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รายงาน Presales แนวราบรายไตรมาสทรีะดับ New High  

1Q65 Preview and Update 
 คาดรายงานรายไดจ้ากการโอนใน 1Q65 ที 5.0 พันลา้นบาท เติบโต 37% YoY และ

คาด Gross Margin ใน 1Q65 ที 40% สูงกว่า 1Q64 เนืองจากมีสัดส่วนการโอนจาก
โครงการทีเป็นคอนโดเกือบ 50% จาก 43% ในช่วง 1Q64   

 รายงานยอด Presales 1Q65 ที 8.85 พันล้านบาท เติบโต 22% YoY และนับเป็น 
31.6% ของเป้า Presales ที 2.8 หมืนลา้นบาท โดยเป็นยอด Presales จากโครงการ
แนวราบที 6.28 พันล้านบาท เป็นยอด New High ระดับไตรมาส ในขณะทียอด 
Presales ของกลุ่มคอนโดมาจากโครงการพรอ้มโอนเป็นหลกัและเริมเห็นการกลับมา
ของลูกคา้ต่างชาติ โดยใน 1Q65 สามารถทาํยอดขายจากโครงการ Supalai Oriental 
Sukhumvit 39 ไดก้วา่ 500 ลา้นบาท และคาดว่าใน 2Q65 จะสามารถโอนไดท้งัหมด    

 คาดกาํไรส่วนแบ่งจากการร่วมทุนใน 1Q65 เป็นไตรมาสทีตาํทีสุดของปีทีราว 90 ลา้น
บาท และคาดว่าในช่วง 2H65 จะมีการรับรู ้ก ําไรทีสูงกว่า 1H65 เนืองจากการโอน
โครงการทีออสเตรเลียจะอยูใ่นชว่ง 2H65 เป็นหลกั  

 ยอดปฏเิสธสินเชือใน 1Q65 ออ่นตวัลงมาอยู่ทีระดบัตาํกว่า 15% จาก 17% ในปี 2564 
โดยกลุม่แนวราบทีมีราคาขายสงูกว่า 10 ลา้นบาท/ยนูติ มีอตัราปฏิเสธสินเชือทีลดลง   

 ยงัคงเป้ารายไดจ้ากการโอนที 2.9 หมืนลา้นบาท โดยทีมียอด Backlog รอโอนในช่วงที
เหลือของปี 2565 ที 1.59 หมืนลา้นบาท (จากยอด Backlog รวมที 2.81 หมืนลา้นบาท) 
โดยทีมีโครงการคอนโดพรอ้มโอนใหม่ 7 โครงการ มูลค่ารวม 1.79 หมืนลา้นบาท และ
ใน 1Q65 ไดเ้รมิทยอยโอนไป 3 โครงการ   

 คาดตน้ทนุโครงการปรบัตวัสูงขึนราว 3-4% จากวสัดคุา่ก่อสรา้งทีสงูขนึ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment 

คาดรายไดแ้ละกาํไรจะเติบโตไดใ้นทุกไตรมาส โดยทีใน 1Q65 คาดว่าจะเป็นไตรมาสทีมีผล
ประกอบการตาํสดุของปี และคาดว่าจะมี Upside จากยอด Backlog ทีรอโอนอยู่ที 56% ของ
เปา้หมาย ในขณะทีการเปิดตวัโครงการใหม่ทีเป็นแนวราบคาดว่าจะสามารถเป็น Upside ต่อ
เป้าหมายยอดโอน ถึงแมว้่าใน 1Q65 จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่เพียง 6 โครงการ จาก
เปา้หมาย 34 โครงการ แต่สามารถทาํยอด Presales ไปไดก้ว่า 31.6% ของเปา้หมาย ในขณะ
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ทียอดขายโครงการแนวราบทีเปิดใหม่คาดว่าจะสามารถหนุนยอดโอนในไตรมาสต่อๆไปได ้
ขณะทียอดปฏิเสธสินเชือปรบัตวัลดลงในช่วง 1Q65 ดา้น Gross Margin คาดว่าจะยงัคงอยู่ที
ระดบั 40% เป็นอย่างตาํ หลงัจากสามารถขายโครงการ Supalai Oriental Sukhumvit 39 ไป
ไดก้วา่ 500 ลา้นบาท ปัจจบุนั SPALI เทรดที P/E 6.3X ยงัตาํกว่าคา่เฉลียในอดีต และมีระดบั 
Dividend Yield ทีราว 5% ต่อปี มี Gross Margin ทีสูงกว่าค่าเฉลียอุตสาหกรรม จึงมีความ
น่าสนใจในการลงทุน  
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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 

 

 


