
 
 

 
ที่ CSD 018/2563                                                                                           วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
เร่ือง แจ้งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนเป็นเหตุให้ บริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไม่สามารถน าส่งรายงานแสดงฐานะและผลการด าเนินงานส าหรับงบการเงินราย                
ไตรมาส สิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ภายในก าหนดระยะเวลานัน้ บริษัทฯ ขอเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัผลกระทบจากสถานการณ์ดงักลา่ว เพื่อให้ผู้ลงทนุได้รับข้อมลูของ
บริษัทฯ อยา่งเพียงพอส าหรับการติดตามผลการด าเนินงาน รวมถึงผลกระทบตอ่ฐานะการเงินเพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจในการ
ลงทนุ โดยมีรายละเอียดที่ส าคญัดงันี ้
 

1. ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เก่ียวโยงกับข้อจ ากัดในการด าเนินงานจาก

มาตรการปอ้งการการแพร่ระบาดของ COVID-19 
โครงการในประเทศทัง้หมดยงัสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องแต่บางโครงการต้องปรับแผนการท างาน

อนัเนื่องมาจากผลกระทบจากไม่มีการบินระหว่างประเทศ ท าให้ทีมวิศวกรผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศไม่สามารถ เดิน
ทางเข้ามาท างานในประเทศเพื่อตรวจสอบการติดตัง้เคร่ืองจกัรในบางหน่วยงาน นอกจากนัน้มาตรการห้ามเดินทางข้าม
จงัหวดัในประเทศ ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทัง้คนไทยและแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านในบาง
โครงการตลอดจนการจัดหาจัดส่งอุปกรณ์และเคร่ืองมือมีความขลุกขลัก ปัญหาเหล่านีม้ีผลกระทบอยู่ บ้าง                                  
แตใ่นภาพรวมของบริษัทฯ ยงัสามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้ 

โครงการในต่างประเทศ สถานการณ์ COVID-19 ดังกล่าวได้ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจก่อสร้างในบาง
ประเทศต้องหยดุชะงกัลง เช่น ประเทศอินเดีย จากการประกาศใช้มาตรการป้องการการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ท าให้โครงการของบริษัทยอ่ยต้องหยดุการด าเนินงานทัง้หมดถึงช่วงปลายเมษายน และบางโครงการมีแนวโน้มที่จะต้อง
หยดุต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤษภาคม หรืออย่างช้ากลางเดือนมิถนุายน  ในสว่นของบางโครงการที่ยงัสามารถก่อสร้างได้                        
บริษัทฯ ก็ต้องลดจ านวนแรงงานลงให้สอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หรือ
ประเทศบังกลาเทศ ที่ทกุหน่วยงานก่อสร้างต้องหยดุการด าเนินงาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากรัฐบาลที่มีการใช้มาตรการ
ปิดประเทศ (Lockdown) ตัง้แต่เดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดให้ด าเนินการได้ต้นเดือน
มิถนุายน ทัง้นี ้ต้องรอการประกาศอยา่งเป็นทางการจากรัฐบาล รวมไปถึงปัญหาเร่ืองแรงงานท้องถ่ิน เนื่องจากมีการ 



 
ประกาศปิดเมืองท าให้แรงงานไม่สามารถเดินทางได้ และไม่มีระบบขนสง่สาธารณะ จึงต้องรอความชดัเจนจากรัฐบาล
อีกครัง้ สว่นในประเทศอื่นๆ ขณะนีย้งัประเมินไมไ่ด้วา่มีผลกระทบอยา่งไร  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะด าเนินการขอยืดระยะเวลาการด าเนินงานก่อสร้าง และ/หรือ ขอชดเชยค่าใช้จ่ายกบั
ทางผู้วา่จ้างตอ่ไป           

สว่นมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 นัน้ ทางบริษัทฯ ทัง้ส านกังานใหญ่และหน่วยงาน
ของบริษัทฯ ได้ก าหนดและประกาศใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐานของ                     
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ โดยมีมาตรการการปอ้งกนั อาทิ  

 การคดักรองและจ ากดัการเข้าพืน้ท่ีของบคุคลภายนอก โดยการตรวจคดักรอง วดัอณุหภมูิของบคุคล                         
ทีม่าติดตอ่รวมถึงพนกังานของบริษัททกุคนเป็นประจ าทกุวนั 

 การจดัหาอปุกรณ์ฆา่เชือ้ไว้ตามจดุตา่งๆ อาทิ เจลแอลกอฮอล์ น า้ยาท าความสะอาด เป็นต้น 

 การประกาศให้ใสห่น้ากากอนามยั (โดยได้จดัท าหน้ากากอนามยัแจกพนกังาน และคนงานของบริษัทฯ) 

 การเว้นระยะหา่งในการปฏิบตัิงาน  

 การท าความสะอาดฆา่เชือ้พืน้ท่ีสว่นกลาง อาทิ ลฟิท์โดยสารท่ีมีการท าความสะอาดทกุๆ 30 นาที 

 การออกค าสัง่ให้หยดุงานและกกักนัตวั  

 การจดัแผนการปฏิบตัิงาน โดยให้พนกังานปฏิบตัิงานจากบ้าน (Work from Home) โดยเฉพาะพนกังาน 
ทีเ่ดินทางโดยระบบขนสง่สาธารณะ 

 การจดัการท างานเหลือ่มเวลา 

 มีการจดัสถานท่ีการท างานส ารองในกรณีถ้าเกิดเหตฉุกุเฉินจนท าให้ส านักงานใหญ่ไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้  
 
ซึ่งในต่างประเทศก็มีการบงัคบัใช้มาตรการป้องกันซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของภาครัฐของแต่ละประเทศ

อยา่งเคร่งครัดเช่นเดียวกนั 
 

2. ผลกระทบต่อแหล่งเงนิทุนและสภาพคล่องที่ใช้ในการด าเนินงาน 
การด าเนินการในประเทศของบริษัทฯ นัน้ ได้รับผลกระทบทางอ้อมในการจัดหาเงินกู้ โครงการกับบาง

ธนาคาร ซึ่งมีความล่าช้าบ้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารต้องแยกสถานที่ท างาน ท าให้การติดต่อสื่อสารไม่คล่องตัว 
สง่ผลให้ขัน้ตอนในการอนมุตัิเงินกู้ ช้าลง ตลอดจนการรับเงินค่างานมีความลา่ช้าในบางโครงการ เนื่องจากขัน้ตอนการ
ท างานระหว่างผู้ว่าจ้าง บริษัท และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ  COVID-19 อาทิ มี
การเลือ่นการตรวจรับงาน การจดัสง่เอกสารลา่ช้า ท าให้การจ่ายเงินคา่งวดงานลา่ช้า  

ทัง้นี ้การล่าช้าดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการจ่ายดอกเบีย้ การช าระหนี ้หรือการด ารงอตัราสว่นทางการเงิน
หรือข้อก าหนดสทิธิของหุ้นกู้แตอ่ยา่งใด  

ส่วนในต่างประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย ทกุโครงการต้องหยดุงานประมาณหนึง่เดือน ตามมาตรการของรัฐ 
และปัจจุบนัมีเพียงบางโครงการที่ได้รับอนุญาตให้กลบัมาท างานได้ ซึ่งในระยะสัน้บริษัทย่อยสามารถจดัสรรเงินเพื่อ
ช าระค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเท่านัน้ และจะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อบริษัทย่อยสามารถกลบัมาด าเนินงานได้ตามเดิม ปัจจุบัน 
บริษัทย่อยยงัคงความสามารถในการช าระหนีแ้ละดอกเบีย้ตามเง่ือนไข ทัง้นีก้ารด ารงอตัราส่วนทางการเงินของบริษัท
ยอ่ยจะตรวจสอบจากงบปีซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2563 หรือประเทศบังกลาเทศ ทีม่ี 



 
มาตรการประกาศปิดประเทศ ก็ส่งผลให้บริษัทย่อย บริษัทร่วมและสาขาของบริษัทไม่สามารถท างานและได้รับ
ผลกระทบเช่นเดียวกนั   
 

3. ผลกระทบต่องบการเงนิ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ อยู่ระหว่างประเมินผลกระทบ ซึ่งหากมีข้อบ่งชีแ้ละ

ตวัเลขที่ชัดเจน บริษัทฯ จะด าเนินการบนัทึกผลกระทบดงักลา่วในงบการเงิน เพื่อให้งบการเงินสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง
และเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ใช้งบการเงินตอ่ไป 

 
อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบตอ่งบการเงินในภาพรวมของบริษัทฯ คือการไมส่ามารถเข้าถึงข้อมลูที่เป็นสาระส าคญั

ได้ จึงเป็นเหตจุ าเป็นท่ีบริษัทฯ ต้องขอผอ่นผนัระยะเวลาการน าสง่งบการเงินไตรมาส 1/2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 โดยจะน าสง่ภายในวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตามที่บริษัทฯ ได้น าสง่หนงัสือแจ้งขอผอ่นผนัตอ่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ตามขัน้ตอนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
    
 
 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                                                           ( นายวรวฒุิ  หิรัญยไพศาลสกลุ ) 
                                                                                                                                                        เลขานกุารบริษัท 
 
 
 
ฝ่ายบริการองค์กร 
โทร. 02716-1600 ตอ่ 3800-4 
E-Mail: cccs@itd.co.th 


