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วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2565 
 
เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวดบญัช ีสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

2564 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั พซีแอนด์ลฟีวิง่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานส าหรบับญัช ีสิน้สุดวนัที ่30 
กนัยายน 2564 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงในส่วนทีม่สีาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

งบก ำไรขำดทุน 

รำยกำร 

ส ำหรบังวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน 2563 30 กนัยำยน 2564 
กำรเปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึ้น / (ลดลง) 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้รวม 574.86 100.00 809.57 100.00 234.72 40.83 
  รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 573.53 99.77 808.16 99.83 234.64 40.91 
  รายไดอ้ืน่(1) 1.33 0.23 1.41 0.17 0.08 6.20 

ค่ำใช้จ่ำย (459.02) (79.85) (618.91) (76.45) 159.89 34.83 

  ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย์ (355.56) (61.85) (494.28) (61.05) 138.72 39.02 
  ค่าใชจ้่ายในการขาย (38.96) (6.78) (58.67) (7.25) 19.71 50.59 
  ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (64.50) (11.22) (65.96) (8.15) 1.46 2.26 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้ 

115.83 20.15 190.66 23.55 74.83 64.60 

ตน้ทุนทางการเงนิ (8.06) (1.40) (2.23) (0.28) (5.83) (72.36) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (21.47) (3.73) (37.69) (4.66) 16.22 75.53 
ก ำไรสุทธิส ำหรบังวด 86.30 15.01 150.75 18.62 64.45 74.68 

รำยกำร หน่วย 9 เดือน 2563 9 เดือน 2564  

อตัราก าไรขัน้ต้น รอ้ยละ 38.00 38.84  
อตัราก าไรสุทธ ิ รอ้ยละ 15.01 18.62  
ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน  บาทต่อหุน้ 0.26(2) 0.45(2)  

หมายเหตุ :  1 รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย การกลบัรายการค่าใชจ้่ายกองทุนส่วนกลาง เงนิค่าปรบัประกนัผลงาน เงนิรบัค่าเสือ้ยูนิฟอรม์พนักงาน เงนิรบัคนืค่าประกนัมเิตอรไ์ฟฟ้า  
เงนิรบัสนับสนุนโครงการวางระบบ ERP เป็นตน้ 
2 ค านวณบนฐานจ านวนหุน้ทีอ่อกช าระแลว้ ณ 30 กนัยายน 2563 และ 30 กนัยายน 2564 ตามล าดบั เท่ากบั 336.00 ลา้นหุน้ และ 336.00 ลา้นหุน้ ตามล าดบั มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  
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ผลประกอบกำรส ำหรบังวดบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

รำยได้หลกัจำกกำรประกอบธรุกิจ 

รายไดจ้ากขายอสงัหารมิทรพัยใ์นงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 และวนัที ่30 กนัยายน 2564 
เท่ากบั 573.53 ล้านบาท และ 808.16 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสามารถแบ่งรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยต์าม
โครงการไดด้งันี้ 

 

งบกำรเงินส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2563 30 กนัยำยน 2564 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัย ์     
The Exclusive รชัดา - วงศส์ว่าง 9.69 1.69 - - 
Cordiz อุดมสุข 216.78 37.80 149.50 18.50 
Cher วงแหวน - สาทร 181.44 31.64 136.29 16.86 
Cher วชัรพล 97.79 17.05 85.03 10.52 
Cher งามวงศว์าน - ประชาชื่น 19.09 3.33 295.12 36.52 
The Glamor 56.95 9.93 44.77 5.54 
Cher สุขสวสัดิ ์- พุทธบูชา - - 113.20 14.01 
บา้นป่ารมิธาร 3.91 0.68 - - 
รวม 585.65 102.11 823.90 101.95 
หกั: ค่าใชจ้่ายของแถม (12.12) (2.11) (15.73) (1.95) 
สุทธิ 573.53 100.00 808.16 100.00 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 เพิม่ขึน้ 234.64 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40.91 จากงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเริม่เปิดขาย
บา้นโครงการใหม่ คอื โครงการ Cher งามวงศว์าน – ประชาชื่น ซึง่เริม่เปิดขายในเดอืนสงิหาคม 2563 และเริม่มกีาร
โอนกรรมสทิธิใ์นเดอืนกนัยายน 2563 และโครงการ Cher สุขสวสัดิ ์– พุทธบูชา ซึ่งเริม่เปิดขายในเดอืนพฤศจกิายน 
2563 และเริม่มกีารโอนกรรมสทิธิใ์นเดอืนมนีาคม 2564 ตามล าดบั 

 

ก ำไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ตน้ในงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 และวนัที ่30 กนัยายน 2564 เท่ากบั 217.97 ลา้น
บาท และ 313.88 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 38.00 และรอ้ยละ 38.84 ตามล าดบั 

ก าไรขัน้ต้นในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 เพิ่มขึ้น 95.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
44.00 จากงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์โดยมอีตัราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้จากจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ซึ่งเกดิจากการเปิดขายโครงการ
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ใหม่ ได้แก่ โครงการ Cher งามวงศ์วาน - ประชาชื่น ซึ่งเป็นโครงการตัง้อยู่ในท าเลที่ตรงกบัความต้องการซื้อทีอ่ยู่
อาศยัในตลาด ท าให้บรษิัทฯ สามารถตัง้ราคาขายของโครงการให้สอดคล้องกบัความต้องการซื้อและก าลงัซื้อของ
กลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอย่างด ี

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่าใชจ้่ายในการขายในงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 เพิม่ขึน้ 19.71 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 50.59 จากงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของค่าภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิ ์และค่าใชจ้่ายพนักงานขาย อนัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการ
ขายอสงัหารมิทรพัย ์และการเพิม่ขึน้ของค่าโฆษณา เนื่องจากมโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างรอการขายเพิม่มากขึน้ และค่า
โฆษณาทีเ่กดิจากการเตรยีมการ เพื่อเปิดโครงการ Cher บางขนุนนท ์ในไตรมาส 3 ปี 2564 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารหลกั คอื ค่าใชจ้่ายพนักงาน คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 76.25 และรอ้ยละ 74.12 ของ
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทัง้หมดส าหรบังวด 9 เดอืน ปี 2563 และปี 2564 ตามล าดบั และค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ 
ได้แก่ ค่าอุปกรณ์และบริการส านักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าซ่อมแซม
โครงการ ค่าบรกิารรกัษาความปลอดภยั และรกัษาความสะอาด เป็นต้น โดยค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงวดเกา้เดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 และวนัที ่30 กนัยายน 2564 เท่ากบั 64.50 ลา้นบาท และ 65.96 ลา้นบาท ตามล าดบั
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เพิ่มขึ้น 1.46 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 2.26 จากงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าบริการ
วชิาชพีเพื่อเตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 

 

 

ก ำไรสุทธิ 

ก าไรสุทธใินงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 30 กนัยายน 2564 เท่ากบั 86.30 ล้าน
บาท และ 150.75 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 15.01 และรอ้ยละ 18.62 ตามล าดบั 

ก าไรสุทธใินงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 เพิม่ขึน้ 64.45 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.68 
จากงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย์ และการเปิดขายโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการ Cher งามวงศ์วาน - ประชาชื่น ซึ่งเป็นโครงการที่
ตัง้อยู่ในท าเลที่ตรงกับความต้องการซื้อที่อยู่อาศยัในตลาด ท าให้บริษัทฯ สามารถตัง้ราคาขายของโครงการให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการซื้อและก าลงัซื้อของกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอย่างด ี
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 30 กนัยำยน 2564 
กำรเปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึ้น / (ลดลง) 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สนิทรพัย์รวม  1,881.38 100.00  1,818.82 100.00  (62.56) (3.33) 
หนี้สนิรวม  487.45 25.91 314.46 17.29 (172.99) (35.49) 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  1,393.93 74.09 1,504.36 82.71 110.43 7.92 

รำยกำร หน่วย 31 ธนัวำคม 2563 30 กนัยำยน 2564  

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 4.12 6.14  
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 10.02 13.87(1)  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ รอ้ยละ 6.77 10.86(1)  
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.35 0.21  

หมำยเหตุ : 1. ค านวณอตัราส่วนส าหรบั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 ดว้ยวธิกีารปรบัยอดรายงานในงบก าไรขาดทุนใหเ้ป็นยอดเตม็ปี (Annualized) 

 
ฐำนะทำงกำรเงิน 

สินทรพัยร์วม 

สินทรพัย์รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และวนัที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 1,881.38 ล้านบาท และ 
1,818.82 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสนิทรพัยห์ลกั ไดแ้ก่ ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย  

สนิทรพัย์รวม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 ลดลง 62.56 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.33 จาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขาย โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการขายและโอนกรรมสทิธิบ์า้นใหแ้ก่ลูกคา้ โดยส่วนใหญ่เป็นการขายและโอนกรรมสทิธิใ์นโครงการ Cher 
งามวงศ์วาน – ประชาชื่น โครงการ Cordiz อุดมสุข โครงการ Cher วงแหวน – สาทร โครงการ Cher สุขสวสัดิ ์– 
พุทธบูชา และโครงการ Cher วชัรพล 

 

หน้ีสินรวม 

หนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่30 กนัยายน 2564 เท่ากบั 487.45 ล้านบาท และ 314.46 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยหนี้สนิหลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย เงนิกู้ยมืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและ
เจา้หนี้การคา้ซึง่เป็นไปตามการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ เป็นตน้ 

หนี้สนิรวม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 ลดลง 172.99 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.49 จาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่30 กนัยายน 2564 เท่ากบั 1,393.93 ล้านบาท และ 
1,504.36 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 เพิม่ขึ้น 110.43 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 7.92 จาก ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้ในงวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
2564 ซึง่เป็นไปตามการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ 

 

กำรวิเครำะห์อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่30 กนัยายน 2564 เท่ากบั 4.12 เท่า และ 6.14 
เท่า ตามล าดบั 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยเป็นผลจาก
การลดลงของหนี้สนิหมุนเวยีน ซึ่งมาจากการลดลงของส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยใ์นงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่30 กนัยายน 2564 เท่ากบั 
รอ้ยละ 6.77 และรอ้ยละ 10.86 ตามล าดบั 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยใ์นงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 เพิม่ขึน้จากงวดปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

 
อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ในงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่30 กนัยายน 2564 เท่ากบัรอ้ย
ละ 10.02 และรอ้ยละ 13.87 ตามล าดบั 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ในงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 เพิม่ขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสุทธติามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 
และการบรหิารตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่30 กนัยายน 2564 เท่ากบั 0.35 
เท่า และ 0.21 เท่า ตามล าดบั 

อตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
เล็กน้อย โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของหนี้สนิเนื่องจากมกีารช าระคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิตามการ
ปลอดจ านองบา้นเพื่อโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลูกคา้ 

 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 
 
 

 ขอแสดงความนับถอื 

  

 
 

 (ประสพศกัด์ิ ศิริโสภณำ) 
 กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 


