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คู่มือการใช้งาน

ระบบ 246-2 online

ฉบับทดลองก่อนเปิดใช้งานจริง

update 9 เมษายน 2562
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ขั้นตอนที่ 3

วิธีการรายงาน 246-2 online
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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 ระบบจะไม่

แสดงหน้าจอนี้
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กรณีที่ต้องการสร้างรายงานใหม่ ขอให้ท่านเลือกที่เมนูด้านขวามือ

กรณีท่ีต้องการแก้ไขรายงานเดิมที่เคยสร้างไว้แล้วดูวิธีการในหน้าถัดไป
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ดูความหมายของแต่ละสถานะในหน้าถัดไป
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ความหมายของแต่ละสถานะ
ล าดับ สถานะ ความหมายของสถานะ การเผยแพร่ ความหมายของ

ปุ่ม “แก้ไข”

ความหมายของ

ปุ่ม “ลบ”

ความหมายของ

ปุ่ม “ยกเลกิ”

1 แบบร่าง รายงานนี้ยังไม่ส่งผ่าน

ระบบ และส านักงาน

ยังไม่ได้รับ

ยังไม่เผยแพร่จนกว่าจะกดส่งรายงาน เมื่อกด

ส่งรายงานแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น “รอ

เผยแพร่”

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 หรือ

นอกวันท าการ จะเผยแพร่ในวันท าการถัดไป

ต้องการแก้ไขรายงานน้ี

กดปุ่ม แก้ไข โดยระบบ

จะเปลี่ยนสถานะของ

รายงานนี้เป็น “แบบร่าง”

ซึ่งผู้รายงานสามารถแก้ไข

และกดส่งรายงานต่อ

ส านักงาน 

- ต้องการยกเลิกรายงานนี ้

กดปุ่ม ยกเลิก ระบบ

จะลบรายงานนี้และ

ไม่เผยแพร่รายงานนี้

บน website ส านักงาน

3 เผยแพร่ รายงานนี้ได้ส่งผ่านระบบ 

ซึ่งส านักงานได้รับแล้ว

รายงานที่ส่งตามข้อ 2.1 จะเปลี่ยนสถานะเป็น

เผยแพร่หลังเวลา 16.00 น. และจะเผยแพร่

บน website ส านักงานหลังเวลา 18.00 น. 

เป็นต้นไป

ต้องการแก้ไขรายงานนี้

กดปุ่ม แก้ไข โดยระบบ

จะดึงข้อมูลเดิมและให้ท่าน

ปรับปรุงข้อมูล และภายหลัง

ท่ีกดส่งแล้ว ระบบจะ

เผยแพร่ตามเวลาสถานะ

ของ “รอเผยแพร”่ 

- ต้องการยกเลิกรายงานนี ้

กดปุ่ม ยกเลิก ระบบ

จะเผยแพร่บน website

ส านักงานตามเวลา

สถานะ “รอเผยแพร่” 

และระบุว่า “ผู้รายงาน

แจ้งยกเลิก”
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เลือกประเภทที่ต้องการรายงาน

1. กรณีซื้อ ขาย โอน รับโอน หุ้น (ยกเว้นการได้มาหุ้นเพิ่มทุน) เลือก “รายงานการไดม้า/จ าหน่าย หุ้น (หุ้นเดิม) และดูวิธีการรายงานในหน้าถัดไป

2. กรณีอื่นที่ไม่ใช่ตามขอ้ 1 : ดูวิธีการรายงานในหน้า 22
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1.ระบุชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการ

รายงาน

2.เลือกวันท่ีได้มาหรือจ าหน่าย

หลักทรัพย์

3.ระบบจะดึงจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จากระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.กด บันทึกและไปต่อ
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1.ระบุจ านวนหุ้นสามัญที่ถือ

ก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

ของผู้รายงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

(ถ้ามี) ระบบจะค านวณจ านวนเสียง

และร้อยละ

2.ระบุจ านวนหุ้นและจ านวนเสียง

ของหุ้นบุริมสิทธิก่อนการ

เปล่ียนแปลงครั้งนี้ของผู้รายงาน

และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ระบบ

จะค านวณร้อยละ

3.กด บันทึกและไปต่อ
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1.เลือกวิธีการเปลี่ยนแปลงหุ้นสามัญ

ในช่อง “โปรดเลือก” ส่วนหุ้นบุริมสิทธิระบบ

จะ default ค่าเป็น “ไม่เปลี่ยนแปลง” “0”

หากไม่ถูกต้องขอให้ท่านแก้ไข

2.ระบุจ านวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลง

ครั้งนี้ของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(ถ้ามี) ระบบจะค านวณจ านวนเสียงและ

ร้อยละ

3.ระบุจ านวนหุ้นและจ านวนเสียงของ

หุ้นบุริมสิทธิที่เปลี่ยนแปลงครั้งนี้

ของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

ระบบจะค านวณร้อยละ

4.กด บันทึกและไปต่อ
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1.ระบบจะท าการค านวณข้อมูล

หลังการเปล่ียนแปลง  

2.ผู้รายงานตรวจสอบ

ความถูกต้อง

3.กด บันทึกและไปต่อ
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ระบบจะแสดงขั้นตอนนี้ 

เมื่อผู้รายงานได้หุ้นเพิ่ม

1.ระบุวิธีการท่ีเกิดรายการ

2.กด บันทึกและไปต่อ
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ระบบจะแสดงขั้นตอนนี้ 

เมื่อผู้รายงานมีหุ้นลดลง

1.ระบุวิธีการที่เกิดรายการ

2.กด บันทึกและไปต่อ
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เนื่องจากอยู่ระหว่างพัฒนา

ระบบของผู้รายงานถือ NVDR

ดังนั้น จึงขอให้คลิก บันทึก

และไปต่อเพื่อท ารายงานต่อไป
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ระบบจะแสดงขั้นตอนนี้ 

เมื่อผู้รายงานได้หุ้นเพิ่ม

1.ระบุราคาท่ีท่านหรือบุคคล

ที่เกี่ยวข้องได้มาสูงสุดในช่วง 

90 วัน

2.ระบุวันที่ได้มาของราคา

ตามข้อ 1

3.กด บันทึกและไปต่อ
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ระบบจะแสดงขั้นตอนนี้

เมื่อผู้รายงานได้หุ้นเพิ่ม 

ถึงหรือผ่าน Tigger Tender

(25 50 หรือ 75%)

1.ระบุวิธีการ

2.กด บันทึกและไปต่อ 
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1.ระบบจะดึงขอ้มูลผู้ตดิตอ่ 

โดยดึงข้อมูลของผู้ register 

หากท่านต้องการเปลีย่นแปลง

ขอให้แก้ไข

2.หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อ 

ขอให้กด เพิ่ม

3.กด บันทึกและไปต่อ

กรณีที่ท่านตอ้งส่งแบบรายงาน

ต่อส านักงานเป็นภาษาอังกฤษ 

ขอให้กด EN เปลี่ยนภาษา

ที่หน้านี้เป็นภาษาอังกฤษ



19
19

1.ตรวจสอบความถูกต้อง

2.หากต้องการพิมพ์ PDF

ขอให้คลิก PDF

3.คลิก รับรองข้อมูล 

(ตามกรอบสีแดง)

4.กด ส่งแบบรายงาน

ภายหลังส านักงานเปิดระบบ

ให้รายงานจริง ท่านจะได้รับ

SMS แจ้งยืนยันการส่ง

รายงานต่อส านักงาน
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กรณีผู้มีหน้าที่รายงาน 

register ในนามบุคคล

ระบบจะแสดงชื่อของ

ผู้มีหน้าที่รายงานไว้ที่

หน้ารับรองความถูกต้อง

ของรายงาน 

กรณีผู้มีหน้าที่รายงาน 

register ในนามนิติบุคคล

ระบบจะแสดงชื่อของ

นิติบุคคลที่มีหน้าที่

รายงานไว้ที่หน้ารับรอง

ความถูกต้องของรายงาน 
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หากท่านมีความคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะ สามารถส่งได้ที่

E-mail corgov@sec.or.th

โดยขอให้ระบุหัวข้อ “การทดลอง

ใช้ระบบ 246-2 online”

จักขอบคุณยิ่ง

จบการทดลองระบบ 246-2 online

เมื่อท่านต้องการออกจากระบบ 

ขอให้ท่านกด ตกลง

mailto:corgov@sec.or.th
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วิธีการรายงาน

1.รายงานการได้มาหุ้นเพิ่มทุน (หุ้นท่ีออกใหม่)

2.รายงานการได้มาหลักทรัพย์แปลงสภาพ

3.รายงานการได้มา/สิ้นสุด concert party

4.รายงานการได้มา/สิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258

5.รายงานการได้มา Chain Principle
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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.ระบบจะให้ท่านค้นหาจากฐานข้อมูลของ

ส านักงาน 

2.ระบุชื่อนิติบุคคลที่ต้องการค้นหา

3.กด “ค้นหา” 

4.เลือกชื่อจากช่องเลือกนิติบุคคล

5.กรณีไม่พบชื่อนิติบุคคลที่ค้นหา

ขอให้กด “ระบุเอง” และระบุรายละเอียด

6.กด เพิ่ม เพื่อบันทึกข้อมูล
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1.กรอกข้อมูลท้ังหมดในระบบ

2.แนบไฟล์แบบรายงาน 246-2

ที่กรอกข้อมูลและลงนามแล้วส่งเข้าระบบ

3.กด ส่งแบบรายงาน

ภายหลังส านักงานเปิดระบบ

ให้รายงานจริง ท่านจะได้รับ SMS

แจ้งยืนยันการส่งรายงานต่อส านักงาน
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หากท่านมีความคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะ สามารถส่งได้ที่

E-mail corgov@sec.or.th

โดยขอให้ระบุหัวข้อ “การทดลอง

ใช้ระบบ 246-2 online”

จักขอบคุณยิ่ง

จบการทดลองระบบ 246-2 online

เมื่อท่านต้องการออกจากระบบ 

ขอให้ท่านกด ตกลง

mailto:corgov@sec.or.th
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กรณีมีข้อสงสัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ปัญหาข้อกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2033-9620, 0-2033-9608 e-mail : corgov@sec.or.th

ปัญหาการใช้ระบบ

โทรศัพท์ 1207 กด 3 โทรสาร 0-2033-9660

e-mail : helpdesk@sec.or.th

mailto:corgov@sec.or.th
mailto:helpdesk@sec.or.th

