
CHEWA : บรษัิท ชวีาทัย จํากัด (มหาชน) 6M/2565 (ม.ค. - มิ.ย. 2565)

ภาพรวมธุรกิจ

บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมกีารประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อที�อยูอ่าศยั

Highlight ที่น�าสนใจของบร�ษัท

ไตรมาส 2/2565 มแีนวโนม้ฟ�� นตัวดีขึ�นจากวิกฤตการแพรร่ะบาดของโรค
โควิด-19 แต่ยงัคงเผชญิกับผลกระทบจากราคาน�ามนัและการอัตรา
เงินเฟ�อที�เพิ�มสงูขึ�นมีผลต่ออัตราค่าครองชพี ต้นทนุของสนิค้าและวัสดุ
ก่อสรา้งที�ปรบัราคาสงูขึ�น สง่ผลกระทบต่อความสามารถในการซื�อและ
ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ภาครฐัและเอกชนต่างก็รว่มมือกันชว่ยออก
มาตรการกระตุ้นเพื�อใหเ้อื�อต่อการซื�อ-ขาย อาทิ การลดค่าโอนกรรมสทิธิ�,
ค่าจดจํานองทั�งบา้นใหมแ่ละบา้นมือสอง, การผอ่นคลายมาตรการควบคมุ
สนิเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั (LTV) ชั�วคราวของธนาคารแหง่ประเทศไทย เป�นต้น
นบัเป�นป�จจัยสาํคัญที�ชว่ยใหผู้บ้รโิภคตัดสนิใจได้ง่ายขึ�น อยา่งไรก็ตาม
บรษัิทได้มกีารปรบัแผนธุรกิจใหส้อดคล้องกับสถานการณไ์มว่่าจะเป�น
แผนการตลาดต่างๆ เพื�อกระตุ้นยอดขาย เพื�อเรง่ระบายสนิค้าคงเหลือให้
ได้มากที�สดุ โดยเพิ�มชอ่งทางการขายทางออนไลนอี์กด้วย และบรษัิทยงัคง
มุง่เนน้การบรหิารจัดการต้นทนุ ค่าใชจ่้ายใหมี้ความคุ้มค่าและใหมี้
ประสทิธภิาพมากที�สุด 

สรุปผลการดําเนินงานและคําอธิบายงวด 6M/2565

6M65 6M64 2564 2563

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้ 1,195.97 1,170.76 2,136.67 1,643.32

ค่าใช้จ่าย 1,052.56 1,061.03 1,956.88 1,678.82

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 96.33 49.77 70.13 120.44

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ลบ.)

สนิทรัพย์ 6,423.00 6,516.04 6,760.27 6,683.01

หนี�สนิ 4,451.23 4,632.04 4,855.90 4,822.13

สว่นผู้ถือหุ้น 1,971.78 1,884.00 1,904.37 1,860.88

งบกระแสเง�นสด (ลบ.)

กิจกรรมดําเนินงาน 282.54 409.46 731.87 55.98

กิจกรรมลงทนุ -55.93 -17.43 -88.24 395.60

กิจกรรมจัดหาเงิน -585.07 -374.22 -189.33 -428.53

อัตราส�วนทางการเง�นที่สําคัญ

กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.04 0.06 0.10

อัตรากําไรขั�นต้น (%) 28.48 25.58 26.24 20.78

อัตรากําไรสทุธิ (%) 8.05 4.25 3.28 7.33

D/E Ratio (เท่า) 2.26 2.46 2.55 2.59

ROE (%) 6.05 11.56 3.73 6.69

ROA (%) 3.27 1.28 2.52 -0.72

สรุปผลการดําเนินงาน

บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มรีายได้รวม 1,195.96 ล้านบาท รายได้รวมงวด
สามเดือนเพิ�มขึ�นเป�นจํานวน 889.25 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 344.73 ล้านบาท
สดัสว่นรอ้ยละ 63.31 สว่นใหญม่าจากยอดโอนกรรมสทิธิ�ของโครงการ
แนวสงู จํานวน 12 โครงการ จํานวน 577.76 ล้านบาท สดัสว่นรอ้ยละ
64.97 ของรายได้รวม และโครงการแนวราบ จํานวน 7 โครงการ จํานวน
302.40 ล้านบาท สดัสว่นร้อยละ 34.01 ของรายได้รวม สง่ผลใหบ้รษัิท
และบรษัิทยอ่ยมกํีาไรสทุธเิบด็เสรจ็สาํหรบังวดหกเดือน จํานวน 100.43
ล้านบาท 

พัฒนาการที่สําคัญ

ไตรมาส 2/2565 บรษัิทเริ�มโอนกรรมสทิธิ�และรบัรูร้ายได้โครงการชวีาทั
ย ป�� นเกล้า ซึ�งมมีลูค่าโครงการรวม 1,587 ล้านบาท

แผนธุรกิจ

มุง่มั�งพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อที�อยูอ่าศยัที�มคีวามหลากหลาย
ตามกลยุทธโ์ดยเนน้แนวสถานขีนสง่และจุดเชื�อมต่อการคมนาคมที�
สะดวก/ แสวงหาการควบรวมกิจการและโอกาสการการเขา้ถือหลักทรพัย์
เพื�อครอบงํากิจการ (takeover)/ เพิ�มสดัสว่นการพฒันาโครงการแนวราบ
ใหข้ยายพื�นที�ไปต่างจังหวัดหวัเมอืงใหญเ่พื�อกระจายความเสี�ยงไปสูต่ลาด
ใหม/่ มุง่มั�นและมองหาโอกาสรว่มลงทนุกับพนัธมติรทางธุรกิจ/ แผนการ
เติบโตอยา่งยั�งยนืในระยะยาวโดยมเีป�าหมายการสรา้งความสมดลุของราย
ได้โครงการแนวสงู 55% แนวราบ 40% รายได้ประจํา 5%

แผนการดําเนินงานเพ�่อความย่ังยืน

บรษัิทใหค้วามสาํคัญกับความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม การ
พฒันาอยา่งยั�งยนืควบคู่ไปกับการดําเนนิกิจการภายใต้กรอบการกํากับดแูล
กิจการที�ดี สรา้งคุณค่าทั�งในมมุมองของบรษัิทและผูม้สีว่นได้เสยีทกุฝ�าย

แนวทางการบร�หารจัดการความเส่ียงที่สําคัญ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศที�สง่ผลจากป�จจัยภายนอกและ
ภายในกระทบต่อความต้องการซื�อและชะลอการตัดสนิใจซื�อ/
คอนโดมเินยีมในกรุงเทพมหานครบางพื�นที�มสีนิค้าล้นตลาด บรษัิทจึงให้
ความสาํคัญในการจัดหาที�ดินศกัยภาพโดยต้องศกึษาสภาวะตลาดและ
ความต้องการของผูบ้รโิภค/ หนี�สนิครวัเรอืนและหนี�สนิสว่นบุคคลเพิ�มขึ�น
ทําใหผู้บ้รโิภคที�สนใจซื�อที�อยูอ่าศยัอาจไมส่ามารถกู้เงินกับสถายบนัการเงิน
ได้/ นโยบายใหมข่องภาครฐัและนโยบายด้านกฎระเบยีบที�อาจมผีลกระทบ
ต่อตลาดอสงัหารมิทรัพย/์ ความล่าชา้ของโครงการที�เกิดจากป�จจัย
ภายนอก เชน่ ใบอนญุาตด้านกฎระเบยีบ ป�ญหาของผูร้บัเหมาหรอือื�นๆ

รางวัลและความสําเร็จที่ผ�านมาของบร�ษัท

ดีเลิศ CG Score ประจําป� 2564 (IOD)/ ดีเลิศขอ้มูล AGM ประจําป� 2564
(TIA)/ ประกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่ม CAC และได้รบัการรบัรอง CAC/ SET
Awards 2021 Business Excellence Outstanding Investor Relations
Awards

โครงสร�างรายได�ตามประเภทธุรกิจ

รายได้จากโครงการคอนโดมิเนยีม 65.64%

รายได้จากโครงการแนวราบ 34.36%

ข�อมูลหลักทรัพย� mai / PROPCON
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ณ วันที� 30/06/65 CHEWA PROPCON mai

P/E (เท่า) 26.55 - 50.98

P/BV (เท่า) 0.50 4.09 3.11

Dividend yield (%) 3.45 0.38 1.26

30/06/65 30/12/64 30/12/63

Market Cap (ลบ.) 956.27 1,313.28 650.26

ราคา (บาท/หุน้) 0.75 1.03 0.51

P/E (เท่า) 26.55 34.72 5.93

P/BV (เท่า) 0.50 0.70 0.35

CG Report:

Company Rating:

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันที่ 12/04/2565

บรษัิท ชาติชวีะ จํากัด (67.64%)

นาง จรูญลักษณ ์พานชิชวีะ (5.71%)

นาย ณรงค์ศกัดิ� ไมตรพีจน ์(1.46%)

นาย พสินัติ� ศริศิขุสกลุชยั (1.04%)

น.ส. นรศิา พนิจิกศุลจิต (0.80%)

อื�น ๆ (23.35%)

ช�องทางการติดต�อบร�ษัท

http://www.chewathai.com

ir@chewathai.com

0-2679-8870-3

1168/80 อาคารลมุพนิทีาวเวอร ์ชั�น 27 ยูนติดี ถนนพระรามสี� แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

ขอ้มูลการซื�อขายอื�น ๆ :
https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?
txtSymbol=CHEWA

หมายเหต ุ: เอกสารฉบบันี�จัดทําขึ�นโดยบรษัิทจดทะเบยีน โดยมวัีตถปุระสงค์เพื�อเผยแพรข่อ้มลูของบรษัิทจดทะเบยีนแก่ผูล้งทนุเพื�อประกอบการตัดสนิใจลงทนุเท่านั�น บรษัิทจดทะเบยีนไมไ่ด้ใหคํ้าแนะนาํเกี�ยวกับการลงทนุใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบยีน โดยก่อนการตัดสนิใจลงทนุ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มูลเพิ�มเติมและควรขอรับคํา
ปรกึษาจากผูป้ระกอบวิชาชพีที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี� บรษัิทจดทะเบยีนไมต้่องรบัผดิชอบในความเสยีหายหรอืสญูหายจากการนาํขอ้มลูที�ปรากฏนี�ไปใช้ในทกุกรณ ีและบริษัทจดทะเบยีนสงวนสทิธิ�ในการแก้ไขขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�โดยไมต้่องแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ รวมทั�งหา้มไมใ่หผู้ใ้ดนาํเอกสารหรือขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�ไปทําซ�า
ดัดแปลง หรอืเผยแพร ่เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากบรษัิทจดทะเบยีนก่อน หากผูล้งทนุมีขอ้สงสยัเพิ�มเติมเกี�ยวกับขอ้มลูของบรษัิท สามารถศกึษาขอ้มูลเพิ�มเติมได้จากรายงานหรือสารสนเทศที�บริษัทได้เผยแพรผ่า่นชอ่งทางของสาํนกังานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

วันท่ีเผยแพร�ข�อมูล DD/MM/YYYY

https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?txtSymbol=CHEWA

