
 
 

 
ที่ CSD 014/2563                                                                                           วนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2563 

 
เร่ือง แจ้งการขอผอ่นผนัระยะเวลาการน าสง่งบการเงินรายไตรมาสที่ 1/2563 
 ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 บริษัท อิตาเลยีนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์จะขอผอ่นผนัการจดัท าและสง่รายงาน
ที่แสดงฐานะและผลการด าเนินงานส าหรับงบการเงินรายไตรมาส สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยจะน าสง่ภายในวนัที่ 
14 สงิหาคม พ.ศ. 2563  
 

เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนเป็นเหตุ
ให้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัท าและน าส่งรายงานที่แสดงฐานะและผลการด าเนินงานดงักล่าวข้างต้นต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ ด้วยมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอปุสรรคหรือข้อจ ากดัในการด าเนินงานหรือการ
เข้าถึงข้อมลูอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่การจดัท ารายงานดงักลา่ว 

 
กลา่วคือ บริษัทฯ มีธุรกิจก่อสร้างหลกัอยู่ในกลุม่ประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) และมีมาตรการปิดประเทศ หรือ Lockdown คือ ประเทศอินเดีย และประเทศบังกลาเทศ ที่มีการประกาศใช้มาตรการปิด
ประเทศ หรือ Lockdown ถึงวนัที่ 30 เมษายน และ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามล าดบั ซึ่งบริษัทย่อย สาขา และกิจการร่วมค้า
ในต่างประเทศดังกล่าว มีความจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดของภาครัฐของประเทศนัน้ๆ อย่างเคร่งครัด จึงส่งผลต่อการ
เข้าถึงข้อมลูและการสอบทานงบการเงินของผู้สอบบญัชี อนัมีผลกระทบตอ่ความสามารถของบริษัทฯ ในการเข้าถึงข้อมลูบางสว่น
ที่มีนยัส าคญัของบริษัทย่อย สาขา  และกิจการร่วมค้าในต่างประเทศ ที่จ าเป็นต้องน ามาใช้เพื่อการจดัท าและสง่รายงานที่แสดง
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 
โดยมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทย่อย สาขา และกิจการร่วมค้าดังกล่าว คิดเป็นประมาณร้อยละ 24.5 ของมูลค่า

สินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รายได้จากการให้บริการรับเหมา
ก่อสร้างของบริษัทย่อย สาขา และกิจการร่วมค้าคิดเป็นประมาณร้อยละ 33 ของรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างรวม 
และก าไรขัน้ต้นคิดเป็นร้อยละ 34.7 ของก าไรขัน้ต้นในงบก าไรขาดทุนและงบแสดงก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  ซึง่สง่ผลอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การปิดงบการเงินและการสอบทานงบการเงิน 

 



 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการหารือกับผู้ สอบบัญชีในประเด็นดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ และผู้ สอบบัญชีมีความเห็นร่วมกันว่า                 

บริษัทฯ ไม่สามารถจดัท าและน าสง่งบการเงินรวมส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ภายในก าหนดระยะเวลา วนัที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นีไ้ด้ โดยถ้าหากบริษัทฯ จดัท างบการเงินโดยไม่น าเอาผลกระทบจาก
เหตผุลดงักลา่วมาพิจารณาเพื่อจดัท างบการเงินรวม จะท าให้งบการเงินของบริษัทฯ อาจมีสาระส าคญัที่ไมเ่พียงพอส าหรับผู้ใช้งบ
การเงินในการพิจารณา 

 

และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขยายระยะเวลาในการจัดท าและสง่รายงานงบการเงินออกไป
เป็นภายในวนัท่ี 14 สงิหาคม พ.ศ. 2563 มีความจ าเป็นและเป็นเหตสุดุวิสยัที่ไมส่ามารถควบคมุได้ โดยการระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยังควบคุมไม่ไ ด้ 
สง่ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการเดินทางระหวา่งประเทศของกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการ
จดัท าและเปิดเผยรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีถกูต้อง มีความน่าเช่ือถือ ประกอบด้วยข้อมลูที่
ส าคญั และเป็นไปตามข้อก าหนดของทางการ ดงันัน้ การขอขยายเวลาออกไปภายในวนัที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นัน้ จะท าให้
ทางบริษัทฯ และผู้สอบบญัชี มีระยะเวลาที่เพียงพอในการรวบรวม จัดท า และตรวจสอบข้อมูลที่จะมีการเปิดเผยให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
และผู้ ลงทุนได้พิจารณารับทราบ ตลอดจนให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในต่างประเทศสามารถปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของทางการของแตล่ะประเทศได้อยา่งเหมาะสม  

 

โดยระยะเวลาที่บริษัทฯ ขอผ่อนผนัการจดัท าและสง่รายงานแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานนัน้ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และทางฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะมีการดแูลและติดตามให้มีการจดัท า จดัสง่ และเปิดเผยข้อมลู
ดงักลา่ว ตามข้อก าหนด 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรว่า บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการขอผอ่นผนัระยะเวลาสง่งบการเงินภายในวนัที่ 
14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้บริษัทฯ มีระยะเวลาเพิ่มมากขึน้ในการรวบรวม จดัท า และตรวจสอบรายงานแสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินการท่ีถกูต้อง มีความนา่เช่ือถือ เพียงพอ และเป็นไปตามข้อก าหนด 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการยื่นหนงัสือผ่อนผนัระยะเวลาการน าสง่งบการเงินรายไตรมาสที่ 1/2563 ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 
แล้ว 
 
 
 
 
 
 



 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
    
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

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


