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คู่มือการใช้งาน

ระบบ 246-2 online

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

กรณีมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
1. วิธีการ register online หรือการใช้งานระบบ 246 online : โทรศัพท์ 0-2033-9999 ต่อ 3 ต่อ 1 หรือโทร. 1207 กด 3  e-mail helpdesk@sec.or.th
2. ปัญหาข้อกฎหมาย : โทรศัพท์ 0-2033-9620, 0-2263-6109 e-mail helpdesk@sec.or.th

mailto:helpdesk@sec.or.th
mailto:helpdesk@sec.or.th
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สารบัญ
หัวข้อ หน้า หัวข้อ หน้า

1. เกณฑ์การรายงานแบบ 246-2 และตัวอย่าง 3 6. ขั้นตอนท่ี 3 วิธีการส่งรายงาน 246-2 online

2. สิ่งที่น่ารู้ก่อนเข้าใช้ระบบ 11 6.1 รายงานการได้มา/จ าหน่ายหุ้น (หุ้นเดิม)** 38

3. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าใช้ระบบ 12 6.2 รายงานการได้มาหุ้นเพิ่มทุน (หุ้นที่ออกใหม่)*** 56

4. ขั้นตอนที่ 1 วิธีการขอเข้าใช้ระบบ (Registration) 14 6.3 รายงานการได้มาหลักทรัพย์แปลงสภาพ 74

5. ขั้นตอนที่ 2 วิธีการปรับปรุงรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง* 30 6.4 รายงานการเริ่มต้น/สิ้นสุด concert party 92

6.5 รายงานการได้มา/สิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 106

6.6 รายงานการได้มา Chain principle 120

* บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.concert party (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากประกาศที่ ทจ.7/2552) 2.บุคคลตามมาตรา 258 (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรา 258)  
3. บุคคลอื่นถือแทน  4.ถือแทนบุคคลอื่น

**  เช่น การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์  การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์  เป็นต้น

*** เช่น การได้หุ้นเพิ่มทุนในวงจ ากัด (Private Placement “PP”) ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ  ใช้สิทธิแปลงสภาพ เป็นต้น
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การรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

หมายเหต:ุ  แบบรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ หรือ แบบ 246-2 ให้แยกการรายงานหุ้น และการรายงาน

หลักทรัพย์แปลงสภาพออกจากกันเป็นคนละครั้ง
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การกระท าที่ท าให้ต้องรายงาน
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หน้าที่การรายงานการได้มา/จ าหน่ายหลักทรัพย์

วิธีการรายงาน

รายงานแบบ 246-2 ภายใน 3 วันท าการ

ถัดจากวันที่ได้มา/จ าหน่าย (T+3) 

ยกเว้นกรณีจ าหน่ายหลักทรัพย์

เพื่อตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

ให้รายงานแบบ 246-2 ภายใน 5 วันท าการ

นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ 
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วิธีการค านวณจุดที่ต้องรายงาน (5%ใดๆ)

หมายเหตุ : จ านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด เท่ากับ  สิทธิออกเสียงท้ังหมดของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด หัก สิทธิออกเสียงของ treasury stock ณ สิ้นเดือนก่อนเดือนที่เกิดรายการ 
(ท้ังนี้ ไม่รวมหุ้นท่ีจะได้จากการแปลงสภาพ)



77

การยกเว้นหน้าที่รายงานแบบ 246-2
1. การจ าหน่ายหลักทรัพย์แปลงสภาพ

2. การได้มาเนื่องจากกิจการจ่ายหุ้นปันผล หรือโดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ตนมีอยู่ (right offering) 

3. การได้มา/จ าหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการโดยผู้ออก DR

4. เป็นการให้ยืมหลักทรัพย์ตามธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending หรือ SBL)

5. การวางหลักทรัพย์เป็นหลักประกันของธุรกรรม SBL

6. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกิจการของบุคคลที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจควบคุมเบ็ดเสร็จเดียวกัน

อ านาจควบคุมเบ็ดเสร็จ หมายถึง การมีอ านาจตัดสินใจหรือสั่งการในการใช้สิทธิออกเสียงในนิติบุคคลใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งต้องมกีารถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลท่ีถูกถือหุ้น และหากมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลหลายทอดการถือหุ้นในแต่ละทอดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสิทธิออกเสียงของ
นิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นนั้น
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วิธีการค านวณ % หุ้นของผู้มีหน้าที่รายงาน

ผู้รายงาน วันที่เกิด
รายการ

% ก่อน
เปลี่ยนแปลง

%
เปลี่ยนแปลง

% หลัง 
เปลี่ยนแปลง 

หน้าที่ 
246-2

นาย A 1/2/62 1 + 3 4

นาย B 1/2/62 1 - 1

นาง C 1/2/62 1 - 1

รวม 3 +3 6 ✓

ตัวอย่าง 1 กรณีผู้มีหน้าที่รายงานมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นาย A มีนาย B เป็น concert party และมีนาง C เป็นบุคคลตามมาตรา 258

ในกรณีนี้ ให้ดูที่ผลรวมของกลุ่มเป็นหลักว่าเข้าเกณฑ์มีหน้าที่รายงานแบบ 246-2 หรือไม่ 
หากมีหน้าที่ ผู้มีหน้าที่รายงานคือ ผู้ที่มีจ านวนหุ้นเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น เมื่อนับรวมหุ้นที่นาย A บุคคลในกลุ่มของนาย A (นาย B) 
และบุคคลตาม ม. 258 ของบุคคลในกลุ่ม (นาง C) ภายหลังที่ นาย A ได้หุ้นเพิ่มขึ้นอีก 3% จะท าให้กลุ่มของนาย A ถือหุ้นถึง 6% 
นาย A จึงมีหน้าที่รายงานการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว
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วิธีการค านวณ % หุ้นของผู้มีหน้าที่รายงาน

ผู้รายงาน วันที่เกิด
รายการ

% ก่อน
เปลี่ยนแปลง

%
เปลี่ยนแปลง

% หลัง 
เปลี่ยนแปลง 

หน้าที่ 
246-2

นาย A 1/2/62 1 + 3 4

นาย B 1/2/62 1 + 2 3

นาง C 1/2/62 1 - 1

รวม 3 +5 8 ✓

ตัวอย่าง 2 นาย A และนาย B เป็น concert party โดยมีนาง C เป็นบุคคลตามมาตรา 258 

เมื่อนับรวมหุ้นที่นาย A นาย B และบุคคลตาม ม. 258 ของบุคคลในกลุ่ม (ภรรยาของนาย A) ภายหลังที่ นาย A และนาย B
ได้หุ้นเพิ่มขึ้นอีก 3% และ 2% ตามล าดับ จะท าให้กลุ่มถือหุ้นถึง 8% นาย A และ นาย B จึงมีหน้าที่รายงานการได้มาซึ่งหุ้น
ดังกล่าว ทั้งนี้ นาย A และ นาย B เป็นผู้ได้มาในวันเดียวกัน และท าให้กลุ่มถือหุ้นถึงหรือข้าม 5% ทั้งนาย A และ นาย B
จึงเป็นผู้ได้มาและมีหน้าที่ต้องรายงานการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวทั้งคู่
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วิธีการค านวณ % หุ้นของผูไ้ม่มหีน้าที่รายงาน

ผู้รายงาน วันที่เกิด
รายการ

% ก่อน
เปลี่ยนแปลง

%
เปลี่ยนแปลง

% หลัง 
เปลี่ยนแปลง 

หน้าที่ 
246-2

นาย A 1/2/62 2.5 +3 5.5

นาย B 1/2/62 2 - 2

นาง C 1/2/62 1 - 1

รวม 5.5 +3 8.5 

ตัวอย่าง 3 กรณีผู้มีหน้าที่รายงานมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นาย A มีนาย B เป็น concert party และมีนาง C เป็นบุคคลตามมาตรา 258

ในกรณีนี้ ให้ดูที่ผลรวมของกลุ่มเป็นหลักว่าเข้าเกณฑ์มีหน้าที่รายงานแบบ 246-2 หรือไม่ เมื่อดูผลรวมของกลุ่มแล้วไมม่ีหนา้ที่รายงาน ถึงแม้จ านวนหุ้นของ
ผู้เปลี่ยนแปลงจะค านวณเขา้เกณฑ์มีหน้าที่รายงานแบบ 246-2 ก็ตาม สรุปคือไม่มีหน้าที่รายงาน ดังน้ัน เมื่อนับรวมหุ้นที่นาย A บุคคลในกลุ่มของนาย A (นาย B) 
และบุคคลตาม ม. 258 ของบุคคลในกลุ่ม (นาง C) ภายหลังที่ นาย A ได้หุ้นเพิ่มขึ้นอีก 3% ไม่ท าให้กลุ่มของนาย A ถือหุ้นถึง 10 % นาย A จึงไม่มีหน้าที่รายงาน
การได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว
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สิ่งที่น่ารู้ก่อนเข้าใช้ระบบ

1. ระบบรองรับการส่งรายงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2. ระบบรองรับการใช้งาน Chrome และ IE version 11 ขึ้นไป

3. กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานและบุคคลในกลุ่มได้มาหรือจ าหน่ายในวันเดียวกันและมีหน้าที่รายงาน 

การรายงานในระบบ 246-2 online ผู้มีหน้าทีรายงานทุกรายจะต้อง register และรายงานผ่านระบบ 246-2 online 
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การเตรียมความพร้อมก่อนรายงาน
1. การ register ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

-บุคคลธรรมดา

สัญชาติไทย : บัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ  ชื่อบิดา และชื่อมารดา ของผู้มีหน้าที่รายงาน

ไม่ใช่สัญชาติไทย : Passport ของผู้มีหน้าที่รายงาน

-นิติบุคคล : register ผ่านระบบ online เพื่อท าการเปิดสิทธิให้ท่านเข้าใช้งานในระบบ 246-2 online

ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ 

กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ขอให้แนบ Power of Attorney (POA) และ Notary Public

-Link ระบบ register นิติบุคคล online  https://www.sec.or.th/TH/Pages/OnlineSubmissionFilings/CA.aspx

สอบถามข้อมูลพิ่มเติมวิธีการ register นิติบุคคล online : 

โทรศัพท์ 0-2033-9999 ต่อ helpdesk หรือโทร. 1207 กด 3 กด 1

โทรสาร 0-2033-9660 e-mail : helpdesk@sec.or.th

https://www.sec.or.th/TH/Pages/OnlineSubmissionFilings/CA.aspx
mailto:helpdesk@sec.or.th
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การเตรียมความพร้อมก่อนรายงาน

2. กรณีมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง* ขอให้เตรียมข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

-บุคคลธรรมดา

สัญชาติไทย : บัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุลภาษาองักฤษ

ไม่ใช่สัญชาติไทย : Passport

-นิติบุคคล : ชื่อภาษาไทย  ชื่อภาษาอังกฤษ  เลขจดทะเบียนนิตบิุคคล  และ
ประเทศท่ีจดทะเบียน

* บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.concert party (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากประกาศที่ ทจ.7/2552) 2.บุคคลตามมาตรา 258 (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก 
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรา 258)  3. บุคคลอื่นถือแทน  4.ถือแทนบุคคลอื่น
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ขั้นตอนที่ 1 : การ Registration

กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นนิติบุคคล ขอให้ท่านดูวิธีการในหน้า 12

กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นบุคคลธรรมดา ขอให้ท่านดูวิธีการในหน้าถัดไป
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การ Registration กรณีบุคคลธรรมดา
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กด Register
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-สัญชาติไทย 
เลือกเลขประจ าตัวประชาชน

-ไม่ใช่สัญชาติไทย ดูในหน้าถัดไป

ระบุ  รายละเอียดท้ังหมด

กด ตรวจสอบข้อมูล
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ไม่ใช่สัญชาติไทย เลือกเลขที่หนังสือเดินทาง

ระบุ  รายละเอียดท้ังหมด

กด ตรวจสอบข้อมูล



1919

เมื่อกรอกไม่ครบถ้วน
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เมื่อกรอกไม่ถูกต้องตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์
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เมื่อกรอกถูกต้องและครบถ้วน
(กรณีสมัครครั้งแรก)
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เมื่อกรอกถูกต้องและครบถ้วน
(กรณีสมัครครั้งแรก)

1) ระบบจะให้ใส่หมายเลข OTP ที่จะส่งไปทาง SMS ตามเบอร์
โทรศัพท์ที่กรอกไว้
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ตั้งรหัสผ่านตามข้อก าหนด (8 ตัวขึ้นไป ประกอบด้วย 0-9, a-z, A-Z) 
และตั้งค าถามส าหรับกรณีลืมรหัสผ่าน

เมื่อกรอกถูกต้องและครบถ้วน
(กรณีสมัครครั้งแรก)
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เมื่อกรอกถูกต้องและครบถ้วน
(กรณีสมัครครั้งแรก)

3) การลงทะเบียนเสร็จสิ้น
ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ R246-2 ได้ด้วยบัญชีผู้ใช้นี้จากนี้ไป
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เมื่อกรอกถูกต้องและครบถ้วน
(กรณีเลขที่บัตร หรือ Email ถูกใช้สมัครบัญชีผู้ใช้ระบบของ ก.ล.ต. ไปแล้ว)
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เมื่อกรอกถูกต้องและครบถ้วน
(กรณีเลขที่บัตร หรือ Email ถูกใช้สมัครบัญชีผู้ใช้ระบบของ ก.ล.ต. ไปแล้ว)

1) Login ดว้ย Email และ Password เดมิ เพ่ิมรบัสิทธ์ิเขา้ใช ้

ระบบ R246-2
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เมื่อกรอกถูกต้องและครบถ้วน
(กรณีเลขที่บัตร หรือ Email ถูกใช้สมัครบัญชีผู้ใช้ระบบของ ก.ล.ต. ไปแล้ว)

2) เมือ่ Login ส าเร็จ ระบบจะใหใ้สห่มายเลข OTP ท่ีจะสง่ไป

ทาง SMS ตามเบอรโ์ทรศพัทท่ี์กรอกไว้
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เมื่อกรอกถูกต้องและครบถ้วน
(กรณีเลขที่บัตร หรือ Email ถูกใช้สมัครบัญชีผู้ใช้ระบบของ ก.ล.ต. ไปแล้ว)

3) หลังกรอกหมายเลข OTP ถูกต้อง การลงทะเบียนจะเสร็จสิ้นและ
ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ R246-2 ได้ด้วยบัญชีผู้ใช้นี้จากนี้ไป
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ขั้นตอนที่ 2 การปรับปรุงรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(เฉพาะกรณีที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องถือหลักทรัพย์เดียวกับผู้รายงาน)

* บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.concert party (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากประกาศที่ ทจ.7/2552) 2.บุคคลตามมาตรา 258 (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก 
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรา 258)  3. บุคคลอื่นถือแทน  4.ถือแทนบุคคลอื่น
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ในกรณีที่ท่านจะรายงานหลักทรัพย์ที่มีบุคคคลที่เกี่ยวข้องของท่านถือหลักทรัพย์นั้นด้วย 

ก่อนสร้างรายงาน 246-2 online ท่านต้องเพิ่มชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบก่อน 

ซึ่งจะจัดท าเพียงครั้งเดียวของแต่ละหลักทรัพย์ เมื่อท่านเพิ่มชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบแล้ว 

ทุกครั้งที่ท่านรายงาน 246-2 online ของหลักทรัพย์ท่ีท่านเพิ่ม ระบบจะดึงชื่อบุคคล

ที่เกี่ยวข้องให้ทุกครั้งที่ท่านรายงานหลักทรัพย์นั้น

การปรับปรุงข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อหลักทรัพย์ บุคคลที่เกี่ยวข้องของนาย ก ความสัมพันธ์ ปรับปรุงข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง

SAMPLE 1 นาย ข
นาง ก

Concert party
บุคคลตาม ม.258

✓

✓

ตัวอย่าง 1 นาย ก ถือหุ้น  SAMPLE 1  และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องของนาย ก ถือหุ้น SAMPLE 1

ชื่อหลักทรัพย์ บุคคลที่เกี่ยวข้องของนาย ก ความสัมพันธ์ ปรับปรุงข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง

SAMPLE 2 นาย ข
นาย ง

Concert party
Concert party

✓

✓

ตัวอย่าง 2 นาย ก ถือหุ้น  SAMPLE 2  และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องของนาย ก ถือหุ้น SAMPLE 2

ชื่อหลักทรัพย์ บุคคลที่เกี่ยวข้องของนาย ก ความสัมพันธ์ ปรับปรุงข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง

SAMPLE 3 - - 

ตัวอย่าง 3 นาย ก ถือหุ้น  SAMPLE 3  ไม่มบีุคคลที่เกี่ยวข้องของนาย ก ถือหุ้น SAMPLE 3

จาก 3 ตัวอย่างข้างต้น นาย ก จะปรับปรุงข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบ เฉพาะหุ้น SAMPLE 1 และ SAMPLE 2 เท่านั้น
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1.กด เมนูที่ด้านขวามือ

2.เลือก ปรับปรุงรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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1. กรณีปรับปรุงข้อมูลบุคคลครั้งแรก ขอให้กด “+เพิ่มบุคคล” 

2. กรณีต้องการเพิ่มชื่อหุ้นตัวอื่น ขอให้กด “+เพิ่มบุคคล” 

3. กรณีต้องการเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูลอื่น ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ขอให้คลิกที่ชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการปรับปรุง
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1.ระบุ ชื่อหลักทรัพย์

2.กด “+เพิ่ม” ตามประเภทบุคคล

ที่ท่านต้องการเพิ่มชื่อ

3. ภายหลังเพิ่มชื่อบุคคลทั้งหมด

แล้ว ขอให้กด “บันทึก” เพื่อบันทึก

ข้อมูล
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กรณีเพิ่มชื่อบุคคลธรรมดา

1.เลือกประเภทบัตร
-สัญชาติไทย เลือกบัตรประชาชน
-ไม่ใช่สัญชาติไทย เลือก passport

2.ระบุรายละเอียด

3.กด “เพิ่ม” เพื่อบันทึกข้อมูล
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กรณีเลือกเพิ่มชื่อนิตบิุคคล

1.กด “ค้นหา”

2.ระบุช่ือนิติบุคคลที่ต้องการค้นหา

3.กด “ค้นหา” 

4.เลือกชื่อจากช่องเลอืกนิตบิุคคล

5.กรณีไม่พบชื่อนิตบิุคคลที่ค้นหา
ขอให้กด “ระบุเอง” และระบุรายละเอยีด

6.กด เพิ่ม เพื่อบันทึกข้อมูล
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ขั้นที่ 3 

6.1 วิธีการรายงาน 246-2 online

รายงานการได้มา/จ าหน่ายหุ้น (หุ้นเดิม)
(เช่น การซื้อขายหุ้นในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น)
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1.ระบุ E-mail ที่ท่านระบุใน register

2.ระบุ Password

3.กด Login
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กรณีรายงานในนามนิติบุคคล

1. ขอให้เลือกชื่อบริษัท จากช่องเลือกบริษัท

ที่จะท างาน

2. กด นิติบุคคล

กรณีรายงานในนามบุคคล ระบบจะไม่แสดงหน้าจอนี้
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กรณีที่ต้องการสร้างรายงานใหม่ ขอให้ท่านเลือกที่เมนูด้านขวามือ เลือก “รายงานการได้มา/จ าหน่ายหุ้น (หุ้นเดิม)”

กรณีที่ต้องการแก้ไข ลบ ยกเลิก รายงานเดิมที่เคยสร้างไว้แล้ว ดูวิธีการในหน้าถัดไป
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ดูความหมายของแต่ละสถานะในหน้าถัดไป
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ความหมายของแต่ละสถานะ
ล าดับ สถานะ ความหมายของสถานะ การเผยแพร่ ความหมายของ

ปุ่ม “แก้ไข*”
ความหมายของปุ่ม 

“ลบ”
ความหมายของ
ปุ่ม “ยกเลิก”

1 แบบร่าง รายงานนี้ยังไม่ส่งผ่าน
ระบบ และส านักงาน
ยังไม่ได้รับ

ยังไม่เผยแพร่จนกว่าจะกดส่งรายงาน เมื่อกดส่ง
รายงานแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น 
“รอเผยแพร”่

ต้องการแก้ไขรายงานนี้ 
กดปุ่ม แก้ไข

ต้องการลบ
รายงานนี้ 
กดปุ่ม ลบ

-

2 รอเผยแพร่ รายงานนี้ได้ส่งผ่านระบบ 
ซึ่งส านักงานได้รับแล้ว

2.1 กดส่งก่อน 16.00 น.ของวันท าการ 
จะเผยแพร่ในวันท าการนั้น
2.2 กดส่งหลัง 16.00 น.ของวันท าการ 
หรือนอกวันท าการ จะเผยแพร่ในวันท าการถัดไป

ต้องการแก้ไขรายงานนี้
กดปุ่ม แก้ไข โดยระบบ
จะเปลี่ยนสถานะของ
รายงานนี้เป็น “แบบร่าง”
ซึ่งผู้รายงานสามารถแก้ไข
และกดส่งรายงานต่อ
ส านักงาน 

- ต้องการยกเลิกรายงานนี้ 
กดปุ่ม ยกเลิก ระบบ
จะลบรายงานนี้และ
ไม่เผยแพร่รายงานนี้
บน website ส านักงาน

3 เผยแพร่ รายงานนี้ได้ส่งผ่านระบบ 
ซึ่งส านักงานได้รับแล้ว

รายงานที่ส่งตามข้อ 2.1 จะเปลี่ยนสถานะเป็น
เผยแพร่หลังเวลา 16.00 น. ของวันท าการ
และจะเผยแพร่บน website ส านักงานหลังเวลา 
18.00 น. ของวันท าการถัดไป
รายงานท่ีส่งตามข้อ 2.2 จะเปลี่ยนสถานะเป็น
เผยแพร่หลังเวลา 16.00 น. ของวันท าการถัดไป
และจะเผยแพร่บน website ส านักงานหลังเวลา 
18.00 น. ของวันท าการถัดไป

ต้องการแก้ไขรายงานนี้
กดปุ่ม แก้ไข โดยระบบ
จะดึงข้อมูลเดิมและให้ท่าน
ปรับปรุงข้อมูล และภายหลัง
ท่ีกดส่งแล้ว ระบบจะเผยแพร่
ตามเวลาสถานะ
ของ “รอเผยแพร”่ 

- ต้องการยกเลิกรายงานนี้ 
กดปุ่ม ยกเลิก ระบบ
จะเผยแพร่บน website
ส านักงานตามเวลาสถานะ 
“รอเผยแพร”่ และระบุว่า 
“ผู้รายงานแจ้งยกเลิก”

* กรณีท่ีท่านกดปุ่ม “แก้ไข” เมื่อท่านแก้ไขเรียบร้อยและต้องการส่งข้อมูล ขอให้ท่านกดส่งด้วยทุกครั้ง
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1.ระบุชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการรายงาน

2.คลิกประเภทหลักทรัพย์

3.เลือกวันที่ได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์

4.ระบบจะดึงจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของกิจการจากระบบของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.กด บันทึกและไปต่อ
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1.ระบุจ านวนหุ้นสามัญที่ถือ

ก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของผู้รายงานและ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี 

ระบบจะค านวณจ านวนเสียงและร้อยละ

2.ระบุจ านวนหุ้นและจ านวนเสียง

ของหุ้นบุริมสิทธกิ่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของ

ผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

ระบบจะค านวณร้อยละ

3.กด บันทึกและไปต่อ
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1.เลือกวิธีการเปลี่ยนแปลงหุ้นสามัญ

ในช่อง “วิธีการ” ส่วนหุ้นบุริมสิทธิระบบ

จะ default ค่าเป็น “ไม่เปลี่ยนแปลง” “0”

หากไม่ถูกต้องขอให้ท่านแก้ไข

2.ระบุจ านวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของ

ผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

ระบบจะค านวณจ านวนเสียงและร้อยละ

3.ระบุจ านวนหุ้นและจ านวนเสียงของ

หุ้นบุริมสิทธิที่เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของผู้รายงาน

และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ระบบจะค านวณ

ร้อยละ

4.กด บันทึกและไปต่อ
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1.ระบบจะท าการค านวณข้อมูล

หลังการเปลี่ยนแปลง  

2.ผู้รายงานตรวจสอบความถูกต้อง

3.กด บันทึกและไปต่อ
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ระบบจะแสดงขั้นตอนนี้ 

เมื่อผู้รายงานได้หุ้นเพ่ิม

1.ระบุวิธีการที่เกิดรายการ

2.กด บันทึกและไปต่อ
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ระบบจะแสดงขั้นตอนนี้ 

เมื่อผู้รายงานมีหุ้นลดลง

1.ระบุวิธีการที่เกิดรายการ

2.กด บันทึกและไปต่อ
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ระบบจะแสดงขั้นตอนนี้ เมื่อผู้รายงาน

ได้หุ้นเพิ่ม

1.ระบุราคาที่ท่านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ได้มาสูงสุดในช่วง 90 วัน

2.ระบุวันที่ได้มาของราคาตามข้อ 1

3.กด บันทึกและไปต่อ
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ระบบจะแสดงขั้นตอนนี้

เมื่อผู้รายงานได้หุ้นเพิ่ม 

แตะหรือผ่าน Tigger Tender

(25 50 หรือ 75%)

1.ระบุวิธีการ

2.กด บันทึกและไปต่อ 



5252

1.ระบบจะดึงข้อมูลผู้ติดต่อ โดยดึงข้อมูล

ของผู้ register หากท่านต้องการ

เปลี่ยนแปลงขอให้แก้ไข

2.หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อ ขอให้กด เพิ่ม

3.กด บันทึกและไปต่อ

กรณีที่ท่านต้องส่งแบบรายงาน

ต่อส านักงานเป็นภาษาอังกฤษ 

ขอให้กด EN เปลี่ยนภาษา

ที่หน้านี้เป็นภาษาอังกฤษ
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1.ตรวจสอบความถูกต้อง

2.หากต้องการพิมพ์ PDF

ขอให้คลิก PDF

3.คลิก รับรองข้อมูล 

(ตามกรอบสีแดง)

4.กด ส่งแบบรายงาน
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กรณีผู้มีหน้าที่รายงาน register
ในนามบุคคลระบบจะแสดงชื่อ
ของผู้มีหน้าที่รายงานไว้ที่
หน้ารับรองความถูกต้องของ
รายงาน 

กรณีผู้มีหน้าที่รายงาน register
ในนามนิติบุคคลระบบจะแสดง
ชื่อของนิติบุคคลที่มีหน้าที่
รายงานไว้ที่หน้ารับรอง
ความถูกต้องของรายงาน 
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ท่านจะได้รับข้อความ “ส านักงานได้รับ

ข้อมูลแบบรายงานครบถ้วนแล้ว”
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6.2 วิธีการรายงาน 246-2 online

รายงานการได้มาหุ้นเพิ่มทุน (หุ้นที่ออกใหม)่
(เช่น การได้หุ้นเพิ่มทุนในวงจ ากัด (Private Placement “PP”) ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกนิสทิธิ  

ใช้สิทธิแปลงสภาพ เป็นต้น)



5757

1.ระบุ E-mail ที่ท่านระบุใน register

2.ระบุ Password

3.กด Login
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กรณีรายงานในนามนิติบุคคล

1. ขอให้เลือกชื่อบริษัท จากช่องเลือก

บริษัทที่จะท างาน

2. กด นิติบุคคล

กรณีรายงานในนามบุคคล 

ระบบจะไม่แสดงหน้าจอนี้
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กรณีที่ต้องการสร้างรายงานใหม่ ขอให้ท่านเลือกที่เมนูด้านขวามือ เลือก “รายงานการได้มาหุ้นเพ่ิมทุน (หุ้นที่ออกใหม)่”

กรณีที่ต้องการแก้ไข ลบ ยกเลิก รายงานเดิมที่เคยสร้างไว้แล้ว ดูวิธีการในหน้าถัดไป



6060

ดูความหมายของแต่ละสถานะในหน้าถัดไป



6161

ความหมายของแต่ละสถานะ
ล าดับ สถานะ ความหมายของสถานะ การเผยแพร่ ความหมายของ

ปุ่ม “แก้ไข*”
ความหมายของปุ่ม 

“ลบ”
ความหมายของ
ปุ่ม “ยกเลิก”

1 แบบร่าง รายงานนี้ยังไม่ส่งผ่าน
ระบบ และส านักงาน
ยังไม่ได้รับ

ยังไม่เผยแพร่จนกว่าจะกดส่งรายงาน เมื่อกดส่ง
รายงานแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น 
“รอเผยแพร”่

ต้องการแก้ไขรายงานนี้ 
กดปุ่ม แก้ไข

ต้องการลบ
รายงานนี้ 
กดปุ่ม ลบ

-

2 รอเผยแพร่ รายงานนี้ได้ส่งผ่านระบบ 
ซึ่งส านักงานได้รับแล้ว

2.1 กดส่งก่อน 16.00 น.ของวันท าการ 
จะเผยแพร่ในวันท าการนั้น
2.2 กดส่งหลัง 16.00 น.ของวันท าการ 
หรือนอกวันท าการ จะเผยแพร่ในวันท าการถัดไป

ต้องการแก้ไขรายงานนี้
กดปุ่ม แก้ไข โดยระบบ
จะเปลี่ยนสถานะของ
รายงานนี้เป็น “แบบร่าง”
ซึ่งผู้รายงานสามารถแก้ไข
และกดส่งรายงานต่อ
ส านักงาน 

- ต้องการยกเลิกรายงานนี้ 
กดปุ่ม ยกเลิก ระบบ
จะลบรายงานนี้และ
ไม่เผยแพร่รายงานนี้
บน website ส านักงาน

3 เผยแพร่ รายงานนี้ได้ส่งผ่านระบบ 
ซึ่งส านักงานได้รับแล้ว

รายงานที่ส่งตามข้อ 2.1 จะเปลี่ยนสถานะเป็น
เผยแพร่หลังเวลา 16.00 น. ของวันท าการ
และจะเผยแพร่บน website ส านักงานหลังเวลา 
18.00 น. ของวันท าการ
รายงานท่ีส่งตามข้อ 2.2 จะเปลี่ยนสถานะเป็น
เผยแพร่หลังเวลา 16.00 น. ของวันท าการถัดไป
และจะเผยแพร่บน website ส านักงานหลังเวลา 
18.00 น. ของวันท าการถัดไป

ต้องการแก้ไขรายงานนี้
กดปุ่ม แก้ไข โดยระบบ
จะดึงข้อมูลเดิมและให้ท่าน
ปรับปรุงข้อมูล และภายหลัง
ท่ีกดส่งแล้ว ระบบจะเผยแพร่
ตามเวลาสถานะ
ของ “รอเผยแพร”่ 

- ต้องการยกเลิกรายงานนี้ 
กดปุ่ม ยกเลิก ระบบ
จะเผยแพร่บน website
ส านักงานตามเวลาสถานะ 
“รอเผยแพร”่ และระบุว่า 
“ผู้รายงานแจ้งยกเลิก”

* กรณีท่ีท่านกดปุ่ม “แก้ไข” เมื่อท่านแก้ไขเรียบร้อยและต้องการส่งข้อมูล ขอให้ท่านกดส่งด้วยทุกครั้ง



6262

1.ระบุชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการรายงาน

2.คลิก หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ

3.เลือกวันที่ได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์

4.ระบุจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจการ ก่อนได้มา/จ าหน่าย

5.ระบุจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจการ ณ วันที่ได้มา/จ าหน่าย

6.กด บันทึกและไปต่อ



6363

1.ระบุจ านวนหุ้นสามัญที่ถือก่อนการเปลี่ยนแปลง

ครั้งนี้ของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

ระบบจะค านวณจ านวนเสียงและร้อยละ

2.ระบุจ านวนหุ้นและจ านวนเสียง

ของหุ้นบุริมสิทธกิ่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

ของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี 

ระบบจะค านวณร้อยละ

3.กด บันทึกและไปต่อ



6464

1.เลือกวิธีการเปลี่ยนแปลงหุ้นสามัญ

ในช่อง “วิธีการ” ส่วนหุ้นบุริมสิทธิระบบ

จะ default ค่าเป็น “ไม่เปลี่ยนแปลง” “0”

หากไม่ถูกต้องขอให้ท่านแก้ไข

2.ระบุจ านวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลง

ครั้งนี้ของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(ถ้ามี) ระบบจะค านวณจ านวนเสียงและร้อยละ

3.ระบุจ านวนหุ้นและจ านวนเสียงของ

หุ้นบุริมสิทธิที่เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของผู้รายงานและ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ระบบจะค านวณร้อยละ

4.กด บันทึกและไปต่อ



6565

1.ระบบจะท าการค านวณข้อมูล

หลังการเปลี่ยนแปลง  

2.ผู้รายงานตรวจสอบความถูกต้อง

3.กด บันทึกและไปต่อ



6666

ระบบจะแสดงขั้นตอนนี้ 

เมื่อผู้รายงานได้หุ้นเพิ่ม

1.ระบุวิธีการที่เกิดรายการ

2.กด บันทึกและไปต่อ



6767

ระบบจะแสดงขั้นตอนนี้ 

เมื่อผู้รายงานมีหุ้นลดลง

1.ระบุวิธีการที่เกิดรายการ

2.กด บันทึกและไปต่อ



6868

ระบบจะแสดงขั้นตอนนี้ 

เมื่อผู้รายงานได้หุ้นเพิ่ม

1.ระบุราคาที่ท่านหรือบุคคล

ที่เกี่ยวข้องได้มาสูงสุดในช่วง 90 วัน

2.ระบุวันที่ได้มาของราคาตามข้อ 1

3.กด บันทึกและไปต่อ



6969

1.กรณีที่เป็นการจ าหน่าย

- กด บันทึกและไปต่อ 

2.กรณีที่เป็นการได้มา

2.1 อันไม่เป็นผลให้ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

- กด บันทึกและไปต่อ

2.2 อันเป็นผลให้ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

- ระบุวิธีการ

- กด บันทึกและไปต่อ 



7070

1.ระบบจะดึงข้อมูลผู้ติดต่อ 

โดยดึงข้อมูลของผู้ register หากท่าน

ต้องการเปลี่ยนแปลงขอให้แก้ไข

2.หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อ ขอให้กด เพ่ิม

3.กด บันทึกและไปต่อ

กรณีที่ท่านต้องส่งแบบรายงานต่อ

ส านักงานเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้กด EN 

เปลี่ยนภาษาที่หน้านี้เป็นภาษาอังกฤษ



7171

1.ตรวจสอบความถูกต้อง

2.หากต้องการพิมพ์ PDF

ขอให้คลิก PDF

3.คลิก รับรองข้อมูล 

(ตามกรอบสีแดง)

4.กด ส่งแบบรายงาน



7272

กรณีผู้มีหน้าที่รายงาน register
ในนามบุคคลระบบจะแสดงชื่อ
ของผู้มีหน้าที่รายงานไว้ที่หน้า
รับรองความถูกต้องของรายงาน 

กรณีผู้มีหน้าที่รายงาน register
ในนามนิติบุคคลระบบจะแสดง
ชื่อของนิติบุคคลที่มีหน้าที่
รายงานไว้ที่หน้ารับรอง
ความถูกต้องของรายงาน 



7373

ท่านจะได้รับข้อความ 

“ส านักงานได้รับข้อมูล

แบบรายงานครบถ้วนแล้ว”



7474

6.3 วิธีการรายงาน 246-2 online

รายงานการได้มาหลักทรัพย์แปลงสภาพ



7575

1.ระบุ E-mail ที่ท่านระบุใน register

2.ระบุ Password

3.กด Login



7676

กรณีรายงานในนามนิติบุคคล

1. ขอให้เลือกชื่อบริษัท จากช่องเลือกบริษัท

ที่จะท างาน

2. กด นิติบุคคล

กรณีรายงานในนามบุคคล 

ระบบจะไม่แสดงหน้าจอนี้



7777

กรณีที่ต้องการสร้างรายงานใหม่ ขอให้ท่านเลือกที่เมนูด้านขวามือ เลือก “รายงานการได้มาหลักทรัพย์แปลงสภาพ”

กรณีที่ต้องการแก้ไข ลบ ยกเลิก รายงานเดิมที่เคยสร้างไว้แล้ว ดูวิธีการในหน้าถัดไป



7878

ดูความหมายของแต่ละสถานะในหน้าถัดไป



7979

ความหมายของแต่ละสถานะ
ล าดับ สถานะ ความหมายของสถานะ การเผยแพร่ ความหมายของ

ปุ่ม “แก้ไข*”
ความหมายของปุ่ม 

“ลบ”
ความหมายของ
ปุ่ม “ยกเลิก”

1 แบบร่าง รายงานนี้ยังไม่ส่งผ่าน
ระบบ และส านักงาน
ยังไม่ได้รับ

ยังไม่เผยแพร่จนกว่าจะกดส่งรายงาน เมื่อกดส่ง
รายงานแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น 
“รอเผยแพร”่

ต้องการแก้ไขรายงานนี้ 
กดปุ่ม แก้ไข

ต้องการลบ
รายงานนี้ 
กดปุ่ม ลบ

-

2 รอเผยแพร่ รายงานนี้ได้ส่งผ่านระบบ 
ซึ่งส านักงานได้รับแล้ว

2.1 กดส่งก่อน 16.00 น.ของวันท าการ 
จะเผยแพร่ในวันท าการนั้น
2.2 กดส่งหลัง 16.00 น.ของวันท าการ 
หรือนอกวันท าการ จะเผยแพร่ในวันท าการถัดไป

ต้องการแก้ไขรายงานนี้
กดปุ่ม แก้ไข โดยระบบ
จะเปลี่ยนสถานะของ
รายงานนี้เป็น “แบบร่าง”
ซึ่งผู้รายงานสามารถแก้ไข
และกดส่งรายงานต่อ
ส านักงาน 

- ต้องการยกเลิกรายงานนี้ 
กดปุ่ม ยกเลิก ระบบ
จะลบรายงานนี้และ
ไม่เผยแพร่รายงานนี้
บน website ส านักงาน

3 เผยแพร่ รายงานนี้ได้ส่งผ่านระบบ 
ซึ่งส านักงานได้รับแล้ว

รายงานที่ส่งตามข้อ 2.1 จะเปลี่ยนสถานะเป็น
เผยแพร่หลังเวลา 16.00 น. ของวันท าการ
และจะเผยแพร่บน website ส านักงานหลังเวลา 
18.00 น. ของวันท าการ
รายงานท่ีส่งตามข้อ 2.2 จะเปลี่ยนสถานะเป็น
เผยแพร่หลังเวลา 16.00 น. ของวันท าการถัดไป
และจะเผยแพร่บน website ส านักงานหลังเวลา 
18.00 น. ของวันท าการถัดไป

ต้องการแก้ไขรายงานนี้
กดปุ่ม แก้ไข โดยระบบ
จะดึงข้อมูลเดิมและให้ท่าน
ปรับปรุงข้อมูล และภายหลัง
ท่ีกดส่งแล้ว ระบบจะเผยแพร่
ตามเวลาสถานะ
ของ “รอเผยแพร”่ 

- ต้องการยกเลิกรายงานนี้ 
กดปุ่ม ยกเลิก ระบบ
จะเผยแพร่บน website
ส านักงานตามเวลาสถานะ 
“รอเผยแพร”่ และระบุว่า 
“ผู้รายงานแจ้งยกเลิก”

* กรณีท่ีท่านกดปุ่ม “แก้ไข” เมื่อท่านแก้ไขเรียบร้อยและต้องการส่งข้อมูล ขอให้ท่านกดส่งด้วยทุกครั้ง



8080

1.ระบุชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการรายงาน

2.คลิก หลักทรัพย์แปลงสภาพ 

3.เลือกหลักทรัพย์ท่ีท ารายการในครั้งนี้ 

4.เลือกวันที่ได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์

5.ระบุจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

กิจการ ก่อนได้มา/จ าหน่าย

6.ระบุจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

กิจการ ณ วันที่ได้มา/จ าหน่าย

7.กด บันทึกและไปต่อ



8181

1.ระบุจ านวนหน่วย และจ านวนเสียง

ของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือ

ก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของผู้รายงาน

และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ระบบ

จะค านวณร้อยละ

2.กด บันทึกและไปต่อ



8282

1.เลือกวิธีการเปลี่ยนแปลงของ

หลักทรัพย์แปลงสภาพ ในช่อง “วิธีการ” 

2.ระบุจ านวนหน่วย และจ านวนเสียง

ของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เปลี่ยนแปลง

ครั้งนี้ของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(ถ้ามี) ระบบจะค านวณร้อยละ

3.กด บันทึกและไปต่อ



8383

1.ระบบจะท าการค านวณข้อมูล

หลังการเปลี่ยนแปลง  

2.ผู้รายงานตรวจสอบความถูกต้อง

3.กด บันทึกและไปต่อ



8484

ระบบจะแสดงขั้นตอนนี้ 

เมื่อผู้รายงานได้หลักทรัพย์เพิ่ม

1.ระบุวิธีการที่เกิดรายการ

2.กด บันทึกและไปต่อ



8585

ระบบจะแสดงขั้นตอนนี้ 

เมื่อผู้รายงานมีหลักทรัพย์ลดลง

1.ระบุวิธีการที่เกิดรายการ

2.กด บันทึกและไปต่อ



8686

ระบบจะแสดงขั้นตอนนี้ 

เมื่อผู้รายงานได้หลักทรัพย์เพ่ิม

1.ระบุราคาที่ท่านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ได้มาสูงสุดในช่วง 90 วัน

2.ระบุวันที่ได้มาของราคา ตามข้อ 1

3.กด บันทึกและไปต่อ



8787

1.กรณีที่เป็นการจ าหน่าย

- กด บันทึกและไปต่อ 

2.กรณีที่เป็นการได้มา

2.1 อันไม่เป็นผลให้ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

- กด บันทึกและไปต่อ

2.2 อันเป็นผลให้ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

- ระบุวิธีการ

- กด บันทึกและไปต่อ 



8888

1.ระบบจะดึงข้อมูลผู้ติดต่อ 

โดยดึงข้อมูลของผู้ register 

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง

ขอให้แก้ไข

2.หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อ 

ขอให้กด เพิ่ม

3.กด บันทึกและไปต่อ

กรณีที่ท่านต้องส่งแบบรายงาน

ต่อส านักงานเป็นภาษาอังกฤษ 

ขอให้กด EN เปลี่ยนภาษา

ที่หน้านี้เป็นภาษาอังกฤษ
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1.ตรวจสอบความถูกต้อง

2.หากต้องการพิมพ์ PDF

ขอให้คลิก PDF

3.คลิก รับรองข้อมูล 

(ตามกรอบสีแดง)

4.กด ส่งแบบรายงาน
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กรณีผู้มีหน้าที่รายงาน 
register ในนามบุคคลระบบ
จะแสดงชื่อของ
ผู้มีหน้าที่รายงานไว้ที่หน้า
รับรองความถูกต้องของ
รายงาน 

กรณีผู้มีหน้าที่รายงาน register
ในนามนิติบุคคลระบบจะแสดง
ชื่อของนิติบุคคลที่มีหน้าที่
รายงานไว้ที่หน้ารับรอง
ความถูกต้องของรายงาน 
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ท่านจะได้รับข้อความ 

“ส านักงานได้รับข้อมูล

แบบรายงานครบถ้วนแล้ว”
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6.4 วิธีการรายงาน 246-2 online

รายงานการเริ่มต้นหรือสิ้นสุด concert party

ก่อนท ารายการนี้ ท่านจะต้องปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อน 
ดูวิธีการปรับปรุงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้า 30 
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1.ระบุ E-mail ที่ท่านระบุใน register

2.ระบุ Password

3.กด Login
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กรณีรายงานในนามนิติบุคคล

1. ขอให้เลือกชื่อบริษัท จากช่องเลือกบริษัท

ที่จะท างาน

2. กด นิติบุคคล

กรณีรายงานในนามบุคคล ระบบ

จะไม่แสดงหน้าจอนี้
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กรณีที่ต้องการสร้างรายงานใหม่ ขอให้ท่านเลือกที่เมนูด้านขวามือ เลือก “รายงานการเริ่มต้นหรือส้ินสุด concert party”

กรณีที่ต้องการแก้ไข ลบ ยกเลิก รายงานเดิมที่เคยสร้างไว้แล้ว ดูวิธีการในหน้าถัดไป
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ดูความหมายของแต่ละสถานะในหน้าถัดไป
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ความหมายของแต่ละสถานะ
ล าดับ สถานะ ความหมายของสถานะ การเผยแพร่ ความหมายของ

ปุ่ม “แก้ไข*”
ความหมายของปุ่ม 

“ลบ”
ความหมายของ
ปุ่ม “ยกเลิก”

1 แบบร่าง รายงานนี้ยังไม่ส่งผ่าน
ระบบ และส านักงาน
ยังไม่ได้รับ

ยังไม่เผยแพร่จนกว่าจะกดส่งรายงาน เมื่อกดส่ง
รายงานแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น 
“รอเผยแพร”่

ต้องการแก้ไขรายงานนี้ 
กดปุ่ม แก้ไข

ต้องการลบ
รายงานนี้ 
กดปุ่ม ลบ

-

2 รอเผยแพร่ รายงานนี้ได้ส่งผ่านระบบ 
ซึ่งส านักงานได้รับแล้ว

2.1 กดส่งก่อน 16.00 น.ของวันท าการ 
จะเผยแพร่ในวันท าการนั้น
2.2 กดส่งหลัง 16.00 น.ของวันท าการ 
หรือนอกวันท าการ จะเผยแพร่ในวันท าการถัดไป

ต้องการแก้ไขรายงานนี้
กดปุ่ม แก้ไข โดยระบบ
จะเปลี่ยนสถานะของ
รายงานนี้เป็น “แบบร่าง”
ซึ่งผู้รายงานสามารถแก้ไข
และกดส่งรายงานต่อ
ส านักงาน 

- ต้องการยกเลิกรายงานนี้ 
กดปุ่ม ยกเลิก ระบบ
จะลบรายงานนี้และ
ไม่เผยแพร่รายงานนี้
บน website ส านักงาน

3 เผยแพร่ รายงานนี้ได้ส่งผ่านระบบ 
ซึ่งส านักงานได้รับแล้ว

รายงานที่ส่งตามข้อ 2.1 จะเปลี่ยนสถานะเป็น
เผยแพร่หลังเวลา 16.00 น. ของวันท าการ
และจะเผยแพร่บน website ส านักงานหลังเวลา 
18.00 น. ของวันท าการ
รายงานท่ีส่งตามข้อ 2.2 จะเปลี่ยนสถานะเป็น
เผยแพร่หลังเวลา 16.00 น. ของวันท าการถัดไป
และจะเผยแพร่บน website ส านักงานหลังเวลา 
18.00 น. ของวันท าการถัดไป

ต้องการแก้ไขรายงานนี้
กดปุ่ม แก้ไข โดยระบบ
จะดึงข้อมูลเดิมและให้ท่าน
ปรับปรุงข้อมูล และภายหลัง
ท่ีกดส่งแล้ว ระบบจะเผยแพร่
ตามเวลาสถานะ
ของ “รอเผยแพร”่ 

- ต้องการยกเลิกรายงานนี้ 
กดปุ่ม ยกเลิก ระบบ
จะเผยแพร่บน website
ส านักงานตามเวลาสถานะ 
“รอเผยแพร”่ และระบุว่า 
“ผู้รายงานแจ้งยกเลิก”

* กรณีท่ีท่านกดปุ่ม “แก้ไข” เมื่อท่านแก้ไขเรียบร้อยและต้องการส่งข้อมูล ขอให้ท่านกดส่งด้วยทุกครั้ง
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1.ระบุชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการรายงาน

2.คลิก หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ 

หรือ หลักทรัพย์แปลงสภาพ

3.เลือกวิธีการ

4.ระบุวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด concert party 

5.ระบุจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจการ ณ วันที่ได้มา/สิ้นสุด 

concert party 

6.กด บันทึกและไปต่อ
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ระบบจะดึงชื่อของ concert party ทั้งหมด

มาแสดงที่หน้านี้ 

หากไม่ถูกต้อง แก้ไขข้อมูลในเมนู 

“ปรับปรุงรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง” 

ดูวิธีการได้ทีห่น้า 30 และสร้างรายงานใหม่ 

(ไม่สามารถใช้รายงานเดิมได้)

หากถูกต้อง กด บันทึกและไปต่อ
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1.ระบุจ านวนหุ้นของหุ้นสามัญที่ถือในครั้งนี้ของ

ผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ระบบจะค านวณ

จ านวนเสียงและร้อยละ

2.ระบุจ านวนหุ้นและจ านวนเสียงของหุ้นบุริมสิทธิ

ที่ถือในครั้งนี้ของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ระบบจะค านวณร้อยละ 

3.กด บันทึกและไปต่อ

(กรณีเป็นหลักทรัพย์แปลงสภาพให้ระบุตามข้อ 2)



101101

1.กรณีที่เป็นสิ้นสุด concert party

- กด บันทึกและไปต่อ

2.กรณีที่เป็นการได้มา concert party

2.1 อันไม่เป็นผลให้ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

- กด บันทึกและไปต่อ

2.2 อันเป็นผลให้ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

- ระบุวิธีการ

- กด บันทึกและไปต่อ 
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1.ระบบจะดึงข้อมูลผู้ติดต่อ 

โดยดึงข้อมูลของผู้ register 

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงขอให้แก้ไข

2.หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อ 

ขอให้กด เพ่ิม

3.กด บันทึกและไปต่อ

กรณีที่ท่านต้องส่งแบบรายงาน

ต่อส านักงานเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้กด EN 

เปลี่ยนภาษาที่หน้านี้เป็นภาษาอังกฤษ
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1.ตรวจสอบความถูกต้อง

2.หากต้องการพิมพ์ PDF

ขอให้คลิก PDF

3.แนบ file PDF ที่มีข้อมูลและ

การลงลายมือชื่อของ

concert party ทุกราย และ

คลิก “ค้นหาไฟล”์ เลือกไฟล์

4.คลิก รับรองข้อมูล 

(ตามกรอบสีแดง)

5.กด ส่งแบบรายงาน
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ระบบจะแสดงชื่อของ
concert party ทุกราย



105105

ท่านจะได้รับข้อความ 

“ส านักงานได้รับข้อมูล

แบบรายงานครบถ้วนแล้ว”
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6.5 วิธีการรายงาน 246-2 online

รายงานการได้มา/สิ้นสุด นิติบุคคลตามมาตรา 258

ก่อนท ารายการนี้ ท่านจะต้องปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อน 
ดูวิธีการปรับปรุงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้า 30 
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1.ระบุ E-mail ที่ท่านระบุใน register

2.ระบุ Password

3.กด Login
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กรณีรายงานในนามนิติบุคคล

1. ขอให้เลือกชื่อบริษัท จากช่องเลือกบริษัทที่จะ

ท างาน

2. กด นิติบุคคล

กรณีรายงานในนามบุคคล ระบบจะไม่แสดงหน้าจอนี้
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กรณีที่ต้องการสร้างรายงานใหม่ ขอให้ท่านเลือกที่เมนูด้านขวามือ เลือก “รายงานการได้มา/สิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258”

กรณีที่ต้องการแก้ไข ลบ ยกเลิก รายงานเดิมที่เคยสร้างไว้แล้ว ดูวิธีการในหน้าถัดไป
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ดูความหมายของแต่ละสถานะในหน้าถัดไป
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ความหมายของแต่ละสถานะ
ล าดับ สถานะ ความหมายของสถานะ การเผยแพร่ ความหมายของ

ปุ่ม “แก้ไข*”
ความหมายของปุ่ม 

“ลบ”
ความหมายของ
ปุ่ม “ยกเลิก”

1 แบบร่าง รายงานนี้ยังไม่ส่งผ่าน
ระบบ และส านักงาน
ยังไม่ได้รับ

ยังไม่เผยแพร่จนกว่าจะกดส่งรายงาน เมื่อกดส่ง
รายงานแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น 
“รอเผยแพร”่

ต้องการแก้ไขรายงานนี้ 
กดปุ่ม แก้ไข

ต้องการลบ
รายงานนี้ 
กดปุ่ม ลบ

-

2 รอเผยแพร่ รายงานนี้ได้ส่งผ่านระบบ 
ซึ่งส านักงานได้รับแล้ว

2.1 กดส่งก่อน 16.00 น.ของวันท าการ 
จะเผยแพร่ในวันท าการนั้น
2.2 กดส่งหลัง 16.00 น.ของวันท าการ 
หรือนอกวันท าการ จะเผยแพร่ในวันท าการถัดไป

ต้องการแก้ไขรายงานนี้
กดปุ่ม แก้ไข โดยระบบ
จะเปลี่ยนสถานะของ
รายงานนี้เป็น “แบบร่าง”
ซึ่งผู้รายงานสามารถแก้ไข
และกดส่งรายงานต่อ
ส านักงาน 

- ต้องการยกเลิกรายงานนี้ 
กดปุ่ม ยกเลิก ระบบ
จะลบรายงานนี้และ
ไม่เผยแพร่รายงานนี้
บน website ส านักงาน

3 เผยแพร่ รายงานนี้ได้ส่งผ่านระบบ 
ซึ่งส านักงานได้รับแล้ว

รายงานที่ส่งตามข้อ 2.1 จะเปลี่ยนสถานะเป็น
เผยแพร่หลังเวลา 16.00 น. ของวันท าการ
และจะเผยแพร่บน website ส านักงานหลังเวลา 
18.00 น. ของวันท าการ
รายงานท่ีส่งตามข้อ 2.2 จะเปลี่ยนสถานะเป็น
เผยแพร่หลังเวลา 16.00 น. ของวันท าการถัดไป
และจะเผยแพร่บน website ส านักงานหลังเวลา 
18.00 น. ของวันท าการถัดไป

ต้องการแก้ไขรายงานนี้
กดปุ่ม แก้ไข โดยระบบ
จะดึงข้อมูลเดิมและให้ท่าน
ปรับปรุงข้อมูล และภายหลัง
ท่ีกดส่งแล้ว ระบบจะเผยแพร่
ตามเวลาสถานะ
ของ “รอเผยแพร”่ 

- ต้องการยกเลิกรายงานนี้ 
กดปุ่ม ยกเลิก ระบบ
จะเผยแพร่บน website
ส านักงานตามเวลาสถานะ 
“รอเผยแพร”่ และระบุว่า 
“ผู้รายงานแจ้งยกเลิก”

* กรณีท่ีท่านกดปุ่ม “แก้ไข” เมื่อท่านแก้ไขเรียบร้อยและต้องการส่งข้อมูล ขอให้ท่านกดส่งด้วยทุกครั้ง
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1.ระบุชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการรายงาน

2.คลิก หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ หรือ 

หลักทรัพย์แปลงสภาพ

3.เลือกวิธีการ

4.ระบุวันที่ได้มา/สิ้นสุด นิติบุคคลตามมาตรา 258

5.ระบุจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจการ ณ วันที่ได้มา/สิ้นสุดนิติบุคคล

ตามมาตรา 258

6.กด บันทึกและไปต่อ
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ระบบจะดึงชื่อของ นิติบุคคลตามมาตรา 258

มาแสดงที่หน้านี้ 

หากไม่ถูกต้อง แก้ไขข้อมูลในเมนู “ปรับปรุง

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง” 

ดูวิธีการได้ทีห่น้าที่ 30 และสร้างรายงานใหม่ 

(ไม่สามารถใช้รายงานเดิมได้)

หากถูกต้อง 

1.คลิกเลือกนิติบุคคลที่ท่านได้มา/สิ้นสุด 

ตามมาตรา  258

2.กด บันทึกและไปต่อ



114114

1.ระบุจ านวนหุ้นของหุ้นสามัญที่ถือในครั้งนี้ของ

ผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ระบบจะค านวณ

จ านวนเสียงและร้อยละ

2.ระบุจ านวนหุ้นและจ านวนเสียงของหุ้นบุริมสิทธิ

ที่ถือของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ระบบ

จะค านวณร้อยละ 

3.กด บันทึกและไปต่อ

(กรณีเป็นหลักทรัพย์แปลงสภาพให้ระบุตามข้อ 2)
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1.กรณีเป็นการรายงานสิ้นสุด

นิติบุคคลตามมาตรา 258

- กด บันทึกและไปต่อ

2.กรณีที่เป็นการรายงานการได้มา

นิติบุคคลตามมาตรา 258

2.1 อันไม่มีผลให้มีหน้าที่ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์

- กด บันทึกและไปต่อ

2.2 อันเป็นผลให้มีหน้าที่ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์

- ระบุวิธีการ

- กด บันทึกและไปต่อ 
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1.ระบบจะดึงข้อมูลผู้ติดต่อ 

โดยดึงข้อมูลของผู้ register 

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงขอให้แก้ไข

2.หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อ 

ขอให้กด เพ่ิม

3.กด บันทึกและไปต่อ

กรณีที่ท่านต้องส่งแบบรายงาน

ต่อส านักงานเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้กด 

EN เปลี่ยนภาษาที่หน้านี้เป็น

ภาษาอังกฤษ



117117

1.ตรวจสอบความถูกต้อง

2.หากต้องการพิมพ์ PDF

ขอให้คลิก PDF

3.กรณีที่โครงสร้างการถือหุ้นซับซ้อน 

ขอให้แนบ file

โดยคลิก “ค้นหาไฟล์” และ

เลือกไฟล์

4.คลิก รับรองข้อมูล 

(ตามกรอบสีแดง)

5.กด ส่งแบบรายงาน
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กรณีผู้มีหน้าที่รายงาน 
register ในนามบุคคลระบบ
จะแสดงชื่อของ
ผู้มีหน้าที่รายงานไว้ที่หน้า
รับรองความถูกต้องของ
รายงาน 

กรณีผู้มีหน้าที่รายงาน register
ในนามนิติบุคคลระบบจะแสดง
ชื่อของนิติบุคคลที่มีหน้าที่
รายงานไว้ที่หน้ารับรอง
ความถูกต้องของรายงาน 
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ท่านจะได้รับข้อความ 

“ส านักงานได้รับข้อมูล

แบบรายงานครบถ้วนแล้ว”
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6.6 วิธีการรายงาน 246-2 online
รายงานการได้มา Chain principle
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1.ระบุ E-mail ที่ท่านระบุใน register

2.ระบุ Password

3.กด Login
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กรณีรายงานในนามนิติบุคคล

1. ขอให้เลือกชื่อบริษัท จากช่องเลือกบริษัท

ที่จะท างาน

2. กด นิติบุคคล

กรณีรายงานในนามบุคคล ระบบจะไม่แสดงหน้าจอนี้
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กรณีที่ต้องการสร้างรายงานใหม่ ขอให้ท่านเลือกที่เมนูด้านขวามือ เลือก “รายงานการได้มา Chain Principle”

กรณีที่ต้องการแก้ไข ลบ ยกเลิก รายงานเดิมที่เคยสร้างไว้แล้ว ดูวิธีการในหน้าถัดไป
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ดูความหมายของแต่ละสถานะในหน้าถัดไป
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ความหมายของแต่ละสถานะ
ล าดับ สถานะ ความหมายของสถานะ การเผยแพร่ ความหมายของ

ปุ่ม “แก้ไข*”
ความหมายของปุ่ม 

“ลบ”
ความหมายของ
ปุ่ม “ยกเลิก”

1 แบบร่าง รายงานนี้ยังไม่ส่งผ่าน
ระบบ และส านักงาน
ยังไม่ได้รับ

ยังไม่เผยแพร่จนกว่าจะกดส่งรายงาน เมื่อกดส่ง
รายงานแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น 
“รอเผยแพร”่

ต้องการแก้ไขรายงานนี้ 
กดปุ่ม แก้ไข

ต้องการลบ
รายงานนี้ 
กดปุ่ม ลบ

-

2 รอเผยแพร่ รายงานนี้ได้ส่งผ่านระบบ 
ซึ่งส านักงานได้รับแล้ว

2.1 กดส่งก่อน 16.00 น.ของวันท าการ 
จะเผยแพร่ในวันท าการนั้น
2.2 กดส่งหลัง 16.00 น.ของวันท าการ 
หรือนอกวันท าการ จะเผยแพร่ในวันท าการถัดไป

ต้องการแก้ไขรายงานนี้
กดปุ่ม แก้ไข โดยระบบ
จะเปลี่ยนสถานะของ
รายงานนี้เป็น “แบบร่าง”
ซึ่งผู้รายงานสามารถแก้ไข
และกดส่งรายงานต่อ
ส านักงาน 

- ต้องการยกเลิกรายงานนี้ 
กดปุ่ม ยกเลิก ระบบ
จะลบรายงานนี้และ
ไม่เผยแพร่รายงานนี้
บน website ส านักงาน

3 เผยแพร่ รายงานนี้ได้ส่งผ่านระบบ 
ซึ่งส านักงานได้รับแล้ว

รายงานที่ส่งตามข้อ 2.1 จะเปลี่ยนสถานะเป็น
เผยแพร่หลังเวลา 16.00 น. ของวันท าการ
และจะเผยแพร่บน website ส านักงานหลังเวลา 
18.00 น. ของวันท าการ
รายงานท่ีส่งตามข้อ 2.2 จะเปลี่ยนสถานะเป็น
เผยแพร่หลังเวลา 16.00 น. ของวันท าการถัดไป
และจะเผยแพร่บน website ส านักงานหลังเวลา 
18.00 น. ของวันท าการถัดไป

ต้องการแก้ไขรายงานนี้
กดปุ่ม แก้ไข โดยระบบ
จะดึงข้อมูลเดิมและให้ท่าน
ปรับปรุงข้อมูล และภายหลัง
ท่ีกดส่งแล้ว ระบบจะเผยแพร่
ตามเวลาสถานะ
ของ “รอเผยแพร”่ 

- ต้องการยกเลิกรายงานนี้ 
กดปุ่ม ยกเลิก ระบบ
จะเผยแพร่บน website
ส านักงานตามเวลาสถานะ 
“รอเผยแพร”่ และระบุว่า 
“ผู้รายงานแจ้งยกเลิก”

* กรณีท่ีท่านกดปุ่ม “แก้ไข” เมื่อท่านแก้ไขเรียบร้อยและต้องการส่งข้อมูล ขอให้ท่านกดส่งด้วยทุกครั้ง
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1.เพิ่มชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน

กด “+เพิ่ม”
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กรณีเลือกบุคคลธรรมดา

1.เลือกประเภทบัตร

-สัญชาติไทย เลือกบัตรประชาชน

-ไม่ใช่สัญชาติไทย เลือก passport

2.ระบุรายละเอียด

3.กด “เพิ่ม” เพื่อบันทึกข้อมูล
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กรณีเลือกนิติบุคคล

1.ระบบจะให้ท่านค้นหาจากฐานข้อมูลของส านักงาน 

2.ระบุชื่อนิติบุคคลที่ต้องการค้นหา

3.กด “ค้นหา” 

4.เลือกชื่อจากช่องเลือกนิติบุคคล

5.กรณีไม่พบชื่อนิติบุคคลที่ค้นหา

ขอให้กด “ระบุเอง” และระบุรายละเอียด

6.กด เพิ่ม เพื่อบันทึกข้อมูล
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1.กรอกข้อมูลทั้งหมดในระบบ

2.แนบไฟล์แบบรายงาน 246-2 ที่กรอกข้อมูล

ส่งเข้าระบบ

3.กด ส่งแบบรายงาน
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กรณีมีข้อสงสัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี

วิธีการ register online หรือการกรอกระบบ 246 online
โทรศัพท์ 0-2033-9999 ต่อ helpdesk หรือโทร. 1207 กด 3
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e-mail : helpdesk@sec.or.th
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