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2Q65 ยอดโอนและยอดขายยังไปได้ดี 2H22 อาจถูกกดดันโดยเงินเฟ้อ 

2Q65 Preview and Update 
• คาดรายงานรายไดจ้ากการโอนใน 2Q65 เติบโต QoQ จากสัดส่วนการโอนโครงการ

คอนโดที่ 45% จาก 44% ใน 1Q65 แต่ลดลงจาก 49% ใน 2Q64 ส่งผลใหค้าด Gross 
Margin จะอยู่ใกลเ้คียง 2Q65  

• ช่วง 2Q65 มีการเริ่มโอนโครงการคอนโดใหม่ 3 โครงการ มลูค่ารวม 9.52 พนัลา้นบาท 
และเป็นยอด Backlog รวมที่ 6.13 พนัลา้นบาท โดยที่คาดว่าสดัส่วนหลกัจะทยอยโอน
ใน 3Q65 

• รายงานยอด Presales 2Q65 ที่  9.35 พันล้านบาท เติบโต 5.6% QoQ และมียอด 
Presales สะสม 1H65 ที่ 1.82 หมื่นล้านบาท ปรับตัวสูงขึน้ 40% YoY และนับเป็น 
45.5% ของเป้าหมายที่ 4.0 หมื่นลา้นบาท  

• รายงานยอด Presales จากโครงการแนวราบที่ 1.24 หมื่นลา้นบาท และจากโครงการ
คอนโดที่ 5.23 พนัลา้นบาท โดยช่วง 1H65 มีการเปิดตวัโครงการใหม่ 13 โครงการ  

• คาดยอด Presales จะสามารถท าไดต้ามเป้าที่ 2.8 หมื่นลา้นบาท เนื่องจากในช่วง 
2H65 ยังมีโครงการที่รอเปิดตัวใหม่อีก 21 โครงการ ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งปี 2565 มีการ
เปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด 34 โครงการ มูลค่ารวม 4.0 หมื่นลา้นบาท ซึ่งเป็นยอด 
Record High  

• รายได้จากการโอนใน 2H65 คาดว่าจะสูงกว่า 1H65 โดยมียอด Backlog ที่รอโอน
ในช่วง 2H65 ที่ 1.37 หมื่นลา้นบาท (จากยอด Backlog รวมที่ 2.8 หมื่นลา้นบาท) เป็น
ยอดจากโครงการแนวราบที่ 8.0 หมื่นลา้นบาท และหากนบัรวมกบัยอดที่โอนใน 1H65 
คาดว่าจะนบัเป็น  85-90% ของเป้าหมายที่ 2.9 หมื่นลา้นบาท 

• ยอดขายและโอนโครงการ Supalai Oriental Sukhumvit 39 ยงัขายไดด้ีจากกลุ่มลกูคา้
ชาวจีน โดยปัจจุบนัมียอดขายที่ 67% ของมูลค่าโครงการที่ 1.0 หมื่นลา้นบาท และมี
ยอด Backlog รอโอนท่ี 2.0 พนัลา้นบาท   

•  คาดก าไรส่วนแบ่งจากการรว่มทนุใน 2Q65 ปรบัตวัสงูขึน้เล็กนอ้ยจาก 1Q65 และคาด
ว่าในช่วง 2H65 จะมีการรับรู ้ก าไรที่สูงกว่า 1H65 เนื่องจากการโอนโครงการที่
ออสเตรเลียจะอยู่ในช่วง 2H65 เป็นหลกั  

• ตน้ทนุการก่อสรา้งปรบัตวัสงูขึน้ราว 4%   
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SPALI:  22 กรกฎำคม 2565 

Comment 
คาดรายไดแ้ละก าไรจะเติบโตไดใ้นทุกไตรมาส โดยที่ใน 2Q65 คาดว่าจะเติบโตได ้QoQ 
เนื่องจากมีโครงการสรา้งเสร็จพรอ้มโอนเพิ่มมากขึน้ ในขณะที่  Gross Margin คาดเติบโตได ้
QoQ แต่ลดลง YoY เนื่องจากใน 2Q64 มีสัดส่วนการโอนโครงการที่ เป็นคอนโดสูงกว่า 
ในขณะที่การเปิดตวัโครงการใหม่ที่เป็นแนวราบคาดว่าจะสามารถเป็น Upside ต่อเป้าหมาย
ยอดโอน โดยใน 4Q65 จะเป็นไตรมาสที่มีการเปิดตวัสงูที่สดุของปี แต่ยอดโอนของโครงการ
ใหม่ใน 4Q65 คาดว่าจะสามารถทยอยโอนไดใ้น 1Q66 ปัจจุบนั SPALI เทรดที่ P/E 5X ยงัต ่า
กว่าค่าเฉล่ียในอดีต และมีระดบั Dividend Yield ที่ราว 5% ต่อปี มี Gross Margin ที่สงูกว่า
ค่าเฉล่ียอตุสาหกรรม จึงมีความน่าสนใจในการลงทนุ  
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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 

 

 


