
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

สินทรพัย ์

เงนิลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 7, 8 - 10,060,954
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 7, 9 3,793,426,066 3,821,475,515
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 427,235,274 260,542,407
ลกูหนี้คา่เชา่ 31,693,874 21,296,176
รายไดค้า้งรบั 14.3 62,000,062 82,734,446
ลกูหนี้อื่น 2,382,102 1,861,059
คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 10 9,718,622 10,074,844
สนิทรพัยอ์ื่น 2,235,555 2,500,250

รวมสินทรพัย ์ 4,328,691,555 4,210,545,651

หน้ีสิน

เจา้หนี้อื่น 28,079,989 50,026,396
เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ 89,455,395 90,655,978
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งชาํระ 2,421,116 2,418,419
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 58,926,128 62,209,961
หนี้สนิอื่น 2,182,709 2,377,486

รวมหน้ีสิน 181,065,337 207,688,240

สินทรพัยส์ทุธิ 4,147,626,218 4,002,857,411

สินทรพัยส์ทุธิประกอบด้วย

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 11 3,300,000,000 3,300,000,000
กาํไรสะสม 11 847,626,218 702,857,411

สินทรพัยส์ทุธิ 4,147,626,218 4,002,857,411

สนิทรพัยส์ทุธติอ่หน่วย 12.5685 12.1298
จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 330,000,000 330,000,000

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พืน้ท่ีเฉพาะส่วน ราคาทุน มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน ท่ีกองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต  ุ9)
สทิธกิารเชา่ในโครงการ
1. โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ

ทีต่ ัง้ 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร

- 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
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 19,602,546
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรงุอาคารโครงการ 73,864,880

1,680,949,436 2,447,030,365 64.51
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
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรงุอาคารโครงการ 30,533,407

662,123,905 421,455,305 11.11

- สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 67,739,692 58,926,128 1.55

729,863,597 480,381,433 12.66
3 โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซซูกู ิอเวนิว รชัโยธนิ

ทีต่ ัง้ 234 และ 234/1 - 3 ถนนรชัดาภเิษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร

- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000
- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 8,861,150
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรงุอาคารโครงการ 29,307,440

1,000,993,590 866,014,268 22.83

รวมเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 3,411,806,623 3,793,426,066 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

30 มิถนุายน พ.ศ. 2564
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พืน้ท่ีเฉพาะส่วน ราคาทุน มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงินลงทุน ท่ีกองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มลูค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต  ุ9)
สทิธกิารเชา่ในโครงการ
1. โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ

ทีต่ ัง้ 1839 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร

- 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
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 19,602,546
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรงุอาคารโครงการ 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
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 13,377,198
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรงุอาคารโครงการ 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 กรงุเทพมหานคร

- สทิธกิารเชา่ทีด่นิโครงการ   9 ไร่ 162,000,000
- สทิธกิารเชา่อาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสทิธิใ์นงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่สทิธิ 8,861,150
- คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรงุอาคารโครงการ 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  ุ8)
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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
ตรวจสอบแล้ว

4



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 77,658,596 71,288,675 165,219,128 158,928,087
รายไดด้อกเบีย้ 93,393 185,650 168,828 463,068
รายไดอ้ื่น 465,267 1,171,647 1,220,797 1,716,532

รวมรายได้   78,217,256 72,645,972 166,608,753 161,107,687

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหเ้ชา่และบรกิาร 6,454,870 4,546,756 13,650,379 11,810,261       
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 13, 14 1,270,091 1,227,387 2,502,434 2,461,298        
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 13, 14 317,523 306,846 625,960 615,324           
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 13, 14 529,205 511,411 1,042,330 1,025,541        
คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 13, 14 8,672,738 7,672,294 18,253,779 16,142,398       
คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 666,534 285,929 950,096 571,858           
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการ 2,276,838 1,888,613 8,169,874 6,492,079        
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (กลบัรายการ) (128,477,154) 66,879,119 (128,477,154) 66,879,119       
คา่ใชจ้า่ยในการประกนัภยั 117,210 254,700 371,912 505,690           
คา่ใชจ้า่ยอื่น 1,637,514 672,112 2,545,695 1,837,171        
ตน้ทุนทางการเงนิ 1,195,716 1,324,487 2,425,457 2,222,471        

รวมค่าใช้จ่าย (105,338,915) 85,569,654 (77,939,238) 110,563,210     

กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสทุธิ 183,556,171 (12,923,682) 244,547,991 50,544,477       

รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่นเปลง
ในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 11 7,202,642 70,545,255 (27,674,184) 14,511,244

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธิจากเงินลงทุน 7,202,642 70,545,255 (27,674,184) 14,511,244

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 190,758,813 57,621,573 216,873,807 65,055,721

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบังวดหกเดือน
สิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน สิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหต ุ บาท บาท

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 244,547,991 50,544,477
(ขาดทุน) กาํไรสทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 11 (27,674,184) 14,511,244

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 216,873,807 65,055,721
จา่ยเงนิปันผล 12 (72,105,000) (90,750,000)

การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างงวด 144,768,807 (25,694,279)
สนิทรพัยส์ทุธติน้งวด 4,002,857,411 4,033,241,310

สินทรพัยส์ทุธิสิ้นงวด 4,147,626,218 4,007,547,031

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด 216,873,807 65,055,721

ปรบักระทบรายการเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน :

คา่ตดัจาํหน่ายสว่นเพิม่ (สว่นลดรบั) จากเงนิลงทุน 8 50,694 (195,650)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 9 3,096,226 -

ขาดทุน (กาํไร) สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นเปลง

ในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 11 27,674,184 (14,511,244)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (กลบัรายการ) (128,477,154) 66,879,119

การซือ้เงนิลงทุน (15,062,255)   (48,874,607)  

การขายเงนิลงทุน 8 19,000,000    56,000,000

ลกูหนี้คา่เชา่ลดลง (เพิม่ขึน้) 118,079,456 (80,090,346)

รายไดค้า้งรบัลดลง 20,734,384 12,802,884

ลกูหนี้อื่นเพิม่ขึน้ (521,043) (592,058)

คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชลีดลง (เพิม่ขึน้) 356,222 (145,876)

สนิทรพัยอ์ื่นลดลง 250,931 808

เจา้หนี้อื่นลดลง (18,594,853) (21,678,968)

เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ (ลดลง) เพิม่ขึน้ (1,200,583) 1,130,762

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งจา่ยเพิม่ขึน้ (ลดลง) 2,697 (2,111,234)

หนี้สนิอื่นลดลง (194,777) (182,880)

ตน้ทุนทางการเงนิ 2,425,457 2,222,471

ดอกเบีย้รบั (219,522) (267,418)

ดอกเบีย้จา่ย (2,425,457) (2,222,471)

รายไดด้อกเบีย้ 233,286 262,058

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 242,081,700 33,481,071

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย  ์เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตอ่)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยชาํระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (3,283,833) (3,138,259)

จา่ยเงนิปันผล 12 (72,105,000) (90,750,000)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (75,388,833) (93,888,259)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 166,692,867 (60,407,188)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 260,542,407 271,199,873

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 427,235,274 210,792,685

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้

ซือ้เงนิลงทุนโดยยงัไมไ่ดช้าํระเงนิ 8,122,891 3,773,206

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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