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คาดยอดโอนเตบิโตทุกไตรมาส  

2Q64 Preview and Update 
 คาดยอดโอนใน 2Q64 เติบโตได ้QoQ เนืองจากยอดโอนและยอดขายสามารถทาํไดด้ี

ในช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย. 2564 โดยทีเป็นสดัส่วนของโครงการแนวราบที 50% ตาํกว่าช่วง 
1Q63 ที 83% จากการเรมิโอนโครงการคอนโดใหม่ 2 โครงการ ไดแ้ก่ Supalai Premier 
Charoen Nakorn และ Supalai Riva Grande   

 คาด Gross Margin ใน 2Q64 ปรบัตวัสูงขึน QoQ จากสดัส่วนการโอนโครงการคอนโด
เพิมมากขึนเป็น 50% เนืองจากการโครงการคอนโดยงัมี Gross Marginทีราว 40% ขนึ
ไป ในขณะทีโครงการแนวราบสว่นมากมี Gross Margin ตาํกว่า 40%  

 ยอด Presales ใน 2Q64 อยู่ที 5.7 พันล้านบาท อ่อนตัวลงจากใน 1Q64 ที 7.29 
พันล้านบาท เนืองจากโครงการทีเปิดใหม่ใน 1Q64 สามารถทาํยอดขายได้ดีกว่า 
อย่างไรก็ดี ยอด Presales รวมใน 1H64 อยู่ที 1.3 หมืนลา้นบาท ปรบัตวัสูงขึน 6.7% 
YoY นบัเป็น 48% ของเป็นที 2.7 หมืนลา้นบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 กาํไรส่วนแบ่งจากการร่วมทุนใน 2Q64 คาดออ่นตวัลงเล็กนอ้ยจาก 1Q64 และคาดว่า 
1H64 จะมากกว่า 1H63 

 ยอด Backlog สะสมรวม 3.6 หมืนลา้นบาท เป็นยอดรอโอนใน 2H64 ที 1.42 หมืนลา้น
บาท ซงึเป็นสดัส่วนโครงการแนวราบทีราว 5.6 พนัลา้นบาท และจากโครงการคอนโด  
3 โครงการ โดยทีใน 2Q64 ได้เริมโอนไปแล้ว 2 โครงการและใน 3Q64 ได้เริมโอน
โครงการ Supalai Veranda Phasi Charoen station แต่การโอนทาํไดใ้น Speed ทีตาํ
กว่า 2Q64 เนืองจากมาตรการ Lockdown   

 การเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2564 ยังคงเป้าตามเดิมที 31 โครงการ มูลค่ารวม 3.4 
หมืนลา้นบาท และคาดว่าการเปิดตัวโครงการคอนโดจะอยู่ในช่วง 2H64 ทีราว 2-4 
โครงการ ขนึอยู่กบัชว่งเวลาของการ Lockdown 

 ผลกระทบจากการปิด Site กอ่สรา้งในเขตกรุงเทพ มผีลต่อการกอ่สรา้งโครงการคอนโด
ทีอยู่ระหว่างการดาํเนินงาน ซงึเป็นโครงการทีคาดว่าจะพรอ้มโอนใน 1H65 แต่คาดว่า
การ Delay จะอยูร่าว 1 เดือนเท่านนั ในขณะทีผลกระทบต่อโครงการแนวราบยงัไม่เป็น
ปัญหา เนืองจากโครงการแนวราบยังมี Stock พร้อมขายเพียงพอสาํหรับ 3 เดือน
ขา้งหนา้ 

 ความคืบหนา้ในการขายอาคารสาํนกังานเขา้กอง REIT ยงัอยู่ระหว่างดาํเนินการ 
 



 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร ์ชนั 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 

รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเท่าทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนนัๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 

 

2 

SPALI:  22 กรกฎาคม 2564 

Comment 
SPALI ทาํยอด Presalesได ้48% ของเป้าทีวางไว้ แม้ว่าในช่วง 1H64 จะมีการระบาดของ 
COVID-19 รอบ 2 และ 3 ทีรุนแรง ในขณะทีความเสียงของกลุ่มคอนโดจะอยู่ทีการโอน
โครงการ Supalai Oriental Sulhumvit 39 ทีเป็นสดัส่วนของลูกคา้ต่างชาติ ทีมีโอกาสยกเลิก
สูง แต่เนืองจาก SPALI มีการเก็บเงินดาวนที์ 25% ซึงหากลูกคา้ต่างชาติเปลียนใจไม่โอน 
SPALI จะสามารถเกบ็เงินดาวนน์ีได ้ดา้นลกูคา้ไทยเป็นกลุ่มทีไดร้บัการ Pre Approve มาแลว้ 
และในช่วง 2Q64 มียอด Rejection rate ทีลดลงจากปี 2563 เนืองจากลูกค้าเป็นกลุ่มทีมี
ความพรอ้มทางการเงินสูง และยอด Backlog ในปัจจุบนัมาจากกลุ่มลูกคา้ทีมีความพร้อม
ดา้นการเงินสงู ส่งผลใหมี้ Rejection rate และอตัราการยกเลิกทีตาํลง สง่ผลใหย้อด Backlog 
ทรีอโอนคาดวา่จะสามารถโอนไดต้ามแผน  
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Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

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 

 

 


