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“ลลิล พรอ็พเพอรต้ี์” ประกาศแผนงานปี 64 ขยายธรุกิจต่อเน่ือง   
เตรียมเปิดโครงการใหม่เพ่ิมเติม 10 – 12 โครงการ มลูค่า 6,000 – 7,000 ล้านบาท   

พร้อมตัง้เป้า ยอดขาย 7,000 ล้านบาท  และยอดรบัรู้รายได้ 6,000 ล้านบาท 
 

ตลอด 5 ปีท่ีผ่านมา ลลิล พรอ็พเพอรต้ี์  มีผลการด าเนินงานท่ีเติบโตโดดเด่นกว่าภาพรวมของ
อตุสาหกรรม ต่อเน่ืองมาโดยตลอด   ส าหรบัในปี 2564 น้ี แม้จะเป็นอีกปีท่ีภาวะแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวย 
แต่บริษทัยงัคงเช่ือมัน่ และวางเป้าหมายเติบโตอย่างต่อเน่ือง พร้อมเดินหน้าขยายธรุกิจ   มุ่งสู่การเป็น 
National Housing Company และเป็นผู้น าของตลาดแนวราบในช่วงราคา 2 – 8 ล้าน ครอบคลุมในทุก
ท าเลศกัยภาพ  โดยตัง้เป้าเป็นแบรนด์ในสามล าดบัแรก ท่ีผู้บริโภคจะต้องนึกถึงเม่ือมองหาท่ีอยู่อาศยั
แนวราบในช่วงราคาดงักล่าว  

ส าหรบัผลประกอบการปี 2563 เป็นอีกปีท่ีบริษัทสามารถท าผลงานได้ดีกว่าเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 
และเติบโตได้สูงกว่าภาวะอตุสาหกรรมโดยรวมอย่างต่อเน่ือง  แม้จะเป็นปีท่ีเศรษฐกิจทัว่โลกและไทย
ได้รบัผลกระทบอย่างรนุแรง จากการระบาดของ COVID-19   แต่ส าหรบั ลลิลฯ ซ่ึงเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีเป็น 
Real Demand  ตลอดจนมีการท าการวิจยั และตลาดเชิงลีก เพ่ือหา Customer Insights  โดยพฒันา
และน าเสนอสินค้าในท าเลศกัยภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า จึงช่วยให้บริษทั
เป็นเพียงไม่ก่ีบริษัทท่ียงัคงมีทัง้ยอดขาย ยอดรบัรู้รายได้ และก าไร ท่ีเติบโตในปี 2563   โดยบริษัท
สามารถท ายอดรบัรู้รายได้ได้สูงกว่าเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ โดยมียอดรบัรู้ทัง้ปีท่ี 5,765 ล้านบาท เติบโตขึ้น 
24.2%  ในขณะท่ีมีก าไรสทุธิท่ี 1,333.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 49.5% 

ในส่วนของเป้าหมายธรุกิจในปี 2564  บริษทัตัง้เป้าเปิดโครงการใหม่ทัง้ส้ิน 10 – 12 โครงการ  
มูลค่าโครงการรวม 6,000 – 7,000 ล้านบาท  และตัง้เป้ายอดขายท่ี 7,000 ล้านบาท  ยอดรบัรู้รายได้ท่ี 
6,000 ล้านบาท โดยวางงบซ้ือท่ีดินไว้ท่ี 1,000 – 1,200 ล้านบาท 

นายไชยยนัต์ ชาครกลุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลลิล พรอ็พเพอรต้ี์ จ ากดั (มหาชน) 
(LALIN) (Mr.Chaiyan Chakarakul (Chairman of Executive Board, Lalin Property Plc.) ผูพ้ฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัย์มากว่า 30 ปี กล่าวถงึภาพรวมของเศรษฐกจิโลก และเศรษฐกจิไทย ในปี 2563 ทีผ่่านมาว่า
เป็นปีทีภ่าคธุรกจิตอ้งเผชญิกบัความยากล าบากอยา่งมากในการด าเนินธุรกจิ จากการแพร่ระบาดของ COVID-
19  ซึง่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิในวงกวา้ง  โดยภาพรวมเศรษฐกจิโลกหดตวัราว 3.5%  ในขณะทีป่ระเทศ
ไทย GDP ทัง้ปีหดตวัไปที ่6.1%   ตลาดอสงัหารมิทรพัย์เพื่อทีอ่ยู่อาศยัของไทยกไ็ดร้บัผลกระทบตามภาวะ
เศรษฐกจิ  ซึง่เป็นการหดตวัทีต่่อเนื่องจากทีม่กีารชะลอตวัมาตัง้แต่ปี 2562   ในแงข่องบรษิทัเน้นกลยุทธ์การ
ท าตลาดแนวราบทีเ่น้นลูกคา้ Real Demand อย่างชดัเจน จงึไดร้บัผลกระทบทีน้่อยกว่า  ตลอดจนบรษิทัได้
พยายามคดัสรรท าเลทีม่ศีกัยภาพ   ตลอดจนพฒันารปูแบบผลติภณัฑอ์ย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง Customer 
Insights อย่างแท้จริง   จึงท าให้บริษัทยงัคงสามารถบริหารงานผ่านปีที่ยากล าบากไปได้ โดยยงัมีผล
ประกอบการทีเ่ตบิโต แมใ้นภาวะตลาดอสงัหาฯ โดยรวมทีซ่บเซา 

ส าหรบัในปี 2564 นี้ คาดว่าเศรษฐกจิโดยรวมของไทยจะขยายตวัไดร้าว 3% บวกลบ ทัง้นี้ข ึน้กบัการ
กระจายวคัซนีใหป้ระชาชนในวงกวา้งท าไดร้วดเรว็เพยีงใด   แมภ้าคอสงัหาฯ ในปี 2564 จะตอ้งเผชญิปัจจยัลบ
หลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็น ก าลงัซื้อภายในประเทศที่ยงัอ่อนตวัตามภาวะเศรษฐกจิ  ระดบัหนี้ครวัเรอืนที่ปรบั
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สงูขึน้   ความเขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อของธนาคารพาณิชย์    อย่างไรกด็ภีาคอสงัหาฯ มปัีจจยัสนับสนุน
จากมาตรการภาครฐัทีไ่ดม้กีารต่ออายุมาตรการลดคา่ธรรมเนียมการโอน และคา่ธรรมเนียมจ านอง ส าหรบัทีอ่ยู่
อาศยัทีร่าคาไม่เกนิ 3 ลา้นบาทออกไปจนถงึสิน้ปี 2564   รวมถงึสนิคา้แนวราบยงัไดร้บัปัจจยัหนุนจาก New 
Normal ทีผู่บ้รโิภคบางส่วนปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมจากที่เคยต้องการซื้อทีอ่ยู่อาศยัแนวสูง มาซื้อทีอ่ยู่อาศัย
แนวราบซึง่มพีื้นทีใ่ช้สอยมากกว่า สามารถตอบโจทย์การอยู่อาศยัได้จรงิกว่า   ทัง้นี้แมส้ภาวะตลาดจะไม่เอื้อ
มากนกั แต่บรษิทัยงัมคีวามเชือ่มัน่ว่าจะสามารถด าเนินธุรกจิใหเ้ตบิโตไดต้่อเนื่อง โดยตัง้เป้าหมายยอดขายไว้
ที ่7,000 ลา้นบาท และยอดรบัรูร้ายไดท้ี ่6,000 ลา้นบาท   

นายชูรชัฏ์ ชาครกลุ กรรมการผู้จดัการ บริษทั ลลิล พรอ็พเพอรต้ี์ จ ากดั (มหาชน) (LALIN) (Mr. 
Churat Chakarakul, Managing Director, Lalin Plc.) กล่าวถงึทศิทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในปี 
2564 นี้ จะยงัคงใหค้วามส าคญักบัตลาดทีอ่ยู่อาศยัในกลุ่มแนวราบ ทีเ่ป็น Real Demand   โดยมแีผนขยาย
โครงการใหม่ทัง้ในท าเลใหม่ๆ ทีม่ศีกัยภาพ  ตลอดจนเป็นการเปิดโครงการใหม่เพื่อทดแทนโครงการเดมิของ
บรษิทัทีก่ าลงัจะปิดโครงการลง   โดยในปี 2564 นี้ มแีผนเปิดโครงการใหมท่ัง้สิน้ 10 – 12 โครงการ มลูค่ารวม
ประมาณ 6,000 – 7,000 ล้านบาท  โดยตัง้เป้าหมายยอดขายไว้ที่ 7,000 ลา้นบาท และยอดรบัรูร้ายได้ที่ 
6,000 ลา้นบาท ซึง่เตบิโตขึน้ราว 7% จากในปี 2563    ทัง้นี้เตรยีมทีจ่ะเปิดโครงการบา้นเดีย่วหร ูรปูแบบใหม ่
ภายใตแ้บรนด ์บา้นลลลิ The Prestige ซึง่เป็นออกแบบในสไตล ์French Colonial  ระดบัราคาจะอยู่ในช่วง 5 - 
8 ลา้นบาท ซึง่เป็นการขยายตลาดใหก้วา้งขึน้ จากทีป่ระสบความส าเรจ็เป็นอย่างมาก ภายใตแ้บรนด์ Lanceo 
ซึง่จะเน้นกลุ่มลกูคา้ในชว่ง 3 – 6 ลา้นบาท 

ในปีนี้ จะเป็นการต่อยอดการใชก้ลยุทธ์ Lifestyle Marketing  โดยมุ่งเน้นการใชส้ื่อ Digital Marketing 
เพิม่มากขึน้ จากทีป่ระสบความส าเรจ็เป็นอย่างมากในปีทีผ่่านมา  โดยบรษิทัมกีารยกระดบัการจดัการขอ้มลู
สารสนเทศสู่ Digital Company อย่างเตม็รปูแบบ  มกีารน า Big Data มาใชใ้นการวเิคราะหห์า Customer 
Insights เพือ่เขา้ถงึ และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างแม่นย า นอกจากนี้ในปีนี้ทางบรษิทัจะมี
การต่อยอดมาตรฐาน Lalin’s Quality of Living  มกีารน าเสนอนวตักรรมใหม่ๆ (Innovation “Lalin, IL”) 
ภายในบา้น เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของการอยู่อาศยั ไม่ว่าจะเป็น ระบบ IL – Smart & Security,  IL – 
Ecosystem, และ IL – Lively & Healthy เป็นตน้  ทัง้นี้ไดต้ัง้งบดา้นการตลาดในปีนี้ไวท้ีป่ระมาณ 3% – 4% 

ในส่วนของทางด้านการเงิน บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินอย่างมาก โดยบริษัทมี
อตัราสว่นหนี้สนิต่อทนุ (D/E Ratio) ทีล่ดลงจาก 0.75 เทา่ ณ สิน้ปี 2562 มาอยูท่ีร่ะดบัเพยีง 0.67 เทา่ ณ สิน้ปี 
2563  ซึง่ต ่ากว่าค่าเฉลีย่โดยรวมของอุตสาหกรรมซึง่อยู่ราว 1.4 – 1.5 เท่า อย่างมาก     และมเีงนิสดส ารอง
เพือ่ใชใ้นการขยายธุรกจิอกีราว 1,000 ลา้นบาท  ตลอดจนมวีงเงนิสนับสนุนทางการเงนิ (Committed Line) ที่
ยงัไม่ไดเ้บกิใช ้จากธนาคารพาณิชยพ์นัธมติรต่างๆ อกีมากกว่า 2,000 ลา้นบาท  ซึง่สะทอ้นความแขง็แกร่ง
ทางด้านการเงนิของบรษิัท และความสามารถในการขยายธุรกจิได้อกีมาก โดยไม่มปัีญหาด้านสภาพคล่อง  
โดยในปี 2564 นี้บรษิทัวางงบซื้อทีด่นิไวท้ีป่ระมาณ 1,000 – 1,200 ล้านบาท  โดยแหล่งเงนิทุนจะมาจาก
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน และก าไรสะสมของบรษิทั ตลอดจนมกีารใชหุ้น้กู ้และแหล่งเงนิกูร้ะยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิ  โดยมกีารพจิารณาออกในจ านวนและช่วงเวลาทีเ่หมาะสม เพื่อใหส้อดรบักบัการขยายธุรกจิ 
และการเตบิโตในระยะยาวของบรษิทั 


