
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การขอผอ่นผนัการจดัท าและสง่รายงานทีแ่สดงฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษิทั 

ทีอ่อกหลกัทรพัย ์เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอื 

โรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอทีป่ระสงคจ์ะขอผ่อนผันระยะเวลำกำรสง่รำยงำนทีแ่สดงฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนตำมทีก่ ำหนด 

ในประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์วำ่ดว้ยกำรผอ่นผันกำรจัดท ำและสง่รำยงำน 

ทีแ่สดงฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิททีอ่อกหลักทรัพย ์เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคตดิเชือ้ 

ไวรัสโคโรนำ 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งมหีนังสอืขอผอ่นผันกำรสง่รำยงำนดังกล่ำวตอ่ส ำนักงำนกอ่นวันครบระยะเวลำทีก่ ำหนดไว ้โดยตอ้ง 

แสดงขอ้มลูอย่ำงนอ้ยดังต่อไปนี้ในหนังสอืขอผ่อนผัน 

(1) เหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรขอผ่อนผันซึง่แสดงถงึผลกระทบทีบ่รษัิทไดร้ับจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 

โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตำมเงือ่นไขในประกำศ 

(2) ประเภทรำยงำนทีข่อผ่อนผัน และก ำหนดระยะเวลำทีจ่ะจัดสง่รำยงำนดังกลำ่ว ซึง่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลำทีป่ระกำศก ำหนด 

(3) แสดงควำมเห็นเกีย่วกับเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรขอผอ่นผันตำม (1) และก ำหนดระยะเวลำทีข่อผ่อนผัน 

ตำม (2) ซึง่ผำ่นกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิททีม่หีุน้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์

แหง่ประเทศไทย หรอืผำ่นกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรบรษัิทในกรณีอืน่ 

(4) ขอ้มลูทีจ่ ำเป็นและเป็นประโยชนห์รอือำจมผีลกระทบต่อกำรตัดสนิใจของผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุอยำ่งมนัียส ำคัญ 

(5) เปิดเผยขอ้มลูตำม (1) ถงึ (4) ผำ่นระบบกำรรับสง่ขอ้มลูของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยในกรณีบรษัิททีม่หีุน้ 

เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืผ่ำนระบบทีผู่ล้งทนุเขำ้ถงึไดใ้นกรณีอืน่ 

 

3. ผูย้ืน่ค ำขอผอ่นผันสำมำรถสง่ค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไดท้ีห่อ้งรับเอกสำร หรอืสำมำรถสง่เป็น 

จดหมำยอเิล็กทรอนกิส ์(E-mail) มำที ่corpfin-fs@sec.or.th ได ้

 

4. ส ำนักงำนจะผ่อนผันเป็นกำรท่ัวไป เมือ่ผูย้ืน่ค ำขอไดป้ฏบัิตติำมเงือ่นไขตำมประกำศครบถว้น 

 

หมำยเหต:ุ 

** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอและยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิกำร จนกว่ำผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอ 

หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมเงือ่นไขในประกำศเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 

กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2033 9999 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมายเหต:ุ 
(ยกเวน้วันหยุดทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยฯ์ 

ก ำหนด ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 0 - 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
กำรพจิำรณำอนุญำตเป็นกำรท่ัวไป 

หำกเป็นไปตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพ
ยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำดว้ยกำรผอ่นผันกำรจัดท ำและสง่รำยงำ

นทีแ่สดงฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิททีอ่อกห
ลักทรัพย ์

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 

2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืขอผอ่นผนัทีม่รีายละเอยีดตามประกาศส านกังานคณะกรร
มการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการผอ่นผนัการ

จดัท าและสง่รายงานทีแ่สดงฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานขอ

งบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์
เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-
19)) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ใหก้รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันของผูข้อผ่อนผันลงนำมรับรองควำม
ถกูตอ้งในเอกสำร พรอ้มประทับตรำ (ถำ้ม)ี ) 

- 

2) 

 

เอกสารใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นทีจ่ะขอผอ่นผนั 

และ/หรอืทีอ่า้งองิในหนงัสอืขอผอ่นผนั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ใหก้รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันของผูข้อผ่อนผันลงนำมรับรองควำม

ถกูตอ้งในเอกสำร พรอ้มประทับตรำ (ถำ้ม)ี) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) - 

(หมายเหต:ุ -)  
 -   

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล 

เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2033 9999 
(หมายเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น. ))  

2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตัวอยำ่งหนังสอืขอผ่อนผันกำรจัดท ำและสง่รำยงำนทีแ่สดงฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร COVID -19 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอผ่อนผันกำรจัดท ำและสง่รำยงำนทีแ่สดงฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท 

ทีอ่อกหลักทรัพย ์เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 หรอื โรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19))  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

วำ่ดว้ยกำรผ่อนผันกำรจัดท ำและสง่รำยงำนทีแ่สดงฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิททีอ่อกหลักทรัพย ์
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19))  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ 

วำ่ดว้ยกำรผ่อนผันกำรจัดท ำและสง่รำยงำนทีแ่สดงฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิททีอ่อกหลักทรัพย ์

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19)) 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรขอผ่อนผันกำรจัดท ำและสง่รำยงำนทีแ่สดงฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท 

ทีอ่อกหลักทรัพย ์เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 หรอื โรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19)) 01/04/2563 09:31 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


