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ท่ี CK-20-0000-PO-L-0022 
 
       วนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 
 
เร่ือง รายงานผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอเรียนช้ีแจงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงและผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
ผลกระทบต่อระบบบญัชีและการจดัท างบการเงิน และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในบริษทั ฯ จากแผนการ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) 

บริษทั ฯ จัดท าและเร่ิมใช้แผน BCP ในเดือนมีนาคม 2563 โดยจัดท ากรณีและโอกาสท่ีความเส่ียงดา้นต่าง ๆ 
เก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะเกิดขึ้น เช่น กรณีพนกังานติดเช้ือ กรณีปิดโครงการ กรณีปิดพ้ืนท่ี 
กรณีปิดชายแดน ฯ กรณีเคอร์ฟิว หรือกรณีมีค าส่ังงดกิจกรรมธุรกิจทุกประเภท และมีการจดัท ามาตรการป้องกนั มาตรการ
รับมือ รวมถึงแผนปฏิบัติการในรายละเอียดหากเกิดกรณีนั้น ๆ ขึ้น และได้มีการปรับปรุงแผน BCP ให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์จริงเป็นระยะ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทั ฯ ดว้ย 

บริษทั ฯ มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเน่ือง ทั้งด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานท่ี
เช่ือมโยงกนั และความปลอดภยัของขอ้มูล ท าให้สามารถปฏิบติัตามแผน BCP โดยเฉพาะการท างานจากท่ีบา้นไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัสามารถด าเนินงานดา้นระบบบญัชี การจดัท างบการเงิน และคงประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายในโดยไมมี่ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม ดว้ยการปฏิบติัตามแผน BCP โดยใชแ้นวทางปฏิบติัจากรัฐอยา่งเขม้งวด จึงไม่มีผลกระทบ
แต่อยา่งใด 
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

การเปิดประมูลงานโครงการก่อสร้างของภาครัฐในปี 2563 มีความชดัเจนจากการผา่นพระราชบญัญติังบประมาณ
ปี 2563 ในขณะเดียวกนัรัฐบาลเร่งรัดการใชง้บประมาณและอนุมติัพระราชก าหนด ให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 อาจมีผลให้
งบประมาณภาครัฐตั้งแต่ปี 2564 มีการปรับปรุง และอาจมีผลต่อการเปิดประมูล โครงการก่อสร้างใหม่ของภาครัฐ อยา่งไรก็
ดี บริษทั ฯ คาดว่าการปรับปรุงแผนงบประมาณ อาจจะท าให้แผนการประมูลเกิดความล่าชา้บา้ง หรืออาจมีการปรับล าดบั
ความส าคญัของโครงการท่ีมีความจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ีการลงทุนภาครัฐและ
โครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเป็นปัจจัยส าคญัของการกระตุ้นเศรษฐกิจและพฒันาประเทศ จึงมั่นใจว่ารัฐบาลเน้น
ความส าคญัและด าเนินโครงการเหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว 

ความเส่ียงจากการหยดุหรือปิดด าเนินงาน เป็นความเส่ียงท่ีทางบริษทั ฯ ให้ความส าคญัเป็นล าดบัสูงสุด เน่ืองจาก
มีผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานก่อสร้างซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัจึงไดก้ าหนดมาตรการในการจดัการในโครงการก่อสร้าง 
เพื่อป้องกนัปัญหาและลดความเส่ียง ดว้ยวิธีการตามแนวทางปฏิบติัจากภาครัฐ เช่นการก าหนดทางเขา้ -ออกท่ีชัดเจนใน
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โครงการ เพื่อคดักรองตรวจวดัอุณหภูมิของคนงาน  และผูเ้ขา้ปฏิบติังาน พร้อมจดัเตรียมหน้ากากอนามยั และแอลกอฮอล์
เจล ท าความสะอาดเป็นประจ า และระบบระบายน ้าให้ถูกสุขลกัษณะท่ีดีขึ้น ตลอดจนการไดรั้บความร่วมมือจากพนกังาน
ของบริษทั ฯ และพนักงานของผูรั้บเหมาช่วง งดการเดินทางกลบัภูมิล าเนานอกเขตพ้ืนท่ี ส่งผลให้คนงานมีงานท าและมี
รายไดต้ลอดจนงานก่อสร้างสามารถด าเนินการไดต้ามแผนงานและก าหนดเวลาตามสัญญา จึงไม่มีผลกระทบใดต่อการรับรู้
รายไดจ้ากงานก่อสร้างของบริษทั ฯ 

ส าหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ปัจจุบนั เป็นงาน
ติดตามและซ่อมบ ารุงในช่วงรับประกนัผลงาน จึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
และส่วนของส านกังานใหญ่ บริษทั ฯ ปฏิบติัตามมาตรการลดความเส่ียงอยา่งเคร่งครัดเช่นเดียวกนั และไม่ไดรั้บผลกระทบ
ใด ๆ 
2. ผลกระทบต่อแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

การบริหารสภาพคล่องเป็นส่ิงท่ีบริษทั ฯ ให้ความส าคญัมาโดยตลอด โดย ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2563 บริษทั ฯ มี
เงินสดจ านวน 9,384 ลา้นบาท โดยมีภาระเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมขึ้น และมีวงเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิก
จ านวน 5,850 ลา้นบาท ท่ีช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจและการลงทุนของบริษทั ฯ  โดยบริษทั ฯ มีหุ้นกูท่ี้ครบก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี จ านวน 1,000 ลา้นบาท และเงินกูท่ี้ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 575 ลา้นบาท ส าหรับอตัราส่วน
หน้ีสินสุทธิต่อทุน ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2563 เท่ากบั 1.12 เท่า ซ่ึงยงัต ่ากว่าขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกูท่ี้ก าหนดไว ้3 เท่า 

3. ผลกระทบต่องบการเงิน 
บริษทั ฯ บริหารความเส่ียงโดยการเพ่ิมช่องทางการสร้างรายได ้ในรูปแบบของการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจ

สัมปทานโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส าคญัต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจดา้น
การคมนาคมขนส่ง บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจดา้นน ้าประปา และบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ด าเนินธุรกิจดา้นพลงังาน ธุรกิจเหล่าน้ีเป็นธุรกิจสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมีความตอ้งการของประชาชนในการบริโภค และ
ใชบ้ริการท่ีไม่ผนัผวนมากนกั จะสร้างรายไดท่ี้มัน่คงในระยะยาวในรูปแบบเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไรให้กบับริษทั ฯ 

ส าหรับผลกระทบต่องบการเงิน บริษทั ฯ คาดว่าจะไม่ไดรั้บผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัโดยตรงจากเหตุการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งดา้นการตั้งส ารองต่าง ๆ หรือการเปล่ียนแปลงของมูลคา่ยติุธรรม ตลอดจนภาระผกูพนัท่ี
อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีผลกระทบทางออ้มผ่านส่วนแบ่งก าไรท่ีลดลงจากบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากมาตรการเคอร์ฟิว และมาตรการการท างานจากท่ีบา้นส่งผลให้ประชาชน
ลดการเดินทางลง 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอแสดงความนบัถือ 

  

(นายประเสริฐ มริตตนะพร) 
กรรมการ 

 


