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ลลิล พร็อพเพอร์ตี ้ประกาศผลประกอบการปี 2563  

รับรู้รายได้ 5,748.82 ล้านบาท ขยายตัว 24% ก าไรสุทธิ 1,333.17 ล้านบาท ขยายตัว 50% 
พร้อมประกาศจ่ายปันผลรวม 0.61 บาท/หุ้น ส าหรับผลประกอบการปี 2563 

 

บริษทั  ลลิล พร็อพเพอร์ตี ้ จ ากดั(มหาชน)  ประกาศผลประกอบการปี 2563 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สวน
กระแสตลาด โดยเป็นการเติบโตเหนือกว่าอตุสาหกรรมต่อเนือ่งติดต่อกนัเป็นปีทีห่า้   ทัง้นีส้ าหรับไตรมาส 4/2563  
บริษทัมียอดรับรู้รายไดที้ ่1,750.9 ลา้นบาท ขยายตวั 42% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน   ส่งผลใหย้อดรับรู้รายไดท้ัง้ปี 
2563 อยู่ที ่5,764.6 ลา้นบาท ขยายตวั 24.2% จากปีก่อนหนา้   ในขณะทีบ่ริษทัยงัคงสามารถบริหารจดัการตน้ทนุ
ต่างๆ ไดดี้เหนือค่าเฉลีย่ของตลาดมาอย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนมีก าไรพิเศษเขา้มาในปี 2563 จ านวน 155.7 ลา้นบาท
จากโครงการทีอ่ยู่ในแนวเวนคืน ส่งผลใหก้ าไรสทุธิในปี 2563 เพ่ิมข้ึนมาอยู่ที ่ 1,333.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการ
ขยายตวัจากปีก่อนหนา้ 49.5%  

นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี ้ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิด “บ้านท่ีปลกูบนความตัง้ใจท่ีดี” กลา่ววา่ ในปี 2563 ท่ีผ่านมา นบัเป็น
ปีท่ีทัว่โลกต้องเผชิญกบัการระบาดของ COVID-19  ซึง่สง่ผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่เศรษฐกิจทัว่โลก รวมถงึเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย  โดย GDP ทัง้ปีของไทย หดตวัไป 6.1%  ภาคอสงัหาริมทรัพย์ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกนั  แตด้่วย
บริษัทเน้นกลยทุธ์การท าตลาดท่ีเน้นลกูค้า Real Demand มาอย่างชดัเจน จงึได้รับผลกระทบท่ีน้อยกวา่  โดยบริษัท
ได้พยายามคดัสรรท าเลท่ีมีศกัยภาพ   ตลอดจนพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือตอบสนอง Customer 
Insights อย่างแท้จริง   จงึท าให้บริษัทยงัคงสามารถบริหารงานผ่านปีท่ียากล าบากไปได้ โดยยงัมีผลประกอบการท่ี
เติบโต  

โดยส าหรับผลประกอบการปี 2563  บริษัทมียอดรับรู้รายได้ท่ี 5,764.6 ล้านบาท หรือเติบโตเพ่ิมขึน้ 24.2% 
ซึง่เป็นการท าได้ดีกวา่เป้าหมายท่ีตัง้เอาไว้   ซึง่ไมเ่พียงแต ่Top Line ท่ีขยายตวัได้ดี  ในสว่นของ Bottom Line หรือ
ก าไรสทุธิก็ขยายตวัสงูถงึ 49.5%  ทัง้นีอ้นัเน่ืองมาจากการที่บริษัทสามารถบริหารจดัการต้นทนุตา่งๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไมว่า่จะเป็นต้นทนุการก่อสร้าง  ต้นทนุด้านการขาย  ต้นทนุด้านการบริหาร ตลอดจนต้นทนุทางด้าน
การเงิน   โดยในปี 2563 นีบ้ริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) อยู่ท่ี 39.2% ซึง่สงูกวา่คา่เฉลี่ยของ
อตุสาหกรรม   ในขณะท่ีอตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขาย (SG&A/Sales) อยู่ท่ี 9.2% ซึง่ปรับ
ลดลงจากในปีก่อนหน้าซึง่อยู่ท่ี 11.0%   นอกจากนี ้ ในปี 2563 นี ้ บริษัทมีการรับรู้ก าไรพิเศษท่ีเกิดจากการเวนคืน
โครงการหนึง่ของบริษัท จ านวน 155.7 ล้านบาท  สง่ผลให้ในปี 2563 นี ้ บริษัทมีก าไรสทุธิทัง้สิน้ 1,333.2 ล้านบาท 
ปรับเพ่ิมขึน้ 49.5%  ซึง่ถ้าหากหกัรายการก าไรพิเศษออก  ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตามปกติ จะขยายตวัท่ีราว 
35.6% 

ทัง้นีบ้ริษัทด ารงสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง  โดยในสว่นโครงสร้างเงินทนุ บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ 
(D/E Ratio) ท่ีลดลงจาก 0.75 เท่า ณ สิน้ปี 2562 มาอยู่ท่ีระดบัเพียง 0.67 เท่า ณ สิน้ปี 2563  ซึง่ต ่ากว่าคา่เฉลี่ย
โดยรวมของอตุสาหกรรมซึง่อยู่ราว 1.4 – 1.5 เท่า อย่างมาก   ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 
ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินอย่างรัดกมุของบริษัท  และสะท้อนถงึความสามารถในการขยายธุรกิจได้
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อีกมาก โดยไมม่ีปัญหาทางด้านสภาพคลอ่ง และแหลง่ของเงินทนุท่ีจะใช้ในการขยายกิจการ   ทัง้นีโ้ดยปกติบริษัทจะ
มีการใช้แหลง่เงินกู้ ท่ีหลากหลายทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว ตลอดจนมีการกระจายพนัธมติรสถาบนัการเงิน ไมพ่ึง่พิง
สถาบนัใดสถาบนัหนึง่แตเ่พียงแหลง่เดียว  โดยมีวงเงินส ารองท่ียงัไมไ่ด้เบิกใช้อีกจ านวนมาก ซึง่สามารถรองรับการ
ขยายธุรกิจ หรือสถานการณ์ท่ีไมค่าดคิดได้เป็นอย่างดี  

ทัง้นีท่ี้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบจดัสรรก าไรส าหรับปี 2563 ให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยเสนอให้
จ่ายเงินปันผลรวมทัง้ปีในอตัราหุ้นละ 0.61 บาท ซึง่หากคิดท่ีราคาหุ้นปัจจบุนั คิดเป็น Dividend Yield อยู่ท่ีระดบักวา่ 
7.0%   โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วท่ี 0.25 บาท ดงันัน้จะเหลือจ่ายเพ่ิมเติมอีก 0.36 บาทตอ่หุ้น   
โดยเป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานปกติ 0.30 บาทตอ่หุ้น และก าไรพิเศษจากการเวนคืน 0.06 บาทตอ่หุ้น โดยได้
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมสีิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 (หรือขึน้เคร่ืองหมาย XD ในวนัท่ี 16 มีนาคม 
2564) และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564   โดยจะน าเสนอการจ่ายปันผลดงักลา่วเข้าสูท่ี่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในเดือนเมษายนท่ีจะถงึนีต้อ่ไป 
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