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

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท

สินทรพัย ์

เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 10,11 10,060,954 37,820,921
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 10,12 3,821,475,515 3,862,100,000
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 13 260,542,407 271,199,873
ลกูหน้ีคา่เชา่ 21,296,176 6,631,898
รายไดค้า้งรบั 18.3 82,734,446 -
ลกูหน้ีอื่น 1,861,059 777,325
คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 14 10,074,844 10,038,627
สนิทรพัยอ์ื่น 2,500,250 2,390,458

รวมสินทรพัย ์ 4,210,545,651 4,190,959,102

หนี้สิน

เจา้หน้ีอื่น 50,026,396 63,701,998
เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ 90,655,978 86,826,065
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งชาํระ 2,418,419 4,326,496
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 62,209,961 -
หน้ีสนิอื่น 2,377,486 2,863,233

รวมหนี้สิน 207,688,240 157,717,792

สินทรพัยส์ทุธิ 4,002,857,411 4,033,241,310

สินทรพัยส์ทุธิประกอบด้วย

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 15 3,300,000,000 3,300,000,000
กาํไรสะสม 15 702,857,411 733,241,310

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 4,002,857,411 4,033,241,310

สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย 12.1298 12.2219
จาํนวนหน่วยลงทนุที่จาํหน่ายแล้วท ัง้หมด ณ วนัสิ้นปี (หน่วย) 330,000,000 330,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบทางการเงนิน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทุน มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย  ์(หมายเหต  ุ12)
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
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารจอดรถยนตร์วมถงึ

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 19,602,546
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 74,891,787

1,681,976,343 2,366,797,368 61.77
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
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 13,377,198
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 30,062,646

661,653,144 421,326,632 11.00

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 67,739,692 62,209,961 1.62

729,392,836 483,536,593 12.62

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
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 8,861,150
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 29,134,300

1,000,820,450 971,141,554 25.35

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 3,412,189,629 3,821,475,515 99.74

วนัครบอายุ
เงินลงทุนในหลกัทรพัย  ์(หมายเหต  ุ11)
พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 27  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 10,053,213 10,060,954

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 10,053,213 10,060,954 0.26

รวมเงนิลงทุน 3,422,242,842 3,831,536,469 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบทางการเงนิน้ี

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทุน มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย  ์(หมายเหต  ุ12)
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
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารจอดรถยนตร์วมถงึ

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 19,602,546
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 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
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 13,377,198
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 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
- คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่สทิธิ 8,861,150
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุงอาคารโครงการ 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
เงินลงทุนในหลกัทรพัย  ์(หมายเหต  ุ11)
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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบทางการเงนิน้ี

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท

รายได้จากการลงทนุ

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 292,331,665 411,541,294

รายไดด้อกเบีย้ 626,295 1,897,327

รายไดอ้ื่น 3,302,378 2,333,473

รวมรายได้   296,260,338 415,772,094

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหเ้ชา่และบรกิาร 26,886,847 47,688,621

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 17, 18 4,971,180 4,911,829

คา่ธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์ 17, 18 1,242,795 1,227,957

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 17, 18 2,071,324 2,046,596

คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 17, 18 33,401,050 36,958,949

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 1,233,737 1,378,069

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการ 11,647,968 17,394,450

คา่ใชจ้า่ยในการประกนัภยั 1,015,101 992,602

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 18 137,852,181 -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 9,909,421 25,225,928

คา่ใชจ้า่ยอื่น 15,931,597 9,438,293

ตน้ทุนทางการเงนิ 4,345,574 -

รวมค่าใช้จ่าย 250,508,775 147,263,294

กาํไรจากการลงทนุสทุธิ 45,751,563 268,508,800

รายการกาํไรสทุธิจากเงินลงทนุ

กาํไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 15 47,614,538 61,053,354

รวมรายการกาํไรสทุธิจากเงินลงทนุ 47,614,538 61,053,354

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 93,366,101 329,562,154

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบทางการเงนิน้ี
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กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 45,751,563 268,508,800

กาํไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 15 47,614,538 61,053,354

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 93,366,101 329,562,154

จา่ยเงนิปันผล 16 (123,750,000) (267,300,000)

การ (ลดลง) เพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างปี (30,383,899) 62,262,154

สนิทรพัยส์ทุธติน้ปี 4,033,241,310 3,970,979,156

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 4,002,857,411 4,033,241,310

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบทางการเงนิน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 93,366,101 329,562,154
ปรบักระทบรายการเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสทุธิที่ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน :
คา่ตดัจาํหน่ายสว่นลดรบัจากเงนิลงทุน 11 (152,162) (955,219)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 9,909,421 25,225,928
กาํไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 15 (47,614,538) (61,053,354)
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 18 137,852,181 -
การซือ้เงนิลงทุน (54,321,291) (99,034,325)
การขายเงนิลงทุน 11 76,000,000 80,000,000
ลกูหน้ีคา่เชา่เพิม่ขึน้ (152,516,459) (1,814,199)
รายไดค้า้งรบัลดลง 70,269,337 -
ลกูหน้ีอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง (1,083,734) 595,603
คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้ (36,217) (9,915)
สนิทรพัยอ์ื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง (103,437) 654,261
เจา้หน้ีอื่น (ลดลง) เพิม่ขึน้ (15,443,112) 25,787,804
เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้เพิม่ขึน้ (ลดลง) 3,829,913 (778,124)
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งจา่ย (ลดลง) เพิม่ขึน้ (1,908,077) 2,617,377
หน้ีสนิอื่น (ลดลง) เพิม่ขึน้ (485,747) 19,188
ตน้ทุนทางการเงนิ 4,345,574 -
ดอกเบีย้จา่ย (4,345,574) -
รายไดด้อกเบีย้ (474,133) (942,108)
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 467,778 948,854

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 117,555,824 300,823,925

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดจา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (4,463,290) -
จา่ยเงนิปันผล 16 (123,750,000) (267,300,000)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (128,213,290) (267,300,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพ่ิมขึน้ - สทุธิ (10,657,466) 33,523,925
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 271,199,873 237,675,948

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี 260,542,407 271,199,873

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี

ซือ้เงนิลงทุนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 11,474,445 9,706,935

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบทางการเงนิน้ี
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