
กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรม 6, 7 3,857,406,949 3,869,894,543

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 310,908,911 317,773,297

ลูกหนีค่าเช่า 22,948,788 13,776,864

รายไดค้า้งรบั 12.3 26,854,874 39,127,648

ลูกหนีอนื 1,406,270 1,916,770

ค่าใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 8 9,192,120 9,234,167

สนิทรพัยอ์นื 2,136,345 2,103,191

รวมสินทรพัย์ 4,230,854,257 4,253,826,480

หนีสิน

เจา้หนอีนื 27,802,314 29,026,041

เงนิมดัจาํรบัจากลูกคา้ 85,523,335 86,143,466

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจีา่ยคา้งชาํระ 4,850,826 5,116,229

หนสีนิตามสญัญาเชา่ 54,061,823 55,622,190

หนสีนิอนื 2,673,271 2,867,390

รวมหนีสิน 174,911,569 178,775,316

สินทรพัยส์ทุธิ 4,055,942,688 4,075,051,164

สินทรพัยส์ทุธิประกอบด้วย

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 9 3,300,000,000 3,300,000,000

กาํไรสะสม 9 755,942,688 775,051,164

สินทรพัยส์ทุธิ 4,055,942,688 4,075,051,164

สนิทรพัยส์ทุธติ่อหน่วย 12.2907 12.3486

จาํนวนหน่วยลงทนุทจีาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสนิงวด (หน่วย) 330,000,000 330,000,000

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

2



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พนืทีเฉพาะส่วน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ทีกองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหตุ 7)

สทิธกิารเชา่ในโครงการ

1. โครงการเมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์รชัโยธนิ

ทตีงั 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สทิธกิารเชา่ทดีนิโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000

- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 58,740 ตารางเมตร 1,021,904,410

- สทิธกิารเชา่ทดีนิและอาคารจอดรถยนตร์วมถงึ

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000

- กรรมสทิธใินงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซงึสทิธิ 19,602,546

- ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 72,772,375

1,679,856,931 2,506,256,786 64.97

2 โครงการเมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์รงัสติ

ทตีงั 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับุร ีปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่

- สทิธกิารเชา่ทดีนิและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000

- กรรมสทิธใินงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซงึสทิธิ 13,377,198

- ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 30,724,264

662,314,762 407,304,732 10.56

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 67,739,692 54,061,823 1.40

730,054,454 461,366,555 11.96

3 โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซซูกู ิอเวนวิ รชัโยธนิ

ทตีงั 234 และ 234/1 - 3 ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สทิธกิารเชา่ทดีนิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000

- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000

- กรรมสทิธใินงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซงึสทิธิ 8,861,150

- ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 29,620,068

1,001,306,218 889,783,608 23.07

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 3,411,217,603 3,857,406,949 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พนืทีเฉพาะส่วน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ทีกองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหตุ 7)

สทิธกิารเชา่ในโครงการ

1. โครงการเมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์รชัโยธนิ

ทตีงั 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สทิธกิารเชา่ทดีนิโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000,000

- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 58,740 ตารางเมตร 1,021,904,410

- สทิธกิารเชา่ทดีนิและอาคารจอดรถยนตร์วมถงึ -

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000

- กรรมสทิธใินงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซงึสทิธิ 19,602,546

- ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 73,206,063

1,680,290,619 2,526,223,583 65.28

2 โครงการเมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ ์รงัสติ

ทตีงั 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธนิ ต. ประชาธปัิตย์

อ. ธญับุร ีปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่

- สทิธกิารเชา่ทดีนิและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000

- กรรมสทิธใินงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซงึสทิธิ 13,377,198

- ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 30,699,091

662,289,589 407,709,466 10.54

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 67,739,692 55,622,190 1.44

730,029,281 463,331,656 11.98

3 โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซซูกู ิอเวนวิ รชัโยธนิ

ทตีงั 234 และ 234/1 - 3 ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

- สทิธกิารเชา่ทดีนิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000

- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000

- กรรมสทิธใินงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000

- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซงึสทิธิ 8,861,150

- ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 29,551,543

1,001,237,693 880,339,304 22.74

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 3,411,557,593 3,869,894,543 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้

รายไดค้่าเชา่และบรกิาร 85,466,019 87,560,532

รายไดด้อกเบยี 78,246 75,435

รายไดอ้นื 431,712 755,530

รวมรายได้   85,975,977 88,391,497

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุการใหเ้ชา่และบรกิาร 8,367,596 7,195,509

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 11, 12 1,230,701 1,232,343

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 11, 12 307,675 308,437

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 11, 12 512,792 513,125

ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 11, 12 8,553,085 9,581,041

ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 342,976 283,562

ค่าใชจ้า่ยในการดําเนินโครงการ 2,023,398 5,893,036

ผลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (กลบัรายการ) (1,579,379) -

ค่าใชจ้า่ยในการประกนัภยั 263,820 254,702

ค่าใชจ้า่ยอนื 867,212 908,181

ตน้ทนุทางการเงนิ 1,096,973 1,229,741

รวมค่าใช้จ่าย 21,986,849 27,399,677

กาํไรจากการลงทนุสทุธิ 63,989,128 60,991,820

รายการ(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทุน

ขาดทนุสุทธทิยีงัไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 6 (12,147,604) (34,876,826)

รวมรายการขาดทุนสทุธิจากเงินลงทนุ (12,147,604) (34,876,826)

การเพิมขนึในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 51,841,524 26,114,994

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

5



กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรพัยสุ์ทธิ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท

การเพิมขนึในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด

กาํไรจากการลงทนุสุทธิ 63,989,128 60,991,820

ขาดทนุสุทธทิยีงัไมเ่กดิขนึจากเงนิลงทนุ 6 (12,147,604) (34,876,826)

การเพิมขนึในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 51,841,524 26,114,994

จา่ยเงนิปันผล 10 (70,950,000) (38,775,000)

การลดลงของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งงวด (19,108,476) (12,660,006)

สนิทรพัยส์ทุธติน้งวด 4,075,051,164 4,002,857,411

สินทรพัยส์ทุธิสินงวด 4,055,942,688 3,990,197,405

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

6



กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพมิขนึในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดาํเนินงานในระหว่างงวด 51,841,524 26,114,994

รายการปรบักระทบการเพมิขนึ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน

สาํหรบังวดใหเ้ป็นเงนิสดสุทธทิไีดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน :

ค่าตดัจาํหน่ายสว่นลดรบัจากเงนิลงทนุ - 32,342

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 6 507,001 3,096,226

ขาดทนุสุทธทิยีงัไมเ่กดิขนึจากการเปลยีนแปลง

ในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทนุ 6 12,147,604 34,876,826

ผลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (กลบัรายการ) (1,579,379) -

การซอืเงนิลงทนุ (1,419,007)     (4,613,659)     

ลูกหนีค่าเช่าเพมิขนึ (7,592,545) (56,049,401)

รายไดค้า้งรบัลดลง 12,272,774 10,576,162

ลูกหนีอนืลดลง 510,500 90,110

ค่าใชจ้า่ยรอการตดับญัชลีดลง 42,047 176,935

สนิทรพัยอ์นืลดลง 33,355 388,041

เจา้หนอีนืเพมิขนึ (ลดลง) 28,269 (3,026,183)

เงนิมดัจาํรบัจากลูกคา้ลดลง (620,131) (176,472)

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจีา่ยคา้งจา่ยเพมิขนึ (ลดลง) (265,403) 490,889

หนสีนิอนืลดลง (194,119) (449,399)

ตน้ทนุทางการเงนิ 1,096,973 1,229,741

รายไดด้อกเบยี (78,246) (107,777)

ดอกเบยีจา่ย (1,096,973) (1,229,741)

ดอกเบยีรบั 11,737 16,167

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 65,645,981 11,435,801

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยชาํระหนีสนิตามสญัญาเชา่ (1,560,367) (1,544,379)

จา่ยเงนิปันผล 10 (70,950,000) (38,775,000)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (72,510,367) (40,319,379)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (6,864,386) (28,883,578)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 317,773,297 260,542,407

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 310,908,911 231,658,829

รายการทีไมใ่ช่เงินสด

รายการทไีมใ่ช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญัสาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี

ซอืเงนิลงทนุโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 20,087 8,457,496

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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