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SIRI ตังเป้าเติบโตต่อในปี 2566 

 โตต่อแมม้าจากฐานสูง 
■ ตั้งเป้าเปิดโครงการใหม่ 52 โครงการ มูลค่ารวม 7.5 หมื่นล้านบาท โดยจะเป็นโครงการ

คอนโด 22 โครงการ มูลค่ารวม 2.43 หมื ่นล้านบาท และยังมีโครงการในมือ 108 
โครงการ มูลค่าพร้อมขาย 5.24 หมื่นล้านบาท เป็นสัดส่วนโครงการแนวราบที่ 3.4 หมื่น
ล้านบาท และโครงการคอนโดที่ 1.76 หมื่นล้านบาท 

■ ตั้งเป้ายอด Presales ที่ 4.7 หมื่นล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 22% YoY โดยที่เป็นสัดส่วน
ของโครงการคอนโดที่ 38% และจากโครงการแนวราบที่ 62% และคาดว่าจะเป็นยอด 
Presales จากลูกค้าต่างชาติที่ 20% 

■ คาด Gross Margin ปี 2566 ที ่ 36% จากการโอนโครงการแนวราบระดับ Luxury 
ต่อเนื่องจากปี 2565 

■ ยอด Backlog รวมอยู่ที ่ 1.95 หมื่นล้านบาท โดยเป็นสัดส่วนของ SIRI ที่  85% และ
15% เป็นสัดส่วนของโครงการ JV  

■ เริ่มเปิดตัวโครงการใหม่ 6 โครงการ มูลค่ารวม 1.5 หมื่นล้านบาทใน 1Q66  ส่งผลใหม้ี
ยอด Presales 2M66 ที่  3.3 พันล้านบาท นับเป็น 7% ของเป้าที่ 4.7 หมื่นล้านบาท 

■ คาด 1Q66 มีกำไรลดลง QoQ จากฐานที่สูง แต่สามารถเติบโตได้ YoY จากการโอน
โครงการต่อเนื่องจาก 4Q65 และคาดยอดโอนและกำไรจะสามารถเติบโตได้ QoQ ใน
ทุกไตรมาส 

 
 
Comment : 

ยังคงคาดการณ์รายได้และกำไรปี 2566 ที่ 3.5 หมื ่นล้านบาท 4.0 พันล้านบาท 
ตามลำดับ โดยคาดการณ์ของเรามี Upside จากยอดขายโครงการแนวราบเปิดตัวใหม่ 
ที่พร้อมโอนในปี 2566 และ Gross Margin ที่เราคาดว่า SIRI สามารถทำได้ดีต่อเนือง 
แม้ว่าปี 2565 จะมาจากฐานที่สูง แต่การเปิดตัวโครงการใหม่ยังคงมีการเตบิโต อย่างไร
ก็ดี ระดับ D/E ณ สิ้นปี 2565 อยู่ที ่ 1.9X สูงกว่ากลุ ่ม เนื ่องจากจำนวนการเปิดตัว
โครงการใหม่สูงขึ้นในปี 2565-2566 แต่ยอดโอนโครงการใหม่ๆจะช่วยหนุนให้ระดับ 
D/E ลดลงได้ในอนาคต ทั้งนี้ SIRI ประกาศจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีก 0.11 บาท/หุ้น XD 
วันที่ 16 มี.ค. 2566 ส่งผลให้ม ีDividend Yield ที่ 5.8%  
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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 

 

 


