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บริษัท ลลิล พรอ็พเพอรต้ี จํ ากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่ส ําคัญ

บริษัท ลลิล พรอ็พเพอรต้ี จ ํากัด (มหาชน) หรอื “บริษัทฯ” เดิมช่ือ บริษัท ลลิล แลนดแอนดเฮาส จ ํากัด         
กอต้ังเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2531 ดวยทุนจดทะเบียนเริม่แรก 20 ลานบาท โดยมีนายทวีศักด์ิ วัชรรคัคาวงศ และ
นายไชยยันต ชาครกุล เปนผูถอืหุนรายใหญ บริษัทฯ ดํ าเนินธุรกิจบานจัดสรรภายใตสโลแกน “บานที่ปลูกบนความ 
ต้ังใจท่ีดี” โดยไดเปดโครงการทาวนเฮาสเปนโครงการแรก ภายใตชื่อโครงการ “ลลัลี ่วลิล” ในพ้ืนท่ี 2 ทํ าเล คือ ถนน
ศรนีครินทร และธปูเตมีย จ ํานวนรวม 800 ยูนิต มพีื้นที่รวมจ ํานวน 88 ไรมูลคาโครงการรวม 1,100 ลานบาท โดย
ในปจจุบันไดปดโครงการเรียบรอยแลว ท้ังน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาบรษิทัฯ ไดมีการเปดดํ าเนินการโครงการบาน
จดัสรรอยางตอเนื่อง แมกระทั่งชวงวิกฤติเศรษฐกิจตั้งแตป 2540 โดยบรษิทัฯ ไดเร่ิมดํ าเนินกลยุทธทางการตลาด
ส ําหรบับานจัดสรรใหมๆ ในชวงวิกฤติของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศหลายประการ เชน โครงการ Friend get 
Friend และ การนํ าระบบคํ้ าประกันเงินดาวน (Escrow Account) มาใชเพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคา เปนตน 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดเปนผูริเร่ิมการนํ ากลยุทธการจัดซ้ือโครงการและท่ีดินซ่ึงเปนหลักประกันของหน้ีท่ีไมกอให
เกิดรายได (NPL) ของสถาบันการเงินตางๆ รวมท้ังการจัดซ้ือจากการประมูลทรัพยสินจากองคการเพื่อการปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงิน (ปรส.) เพื่อมาพัฒนาโครงการตอ สงผลใหบริษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการไดอยางตอเน่ืองและ
มียอดขายเพ่ิมข้ึนทุกป รวมทั้งมีตนทุนการดํ าเนินงานท่ีสามารถแขงขันกับคูแขงรายอ่ืนไดในภาวะการแขงขันท่ีรุนแรง
อยางเชนปจจุบัน โดยการเปดดํ าเนินโครงการตางๆ ของบริษัทฯ จะเนนในพื้นท่ีเปาหมายตามนโยบายบาน 4  
มุมเมือง คือ โซนในเมือง โซนตะวันออก โซนเหนือ และโซนใต ของกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ไดมีการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนอยางตอเนื่องเพือ่ขยายการพัฒนาโครงการตางๆ จนกระทั่งในปจจุบัน บรษิทัฯ มีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 
825 ลานบาท เปนทุนชํ าระแลว 650 ลานบาท และไดเปลี่ยนฐานะเปนบริษัทมหาชน เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2545

ประวัติความเปนมาท่ีสํ าคัญของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปท่ีผานมา

ป เหตุการณ
2540 บรษัิทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 250 ลานบาท และไดดํ าเนินการประมูลขายท่ีดิน พรอมพัฒนาท่ีดินเปน

โครงการท่ีอยูอาศัยสํ าหรับผูมีรายไดนอย จ ํานวน 2,200 ยูนิต มูลคา 426 ลานบาทกับการเคหะแหงชาติ
2541 บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 300 ลานบาท และ 400 ลานบาทตามล ําดับ  เพือ่นํ าไปใชในการจัดซื้อที่

ดิน และพัฒนาโครงการของบริษัทฯ
2542 บรษัิทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 555 ลานบาท และไดดํ าเนินการเปดโครงการบานเด่ียว “ลลิล กรีนวิลล”

บนถนนสุขุมวิท 77 – ออนนุช กรงุเทพฯ เน้ือท่ี 40 ไร จ ํานวน 200 ยูนิต มูลคา 650 ลานบาท โดยซ้ือ
โครงการของบริษัท คันทรี ่(ประเทศไทย) จ ํากัด (มหาชน) ซ่ึงหักชํ าระหนี้กับบริษัทเงินทุน เอสจสีนิเอเชยี 
จ ํากัด (มหาชน)  รวมทั้ง ไดริเริ่มระบบคํ้ าประกันเงินดาวน (Escrow Account) มาใชส ําหรับทุกโครงการ 
เพือ่สรางความมั่นใจใหกับลูกคา

2543 บรษิทัฯ ไดจัดทํ า Website ชื่อ www.lalil-house.com เพือ่สนบัสนุนระบบงานภายในและเตรียมเขาสูตลาด 
E-Commerce ในอนาคต และไดไดดํ าเนินการเปดโครงการบานเด่ียว “บานลลิล” จ ํานวน 2 โครงการ บน
ถนนรามอินทรา-วัชรพล เน้ือท่ี 48 ไร จ ํานวน 214 ยูนิต มูลคา 600 ลานบาท โดยซ้ือโครงการจาก 
บรษิทั เงินทุนสินเอเชีย จ ํากัด  และบนถนนศรีนครินทร - เทพารักษ  เน้ือท่ี 58 ไร จํ านวน 223 ยูนิต 
มูลคา 600 ลานบาท ซ่ึงเปนท่ีดินเปลาของบริษัท อีกท้ังไดเปดโครงการบานเด่ียว “ลลิล กรีนวิลล” บน
ถนนวงแหวนฯ-เอกชยั บางบอน 3 เน้ือท่ี 43 ไร จ ํานวน 115 ยูนิต มูลคา 500 ลานบาท โดยซ้ือโครงการ
จากบรรษทับริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (บบส.)
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ป เหตุการณ
2544 บรษิทัฯ เปดโครงการบานเดี่ยวและบานแฝด “บานบุรีรมย” บนถนนรามอินทรา-คูบอน กรงุเทพฯ เน้ือท่ี 

31 ไร จ ํานวน 185 ยูนิต มูลคา 350 ลานบาท โดยซ้ือโครงการจากบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการ
เงิน (บบส.)

2545 บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบียนเปน 650 ลานบาท และไดดํ าเนินการเปดโครงการตอเนื่อง ซ่ึงไดแก โครงการ
บานเด่ียวและบานแฝด “บานบุรีรมย” โครงการ 2 บนเน้ือท่ี 30 ไร จ ํานวน 144 ยูนิต มูลคา 301 ลาน
บาท และโครงการ 3 บนเน้ือท่ี 50 ไร จ ํานวน 281 ยูนิต มูลคา 508 ลานบาท รวมท้ังไดเปดโครงการ
บานเด่ียว “ลลิล กรีนวลิล” บนถนนรามอินทรา-วัชรพล กรงุเทพฯ เน้ือท่ี 51 ไร จ ํานวน 210 ยูนิต 
มูลคา 650 ลานบาท โดยซ้ือทรัพยสินท่ีเปนท่ีดินรอการพัฒนาจากบริษัทเงินทุนสินเอเชีย และ Bangkok 
Capital Alliance (BCA) และไดมีการเตรียมพ้ืนท่ีสํ าหรับเปดโครงการใหมจ ํานวน 2 โครงการ ไดแก 
โครงการบานเด่ียวและบานแฝด “บานบุรีรมย” บนรังสิต - คลอง 4 เน้ือท่ี83 ไร จ ํานวน 491 ยูนิต มูลคา 
1,000 ลานบาท  และโครงการบานเดี่ยว “ลลลิ กรีนวิลล” พระราม 9 – วงแหวน เน้ือท่ี 120 ไร จ ํานวน 
434 ยูนิต มูลคา 1,800 ลานบาท

2.2 ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบรษัิท

บริษัท ลลิล พรอ็พเพอรต้ี จ ํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจบานจัดสรรพรอมที่ดินเพื่อขาย โดยบริษัทฯ จะเปน 
ผูพฒันาโครงการและเปนเจาของโครงการบานจัดสรรตางๆ เพียงบริษัทเดียว ภายใตชื่อโครงการ “ลลิล กรีนวิลล” 
“บานลลิล” “ลัลลี ่ วิลล” และ “บานบุรีรมย” โดยชื่อโครงการแตละชื่อจะมีกลุมลูกคาเปาหมายที่แตกตางกัน 
บานจัดสรรท่ีขายในแตละโครงการจะเนนประเภทบานเด่ียว และบานแฝด (บานแนวคิดใหม) เปนหลัก โดยโครงการ
ทีเ่ปดขายจะอยูในบริเวณพื้นที ่ 4 มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร คือ โซนในเมือง (บรเิวณรามอินทรา – วัชรพล
บรเิวณออนนุช บริเวณพระราม 9 และบริเวณอุดมสุข) โซนตะวันออก (บรเิวณศรีนครินทร – เทพารักษ และบริเวณ
บางนา-ตราด) โซนเหนือ (บรเิวณรามอินทรา – คูบอน บริเวณรังสิต-องครกัษ และบริเวณล ําลกูกา) และโซนใต
(บริเวณวงแหวน – เอกชยั บรเิวณพระราม 2 และบริเวณเพชรเกษม) ซ่ึงเปนทํ าเลที่ดีมีระบบสาธารณูปโภครองรับ
และศักยภาพในการเติบโตสงู เพื่อรองรับความตองการที่อยูอาศัยของผูบริโภคในบริเวณดังกลาวและเปนการสรางชื่อ
ของ “ลลิล” ใหเปนท่ีรูจกัอยางแพรหลาย บานจัดสรรที่ขายในแตละโครงการจะมีรูปแบบบานตางๆ ใหเลือกซ้ือ และ
ลกูคาสามารถเลอืกซ้ือบานในโครงการได 3 ลักษณะ ไดแก บานพรอมขาย  บานสรางกอนขาย และบานสั่งสราง ซ่ึงท่ี
ผานมารูปแบบบานสรางกอนขาย เปนรูปแบบที่ลูกคาไดใหความสนใจเปนอยางมาก และสามารถตอบสนองความ
ตองการและสรางความม่ันใจของลูกคาตอโครงการของบริษัทฯ ปจจุบัน บริษัทฯ ดํ าเนินโครงการซ่ึงกํ าลังเปดขายอยู
จ ํานวน 12 โครงการ รวมมูลคาโครงการประมาณ 7,039 ลานบาท
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โครงสรางรายได

โครงสรางรายไดหลักมาจากการดํ าเนินธุรกิจบานจัดสรรพรอมท่ีดินเพื่อขายของบริษัทฯ โดยสามารถแบง
ประเภทผลิตภัณฑบานจัดสรรออกเปน 3 ประเภท คือ บานเด่ียว บานแฝด และทาวนเฮาส โดยสรุปดังน้ี

2542* 2543* 2544* มิ.ย. 2545ผลิตภัณฑ
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

รายไดจากการขาย:
บานเดี่ยว      282    80.20      446    61.81      942    66.63      489    68.71
บานแฝด (บานแนวความคิดใหม)        10      2.75        46      6.37      223    15.80        98    13.80
ทาวนเฮาส        60    17.05      229    31.82      248    17.57      125    17.49
 รวมทั้งสิ้น      352  100.00      721  100.00    1,413  100.00      712  100.00

หมายเหตุ: * ปรับปรุงรายไดตามมาตราฐานบัญชีเก่ียวกับการรับรูรายได โดยรับรูรายไดเมื่อการกอสรางแลวเสร็จและโอน
กรรมสิทธิ์ใหแกลูกคาแลว เชนเดียวกับการรับรูรายไดในงวด 6 เดือนแรกของป 2545 ดังน้ัน ยอดรายไดในตารางดังกลาวขางตนของป  
2542 และ 2543 จึงแตกตางจากยอดรายไดในงบการเงินตามเอกสารแนบ

บรษิทัฯ มีรายไดหลักจากการขายบานจัดสรรประเภทบานเด่ียวเปนหลัก โดยชวงป 2542 – ในชวงครึ่งปแรก
ของป 2545 น้ัน บริษัทฯ มุงเนนการขายบานจัดสรรโครงการใหมประเภทบานเด่ียวและบานแฝด (บานแนวความคิด
ใหม) มสีดัสวนเฉลี่ยรวมกันรอยละ 79.02 ของรายไดท้ังหมด อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดสรรทาวนเฮาสและ
อาคารพาณิชยในบางโครงการเพื่อตอบความตองการของลูกคาในทุกรูปแบบ โดยสัดสวนรายไดจากการขายทาวน
เฮาสและอาคารพาณิชยเฉล่ียอยูท่ีรอยละ 20.98 ของรายไดรวม และในอนาคตโครงสรางรายไดของบริษัทฯ คาดวา
ยงัคงมีระดับในสัดสวนดังกลาวตอไป

2.3 เปาหมายการด ําเนินธรุกิจ

บริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะเปนผูนํ าธรุกจิบานจัดสรรในอันดับตนๆ ของประเทศสํ าหรับโครงการที่อยูอาศัยแนวราบ
ประเภทบานเด่ียวโดยมีนโยบายมุงเนนการเติบโตของบริษัทฯ อยางม่ันคงและตอเน่ือง และไดกํ าหนดเปาหมายการ
เติบโตของยอดขายท่ีประมาณรอยละ 20 ตอป ภายใตการดํ าเนินนโยบายการตลาดเชิงรุกในธุรกิจบานจัดสรร โดย 
ต้ังเปาหมายการเปดโครงการบานจัดสรรใหมอยางต่ํ าประมาณปละ 3 โครงการอยางตอเน่ืองทุกปในพ้ืนท่ีหลักตาม
นโยบายบาน 4 มุมเมือง ในระดับราคายุติธรรม เนนกลุมลูกคาเปาหมายต้ังแตระดับกลางจนถึงระดับคอนขางสูง


