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วันที ่25 กมุภาพันธ ์2563 
 

 

เรือ่ง ชีแ้จงผลการด าเนนิงานส าหรบัปี 2562 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บรษัิท เมเจอร ์ ดเีวลลอปเมน้ท ์ จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ขอเรยีนวา่ บรษัิทมผีลการด าเนนิงานตามงบ
การเงนิรวม ประจ าปี 2562 สิน้สดุวันที ่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมรีายไดร้วม 6,107.92 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธ ิ

320.97 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกันของปี 2561 ซึง่มรีายไดร้วม 5,644.96 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธ ิ
1,098.14 ลา้นบาท ซึง่ผลประกอบการในปี 2562 มสีาเหตหุลักจากปัจจัยตา่งๆ ดังนี้ 

 

- รายไดจ้ากการขายในปี 2562 เป็นเงนิ 5,439.99 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับปี 2561 ทีม่รีายได ้

4,790.47 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 649.52 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.56 เนื่องจากในปี 2562 มกีาร
โอนกรรมสทิธิใ์นโครงการทีแ่ลว้เสร็จในปี 2562 จ านวน 3 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการมาเอสโตร19  

รัชดา19-วภิา  มารเ์วสท ์หัวหนิ และ มาวสิตา้ เพรสทจี วลิเลจ กรุงเทพกรฑีา 
 

- รายไดจ้ากกจิการโรงแรมในปี 2562 เป็นเงนิ 304.37 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับปี 2561 ทีม่รีายได ้
278.91 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 25.46 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.13 จากการเปิดใหบ้รกิารโรงแรม 

เมเวน่ สไตลชิ โฮเทล แบงค็อก  
 

- รายไดค้่าบรหิารจัดการในปี 2562 เป็นเงนิ 87.93 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีรายไดค้่า
บรหิารจัดการ จ านวน 59.51 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 28.42 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 47.76 เพิม่ขึน้จาก

การบรหิารงานในโครงการร่วมทนุ และการรับบรหิารงานนติบิคุคลแกบุ่คคลภายนอก 
 

- ผลก าไรสทุธจิากการตรีาคาอสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทุนเป็นมูลค่ายุตธิรรม ในปี 2562 เป็นเงนิ 55.78 
ลา้นบาท ในขณะที่ปี 2561 มผีลก าไรสุทธ ิ38.49 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17.29 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 44.92 จากราคายตุธิรรมทีเ่พิม่ขึน้ของทีด่นิในโครงการอาคารส านักงานและพืน้ทีเ่ชา่เชงิพาณชิย ์
 

- ปี 2562 บรษัิทไม่มีก าไรจากการขายที่ดนิรอการพัฒนา ในขณะที่ปี 2561 บรษัิทมีก าไรจากการขาย
ทีด่นิรอการพัฒนา 1 แปลง จ านวนเงนิ 263.81 ลา้นบาท  

 

- ตน้ทุนขายในปี 2562 เป็นเงิน 3,348.82 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 61.56 ของรายได ้

เปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีตน้ทุน 2,819.49 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 58.86 ของรายได ้
สดัสว่นตน้ทนุเพิม่ขึน้จากโครงการทีแ่ลว้เสร็จในปี 2562 ทีม่ตีน้ทุนสงูขึน้ 
 

- คา่ใชจ่้ายในการขายในปี 2562 เป็นเงนิ 872.15 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับปี 2561  ทีม่คี่าใชจ่้ายในการ

ขาย 616.92 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 255.23 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 41.37 จากการเพิม่ขึน้ของค่า
นายหนา้และคา่ใชจ่้ายในการสง่เสรมิการขายเพือ่ระบายสนิคา้ 

   

- ค่าใชจ่้ายในการบรหิารในปี 2562 เป็นเงนิ 958.38 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีค่าใชจ่้าย 

697.93 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เป็นเงนิ 260.45 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.32 ส่วนใหญ่จากการตัง้
ส ารองคา่ใชจ่้าย และคา่ใชจ่้ายพนักงาน 
 

- สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ ในปี 2562 เป็นเงนิ 171.99 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับปี 2561 

ที่มีส่วนแบ่งก าไร 511.93 ลา้นบาท ส่วนแบ่งก าไรนี้มาจากรายไดใ้นโครงการร่วมทุน MARQUE 
Sukhumvit ซึง่มรีายไดล้ดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยในปี 2562 โครงการ MARQUE Sukhumvit มี

รายไดร้วม 1,311.99 ลา้นบาท ในขณะที่ปี 2561 มีรายได ้4,288.09 ลา้นบาท ทัง้นี้ ณ 31 ธันวาคม 
2562 โครงการ MARQUE Sukhumvit มียอดขายรอการรับรูร้ายได(้Backlog) คงเหลือ 152.94 ลา้น

บาท 
 

 

- ค่าใชจ่้ายทางการเงนิในปี 2562 เป็นเงนิ 418.28 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกับปี 2561 ที่มคี่าใชจ่้ายทาง

การเงนิ 460.41 ลา้นบาท ลดลง 42.13 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 9.15 จากการลดลงของเงนิกู ้
ธนาคาร  

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

ส าหรับผลการด าเนนิงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ประจ าปี 2562 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 

มรีายไดร้วม 2,217.47 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธ ิ 307.77 ลา้นบาท เทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกันของปี 2561 ซึง่มี
รายไดร้วม 1,771.49 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธ ิ83.86 ลา้นบาท  มสีาเหตหุลักจากปัจจัยตา่งๆดังนี้ 
 

- รายไดจ้ากการขายหน่วยในโครงการอาคารชดุในปี 2562 เป็นเงนิ 1,545.47 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับ
ปี 2561 ที่มีรายได ้1,369.75 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 175.72 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.83 เพิม่ขึน้

จากการสง่เสรมิการขายเพือ่ระบายสนิคา้ 
 

  -    รายไดด้อกเบีย้รับในปี 2562 เป็นเงนิ 208.34 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับปี 2561 ทีม่รีายไดด้อกเบีย้รับ 
     184.96 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 23.38 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.64 จากการปรับอัตราดอกเบีย้ และ 

     การใหกู้ย้มืเงนิเพิม่เตมิในโครงการร่วมทนุ 
 

- เงนิปันผลรับจากร่วมคา้ในโครงการ MARQUE Sukhumvit ในปี 2562 จ านวนเงนิ 402.89 ลา้นบาท 
เปรยีบเทยีบกับปี 2561 ทีม่ีเงนิปันผลรับ 123.67 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 279.22 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 225.78     
 

- ตน้ทุนขายในปี 2562 เป็นเงนิ 870.45 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 56.32 ของรายได ้เปรยีบเทยีบ
กับปี 2561 ทีม่ตีน้ทุน 718.86 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 52.48 ของรายได ้สัดสว่นตน้ทนุเพิม่ขึน้

จากราคาขายเฉลีย่ทีล่ดลงจากการสง่เสรมิการขายระบายสนิคา้  
 

- ค่าใชจ่้ายในการขายในปี 2562 เป็นเงนิ 358.91 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีค่าใชจ่้าย 
176.78 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 182.13 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 103.03 ส่วนใหญ่จากค่านายหนา้และ

คา่ใชจ่้ายในการสง่เสรมิการขายเพือ่ระบายสนิคา้ 
 

- ค่าใชจ่้ายบรหิารในปี 2562 เป็นเงนิ 192.97 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีค่าใชจ่้ายบรหิาร 
76.46 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 116.51 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 152.38 ส่วนใหญ่จากการตัง้ส ารอง

คา่ใชจ่้าย 
  

- คา่เผื่อการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในปี 2562 จ านวนเงนิ 52.80 ลา้นบาท จากการตัง้ส ารองการดอ้ยค่าของ
เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย ลดลงจากปี 2561 ทีม่คีา่ใชจ่้าย 199.00 ลา้นบาท 

 

 

 
จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 

 
 

                    ขอแสดงความนับถอื 
 

                                                                                  
 

 

 
 
 

                     ( นายสรุยิา พูลวรลักษณ์ ) 

                      กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ัดการ 


