
 
 

 

 
MJD.IR 009/2562 
     

วนัที ่14 พฤษภาคม 2562 
 

 

เรือ่ง ชีแ้จงผลการด าเนนิงานปี 2562 งวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บรษัิท เมเจอร ์ ดเีวลลอปเมน้ท ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ขอเรยีนวา่ บรษัิทมผีลการด าเนนิงานตามงบ
การเงนิรวม ประจ าปี 2562 งวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 2562 โดยมรีายไดร้วม 1,463.52 ลา้นบาท และมี

ก าไรสทุธ ิ151.14 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2561 ซึง่มรีายไดร้วม 682.37 ลา้นบาท และมกี าไร
สทุธ ิ121.99 ลา้นบาท ซึง่ผลประกอบการในไตรมาส 1/2562 มสีาเหตหุลกัจากปัจจัยตา่งๆ ดงันี้ 

 

-    รายไดจ้ากการขายหน่วยในโครงการอาคารชดุในไตรมาส 1/2562 เป็นเงนิ 1,298.11 ลา้นบาท  

     เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส1/2561 ทีม่รีายได ้524.22 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 773.89 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 
     รอ้ยละ 147.63 เนือ่งจากในไตรมาส 1/2562 ยังคงมกีารโอนกรรมสทิธิใ์นโครงการ มาเอสโตร07  

     อนุสาวรยีช์ยัฯ ทีแ่ลว้เสร็จปลายปี 2561 รวมทัง้การโอนกรรมสทิธิอ์ยา่งตอ่เนือ่งจากโครงการพรอ้มอยู่ 
     หลายโครงการ อาท ิเอ็ม จตจุักร, มาเอสโตร03 รัชดา-พระราม9, แมเนอร ์สนามบนิน ้า ซึง่เป็นผลจาก 

                 การสง่เสรมิการขาย  
 

- รายไดจ้ากกจิการโรงแรมในไตรมาส 1/2562 เป็นเงนิ 88.15 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 
1/2561 ทีม่รีายไดจ้ากกจิการโรงแรม 78.97 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9.18 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

11.62 จากการเปิดใหบ้รกิารโรงแรมเมเวน่ สไตลชิ โฮเทล แบงค็อก  
 

- รายไดค้า่บรหิารจัดการในไตรมาส1/2562 เป็นเงนิ 20.81 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับไตรมาส1/2561 ที่
มรีายไดค้า่บรหิารจัดการ จ านวน 10.00 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 10.81 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 108.10 

จากการบรหิารงานในโครงการร่วมทนุ และการรับบรหิารงานนติบิคุคลแกบ่คุคลภายนอก 
 

- ตน้ทุนขายหน่วยในโครงการอาคารชุดในไตรมาส 1/2562 เป็นเงนิ 804.67 ลา้นบาท คดิเป็นสัดสว่น
รอ้ยละ 61.99 ของรายได ้เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2561 ทีม่ตีน้ทนุ 292.57 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 55.81 ของรายได ้สดัสว่นตน้ทนุเพิม่ขึน้จากการสง่เสรมิการขายทีเ่พิม่มากขึน้ในโครงการพรอ้ม

อยู ่     
 

- ตน้ทนุจากกจิการโรงแรมในไตรมาส 1/2562 เป็นเงนิ 57.23 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1/2561 

ทีม่ตีน้ทุน 47.63 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 9.60 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.16 จากการเปิดใหบ้รกิาร

โรงแรมเมเวน่ สไตลชิ โฮเทล แบงค็อก  
     

- คา่ใชจ้่ายในการขายในไตรมาส 1/2562 เป็นเงนิ 203.76 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2561 ที่

มคีา่ใชจ้่ายในการขาย 94.81 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 108.95 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 114.91 จากการ

เพิม่ขึน้ของการโอนกรรมสทิธิ ์เและการสง่เสรมิการขาย 

   

- คา่ใชจ้่ายในการบรหิารในไตรมาส 1/2562 เป็นเงนิ 259.48 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2561 

ทีม่คีา่ใชจ้่าย 104.78 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 154.70 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 147.64 สาเหตหุลักจาก

การตัง้ส ารองคา่ใชจ้่ายในไตรมาส 1/2562 และ ในไตรมาส 1/2561 มรีายการปรับลดคา่ใชจ้่ายส ารอง
ท าใหค้า่ใชจ้า่ยบรหิารต า่กวา่ปกต ิ 
 

- สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ ในไตรมาส 1/2562 เป็นเงนิ 136.22 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบ

กับไตรมาส 1/2561 ทีม่ีส่วนแบ่งก าไร 135.38 ลา้นบาท ส่วนแบ่งก าไรนี้ มาจากการโอนกรรมสทิธิ์
ต่อเนื่องในโครงการร่วมทุน MARQUE Sukhumvit ทัง้นี้ ณ 31 มีนาคม 2562 โครงการ MARQUE 

Sukhumvit มยีอดขายรอการรับรูร้ายได(้Backlog) คงเหลอื 327 ลา้นบาท 
 

 

- คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิในไตรมาส 1/2562 เป็นเงนิ 90.56 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2561 ที่
มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ 141.71 ลา้นบาท ลดลง 51.15 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 36.09 เนื่องจาก

การช าระคนืเงนิกูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ท าใหด้อกเบีย้จา่ยลดลง   
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
ส าหรับผลการด าเนนิงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ประจ าปี 2562 งวดสามเดอืนสิน้สดุวันที ่31 มนีาคม  

2562 มรีายไดร้วม 767.57 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธ ิ236.84 ลา้นบาท เทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2561  

ซึง่มรีายไดร้วม 275.47 ลา้นบาท และมผีลก าไรสทุธ ิ18.51 ลา้นบาท  มสีาเหตหุลกัจากปัจจัยตา่งๆดงันี้ 
 

- รายไดจ้ากการขายหน่วยในโครงการอาคารชุดในไตรมาส 1/2562 เป็นเงิน 428.12 ลา้นบาท 

เปรียบเทยีบกับไตรมาส 1/2561 ทีม่รีายได ้197.14 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 230.98 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 117.17 จากการเพิม่การสง่เสรมิการขายในโครงการพรอ้มอยู ่

 

- ในไตรมาส 1/2562 บรษัิทมีเงนิปันผลรับจากร่วมคา้ในโครงการ MARQUE Sukhumvit จ านวนเงิน 

280.49 ลา้นบาท   
 

- ตน้ทนุขายหน่วยในโครงการอาคารชดุในไตรมาส 1/2562 เป็นเงนิ 261.86 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 61.17 ของรายได ้เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2561 ทีม่ตีน้ทนุ 102.05 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 51.77 ของรายได ้สดัสว่นตน้ทนุเพิม่ขึน้จากการสง่เสรมิการขายทีเ่พิม่มากขึน้ในโครงการพรอ้ม
อยู ่     
 

- คา่ใชจ้า่ยในการขายในไตรมาส 1/2562 เป็นเงนิ 98.26 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1/2561 ทีม่ี

ค่าใชจ้่ายในการขาย 19.74 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 78.52 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 397.77 จากการ
เพิม่ขึน้ของการโอนกรรมสทิธิ ์เและการสง่เสรมิการขาย 

   

- คา่ใชจ้่ายในการบรหิารในไตรมาส 1/2562 เป็นเงนิ 86.52 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2561 

ทีม่คี่าใชจ้่าย 14.00 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 72.52 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 518.00 จากการตัง้ส ารอง
คา่ใชจ้า่ยในไตรมาส 1/2562  

 

- คา่ใชจ้่ายทางการเงนิในไตรมาส 1/2562 เป็นเงนิ 99.83 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 1/2561 ที่

มคีา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 112.45 ลา้นบาท ลดลง 12.62 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 11.22 เนือ่งจาก
การช าระคนืเงนิกูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ท าใหด้อกเบีย้จา่ยลดลง   

 

 
 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 

 
 

                    ขอแสดงความนับถอื 

 
                                                                                  

 
 

 

 
 

                     ( นายสรุยิา พูลวรลกัษณ์ ) 
                      กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ัดการ 


