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วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2565 
 
เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บรษิทั พซีแอนดล์ฟีวิง่ จ ากดั (มหาชน)  (“บรษิทัฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบังวดปี สิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงในส่วนทีม่สีาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

งบก ำไรขำดทุน 

รำยกำร 

ส ำหรบังวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
กำรเปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึ้น / (ลดลง) 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้รวม 429.77 100.00 866.88 100.00 437.11 101.7 

  รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 427.19 99.40 865.01 99.78 437.81 102.5 

  รายไดอ้ืน่(1) 2.58 0.60 1.88 0.22 (0.70) (27.3) 

ค่ำใช้จ่ำย (385.38) 89.67 (689.18) 79.50 303.80 78.8 

  ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย์ (261.50) 60.85 (538.77) 62.15 277.27 106.0 

  ค่าใชจ้่ายในการขาย (39.23) 9.13 (58.52) 6.75 19.29 49.2 

  ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (84.65) 19.70 (91.90) 10.60 7.24 8.6 

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้ 

44.39 10.33 177.70 20.50 133.31 300.3 

ตน้ทุนทางการเงนิ (1.95) 0.45 (10.69) 1.23 8.73 447.5 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (10.94) 2.54 (33.30) 3.84 22.36 204.5 

ก ำไรสุทธิส ำหรบังวด 31.51 7.33 133.71 15.42 102.21 324.4 

รำยกำร หน่วย 2562 2563  

อตัราก าไรขัน้ต้น รอ้ยละ 38.79 37.72  
อตัราก าไรสุทธ ิ รอ้ยละ 7.33 15.42  
ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน  บาทต่อหุน้ 1.02(2) 3.98(3)  

หมายเหตุ :  1. รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย การกลบัรายการค่าใชจ้่ายกองทุนส่วนกลาง เงนิค่าปรบัประกนัผลงาน เงนิรบัค่าเสือ้ยูนิฟอรม์พนักงาน เงนิรบัคนืค่าประกนัมเิตอรไ์ฟฟ้า  
เงนิรบัสนับสนุนโครงการวางระบบ ERP เป็นตน้ 

      2. ค านวณบนฐานจ านวนหุ้นจากหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี ส าหรบังวดปีสิ้นสุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 31.04 ลา้นหุ้น 
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยบรษิัทฯ มกีารเพมิทุนจดทะเบียนเป็น 336.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท จ านวน 33.60 ล้านหุ้น จากเดิมที่มี 
 ทุนจดทะเบยีน 168.00 ลา้นบาท มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท จ านวน 16.80 ลา้นหุน้ 
 3. ค านวณบนฐานจ านวนหุน้จากหุน้สามญัทีอ่อกช าระแล้ว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 33.60 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท 
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ผลประกอบกำรส ำหรบังวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

รำยได้หลกัจำกกำรประกอบธรุกิจ 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย์ในงวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
เท่ากบั 427.19 ล้านบาท และ 865.01 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสามารถแบ่งรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยต์าม
โครงการไดด้งันี้ 

 
งบกำรเงินส ำหรบังวดปีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัย ์     
The Exclusive วงแหวน - รามอนิทรา 43.19 10.11 - - 
The Exclusive แจง้วฒันะ - ตวิานนท ์ 53.68 12.57 - - 
The Exclusive รชัดา - วงศส์ว่าง 184.10 43.10 9.69 1.12 
Cordiz อุดมสุข 65.16 15.25 297.13 34.35 
Cher วงแหวน - สาทร 80.82 18.92 278.89 32.24 
Cher วชัรพล 10.96 2.57 129.97 15.03 
Cher งามวงศว์าน - ประชาชื่น - - 80.67 9.33 
The Glamor - - 81.95 9.47 
บา้นป่ารมิธาร - - 3.91 0.45 
รวม 437.91 102.51 882.22 101.99 
หกั: ค่าใชจ้่ายของแถม (10.71) (2.51) (17.21) (1.99) 
สุทธิ 427.19 100.00 865.01 100.00 

 

 รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ขึน้ 437.81 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 102.49 จากงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเริม่เปิดขายบ้านโครงการ
ใหม่ คือ Cher งามวงศ์วาน – ประชาชื่น ซึ่งเริ่มเปิดขายในเดือนสิงหาคม 2563 รวมถึงการมยีอดโอนกรรมสทิธิ ์
โครงการอื่นๆ เพิม่มากขึน้ ไดแ้ก่ โครงการ Cordiz อุดมสุข โครงการ Cher วงแหวน – สาทร โครงการ Cher วชัรพล 
รวมถงึโครงการ The Glamor ซึง่เป็นโครงการทีม่รีาคาขายค่อนขา้งสงู 

 

ก ำไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้น ส าหรบังวดปี 2562 และ 2563 ของบรษิัทฯ เท่ากบั 165.69 ล้านบาท และ 326.24 ล้านบาท  
คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 38.79 และรอ้ยละ 37.72 ตามล าดบั  
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ก าไรขัน้ตน้ในงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ขึน้ 160.54 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 96.89 จาก
งวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์โดยในงวดปี 
2563 มอีตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า เนื่องจากบรษิทัฯ มยีอดโอนกรรมสทิธิโ์ครงการ The 
Glamor มากขึน้ ซึ่งเป็นโครงการทีต่ัง้อยู่ในท าเลทีม่กีารแขง่ขนัสูง จงึมกีารปรับกลยุทธก์ารส่งเสรมิการตลาด และกล
ยุทธด์า้นราคา เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ได้ 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่าใชจ้่ายในการขายประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายพนักงานขาย ค่าโฆษณา รางวลัในการขาย รวมถงึค่าธรรมเนยีม
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการโอนกรรมสทิธิ ์และค่าภาษีธุรกจิเฉพาะ โดยค่าใชจ้่ายในการขายในงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 39.23 ลา้นบาท และ 58.52 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึ้น 19.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
49.18 จากงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ ์รวมถึงค่าใช้จ่ายพนักงานขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มจ านวนพนักงานขาย
โครงการตามการเปิดโครงการทีม่ากขึ้น และการเพิม่ขึน้ของค่านายหน้าและรางวลัในการขาย อนัเป็นผลมาจากการ
เพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารหลกั คอื ค่าใชจ้่ายพนักงาน คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 79.02 และรอ้ยละ 75.14 ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทัง้หมดส าหรบัปี 2562 และ 2563 ตามล าดบั และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ได้แก่ ค่า
อุปกรณ์และบริการส านักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าซ่อมแซมโครงการ 
ค่าบรกิารรกัษาความปลอดภยั และรกัษาความสะอาด เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายในการบรหิารในงวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 84.65 ลา้นบาท และ 91.90 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารในงวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ขึ้น 7.24 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 
8.56 จากงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารเพิม่จ านวนพนักงานเพื่อรองรบั
การเตบิโตของธุรกจิและการเปิดโครงการใหม่ 

 

ก ำไรสุทธิ 

ก าไรสุทธใินงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 31.51 ล้านบาท และ 
133.71 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 7.33 และรอ้ยละ 15.42 ตามล าดบั 

ก าไรสุทธใินงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ขึน้ 102.21 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 324.40 จาก
งวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่มากขึน้ 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบกำรเงินส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 
กำรเปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึ้น / (ลดลง) 

ล้ำน
บำท 

ร้อยละ ล้ำน
บำท 

ร้อยละ ล้ำน
บำท 

ร้อยละ 

สนิทรพัย์รวม  2,068.13 100.00 1,881.38 100.00 (186.75) (9.03) 
หนี้สนิรวม  794.20 38.40 487.45 25.91 (306.75) (38.62) 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  1,273.92 61.60 1,393.93 74.09 120.00 9.42 

รำยกำร หน่วย 2562 2563  

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 4.18 4.12  
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 2.52 10.02  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ รอ้ยละ 1.82 6.77  
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.62 0.35  

 
ฐำนะทำงกำรเงิน 

สินทรพัยร์วม 

สินทรพัย์รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากับ 2,068.13 ล้านบาท และ 
1,881.38 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสนิทรพัยห์ลกั ไดแ้ก่ ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย  

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ลดลง 186.75 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.03 จาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากมกีารขายและโอนกรรมสทิธิบ์า้นใหแ้ก่ลูกคา้ไดม้ากกว่าการซื้อทีด่นิ ก่อสรา้ง 
และพฒันาโครงการ โดยส่วนใหญ่มกีารขายและโอนกรรมสทิธิใ์นโครงการ Cordiz อุดมสุข โครงการ Cher วงแหวน – 
สาทร โครงการ Cher วชัรพล และโครงการ The Glamor 

 

หน้ีสินรวม 

หนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 794.20 ล้านบาท และ 487.45 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยหนี้สนิหลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย เงนิกู้ยมืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและ
เจา้หนี้การคา้ซึง่เป็นไปตามการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ เป็นตน้ 

หนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ลดลง 306.75 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 38.62 จาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 เป็นผลจากการช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากจากสถาบนัการเงนิ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 1,273.92 ล้านบาท และ 
1,393.93 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ขึน้ 120.00 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.42 จาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมซึง่เป็นไปตามการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ  

 

กำรวิเครำะห์อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 4.18 เท่า และ 4.12 
เท่า ตามล าดบั 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากการที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงเล็กน้อย เนื่ องจากการลดลงของต้นทุนโครงการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย ์อนัเป็นผลมากจากการขายและโอนกรรมสทิธิบ์า้นใหแ้ก่ลูกคา้  

 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยใ์นงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 
รอ้ยละ 1.82 และ รอ้ยละ 6.77 ตามล าดบั 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ในงวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึ้นจากงวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึการลดลงของสนิทรพัยเ์ลก็น้อย  

 
อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ในงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 
2.52 และรอ้ยละ 10.02 ตามล าดบั 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ในงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ขึน้จากงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสุทธติามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 
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อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 0.62 
เท่า และ 0.35 เท่า ตามล าดบั 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดย
มสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของหนี้สนิ เนื่องจากมกีารช าระคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิตามการปลอดจ านอง
บา้นเพื่อโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ลูกคา้ รวมถงึการมส่ีวนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เนื่องจากการมกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 
 
 

 ขอแสดงความนับถอื 

  

 
 (ประสพศกัด์ิ ศิริโสภณำ) 
 กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 


