
กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท

สินทรพัย ์

เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 8,9 37,941,832 37,820,921
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามราคายตุธิรรม 8,10 3,724,533,276 3,862,100,000
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 239,039,454 271,199,873
ลกูหน้ีคา่เชา่ 26,403,826 6,631,898
รายไดค้า้งรบั 15.3 147,024,035 -
ลกูหน้ีอื่น 1,428,028 777,325
คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 11 10,315,620 10,038,627
สนิทรพัยอ์ื่น 2,731,093 2,390,458

รวมสินทรพัย ์ 4,189,417,164 4,190,959,102

หนี้สิน

เจา้หน้ีอื่น 35,175,432 63,701,998
เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ 90,106,846 86,826,065
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งชาํระ 3,916,976 4,326,496
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 65,957,311 -
หน้ีสนิอื่น 11,335,141 2,863,233

รวมหนี้สิน 206,491,706 157,717,792

สินทรพัยส์ทุธิ 3,982,925,458 4,033,241,310

สินทรพัยส์ทุธิประกอบด้วย

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 12 3,300,000,000 3,300,000,000
กาํไรสะสม 12 682,925,458 733,241,310

สนิทรพัยส์ทุธ ิ(ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 : 12.0694 บาทต่อหน่วย
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 12.2219 บาทต่อหน่วย)
คาํนวณจากหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมด จาํนวน 330,000,000 หน่วย) 3,982,925,458 4,033,241,310

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทนุ ราคายตุิธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทนุ ที่กองทนุรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่ายตุิธรรม

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต  ุ10)
สทิธกิารเชา่ในโครงการ
1.โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ
ทีต่ ัง้ 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000
- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 58,740 ตารางเมตร 1,021,904,410
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารจอดรถยนต์

รวมถงึงานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 19,602,546
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 78,201,905

1,685,286,461 2,243,060,549 59.62

2.โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ
ทีต่ ัง้ 439 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับุร ีปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 13,377,198
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 30,155,745

661,746,243 457,505,358 12.16

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 67,739,692 65,957,311 1.75

729,485,935 523,462,669 13.91

3.โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซซูกู ิอเวนิว รชัโยธนิ
ทีต่ ัง้ 234 และ 234/1 - 3 ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000
- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 8,861,150
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 31,387,153

1,003,073,303 958,010,058 25.46

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 3,417,845,699 3,724,533,276 98.99

วนัครบอายุ
เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์(หมายเหต  ุ9)
พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 4 มถุินายน พ.ศ. 2563 37,917,890 37,941,832

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 37,917,890 37,941,832 1.01

รวมเงนิลงทุน 3,455,763,589 3,762,475,108 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

31 มีนาคม พ.ศ . 2563
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทนุ ราคายตุิธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทนุ ที่กองทนุรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่ายตุิธรรม

เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต  ุ10)
สทิธกิารเชา่ในโครงการ
1.โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ
ทีต่ ัง้ 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000
- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 58,740 ตารางเมตร 1,021,904,410
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารจอดรถยนต์

รวมถงึงานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 19,602,546
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 75,292,681

1,682,377,237 2,279,100,000 58.44
2.โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รงัสติ
ทีต่ ัง้ 439 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับุร ีปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 13,377,198
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 30,023,594

661,614,092 529,000,000 13.56
3.โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซซูกู ิอเวนิว รชัโยธนิ
ทีต่ ัง้ 234 และ 234/1 - 3 ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000
- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 8,861,150
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 30,692,381

1,002,378,531 1,054,000,000 27.03

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 3,346,369,860 3,862,100,000 99.03

วนัครบอายุ
เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์(หมายเหต  ุ9)
พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 4 มถุินายน พ.ศ. 2563 37,801,748 37,820,921

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 37,801,748 37,820,921 0.97

รวมเงนิลงทุน 3,384,171,608 3,899,920,921 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท

รายได้

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 87,639,412 101,042,666
รายไดด้อกเบีย้ 277,418 495,268
รายไดอ้ื่น 544,885 478,988

รวมรายได้   88,461,715 102,016,922

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหเ้ชา่และบรกิาร 7,263,505 11,196,778
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 14,15 1,233,911 1,208,512
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 14,15 308,478 302,128
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 14,15 514,130 503,547
คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 14,15 8,470,104 8,597,610
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 285,929 271,233
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการ 4,603,466 3,331,676
คา่ใชจ้า่ยในการประกนัภยั 250,990 245,361
คา่ใชจ้า่ยอื่น 2,063,043 6,120,249

รวมค่าใช้จ่าย 24,993,556 31,777,094

กาํไรจากการลงทนุสทุธิ 63,468,159 70,239,828

รายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ

รายการขาดทุนจากการเปลีย่นเปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 8,9 (56,034,011) (6,085,775)

รวมรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (56,034,011) (6,085,775)

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 7,434,148 64,154,053

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 63,468,159 70,239,828
รายการขาดทุนสทุธจิากเงนิลงทุน (56,034,011) (6,085,775)

การเพ่ิมขึน้สทุธิของสินทรพัยส์ทุธิที่เกิดจากการดาํเนินงาน 7,434,148 64,154,053
จา่ยเงนิปันผล 13 (57,750,000) (70,125,000)

การลดลงของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างงวด (50,315,852) (5,970,947)
สนิทรพัยส์ทุธติน้งวด 4,033,241,310 3,970,979,156

สินทรพัยส์ทุธิสิ้นงวด 3,982,925,458 3,965,008,209

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานสาํหรบังวด 7,434,148 64,154,053
รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน
สาํหรบังวดใหเ้ป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน :
คา่ตดัจาํหน่ายสว่นลดรบัจากเงนิลงทุน (116,142) (270,970)
รายการขาดทุนจากการเปลีย่นเปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 12 56,034,011 6,085,775
ปรบัปรงุรายไดค้า่เชา่ 5,979,748 -
การซือ้เงนิลงทุน (5,355,786)    (2,584,478)    
ลกูหน้ีคา่เชา่เพิม่ขึน้ (19,771,928) (825,607)
ลกูหน้ีอื่นเพิม่ขึน้ (650,703) (209,557)
คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้ (276,993) (339,810)
สนิทรพัยอ์ื่นเพิม่ขึน้ (203,550) (125,195)
เจา้หน้ีอื่นลดลง (26,906,927) (7,846,930)
เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้เพิม่ขึน้ (ลดลง) 3,280,781 (1,232,728)
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งจา่ย (ลดลง) เพิม่ขึน้ (409,520) 243,681
หน้ีสนิอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) 8,471,908 (156,497)
ตน้ทุนทางการเงนิ 897,984 -
ดอกเบีย้จา่ย (897,984) -
รายไดด้อกเบีย้ (161,276) (224,298)
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 24,191 5,119

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 27,371,962 56,672,558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดจา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (1,782,381) -
จา่ยเงนิปันผล 13 (57,750,000) (70,125,000)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (59,532,381) (70,125,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (32,160,419) (13,452,442)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 271,199,873 237,675,948

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 239,039,454 224,223,506

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี

จดัประเภทเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยก์บัรายไดค้า้งรบั (หมายเหตุ 5.1) 153,003,783 -
ซือ้เงนิลงทุนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 8,087,296 7,166,310

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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