
CHEWA : บรษัิท ชวีาทัย จํากัด (มหาชน) 9M/2565 (ม.ค. - ก.ย. 2565)

ภาพรวมธุรกิจ

บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมกีารประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อที�อยูอ่าศยั

Highlight ที่น�าสนใจของบร�ษัท

ไตรมาส 3 ป� 2565 ภาพรวมเศรษฐกิจยงัคงมีป�จจัยท้าทายในหลายๆด้าน
แมว่้าทั�วโลกจะสามารถปรบัตัวกับการระบาดของโควิด-19 แต่ภาวะ
เศรษฐกิจที�ยงัไมฟ่�� นตัว ต้นทนุค่าวัสดกุ่อสรา้งที�สงูขึ�น ภาวะเงินเฟ�อ การ
อ่อนตัวลงของค่าเงินบาท รวมถึงอัตราดอกเบี�ย สง่ผลกระทบใหป้ระชาชน
ยงัต้องรดัเขม็ขดั ทั�งภาครัฐและเอกชนต่างรว่มมอืกันออกมาตรการเพื�อ
เอื�อต่อการตัดสนิใจซื�อของผู้บรโิภค อาทิ การลดค่าธรรมเนยีมโอน
กรรมสทิธิ�และค่าจดจํานอง รวมถึงมาตรการ LTV ชั�วคราวของ ธปท.
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทได้มกีารทําความเขา้ใจกับมมุมองของผูบ้รโิภคในมติิ
ต่างๆพรอ้มทั�งนาํมาปรับใชใ้นแผนกลยุทธเ์พื�อใหส้อดคล้องกับสถานการณ์
ป�จจุบนั ไมว่่าจะเป�นแผนการตลาดเพื�อกระตุ้นยอดขาย เพิ�มชอ่งทางการ
ตลาดทางออนไลนใ์นโซเชยีลมเีดียในทกุแพลตฟอรม์ เพื�อตอบสนองกับวิถี
การดําเนนิชวิีตที�เปลี�ยนไปของคนรุน่ใหม่

สรุปผลการดําเนินงานและคําอธิบายงวด 9M/2565

9M65 9M64 2564 2563

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้ 1,691.75 1,601.05 2,136.67 1,643.32

ค่าใช้จ่าย 1,524.71 1,458.82 1,956.88 1,678.82

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 104.31 54.46 70.13 120.44

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ลบ.)

สนิทรัพย์ 6,374.98 6,421.95 6,760.27 6,683.01

หนี�สนิ 4,395.23 4,533.25 4,855.90 4,822.13

สว่นผู้ถือหุ้น 1,979.75 1,888.70 1,904.37 1,860.88

งบกระแสเง�นสด (ลบ.)

กิจกรรมดําเนินงาน 415.02 508.20 731.87 55.98

กิจกรรมลงทนุ -55.96 -37.29 -88.24 395.60

กิจกรรมจัดหาเงิน -797.49 -408.81 -189.33 -428.53

อัตราส�วนทางการเง�นที่สําคัญ

กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.04 0.06 0.10

อัตรากําไรขั�นต้น (%) 27.52 25.89 26.24 20.78

อัตรากําไรสทุธิ (%) 6.17 3.40 3.28 7.33

D/E Ratio (เท่า) 2.22 2.40 2.55 2.59

ROE (%) 6.20 2.01 3.73 6.69

ROA (%) 3.19 2.17 2.52 -0.72

สรุปผลการดําเนินงาน

รายได้รวมจํานวน 1,691.75  ล้านบาท กําไรสทุธเิบด็เสรจ็ อยูที่� 108.40
ล้านบาท คิดเป�นกําไรเพิ�มขึ�น 53.94 ล้านบาท อัตรากําไรสทุธริอ้ยละ
6.41 บรษัิทยงัคงเรง่กระตุ้นยอดขายใหผ้ลการดําเนนิงานได้เป�นไปตาม
เป�าหมาย 2,800 ล้านบาท รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัยร์วม
1,654.73 ล้านบาท ถือเป�นสดัสว่นรอ้ยละ 59.10 ของรายได้ที�ประมาณ
การไว้ ซึ�งแบง่เป�นโครงการแนวสงู 1,072.67 ล้านบาท ถือเป�นสดัสว่น
รอ้ยละ 38.31 และโครงการแนวราบมรีายได้ 562.81 ล้านบาท ถือเป�น
สดัสว่นรอ้ยละ 20.10 และโครงการบา้นมือ 2 จํานวน 19.24 ล้านบาท
หรอืรอ้ยละ 0.69 แมใ้นไตรมาส 3/2565 นี�ต�ากว่าเป�าที�คาดการณไ์ว้ แต่
ยงัคงเหลือไตรมาสสดุท้ายก่อนสิ�นป� ที�บรษัิทจะพฒันาไปตามเป�า โดยมี
โครงการใหมที่�รอรบัรูร้ายได้จากการโอนกรรมสทิธิ�อีก 1 โครงการและ
โครงการอื�นๆที�มกีารทยอยโอนอยา่งต่อเนื�อง ซึ�งจะสง่ผลใหก้ารดําเนนิ
งานเป�นไปตามเป�าหมายที�คาดการณไ์ว้

พัฒนาการที่สําคัญ

วันที� 11 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการบรษัิทอนมัุติการลงทนุเพิ�ม
เติมใน บรษัิท ชวีาทัย ฮัพ ซูน จํากัด ซึ�งเขา้ขา่ยเป�นรายการได้มาซึ�ง
สนิทรพัยข์องบรษัิท คิดเป�นร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุน้ทั�งหมด สง่ผล
ใหบ้รษัิทถือหุน้ในบรษัิท ชวีาทัย ฮัพ ซูน จํากัด สดัสว่น 100% ถือเป�น
บรษัิทยอ่ยของบรษัิท และดําเนนิการเปลี�ยนชื�อ บรษัิท ชวีาทัย ฮัพ ซูน
จํากัด เป�น บรษัิท ชวีา รนีวิ จํากัด ซึ�งดําเนนิธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
มอืสองเพื�อขายทกุประเภทโดยเฉพาะที�อยูอ่าศยัมอืสองที�ผา่นการรโีน
เวทใหพ้รอ้มเขา้อยูไ่ด้ทันทีประกอบไปด้วยหลากหลายรูปแบบผลิตภัณฑ์
ทั�งบา้นเดี�ยว บา้นแฝด ทาวนเ์ฮาส ์โฮมออฟฟ�ศ และคอนโดมเินยีม

แผนธุรกิจ

พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อที�อยูอ่าศยัที�หลากหลายตามกลยุทธ์
โดยเนน้แนวสถานขีนสง่และจุดเชื�อมต่อการคมนาคมที�สะดวก/แสวงหา
การควบรวมกิจการและโอกาสการการเขา้ถือหลักทรพัยเ์พื�อครอบงํา
กิจการ (takeover)/เพิ�มสดัสว่นการพฒันาโครงการแนวราบใหข้ยายพื�นที�
จังหวัดหวัเมอืงใหญเ่พื�อกระจายความเสี�ยง/มองหาโอกาสรว่มลงทนุกับ
พนัธมติรทางธุรกิจ/แผนการเติบโตอยา่งยั�งยนืในระยะยาวโดยมเีป�าหมาย
การสรา้งความสมดุลของรายได้โครงการแนวสงู 55% แนวราบ 40% ราย
ได้ประจํา 5%

แผนการดําเนินงานเพ�่อความย่ังยืน

บรษัิทมุง่เนน้การนาํหลักการด้านความยั�งยนื (ESG) หรอื สิ�งแวดล้อม
(Environmental) สงัคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) นาํมา
ปรบัใชใ้หเ้ข้ากับการบรหิารจัดการธุรกิจด้านสิ�งแวดล้อม
(Environmental) บรษัิทได้จัดทําโครงการ CHEWA Goes Green เพื�อ
สรา้งความตระหนกัรู ้ปลกูฝ�งจิตสาํนกึด้านการประหยดัพลังงาน ทรพัยากร
อนรุกัษ์สิ�งแวดล้อมคัดแยกขยะอยา่งถกูวิธแีละเพิ�มมลูค่าขยะโดยการนาํ
ขยะเข้าสูก่ระบวนการ upcycling เพื�อสรา้งประโยชนใ์หเ้กิดขึ�น อีกทั�งยงั
ชว่ยลดค่าใชจ่้ายบางสว่นของบรษัิท ด้านสงัคม (Social) การมสีวัสดิการ
ดแูลพนกังาน สรา้งความสมัพนัธที์�ดี และเป�ดโอกาสใหพ้นกังานสามารถ
สื�อสารถึงผูบ้รหิารระดับสงูในการแสดงความคิดเหน็ ขอ้เสนอแนะ แนวคิด
ที�เป�นประโยชนต์าม “โครงการบุญรอฟ�ง” อีกทั�งยงัเป�นชอ่งทางในการแจ้ง
เบาะแสที�สามารถชว่ยลดความเสี�ยงด้านการทจุรติคอรร์ปัชั�นได้ รวมถึงการ
พฒันาศักยภาพของพนกังานอยา่งต่อเนื�อง เพื�อเป�นสว่นชว่ยในการพัฒนา
คณุภาพของผลิตภัณฑ์และการเติบโตขององค์กรใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ
เพื�อใหธุ้รกิจดําเนนิไปได้อยา่งมั�นคงและยั�งยนื

แนวทางการบร�หารจัดการความเส่ียงที่สําคัญ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจกระทบต่อความต้องการซื�อและชะลอการตัดสนิ
ใจซื�อ, คอนโดมเินยีมในกรุงเทพมหานครบางพื�นที�มสีนิค้าล้นตลาด บรษัิท
จึงใหค้วามสาํคัญในการจัดหาที�ดินศกัยภาพโดยต้องศกึษาสภาวะตลาด
และความต้องการของผูบ้รโิภค, หนี�สนิครวัเรอืนและหนี�สนิสว่นบุคคลเพิ�ม
ขึ�นทําใหผู้บ้รโิภคที�สนใจซื�อที�อยูอ่าศยัอาจไมส่ามารถกู้เงินกับสถาบนัการ
เงิน, นโยบายใหมข่องภาครฐัและนโยบายด้านกฎระเบยีบที�อาจมผีลกระ
ทบต่อตลาดอสงัหารมิทรพัย,์ ความล่าชา้ของโครงการที�เกิดจากป�จจัย
ภายนอก เชน่ ใบอนญุาตด้านกฎระเบยีบ ป�ญหาของผูร้บัเหมา เป�นต้น

รางวัลและความสําเร็จที่ผ�านมาของบร�ษัท

ดีเลิศ CG Score ประจําป� 2565 (IOD)/ ดีเลิศขอ้มูล AGM ประจําป� 2565
(TIA)/ประกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่ม CAC และได้รบัการรบัรอง CAC/ SET
Awards 2022 Business Excellence Outstanding Investor Relations
Awards และ Best Investor Relations Awards 2022 บรษัิทจดทะเบยีน
ใน mai ที�มมีลูค่าหลักทรัพยต์ามราคาตลาดไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท

โครงสร�างรายได�ตามประเภทธุรกิจ

รายได้จากโครงการคอนโดมิเนยีม 63.66%

รายได้จากโครงการแนวราบ 36.34%

ข�อมูลหลักทรัพย� mai / PROPCON

ราคาป�ด CHEWA mai index
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ณ วันที� 30/09/65 CHEWA PROPCON mai

P/E (เท่า) 9.83 - 58.56

P/BV (เท่า) 0.58 4.99 3.35

Dividend yield (%) 2.88 0.29 1.09

30/09/65 30/12/64 30/12/63

Market Cap (ลบ.) 1,147.53 1,313.28 650.26

ราคา (บาท/หุน้) 0.90 1.03 0.51

P/E (เท่า) 9.83 34.72 5.93

P/BV (เท่า) 0.58 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�อเผยแพรข่อ้มูลของบรษัิทจดทะเบยีนแก่ผูล้งทนุเพื�อประกอบการตัดสนิใจลงทนุเท่านั�น บรษัิทจดทะเบยีนไมไ่ด้ใหคํ้าแนะนาํเกี�ยวกับการลงทนุใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบยีน โดยก่อนการตัดสนิใจลงทนุ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มูลเพิ�มเติมและควรขอรับคํา
ปรกึษาจากผูป้ระกอบวิชาชพีที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี� บรษัิทจดทะเบยีนไมต้่องรบัผดิชอบในความเสยีหายหรอืสญูหายจากการนาํขอ้มลูที�ปรากฏนี�ไปใชใ้นทุกกรณ ี 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

