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เรื่ อง
เรี ยน

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แจ้ งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนเป็ นเหตุให้ บริ ษัท อิตาเลียนไทย
ดีเวล๊ อปเมนต์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ไม่สามารถนาส่งรายงานแสดงฐานะและผลการดาเนินงานสาหรับงบการเงินราย
ไตรมาส สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2563 ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ (ก.ล.ต.)
ภายในกาหนดระยะเวลานัน้ บริ ษัทฯ ขอเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าว เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับข้ อมูลของ
บริ ษัทฯ อย่างเพียงพอสาหรับการติดตามผลการดาเนินงาน รวมถึงผลกระทบต่อฐานะการเงินเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุน โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
1. ความเสี่ยงและผลกระทบต่ อการดาเนินธุรกิจ
ความเสี่ย งและผลกระทบต่อ การด าเนิ น ธุรกิ จ ของบริ ษั ท ฯ ที่ เกี่ ย วโยงกับ ข้ อ จ ากัด ในการด าเนิ น งานจาก
มาตรการป้องการการแพร่ระบาดของ COVID-19
โครงการในประเทศทังหมดยั
้
งสามารถดาเนินการได้ อย่างต่อเนื่องแต่บางโครงการต้ องปรับแผนการทางาน
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากไม่มีการบินระหว่างประเทศ ทาให้ ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศไม่สามารถเดิน
ทางเข้ ามาทางานในประเทศเพื่อตรวจสอบการติดตังเครื
้ ่ องจักรในบางหน่วยงาน นอกจากนันมาตรการห้
้
ามเดินทางข้ าม
จังหวัดในประเทศ ทาให้ เกิดปั ญหาการขาดแคลนแรงงานทังคนไทยและแรงงานต่
้
างด้ าวจากประเทศเพื่อนบ้ านในบาง
โครงการตลอดจนการจั ด หาจั ด ส่ ง อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ มี ค วามขลุ ก ขลัก ปั ญ หาเหล่ า นี ม้ ี ผ ลกระทบอยู่ บ้ าง
แต่ในภาพรวมของบริ ษัทฯ ยังสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้
โครงการในต่ างประเทศ สถานการณ์ COVID-19 ดังกล่า วได้ ส่งผลให้ การดาเนิ น ธุรกิ จ ก่อ สร้ างในบาง
ประเทศต้ องหยุดชะงักลง เช่น ประเทศอินเดีย จากการประกาศใช้ มาตรการป้องการการแพร่ ระบาดของ COVID-19
ทาให้ โครงการของบริ ษัทย่อยต้ องหยุดการดาเนินงานทังหมดถึ
้
งช่วงปลายเมษายน และบางโครงการมีแนวโน้ มที่จะต้ อง
หยุดต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤษภาคม หรื ออย่างช้ ากลางเดือนมิถนุ ายน ในส่วนของบางโครงการที่ยงั สามารถก่อสร้ างได้
บริ ษั ท ฯ ก็ ต้ อ งลดจ านวนแรงงานลงให้ สอดคล้ อ งกับ มาตรการเว้ น ระยะห่ างทางสังคม (Social Distancing) หรื อ
ประเทศบังกลาเทศ ที่ทกุ หน่วยงานก่อสร้ างต้ องหยุดการดาเนินงาน ซึ่งเป็ นผลกระทบจากรัฐบาลที่มีการใช้ มาตรการ
ปิ ดประเทศ (Lockdown) ตังแต่
้ เดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิ ดให้ ดาเนินการได้ ต้นเดือน
มิถนุ ายน ทังนี
้ ้ ต้ องรอการประกาศอย่างเป็ นทางการจากรัฐบาล รวมไปถึงปั ญหาเรื่ องแรงงานท้ องถิ่น เนื่องจากมีการ

ประกาศปิ ดเมืองทาให้ แรงงานไม่สามารถเดินทางได้ และไม่มีระบบขนส่งสาธารณะ จึงต้ องรอความชัดเจนจากรัฐบาล
อีกครัง้ ส่วนในประเทศอื่นๆ ขณะนี ้ยังประเมินไม่ได้ วา่ มีผลกระทบอย่างไร
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ จะดาเนินการขอยืดระยะเวลาการดาเนินงานก่อสร้ าง และ/หรื อ ขอชดเชยค่าใช้ จ่ายกับ
ทางผู้วา่ จ้ างต่อไป
ส่วนมาตรการการป้องกันการแพร่ ระบาดของ COVID-19 นัน้ ทางบริ ษัทฯ ทังส
้ านักงานใหญ่ และหน่วยงาน
ของบริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดและประกาศใช้ มาตรการการป้ อ งกัน การแพร่ ร ะบาดอย่ า งเคร่ ง ครั ด ตามมาตรฐานของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีมาตรการการป้องกัน อาทิ
 การคัดกรองและจากัดการเข้ าพื ้นที่ของบุคคลภายนอก โดยการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิของบุคคล
ทีม่ าติดต่อรวมถึงพนักงานของบริ ษัททุกคนเป็ นประจาทุกวัน
 การจัดหาอุปกรณ์ฆา่ เชื ้อไว้ ตามจุดต่างๆ อาทิ เจลแอลกอฮอล์ น ้ายาทาความสะอาด เป็ นต้ น
 การประกาศให้ ใส่หน้ ากากอนามัย (โดยได้ จดั ทาหน้ ากากอนามัยแจกพนักงาน และคนงานของบริ ษัทฯ)
 การเว้ นระยะห่างในการปฏิบตั ิงาน
 การทาความสะอาดฆ่าเชื ้อพื ้นที่สว่ นกลาง อาทิ ลิฟท์โดยสารที่มีการทาความสะอาดทุกๆ 30 นาที
 การออกคาสัง่ ให้ หยุดงานและกักกันตัว
 การจัดแผนการปฏิบตั ิงาน โดยให้ พนักงานปฏิบตั ิงานจากบ้ าน (Work from Home) โดยเฉพาะพนักงาน
ทีเ่ ดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ
 การจัดการทางานเหลือ่ มเวลา
 มีการจัดสถานที่การทางานสารองในกรณีถ้าเกิดเหตุฉกุ เฉินจนทาให้ สานักงานใหญ่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
ซึ่งในต่ างประเทศก็มีการบังคับใช้ มาตรการป้องกันซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดของภาครัฐของแต่ละประเทศ
อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน
2. ผลกระทบต่ อแหล่ งเงินทุนและสภาพคล่ องที่ใช้ ในการดาเนินงาน
การดาเนิ น การในประเทศของบริ ษัทฯ นัน้ ได้ รับผลกระทบทางอ้ อมในการจัดหาเงินกู้โครงการกับบาง
ธนาคาร ซึ่งมีความล่าช้ าบ้ าง เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่ธนาคารต้ องแยกสถานที่ทางาน ทาให้ การติดต่อสื่อสารไม่คล่องตัว
ส่งผลให้ ขนตอนในการอนุ
ั้
มตั ิเงินกู้ช้าลง ตลอดจนการรับเงินค่างานมีความล่าช้ าในบางโครงการ เนื่องจากขันตอนการ
้
ทางานระหว่างผู้ว่าจ้ าง บริ ษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ที่ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 อาทิ มี
การเลือ่ นการตรวจรับงาน การจัดส่งเอกสารล่าช้ า ทาให้ การจ่ายเงินค่างวดงานล่าช้ า
ทังนี
้ ้ การล่าช้ าดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการจ่ายดอกเบี ้ย การชาระหนี ้ หรื อการดารงอัตราส่วนทางการเงิน
หรื อข้ อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่อย่างใด
ส่ วนในต่ างประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย ทุกโครงการต้ องหยุดงานประมาณหนึง่ เดือน ตามมาตรการของรัฐ
และปั จจุบนั มีเพียงบางโครงการที่ได้ รับอนุ ญาตให้ กลับมาทางานได้ ซึ่งในระยะสันบริ
้ ษัทย่อยสามารถจัดสรรเงินเพื่อ
ชาระค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นเท่านัน้ และจะเข้ าสู่ภาวะปกติเมื่อบริ ษัทย่อยสามารถกลับมาดาเนินงานได้ ตามเดิม ปั จจุบัน
บริ ษัทย่อยยังคงความสามารถในการชาระหนี ้และดอกเบี ้ยตามเงื่อนไข ทังนี
้ ้การดารงอัตราส่ วนทางการเงินของบริ ษัท
ย่อยจะตรวจสอบจากงบปี ซงึ่ คาดว่าจะแล้ วเสร็ จประมาณเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563 หรื อประเทศบังกลาเทศ ทีม่ ี

มาตรการประกาศปิ ด ประเทศ ก็ ส่งผลให้ บ ริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ ว มและสาขาของบริ ษั ท ไม่ สามารถท างานและได้ รั บ
ผลกระทบเช่นเดียวกัน
3. ผลกระทบต่ องบการเงิน
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างประเมินผลกระทบ ซึ่งหากมีข้อบ่งชีแ้ ละ
ตัวเลขที่ชัดเจน บริ ษัทฯ จะดาเนินการบันทึกผลกระทบดังกล่าวในงบการเงิน เพื่อให้ งบการเงินสะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ ง
และเพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับผู้ใช้ งบการเงินต่อไป
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่องบการเงินในภาพรวมของบริ ษัทฯ คือการไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ
ได้ จึงเป็ นเหตุจาเป็ นที่บริ ษัทฯ ต้ องขอผ่อนผันระยะเวลาการนาส่งงบการเงินไตรมาส 1/2563 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563 โดยจะนาส่งภายในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตามที่บริ ษัทฯ ได้ นาส่งหนังสือแจ้ งขอผ่อนผันต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ตามขันตอนเป็
้
นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล )
เลขานุการบริ ษัท
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