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เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท์ุกบริษทั   
 

ท่ี กลต.จท-1.(ว)  23 /2563  เร่ือง แนวทางการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ื อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  
 

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ไดส่้งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นจ านวนมาก และโดยท่ีขอ้มูลผลกระทบดงักล่าว
ถือเป็นขอ้มูลท่ีมีความส าคัญต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง เพื่อให้ผูล้งทุนสามารถน าไปใช้ในการติดตาม   
การด าเนินงานและประเมินผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั  ตลอดจน    
ใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน  
 

  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน”) 
สนบัสนุนให้บริษทัท่านพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลผลกระทบดงักล่าวต่อผูล้งทุน เพื่อให้ผูล้งทุนไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม  ส านักงานจึงได้จดัท าแนวทางการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย เพื่อให้บริษทั
ท่านใชป้ระกอบการพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนตามควรต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แนวทางการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
 

ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย ์1 
โทรศพัท/์โทรสาร 0-2263-6334 
 

ส าเนาเรียน   1.  กรรมการและผูจ้ดัการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2.  นายกสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 



 

 

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
 

 แนวทางน้ีก าหนดขึ้นเพื่อให้บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า “บริษทั”) ใช้เป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอส าหรับใชติ้ดตามการด าเนินงานและประเมินผลกระทบต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน 
 

ช่องทางในการเปิดเผย 
  บริษทัสามารถเปิดเผยขอ้มูลผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามแนวทางน้ี
ผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) และ/หรือ
ระบบอ่ืน ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงได ้ รวมทั้งสามารถพิจารณาเปิดเผยในรายงานต่าง ๆ ท่ีน าส่ง
ต่อส านกังาน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เช่น  

(1) เอกสารขอผ่อนผันระยะเวลาน าส่งงบการเงินตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 31/2563 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  

(2) งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
(3) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)1 ในหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น ปัจจยัความเส่ียง 

การประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) และ forward looking เป็นตน้ 
(4) MD&A รายไตรมาสท่ีเปิดเผยผ่านระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
(5) สารสนเทศท่ีเปิดเผยผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

ปัจจัยและข้อมูลท่ีควรจะเปิดเผย 
  ปัจจยัท่ีบริษทัควรจะตอ้งน ามาร่วมประกอบการพิจารณา เพื่อประเมินผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดขึ้ นจากสถานการณ์ COVID-19 และข้อมูลท่ีจ าเป็นท่ีควรเปิดเผยให้ผู ้ลงทุนทราบ            
ทั้ งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบต่อกิจการ โดยอาจพิจารณาเปิดเผยมาตรการหรือนโยบาย     
การจดัการต่อผลกระทบดงักล่าวดว้ย (ถา้มี)  

1. ค
วามเส่ียงและผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
1.1 จากสถานการณ์ COVID-19 ท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงหรือไดรั้บผลกระทบ 

ต่อการด าเนินงานปกติอย่างไร เช่น ความตอ้งการสินคา้หรือบริการของลูกคา้  การเปล่ียนแปลง
รูปแบบหรือนโยบายในการด าเนินธุรกิจ  การหยุดหรือปิดการด าเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วน   
การปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญากับคู่ค้า หรือข้อจ ากัดในการด าเนินงานจากมาตรการป้องกัน     

 
1 ส าหรับบริษทัที่ยงัไม่น าส่งแบบ 56-1 ประจ าปี 2562 



2 

 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้  ทั้งน้ี บริษทัคาดว่า
กรณีต่าง ๆ ขา้งตน้จะมีผลกระทบต่อบริษทัในระยะสั้นหรือระยะยาวอยา่งไร 
 1.2 การเปล่ียนแปลงข้างต้นมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท    
มากนอ้ยเพียงใด เช่น ผลกระทบต่อรายไดจ้ากการด าเนินงาน  ตน้ทุนการผลิต  และค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหาร เป็นตน้ 

1.3 บริษทัมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือมีแผน    
การด าเนินการอย่างต่อเน่ือง (business continuity plans - BCP) อย่างไร และการด าเนินการตาม
มาตรการหรือแผน BCP ดงักล่าว กระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั  ระบบบญัชีและการจดัท า
งบการเงิน และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร และท าให้บริษัท           
มีค่าใชจ่้ายหรือขอ้จ ากดัอ่ืน ๆ ท่ีมีนยัส าคญัในการด าเนินการดงักล่าวหรือไม่ 

2. ผ
ลกระทบต่อแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
2.1 แหล่งเงินทุนและตน้ทุนทางการเงินของบริษทัเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  

หรือไม่ อยา่งไร 
2.2 บริษทัไดรั้บผลกระทบต่อสภาพคล่อง  ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย  

การช าระหน้ี หรือการด ารงอัตราส่วนทางการเงิน (debt covenant) กับสถาบันการเงินหรือ
ขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ หรือไม่  รวมทั้งมีหน้ีสินหรือหุ้นกู้ท่ีใกลค้รบก าหนดช าระหน้ีหรือไม่  
หากมีผลกระทบ บริษทัมีแผนด าเนินการหรือจดัการกบักรณีดงักล่าวอยา่งไร   

3. ผ
ลกระทบต่องบการเงิน 
3.1 บริษ ทัคาดว ่าม ูลค ่าทรัพยส์ิน ที ่แสดงอยู ่ในงบการเง ินจะไดร้ ับ

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคญั หรือไม่ เช่น มีเหตุท่ีท าให้ตอ้งพิจารณาตั้งส ารองต่าง ๆ  มีขอ้บ่งช้ีของ
การดอ้ยค่า และมีการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรม เป็นตน้ 

3.2 บ ริษ ทั ค าด ว ่า จ ะ ม ีห นี ้ ส ิน ห รือ ภ าร ะ ผ ูก พ นั ที ่อ า จ จ ะ เก ิด ขึ ้น 
(contingence  
liabilities) เพิ่มขึ้น หรือไม่ อยา่งไร 
 

อน่ึง ปัจจยัขา้งตน้เป็นเพียงตวัอยา่งในการประเมินผลกระทบท่ีบริษทัอาจไดรั้บจาก 
สถานการณ์ COVID-19  บริษทัจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบและการเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ 
ตามบริบทของแต่ละบริษทั  ทั้งน้ี ส านักงานสนับสนุนให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลขา้งตน้อย่างต่อเน่ือง
ตามขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย 
 


