
 

 
 

 

MJD.IR 003/2562 
     

วนัที ่28 กมุภาพันธ ์2562 
 

 
เรือ่ง ชีแ้จงผลการด าเนนิงานส าหรบัปี 2561 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษัิท เมเจอร ์ ดเีวลลอปเมน้ท ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ขอเรยีนวา่ บรษัิทมผีลการด าเนนิงานตามงบ

การเงนิรวม ประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมรีายไดร้วม 5,679.74 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธ ิ
733.14 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2560 ซึง่มรีายไดร้วม 3,375.21 ลา้นบาท และมผีลขาดทนุ

สทุธ ิ183.91 ลา้นบาท ซึง่ผลประกอบการในปี 2561 มสีาเหตหุลกัจากปัจจัยตา่งๆ ดงันี้ 
 

-    รายไดจ้ากการขายหน่วยในโครงการอาคารชดุในปี 2561 เป็นเงนิ 4,825.26 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั 
     ปี 2560 ทีม่รีายได ้2,781.83 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,043.43 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 73.46  

     เนือ่งจากในปี 2561 มกีารโอนกรรมสทิธิใ์นโครงการทีก่อ่สรา้งแลว้เสร็จในปี 2561 จ านวน 4 โครงการ    
     ไดแ้ก ่โครงการมาเอสโตร 03 รัชดา-พระรามเกา้ มาเอสโตร01 สาทร-เย็นอากาศ มาเอสโตร 14 สยาม- 

     ราชเทว ีและ มาเอสโตร07 อนุสาวรยีช์ยัสมรภมู ิ รวมทัง้ยังมกีารโอนกรรมสทิธิอ์ย่างตอ่เนือ่งจาก 
     โครงการพรอ้มอยูห่ลายโครงการ อาท ิโครงการ เอ็ม จตจุักร,   รเีฟล็คชัน่ จอมเทยีน บชี พัทยา, 

     เอ็ม สลีม และ แมเนอร ์สนามบนิน ้า  
 

- รายไดค้่าบริหารจัดการในปี 2561 เป็นเงิน 59.51 ลา้นบาท เปรียบเทยีบกับปี 2560 ที่มีรายไดค้่า
บรหิารจัดการ จ านวน 39.99 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 19.52 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 48.81 เพิม่ขึน้จาก

การบรหิารงานในโครงการร่วมทนุ และการรับบรหิารงานนติบิคุคลแกบ่คุคลภายนอก 
 

- ก าไรจากการการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ในปี 2561 เป็นเงนิ 
38.49 ลา้นบาท ในขณะทีปี่ 2560 มกี าไร 32.32 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6.17 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

19.09 จากราคายตุธิรรมทีเ่พิม่ขึน้ของทีด่นิอาคารส านักงาน 
 

- ในปี 2561 บรษัิทมรีายไดอ้ืน่ - ก าไรจากการขายทีด่นิรอการพัฒนา 1 แปลง จ านวนเงนิ 263.81 ลา้น
บาท  

 

- ตน้ทุนขายหน่วยในโครงการอาคารชดุในปี 2561 เป็นเงนิ 2,819.49 ลา้นบาท คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 

58.43 ของรายได ้เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ทีม่ตีน้ทนุ 1,709.23 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 61.44 
ของรายได ้สัดสว่นตน้ทุนลดลงจากการควบคมุตน้ทนุในโครงการแลว้เสร็จใหม่ และราคาขายเฉลีย่ที่

สงูขึน้ของโครงการตอ่เนือ่ง      
 

- คา่ใชจ้่ายในการขายในปี 2561 เป็นเงนิ 1,102.55 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับปี 2560  ทีม่คีา่ใชจ้่ายใน
การขาย 571.75 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 530.80 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 92.84 จากการเพิม่ขึน้ของ

คา่ใชจ้่ายในการโอนกรรมสทิธิ ์และการประชาสมัพันธเ์และการสง่เสรมิการขายโดยเฉพาะการสง่เสรมิ

การขายในกลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศ 
   

- ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในปี 2561 เป็นเงนิ 747.11 ลา้นบาท เปรียบเทยีบกับปี 2560 ทีม่คี่าใชจ้่าย 

627.36 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เป็นเงนิ 119.75 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.09 สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จาก

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน และการตัง้ส ารองคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 
 

- สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ ในปี 2561 เป็นเงนิ 507.61 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับปี 2560 

ทีม่สีว่นแบง่ก าไร 35.72 ลา้นบาท สว่นแบง่ก าไรนี ้มาจากการโอนกรรมสทิธิต์อ่เนื่องในโครงการร่วมทนุ 

MARQUE Sukhumvit ทัง้นี้ ณ 31 ธันวาคม 2561 โครงการ MARQUE Sukhumvit มยีอดขายรอการ
รับรูร้ายได(้Backlog) คงเหลอื 971.38 ลา้นบาท 

 

 

- คา่ใชจ้่ายทางการเงนิในปี 2561 เป็นเงนิ 460.41 ลา้นบาท เปรียบเทยีบกับปี 2560 ทีม่คีา่ใชจ้่ายทาง

การเงนิ 403.08 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 57.33 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.22 จากอัตราดอกเบีย้ทีเ่พิม่
สงูขึน้ และ การรับรูค้า่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ในโครงการแลว้เสร็จ   

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

ส าหรับผลการด าเนนิงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
มรีายไดร้วม 1,791.86 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธ ิ64.71 ลา้นบาท เทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกันของปี 2560 ซึง่มรีายได ้

รวม 1,194.58 ลา้นบาท และมผีลขาดทนุสทุธ ิ540.33 ลา้นบาท  มสีาเหตหุลักจากปัจจัยตา่งๆดงันี้ 
 

- รายไดจ้ากการขายหน่วยในโครงการอาคารชดุในปี 2561 เป็นเงนิ 1,390.12 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับ
ปี 2560 ทีม่รีายได ้1,032.73 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 357.39 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 34.61 สว่นใหญ่

จากโครงการเอ็ม สลีม, แมเนอร ์สนามบนิน ้า และ รเีฟล็คชัน่ จอมเทยีน บชี พัทยา ซึง่เป็นผลมาจาก
การสง่เสรมิการขาย ใหโ้ปรโมชัน่มากขึน้ 
 

  -    รายไดด้อกเบีย้รับในปี 2561 เป็นเงนิ 184.96 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ทีม่รีายไดด้อกเบีย้รับ 

     88.16 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 96.80 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 109.80 จากการปรับอตัราดอกเบีย้ และ 
     การใหกู้ย้มืเงนิเพิม่เตมิในโครงการร่วมทนุ 

 

- ในปี 2561 บรษัิทมเีงนิปันผลรับจากร่วมคา้ในโครงการ MARQUE Sukhumvit จ านวนเงนิ 123.67 ลา้น
บาท   

 

- ตน้ทุนขายหน่วยในโครงการอาคารชดุในปี 2561 เป็นเงนิ 718.86 ลา้นบาท คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 

51.71 ของรายได ้เปรียบเทยีบกับปี 2560 ทีม่ตีน้ทุน 597.69 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 57.87 
ของรายได ้สดัสว่นตน้ทนุลดลงจากราคาขายเฉลีย่ทีเ่พิม่สงูขึน้  
 

- ค่าใชจ้่ายในการขายในปี 2561 เป็นเงิน 221.08 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีค่าใชจ้่าย 

144.46 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 76.62 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 53.04 สว่นใหญ่จากคา่ใชจ้่ายโฆษณา
ในการสง่เสรมิการขายและประชาสมัพันธ ์

 

- ค่าใชจ้่ายบริหารในปี 2561 เป็นเงนิ 76.46 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ทีม่ีค่าใชจ้่ายบริหาร 

209.23 ลา้นบาท ลดลง 132.77 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 63.46 จากการปรับโครงสรา้งพนักงานใน
กลุม่บรษัิท 

 
- คา่เผือ่การดอ้ยคา่เงนิลงทนุในปี 2561 จ านวนเงนิ 199.00 ลา้นบาท จากการตัง้ส ารองการดอ้ยคา่ของ

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย  
 

- คา่ใชจ้่ายทางการเงนิในปี 2561 เป็นเงนิ 433.73 ลา้นบาท เปรียบเทยีบกับปี 2560 ทีม่คีา่ใชจ้่ายทาง
การเงนิ 397.42 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 36.31 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.14 จากอัตราดอกเบีย้ทีเ่พิม่

สงูขึน้  
 

 

 
จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 
 

 

                    ขอแสดงความนับถอื 
 

                                                                                  
 

 

 
 
 

                     ( นายสรุยิา พูลวรลกัษณ์ ) 

                      กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ัดการ 


