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Presales แนวราบโต 58%YoY พร้อมเตบิโตต่อทุกไตรมาส  

1Q64 Preview and Update 
 คาดยอดโอนใน 1Q64 ใกลเ้คียงกับ 1Q63 โดยสดัส่วนรายไดจ้ากการโอนจะมาจาก

โครงการแนวราบที 68% ในขณะทีสดัส่วนจากโครงการแนวราบใน 1Q63 อยู่ที 83% 
สง่ผลใหอ้ตัรากาํไรขนัตน้ใน 1Q64 คาดว่าจะสงูขนึ 

 ยอด Presales ใน 1Q64 อยู่ที 7.29 พันลา้นบาท นับเป็น 26% ของเป้าหมายที 2.7 
หมืนล้านบาท โดยทีเป็นสัดส่วนของโครงการแนวราบที 5.63 พันล้านบาท และ
โครงการคอนโดที 1.6 พนัลา้นบาท โดยทีใน 1Q64 ยงัไม่มีการเปิดตวัโครงการคอนโด
ใหม ่แตมี่การเปิดตวัโครงการแนวราบ 4 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 กาํไรส่วนแบง่จากการรว่มทนุใน 1Q64 คาดใกลเ้คียงกบัยอดทงัปี 2563 โดยทีใน 1Q64 
จะเป็นไตรมาสทีมีการรบัสว่นแบง่การร่วมทนุสงูทีสดุในปี 2564 

 ยอด Backlog สะสมรวม 3.83 หมืนลา้นบาท เป็นยอดรอโอนในปี 2564 ที 1.71 หมืน
ลา้นบาท ซึงเป็นสัดส่วนโครงการแนวราบทีราว 5.6 พันลา้นบาท และจากโครงการ
คอนโดทีจะเริมโอนใน 2Q64 จาํนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการ Supalai Premier 
Charoen Nakorn และ Supalai Riva Grande ทีมียอดขาย 100% และ 76% ตามลาํดบั 
และใน 3Q64 จะเริมโอนโครงการ Supalai Veranda Phasi Charoen station ทีมี
ยอดขาย 89% และการโอนโครงการ Supalai Oriental Sukhumvit 39 ต่อเนือง ทีใน
ปัจจบุนัมียอดขาย 59%  
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SPALI:  28 เมษายน 2564 

 การเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2564 ยังคงเป้าตามเดิมที 31 โครงการ มูลค่ารวม 3.4 
หมืนลา้นบาท และคาดว่าการเปิดตวัโครงการคอนโดจะอยุ่ในช่วง 2H64 

 ความคืบหนา้ในการขายอาคารสาํนกังานเขา้กอง REIT ยงัอยู่ระหว่างดาํเนินการ 
Comment 

SPALI ทํายอด Presalesได้ 26% ของเป้าทีวางไว้ แม้ว่าในช่วงต้นปีจะมีการระบาดของ 
COVID-19 รอบ 2 ในขณะทียอดขายโครงการทีเป็นคอนโดสามารถทาํได้ดีแมว่้าจะยังไม่มี
การเปิดตัวโครงการใหม่ โดยโครงการคอนโดทีพร้อมโอนและกาํลังจะเริมโอนในปี 2564 
สามารถทํายอดขายได้ดีต่อเนือง ในขณะทีความเสียงของกลุ่มคอนโดจะอยู่ทีการโอน
โครงการ Supalai Oriental Sulhumvit 39 ทีเป็นสดัส่วนของลูกคา้ต่างชาติ ทีมีโอกาสยกเลิก
สูง แต่เนืองจาก SPALI มีการเก็บเงินดาวนที์ 25% ซึงหากลูกคา้ต่างชาติเปลียนใจไม่โอน 
SPALI จะสามารถเกบ็เงินดาวนน์ีได ้ดา้นลกูคา้ไทยเป็นกลุ่มทีไดร้บัการ Pre Approve มาแลว้ 
และยอด Backlog ในปัจจุบันมาจากกลุ่มลูกคา้ทีมีความพรอ้มดา้นการเงินสูง ส่งผลให้มี 
Rejection rate และอัตราการยกเลิกทีตําลง ส่งผลให้ยอด Backlog ทีรอโอนคาดว่าจะ
สามารถโอนไดต้ามแผน  
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Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


