
 
 

 

 
MJD.IR 010/2562 
     

วนัที ่13 สงิหาคม 2562 
 

 

เรือ่ง ชีแ้จงผลการด าเนนิงานปี 2562 งวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บรษัิท เมเจอร ์ ดเีวลลอปเมน้ท ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ขอเรยีนวา่ บรษัิทมผีลการด าเนนิงานตามงบ
การเงนิรวม ประจ าปี 2562 งวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 2562 โดยมรีายไดร้วม 1,218.94 ลา้นบาท และมี

ผลขาดทนุสทุธ ิ14.10 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกันของปี 2561 ซึง่มรีายไดร้วม 1,726.37 ลา้นบาท และ
มกี าไรสทุธ ิ395.25 ลา้นบาท ซึง่ผลประกอบการในไตรมาส 2/2562 มสีาเหตหุลักจากปัจจัยตา่งๆ ดงันี้ 

 

-    รายไดจ้ากการขายหน่วยในโครงการอาคารชดุในไตรมาส 2/2562 เป็นเงนิ 1,087.14 ลา้นบาท  

     เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส2/2561 ทีม่รีายได ้1,609.84 ลา้นบาท ลดลง 522.70 ลา้นบาท หรอืลดลง 
     รอ้ยละ 32.47 เนือ่งจากการโอนกรรมสทิธิใ์นไตรมาส 2/2562 สว่นใหญเ่ป็นการโอนจากโครงการ 

     ตอ่เนื่อง มกีารโอนกรรมสทิธิบ์างสว่นในโครงการมาเอสโตร 19 รัชดา – วภิา ซึง่กอ่สรา้งแลว้เสร็จ 
     กอ่นก าหนดแตม่จี านวนไม่มาก คาดวา่การโอนสว่นใหญข่องโครงการมาเอสโตร 19 รัชดา -วภิาจะ 

     เกดิขึน้ในไตรมาส 3 – 4      ในขณะทีไ่ตรมาส 2/2561 มโีครงการโลวไ์รส ์3 โครงการทีแ่ลว้เสร็จ  

     และเริม่โอนกรรมสทิธิใ์นไตรมาส 2/2562 ประกอบดว้ย มาเอสโตร 03 รัชดา-พระรามเกา้  มาเอสโตร 
     14สยาม-ราชเทว ีและ มาเอสโตร01 สาทร-เย็นอากาศ 

 

- รายไดจ้ากกจิการโรงแรมในไตรมาส 2/2562 เป็นเงนิ 71.35 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 

2/2561 ทีม่รีายไดจ้ากกจิการโรงแรม 62.37 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8.98 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
14.40 จากการเปิดใหบ้รกิารโรงแรมเมเวน่ สไตลชิ โฮเทล แบงค็อก  

 

- รายไดค้า่บรหิารจัดการในไตรมาส2/2562 เป็นเงนิ 21.56 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับไตรมาส2/2561 ที่

มรีายไดค้่าบรหิารจัดการ จ านวน 12.68 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้ 8.88 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 70.03 
จากการบรหิารงานในโครงการร่วมทนุ และการรับบรหิารงานนติบิคุคลแกบ่คุคลภายนอก 

 

- ตน้ทุนขายหน่วยในโครงการอาคารชุดในไตรมาส 2/2562 เป็นเงนิ 672.68 ลา้นบาท คดิเป็นสัดสว่น

รอ้ยละ 61.88 ของรายได ้เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 2/2561 ทีม่ตีน้ทนุ 988.93 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 61.43 ของรายได ้สดัสว่นตน้ทนุเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากการสง่เสรมิการขายในโครงการพรอ้มอยู ่     
 

- ตน้ทนุจากกจิการโรงแรมในไตรมาส 2/2562 เป็นเงนิ 53.26 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 2/2561 

ทีม่ีตน้ทุน 48.75 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4.51 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.25 จากการเปิดใหบ้รกิาร
โรงแรมเมเวน่ สไตลชิ โฮเทล แบงค็อก  

     

  -    คา่ใชจ้า่ยในการขายในไตรมาส 2/2562 เป็นเงนิ 210.91 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 2/2561 ที ่

       มคีา่ใชจ้า่ยในการขาย 170.45 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 40.46 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.74 เนือ่งจาก   
     คา่คอมมชิชัน่ของหอ้งชดุทีโ่อนกรรมสทิธิใ์นไตรมาส 2/2562 มคีา่ใชจ้า่ยสงูขึน้ 

   

- คา่ใชจ้่ายในการบรหิารในไตรมาส 2/2562 เป็นเงนิ 185.86 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 2/2561 

ที่มีค่าใชจ้่าย 167.01 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 18.85 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.29 ส่วนใหญ่จาก
คา่ใชจ้า่ยทางดา้นคดคีวาม  
 

- สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ ในไตรมาส 2/2562 เป็นเงนิ 37.07 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับ

ไตรมาส 2/2561 ทีม่สีว่นแบง่ก าไร 195.10 ลา้นบาท สว่นแบง่ก าไรนี้ มาจากการโอนกรรมสทิธิต์่อใน
โครงการร่วมทุน MARQUE Sukhumvit ซึง่สว่นแบ่งก าไรในไตรมาส 2/2562 ลดลงเนื่องจากการโอน

กรรมสทิธิอ์ย่างตอ่เนื่อง ทัง้นี้ ณ 30 มถิุนายน 2562 โครงการ MARQUE Sukhumvit มยีอดขายรอการ
รับรูร้ายได(้Backlog) คงเหลอื 79 ลา้นบาท 

 
 

- คา่ใชจ้่ายทางการเงนิในไตรมาส 2/2562 เป็นเงนิ 108.08 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 2/2561 

ทีม่คีา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 95.94 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 12.14 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.65 จากการ
ออกหุน้กูล้ว่งหนา้เพือ่เตรยีมไวส้ าหรับการช าระคนืหุน้กูท้ีค่รบก าหนดในปี 2562 และ การรับรูค้า่ใชจ้่าย

ดอกเบีย้ของโครงการทีก่อ่สรา้งแลว้เสร็จ 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

ส าหรับผลการด าเนนิงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ประจ าปี 2562 งวดสามเดอืนสิน้สดุวันที ่30 มถินุายน  

2562 มรีายไดร้วม 531.26 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธ ิ28.67 ลา้นบาท เทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2561  
ซึง่มรีายไดร้วม 460.25 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธ ิ68.01 ลา้นบาท  มสีาเหตหุลกัจากปัจจัยตา่งๆดงันี้ 
 

- รายไดจ้ากการขายหน่วยในโครงการอาคารชุดในไตรมาส 2/2562 เป็นเงิน 428.02 ลา้นบาท 
เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 2/2561 ทีม่รีายได ้409.97 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 18.05 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 4.40 เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากการสง่เสรมิการขายในโครงการพรอ้มอยู ่
 

- ในไตรมาส 2/2562 บรษัิทมีเงนิปันผลรับจากร่วมคา้ในโครงการ MARQUE Sukhumvit จ านวนเงิน 
51.00 ลา้นบาท   

 

- ตน้ทนุขายหน่วยในโครงการอาคารชดุในไตรมาส 2/2562 เป็นเงนิ 230.48 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 53.85 ของรายได ้เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 2/2561 ทีม่ตีน้ทนุ 202.93 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 49.50 ของรายได ้สดัสว่นตน้ทนุเพิม่ขึน้จากการสง่เสรมิการขายทีเ่พิม่มากขึน้ในโครงการพรอ้ม

อยู ่     
 

            -    คา่ใชจ้า่ยในการขายในไตรมาส 2/2562 เป็นเงนิ 125.09 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 2/2561 ที ่
                 มคีา่ใชจ้า่ยในการขาย 38.23 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 86.86 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 227.20 จากการ   

                 เพิม่ขึน้ของการสง่เสรมิการขาย 

   

- คา่ใชจ้่ายในการบรหิารในไตรมาส 2/2562 เป็นเงนิ 26.77 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 2/2561 
ทีม่คีา่ใชจ้า่ย 19.11 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7.66 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 40.08 สว่นใหญจ่าก

คา่ใชจ้่ายทางดา้นคดคีวาม  
 

- คา่ใชจ้่ายทางการเงนิในไตรมาส 2/2562 เป็นเงนิ 116.05 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับไตรมาส 2/2561 
ทีม่คีา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 111.77 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4.28 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.83 จากการ

ออกหุน้กูล้ว่งหนา้เพือ่เตรยีมไวส้ าหรับการช าระคนืหุน้กูท้ีค่รบก าหนดในปี 2562  

 
 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 

 
 

                    ขอแสดงความนับถอื 

 
                                                                                  

 
 

 

 
 

                     ( นายสรุยิา พูลวรลกัษณ์ ) 
                      กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ัดการ 


