบ่า้งแต่การก าหนดราคาระหว่างกนันั้นเป็นไปตามการซ้ือขาย
ตามปกติธุรกิจ 
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานได้รวมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใช้ก าไร 
ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดย 
ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน 
และภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน
และสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส่วนงำนภูมิศำสตร์  
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 
ภำพรวมรำยได้ตำมส่วนงำนที่รำยงำน 
 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงำนที่รำยงำน 
 

 งบกำรเงินรวม 

ส ำหรับงวดหกเดือน ส่วนงำนที่ 1 ส่วนงำนที่ 2 ส่วนงำนที่ 3 ส่วนงำนที่ 4 อ่ืนๆ ตัดรำยกำรระหว่ำงกนั รวม 

ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,302 6,217 1,105 1,066 396 401 131 74 - - - - 6,934 7,758 
ก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 13 46 503 - - - - - - - - 46 516 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 1 88 3 3 - - - - (4) (91) -  - 

รวม 5,302 6,230 1,152 1,657 399 404 131 74 - - (4) (91) 6,980 8,274 

ก าไรจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของ 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

             
381 

 
- 

รายไดอ่ื้น             95 159 

รวมรำยได้             7,456 8,433 
 

        

      

รวมก าไร (ขาดทุน) จากส่วนงานท่ีรายงาน 
   ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้    809 674 411 873 89 132 (60) (96) 376 (1) 

 
13 

 
1 

 
1,668 

 
1,583 

ตน้ทุนทางการเงิน             (481) (543) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและการร่วมค้าสุทธิจากก าไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจากการขายอสังหาริมทรัพยใ์ห้บริษทั
ร่วมและร่วมคา้          

    
 
 

56 

 
 
 

(2) 
ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมใน 
   การโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน         

     
- 

 
93 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้             1,243 1,131 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภำพรวมสินทรัพย์ตำมส่วนงำนที่รำยงำน 
 

 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภำพรวมหน้ีสินตำมส่วนงำนที่รำยงำน 
 

 
 

  



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 ส่วนงำนที่ 1 ส่วนงำนที่ 2 ส่วนงำนที่ 3 ส่วนงำนที่ 4 อ่ืนๆ ตัดรำยกำรระหว่ำงกนั รวม 
 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ส่วนงำน               

สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 34,745 33,566 34,328 33,398 6,334 6,354 3,933 2,372 725 708 (170) (137) 79,895 76,261 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม             12,076 12,358 

เงินลงทุนในการร่วมคา้             3,394 3,456 

สินทรัพยอ่ื์น             573 562 

รวมสินทรัพย์             95,938 92,637 

               

หนีสิ้นส่วนงำน               

หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน 22,457 21,271 23,875 20,764 2,653 2,756 1,113 1,164 1,559 739 (94) (88) 51,563 46,606 

เงินกูย้มืระยะยาว             9,100 11,000 

หน้ีสินอ่ืน             767 778 

รวมหนีสิ้น             61,430 58,384 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส่วนงำนที่ 1  ส่วนงำนที่ 2  ส่วนงำนที่ 3  ส่วนงำนที่ 4  รวม 

   วันที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                    

ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง 5,302  6,230  46  504  -  -  11  9  5,359  6,743 

ตลอดช่วงเวลาของสัญญา -  -  1,105  1,065  396  401  120  65  1,621  1,531 

รวมรำยได้ 5,302  6,230  1,151  1,569  396  401  131  74  6,980  8,274 

                    
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส่วนงำนที่ 1  ส่วนงำนที่ 2  ส่วนงำนที่ 3  ส่วนงำนที่ 4  รวม 

   วันที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                    

ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง -  -  -  227  -  -  -  -  -  227 

ตลอดช่วงเวลาของสัญญา -  -  448  379  -  -  -  -  448  379 

รวมรำยได้ -  -  448  606  -  -  -  -  448  606 

                    

                    



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภำษีเงินได้ 
 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีกบัรายได้
ก่อนภาษีของงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง
เป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 คือร้อยละ 14.70 และร้อยละ (11.19) ตามล าดบั 
 
จ านวนภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนของงบการเงินรวมน้อยกว่าจ านวนภาษีเงินไดท่ี้ค านวณโดยการใชอ้ตัรา
ภาษีเงินไดคู้ณกบัยอดก าไรสุทธิตามบญัชีส าหรับงวด สาเหตุหลกัเน่ืองจากรายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีใน
ระหวา่งงวด 
 
จ านวนภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการนอ้ยกวา่จ านวนภาษีเงินไดท่ี้ค านวณโดยการใช้
อตัราภาษีเงินไดคู้ณกบัยอดก าไรสุทธิตามบญัชีส าหรับงวด สาเหตุหลกัเน่ืองจากการไดรั้บยกเวน้ภาษีส าหรับ
รายไดเ้งินปันผลในระหวา่งงวด 
 

15 เงินปันผล 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2565 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรท่ีตอ้งส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 48.40 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท 
ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 2,319.28 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 788.55 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2565 

 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2564 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรท่ีตอ้งส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 29.21 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท 
ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 2,319.28 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 1,391.57 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2564 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

 มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยติุธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง     
ล  าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
31 มีนำคม 2565          
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยวิธี
มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 

         

เงินลงทุนอ่ืน 496  -  -  496  496 
          

หน้ีสินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยวิธี
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย - สุทธิ 

 
 

        

เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่าย
จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
577 

 
- 

  
- 

 
475 

  
475 

หุน้กู ้(มูลค่าตามหนา้ตัว๋) 39,500  -  39,640  -  39,640 
เงินมดัจ าจากลูกคา้ 634  -  -  609  609 
          
30 กนัยำยน 2564          
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยวิธี
มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น          

เงินลงทุนอ่ืน 496  -  -  496  496 
          
          



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
หน้ีสินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยวิธี
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย - สุทธิ          

เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่าย
จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
570 

 
- 

  
- 

 
519 

  
519 

หุน้กู ้(มูลค่าตามหนา้ตัว๋) 40,800  -  41,183  -  41,183 
เงินมดัจ าจากลูกคา้ 574  -  -  549  549 
          
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
31 มีนำคม 2565          
หน้ีสินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยวิธี
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย - สุทธิ 

         

หุน้กู ้(มูลค่าตามหนา้ตัว๋) 33,000  -  33,107  -  33,107 
เงินมดัจ าจากลูกคา้ 159  -  -  153  153 
          
30 กนัยำยน 2564          
หน้ีสินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดัด้วย 
มูลค่ำยติุธรรม          

หุน้กู ้(มูลค่าตามหนา้ตัว๋) 31,300  -  31,636  -  31,636 
เงินมดัจ าจากลูกคา้ 135  -  -  129  129 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้นจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีไม่หมุนเวียนอ่ืนนอกจากตารางขา้งตน้เป็นมูลค่าท่ี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้นมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ในตลาด 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ำยตุิธรรม 
 

ประเภท เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
เงินกูย้มื วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
หุน้กู ้ ราคาตลาด 
เงินมดัจ าจากลูกคา้ วิธีคิดลดกระแสเงินสด 

 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ 

ที่มีนัยส ำคญั  

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง 
ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ท่ีมี

นัยส ำคญัและกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
เงินลงทุนอ่ืน - ตราสาร
ทุนท่ีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาด 

 วิธีคิดลดกระแสเงินสด  • อตัราการเติบโตของ
กระแสเงินสดหลงัจากช่วง
ระยะเวลาประมาณการ 

• อตัราคิดลด 

 มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) หาก 
• อตัราการเติบโตของกระแสเงิน

สดหลงัจากช่วงระยะเวลา
ประมาณการสูงข้ึน (ต ่าลง) หรือ 

• อตัราคิดลดต ่าลง (สูงข้ึน) 

 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 
 
การเปล่ียนแปลงในขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดเ้พียงหน่ึงอยา่งซ่ึงอาจเป็นไปไดอ้ยา่งมีเหตุผล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 โดยถือวา่ขอ้มูลอ่ืนๆ คงท่ีจะมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดงัต่อไปน้ี 
 

 
ตรำสำรทุนท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ
จำกภำษเีงินได้ 

งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ขอ้สมมติเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 1 

 

ขอ้สมมติลดลง
ร้อยละ 1  

ขอ้สมมติเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 1  

ขอ้สมมติดลง
ร้อยละ 1 

 (ล้านบาท) 
31 มีนำคม 2565        
อตัราการเติบโตของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลา        
   ประมาณการ 54  (41)  -  - 
อตัราคิดลด  (54)  71  -  - 

 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ควำมเส่ียงด้ำนเครดติ 
 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากสัญญาประมาณการโดยพิจารณาผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณ
การโดยอา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
ลูกหน้ีและประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
 
ลูกหน้ีกำรค้ำ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ลูกหน้ี
การคา้  

ค่าเผื่อ 
ผลขาดทุน 

ดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน  

มูลค่ารวม 
ตามบญัชี 

 

ลูกหน้ี
การคา้  

ค่าเผื่อ 
ผลขาดทุน 

ดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน  

มูลค่ารวม 
ตามบญัชี 

 (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565            
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั            
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 125  -  125  137  -  137 
เกินก าหนดช าระ:            
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 4  -  4  4  -  4 
 129  -  129  141  -  141 

กจิกำรอ่ืนๆ            
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 21  (2)  19  4  -  4 
เกินก าหนดช าระ:            
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 12  (1)  11  1  -  1 
   3 - 6 เดือน 1  -  1  -  -  - 
   6 - 12 เดือน 1  -  1  -  -  - 
   มากกวา่ 12  เดือน 24  (19)  5  10  (10)  - 
 59  (22)  37  15  (10)  5 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำ 
   ด ำเนินงำนที่ยงัไม่เรียก 
   ช ำระ 

 
 

219 

  
 

- 

  
 

219 

  
 

22 

  
 

- 

  
 

22 

รวม 407  (22)  385  178  (10)  168 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีกำรค้ำ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ลูกหน้ี
การคา้  

ค่าเผื่อ 
ผลขาดทุน 

ดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน  

มูลค่ารวม 
ตามบญัชี 

 

ลูกหน้ี
การคา้  

ค่าเผื่อ 
ผลขาดทุน 

ดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน  

มูลค่ารวม 
ตามบญัชี 

 (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2564            
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั            
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 110  -  110  139  -  139 
เกินก าหนดช าระ:            
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 4  -  4  2  -  2 
 114  -  114  141  -  141 
            
กจิกำรอ่ืนๆ            
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 23  -  23  9  -  9 
เกินก าหนดช าระ:            
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 23  -  23  3  -  3 
   3 - 6 เดือน 2  -  2  -  -  - 
   6 - 12 เดือน 2  -  2  -  -  - 
   มากกวา่ 12  เดือน 26  (25)  1  13  (13)  - 
 76  (25)  51  25  (13)  12 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำ 
   ด ำเนินงำนที่ยงัไม่เรียก 
   ช ำระ 

 
 

202 

  
 

- 

  
 

202 

  
 

20 

  
 

- 

  
 

20 

รวม 392  (25)  367  186  (13)  173 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ค่าเช่าและบริการของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั  



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

58 

17 ภำระผูกพนักบักจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
สญัญาจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง 1,359  1,097  8  65 
สญัญาบริการท่ีปรึกษา 23  30  -  - 
รวม 1,382  1,127  8  65 

        

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน        

   ภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 10  7  -  - 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2  3  1  1 
รวม 12  10  1  1  

  
 
   

 

ภำระผกูพนัอื่น   
 
   

 

สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 941  855  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 3,587  3,402  24  24 
สญัญาจา้งเพื่องานอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 1,372  1,141  -  - 
รวม 5,900  5,398  24  24 

  
  



บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2565 บริษทัไดท้ าการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั Frasers Property Thailand (Indonesia) Pte. ใน
ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นย่อยแห่งใหม่เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียในอนาคต  
โดยบริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ และถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในอตัราส่วน
การถือหุน้ร้อยละ 100   
 
เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัดงัน้ี 
 
1) อนุมติัให้จดัตั้งบริษทั NM1 Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งใหม่เพื่อการลงทุนของ

บริษทัในประเทศเวียดนาม โดยบริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ และถือหุน้ผ่าน
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในอตัราส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 และมีมติอนุมติัให้จัดตั้ งบริษทั NM1 Vietnam 
Company Limited ในประเทศเวียดนามซ่ึงเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้าน
อุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม โดยบริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนจ านวน 5.30 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ และ
ถือหุน้ผา่นบริษทั NM1 Pte. Ltd.ในอตัราส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ซ่ึงยงัอยูใ่นระหวา่งการจดัตั้ง 
 

2) อนุมติัให้บริษทัและบริษทัย่อยเสนอขายทรัพยสิ์นให้แก่ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายทรัพยสิ์นดงักล่าว ในวงเงิน 1,650 - 1,750 ลา้นบาท 
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