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ข่าวประชาสมัพนัธ ์
 

“ลลิล พรอ็พเพอรต้ี์” ประกาศผลงานครึ่งปีแรกเติบโตอย่างแขง็แกร่งเหนือตลาด 

ก าไรเติบโตกว่า 41% พร้อมท าตลาดเชิงรกุต่อเน่ืองในช่วงคร่ึงหลงัของปี 

มัน่ใจผลงานทัง้ปีเติบโตได้ตามเป้าหมาย” 
 

บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) (LALIN) มองเศรษฐกจิไทยมทีศิทางทีด่ขี ึน้ โดยได้รบัแรง

สนบัสนุนจากภาคการสง่ออก และทอ่งเทีย่วทีข่ยายตวัไดด้ ีตลอดจนแผนการลงทนุต่างๆ ของภาครฐั ซึ่งจะช่วย

ใหเ้กดิแรงส่งทางเศรษฐกจิในระยะต่อไป ทัง้น้ี บรษิทัมแีผนเดนิหน้าขยายธุรกจิต่อเน่ืองในช่วงครึ่งหลงัของปี  

หลงัจากทีบ่รษิทัสามารถท าผลงานไดอ้ย่างโดดเด่นในช่วงครึง่ปีแรก โดย 6 เดอืนแรกของปี 2561 น้ี บรษิทัมี

ยอดรบัรูร้ายไดท้ี ่2,082 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 35% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และมกี าไรสทุธทิี ่402 ลา้นบาท ซึ่ง

เตบิโตขึน้ถงึ 41% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการขยายตวัตดิต่อกนัมาตลอด 3 ปี ทัง้น้ี บรษิทัไดป้ระกาศจ่ายเงนิ

ปันผลระหว่างกาลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.165 บาท โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธริบัเงนิปันผล

ในวนัที ่30 สงิหาคม 2561 และจะจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ทกุทา่นในวนัที ่7 กนัยายน 2561 น้ี  

นายชูรชัฏ์ ชาครกุล กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) 

(LALIN) ผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยภ์ายใตค้อนเซป็ต ์“บา้นทีป่ลกูบนความตัง้ใจทีด่”ี เปิดเผยถงึภาพรวม

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ในไตรมาสที ่3 และ 4 ปี 2561 ว่าเศรษฐกจิไทยน่าจะขยายตวัไดต้่อเน่ือง ภาพรวมทัง้ปี

น่าจะเหน็การขยายตวัไดร้าว 4 – 4.5% โดยไดปั้จจยัสนบัสนุนจากภาคการสง่ออก และการทอ่งเทีย่วทีข่ยายตวั

ไดด้ ีรวมทัง้เริม่เหน็สญัญาณการบรโิภคและการลงทุนภาคเอกชนมทีศิทางทีด่ขี ึน้  ในขณะทีก่ารใชจ้่ายภาครฐั

เริม่กลบัมาขยายตวัในช่วงครึง่ปีหลงั อย่างไรกด็ภีาคธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ยงัคงตอ้งเฝ้าตดิตามการเตบิโตของ

เศรษฐกจิไทย เพราะแมจ้ะมกีารขยายตวัทีด่ขี ึน้ แต่ยงัคงเป็นการเตบิโตทีก่ระจุกตวัในบางอุตสาหกรรม รวมทัง้

ปัญหาหน้ีครวัเรอืนที่ยงัคงอยู่ในระดบัสูงซึ่งยงัคงเป็นตวัฉุดก าลงัซื้อในประเทศ นอกจากน้ียงัมคีวามเสีย่งจาก

ทศิทางอตัราดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อก าลงัซื้อเช่นเดยีวกนั ในส่วนปัจจยัเสีย่งนอกประเทศ ตอ้งตดิตาม

ประเดน็สงครามการคา้ระหว่างประเทศ ซึ่งหากลุกลามอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตวัเศรษฐกจิของโลกและ

ไทยได ้

ทัง้นี้ ในเชงิกลยุทธ ์บรษิทัฯ ไดป้ระเมนิทศิทางเศรษฐกจิไวแ้ลว้ตัง้แต่ช่วงตน้ปี จงึมแีผนธุรกจิที่สอดรบั

กบัสถานการณ์ไดอ้ย่างถกูตอ้ง ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มผีลประกอบการทีเ่ตบิโตไดด้ ีโดยผลประกอบการในไตรมาส  
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2 ปี 2561 บรษิทัฯ มยีอดรบัรูร้ายได้รวม 1,119.6 ลา้นบาท ขยายตวัราว 27% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 

2560 และมกี าไรสุทธทิี่ 219.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนราว 29% นับเป็นการเตบิโตใน

อตัราทีส่งูกว่า 25% ต่อเน่ืองตลอดช่วง 2 ปีกว่าทีผ่่านมา ทัง้น้ีในครึง่ปีแรกน้ี บรษิทัฯ สามารถท ายอดขายใหม่

ไดก้ว่า 2,800 ลา้นบาท ซึ่งท าไดส้งูกว่าเป้าหมายทีต่ ัง้เอาไว ้จงึมัน่ใจว่าภาพรวมในปีน้ีจะสามารถท าไดด้กีว่า

เป้าทีต่ ัง้เอาไว ้

ในแง่โครงสรา้งเงนิทุน ถงึแม้ว่าบรษิัทฯ มกีารขยายโครงการอย่างต่อเน่ือง แต่บรษิัทฯ ยงัคงรกัษา

ระดบั Gearing ไดด้กีว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมมาก ส่วนหน่ึงจากการบรหิารจดัการรอบการด าเนินธุรกจิไดเ้รว็ 

ท าใหม้ ีInternal Cash Flow มาใชใ้นการขยายธุรกจิ ทัง้น้ี ณ สิน้ไตรมาสสองน้ี บรษิทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน 

(D/E Ratio) อยู่ที ่0.76 เท่า ปรบัลดลงจาก ณ สิน้ไตรมาสแรก ซึ่งอยู่ที ่0.82 เท่า ทัง้น้ีอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน

ดงักล่าว นับว่าต ่ากว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ราว 1.40 เท่า ตวัเลขดงักล่าวสะทอ้นฐานะ

การเงนิทีแ่ขง็แกรง่ และศกัยภาพในการขยายธุรกจิไดอ้กีมากของบรษิทัฯ ในอนาคต  

นายชูรชัฏ์ กล่าวถงึแผนธุรกจิในช่วงไตรมาส 3 แล 4 ของปี 2561 ว่าบรษิทัฯ ยงัคงเดนิหน้าขยาย

ธุรกจิอย่างต่อเนื่อง โดยเตรยีมเปิดโครงการใหมอ่กี 2 โครงการภายในเดอืนสงิหาคมนี้  และในช่วงทีเ่หลอืของปี

คาดว่าจะเปิดโครงการใหม่อกีราว 3 - 4 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทีก่ าหนดไว ้ทีเ่น้นดา้น Quality, 

CRM และ Service Mind นอกจากน้ีเตรยีมรุกไปขา้งหน้าดว้ยการเน้นท าตลาดเชงิรุกทัง้ Online Marketing 

และ Offline Marketing โดยเลอืกสื่อและเครื่องมอืทีเ่หมาะสมกบัไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกคา้และท าเล ตลอดจนมี

การเพิม่งบประมาณในสว่นของ e-Marketing เน่ืองจากเป็นช่องทางทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้

ไดเ้ฉพาะเจาะจง ซึ่งช่วยให้การใช้งบการตลาดเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น ทัง้น้ี ม ัน่ใจว่าทัง้ปี 2561  

บรษิทัฯ จะสามารถเตบิโตไดเ้ป็นตามเป้าหมายยอดรบัรูร้ายไดท้ีต่ ัง้ไวเ้มือ่ตน้ปีที ่4,000 ลา้นบาท อย่างแน่นอน   
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ร า ยล ะ เ อีย ด เพิ่ม เ ติมติดต่ อ :  ที่ ป รึกษ าป ร ะชาสัมพัน ธ์  บ ริษัท  เ มคอะ เ ว็ ลท์  ค อนซัล ติ้ ง  จ า กัด  

ดรรชนี นวลเขยีว (มุม้) 097-919-6546 ศมิาภรณ์ แสนสงิห ์(กระแต) 092-279-4963 


