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คู่มือการใช้งาน

ระบบ 246-2 online

ฉบับทดลองก่อนเปิดใช้งานจริง

update 9 เมษายน 2562
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้รายงานจะได้เตรียมความพร้อมในรูปแบบ online ก่อนเปิดใช้จริง

2. หากเปิดใช้จริง จะเป็นการลดภาระผู้รายงาน โดยไม่ต้องส่ง hard copy ต่อส านักงาน

3. เพิ่มความสะดวกในการรายงาน

4. ส านักงานอยู่ในช่วงพัฒนาระบบ  ดังนั้น การแสดงความคิดเห็นของท่าน

จึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบต่อไป
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การรายงานการไดม้าหรอืจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

หมายเหตุ:  แบบรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรพัย์ หรือ แบบ 246-2 (สจ. 37/2554) โดยแยกการรายงานหุ้น 

และการรายงานหลกัทรัพย์แปลงสภาพออกจากกันเป็นคนละฉบบั 
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การกระท าที่ท าให้ต้องรายงาน
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หน้าที่การรายงานการได้มา/จ าหน่ายหลักทรัพย์
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วิธีการค านวณจุดที่ต้องรายงาน (5%ใดๆ)

หมายเหตุ : จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เท่ากับ  สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หัก

สิทธิออกเสียงของ treasury stock ณ สิ้นเดือนก่อนเดือนที่เกิดรายการ (ทั้งนี้ ไม่รวมหุ้นที่จะได้จากการแปลงสภาพ)
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การยกเวน้หน้าที่รายงานแบบ 246-2

1. การจ าหน่ายหลักทรัพย์แปลงสภาพ

2. การได้มาเนื่องจากกิจการจ่ายหุ้นปันผล หรือโดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ที่โอนสิทธิได้ตามสัดส่วน (right offering) 

3. การได้มา/จ าหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการโดยผู้ออก DR

4. เป็นการให้ยืมหลักทรัพย์ตามธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending 

หรือ SBL)

5. การวางหลักทรัพย์เป็นหลักประกันของธุรกรรม SBL

6. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกิจการของบุคคลท่ีอยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจควบคุมเบ็ดเสร็จเดียวกัน

อ านาจควบคุมเบ็ดเสร็จ หมายถึง การมีอ านาจตัดสินใจหรือสั่งการในการใช้สิทธิออกเสียงในนิติบุคคลใดไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งต้องมี

การถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้น และหากมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลหลายทอดการถือหุ้นใน

แต่ละทอดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นนั้น
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วิธีการค านวณ % หุ้นของผู้มีหน้าที่รายงาน

ผู้รายงาน วันที่เกดิ

รายการ

% ก่อน

เปลี่ยนแปลง

%

เปลี่ยนแปลง

% หลัง 

เปลี่ยนแปลง 

หน้าที ่

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 กรณีผู้มีหน้าที่รายงานมีบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง

นาย A มีนาย B เป็น concert party และมีนาง C เป็นบุคคลตามมาตรา 258

ในกรณีน้ี ให้ดูที่ผลรวมของกลุม่เป็นหลักวา่เขา้เกณฑม์ีหน้าทีร่ายงานแบบ 246-2 หรือไม่ หากมีหน้าที ่ผู้มีหน้าที่รายงานคือ

ผู้ที่มีจ านวนหุ้นเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น เมื่อนับรวมหุ้นที่นาย A บุคคลในกลุม่ของนาย A (นาย B) และบุคคลตาม ม. 258

ของบุคคลในกลุม่ (นาง C) ภายหลังที่ นาย A ได้หุ้นเพิ่มขึ้นอีก 3% จะท าให้กลุม่ของนาย A ถือหุ้นถึง 6% นาย A จึงมีหน้าที่

รายงานการไดม้าซึ่งหุน้ดังกลา่ว
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วิธีการค านวณ % หุ้นของผู้มีหน้าที่รายงาน

ผู้รายงาน วันที่เกดิ

รายการ

% ก่อน

เปลี่ยนแปลง

%

เปลี่ยนแปลง

% หลัง 

เปลี่ยนแปลง 

หน้าที ่

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 ของบุคคลในกลุม่ (ภรรยาของนาย A) ภายหลังที่ นาย A และ

นาย B ได้หุ้นเพิ่มขึ้นอีก 3% และ 2% ตามล าดบั จะท าให้กลุม่ถือหุ้นถงึ 8% นาย A และ นาย B จึงมีหน้าที่รายงานการ

ได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว ทั้งน้ี นาย A และ นาย B เป็นผู้ได้มาในวันเดียวกัน และท าใหก้ลุม่ถือหุน้ถึงหรือขา้ม 5% ทั้งนาย A

และ นาย B จึงเป็นผู้ได้มาและมีหน้าที่ตอ้งรายงานการได้มาซึ่งหุ้นดังกลา่วทั้งคู่
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วิธีการค านวณ % หุ้นของผู้ไม่มหีน้าทีร่ายงาน

ผู้รายงาน วันที่เกดิ

รายการ

% ก่อน

เปลี่ยนแปลง

%

เปลี่ยนแปลง

% หลัง 

เปลี่ยนแปลง 

หน้าที ่

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 กรณีผู้มีหน้าที่รายงานมีบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง

นาย A มีนาย B เป็น concert party และมีนาง C เป็นบุคคลตามมาตรา 258

ในกรณีน้ี ให้ดูที่ผลรวมของกลุม่เป็นหลักวา่เขา้เกณฑม์ีหน้าทีร่ายงานแบบ 246-2 หรือไม่ เมื่อดูผลรวมของกลุ่มแลว้ไม่มีหน้าที่

รายงาน ถึงแม้จ านวนหุ้นของผู้เปลี่ยนแปลงจะค านวณเขา้เกณฑม์ีหน้าทีร่ายงานแบบ 246-2 ก็ตาม สรุปคือไม่มีหน้าที่รายงาน 

ดังนั้น เมื่อนับรวมหุ้นที่นาย A บุคคลในกลุ่มของนาย A (นาย B) และบุคคลตาม ม. 258 ของบุคคลในกลุม่ (นาง C) ภายหลังที่ 

นาย A ได้หุ้นเพิ่มขึ้นอีก 3% ไม่ท าให้กลุม่ของนาย A ถือหุ้นถึง 10 % นาย A จึงไม่มีหน้าที่รายงานการได้มาซึ่งหุ้นดังกลา่ว
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สิ่งที่น่ารู้ก่อนเข้าทดลองใช้ระบบ

1. ส าหรับข้อมูลทีผู่้เขา้ทดสอบใช้ระบบ 246-2 online ได้ลงทะเบียนหรือทดลองส่งขอ้มูลการรายงานการซื้อขายหลกัทรพัย์

ไว้เป็นเพยีงการทดลองระบบงานทีอ่ยู่ระหวา่งการพฒันาเทา่นัน้ มิใช่การรายงานตอ่ส านกังานตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง ทั้งนี้ ข้อมูลที่มีการบนัทึกเข้าสู่ระบบในช่วงที่เปิดให้มีการทดลองใช้

จะถูกลบออกทั้งหมดกอ่นที่ส านักงานจะเปิดใช้ระบบดังกลา่วอย่างเป็นทางการ 

2. เปิดทดลองการรายงานการได้มาหรอืจ าหน่ายหุน้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ การรายงานการเร่ิมตน้หรือส้ินสุด concert party

การเริ่มต้นหรือส้ินสุดบุคคลตามมาตรา 258  และ chain principle

3. ระบบรองรับการส่งรายงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

4. ระบบรองรับการใช้งาน Chrome และ IE version 11 ขึ้นไป

5. กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานและบคุคลในกลุม่ไดม้าหรือจ าหน่ายในวันเดียวกันและมีหน้าทีร่ายงาน การรายงานในระบบ 246-2

online ผู้มีหน้าทีรายงานทุกรายจะต้อง register และรายงานผ่านระบบ 246-2 online 
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การเตรียมความพร้อมก่อนรายงาน

1. การ register ผู้มีหน้าท่ีรายงานจะต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

-บุคคลธรรมดา

สัญชาติไทย : บัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ  ชื่อบิดา และชื่อมารดา ของผู้มีหน้าท่ีรายงาน

ไม่ใช่สัญชาติไทย : Passport ของผู้มีหน้าท่ีรายงาน

-นิติบุคคล : หากท่านต้องการทดลองส่งในนามนิติบุคคล ส าหรับการทดลอง* ขอให้ท่านแจ้ง

ความประสงค์จะทดลองส่งรายงานในนามนิติบุคคลไปยัง e-mail : corgov@sec.or.th

หัวข้อ “ประสงค์จะทดลองส่งรายงาน 246-2 online ในนามนิติบุคคล” 

โดยให้ท่านระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

(* เมื่อส านักงานเปิดระบบให้รายงานจริง การ register ในนามนิติบุคคล ผู้มีหน้าที่รายงานต้องยื่นแบบฟอร์ม EF2 และ EF3 ต่อส านักงาน

อย่างนอ้ย 3 วันท าการ เพื่อท าการเปิดสิทธิให้ทา่นเข้าใช้งานในระบบ 246-2 online ต่อไป)

mailto:corgov@sec.or.th
https://www.sec.or.th/TH/Documents/CA/EF_2.pdf
https://www.sec.or.th/TH/Documents/CA/EF_3.pdf
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การเตรียมความพร้อมก่อนรายงาน

รายการ รายการ

(1) ชื่อเต็มภาษาไทยของบริษทัทีผู่้รายงานส่งรายงานในนามนิติบุคคล (6) เลขประจ าตวัของผู้รายงานตามขอ้ (4) (ถ้าสัญชาติไทยใช้

เลขบัตรประชาชน ถ้าไม่ใช่สัญชาติไทยใช้เลข passport)

(2) ชื่อเต็มภาษาอังกฤษของบริษัททีผู่้รายงานส่งรายงานในนามนิติบคุคล

ตามข้อ (1)

(7) e-mail address ของผู้รายงานตามข้อ (4) 

(3) เลขทะเบียนนิติบุคคลตามขอ้ (1) (8) เบอร์โทรศัพท์ของผู้รายงานตามขอ้ (4)

(4) ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยผู้รายงานในนามนิติบุคคลตามขอ้ (1) (9) ต าแหน่งของผู้รายงานตามขอ้ (4) 

(5) ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษผู้รายงานในนามนิติบุคคลตามข้อ (1) (10) ขอให้ระบุสถานะของผู้รายงานตามข้อ (4) ที่ได้รับแตง่ตั้งจากบริษทั

ว่าเป็นพนักงานของบริษัท

ใ
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การเตรียมความพร้อมก่อนรายงาน

2. กรณีมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง* ขอให้เตรียมข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

-บุคคลธรรมดา

สัญชาติไทย : บัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ

ไม่ใช่สัญชาติไทย : Passport

-นิติบุคคล : ชื่อภาษาไทย  ชื่อภาษาอังกฤษ  เลขจดทะเบียนนิติบุคคล  และ

ประเทศที่จดทะเบียน

* บุคคลที่เกีย่วข้อง ได้แก่ 1.concert party  2.บุคคลตามมาตรา 258  3. บุคคลอื่นถือแทน  4.ถือแทนบุคคลอื่น
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ขั้นตอนการรายงาน

ขั้นตอนที่ 1 Register

ขั้นตอนที่ 2 ปรับปรุงข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง) 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงาน 246-2 online
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ขั้นตอนที่ 1 Register

กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นนิติบุคคล ขอให้ท่านดูวิธีการในหน้าถัดไป

กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นบุคคลธรรมดา ขอให้ท่านดูวิธีการในหน้า 19
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การ Register กรณีนิติบุคคล
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1.ระบุ E-mail หรือ ID No.

และรหัสผ่าน ตามที่ได้รับจาก

ส านักงาน

การ Register กรณีนิติบุคคล

2.กด Login
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การ Register กรณีบุคคลธรรมดา
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กด Register
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สัญชาติไทย เลือกเลขประจ าตวัประชาชน

ระบุ เลือกเลขประจ าตวัประชาชน

ระบุ รายละเอยีดทั้งหมด

กด ตรวจสอบขอ้มลู

ไม่ใชส่ัญชาตไิทย ดูในหนา้ถัดไป
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ไม่ใชส่ัญชาตไิทย เลือกเลขที่หนงัสือเดนิทาง

ระบุ เลขที่ Passport No.

ระบุ รายละเอยีดทั้งหมด

กด ตรวจสอบขอ้มลู
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กรณีท่ีท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 

ระบบจะขึ้นข้อความว่า “กรุณาตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลท่ีกรอกอีกครั้ง”

ขอให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งและแกไ้ขให้ถูกต้อง

กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

ตรงตามบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

ระบบจะขึ้นข้อความว่า “การตรวจสอบข้อมูล

ส่วนบุคคลไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง”
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1.ระบบจะส่ง OTP ทาง SMS ไปที่

เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุไว้ 

และกรอกเลข OTP หลังจากนั้นกด 

SEND OTP

2.เมื่อกรอกถูกต้องระบบจะให้

ก าหนดรหัสผ่าน Password และตั้ง

ค าถาม-ค าตอบ เพื่อประโยชน์ใน

กรณีท่ีท่านลืม Password

3.หากระบุครบถ้วนระบบจะขึ้นว่า 

“ลงทะเบียนส าเร็จ”
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กรณีท่ี register แล้วขึ้นข้อความนี้ 

แสดงว่าท่านเคย register ในระบบนี้แล้ว

หรือเคย register ในระบบอื่นของ

ส านักงาน ขอให้ท่านระบุ E-mail และ

Password เดิม 

กด LOGIN



26
26

ลืม password

1. เลือก Forget Password

4. กด ตกลง

3. ระบุ 

-อีเมล์ หรือ 

-กรณีสัญชาติไทย 

เลขบัตรประชาชน หรือ

-กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย

เลขหนังสือเดินทาง 

2. เลือกประเทศที่ออกบัตร
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1. เลือกค าถาม

2. ระบุค าตอบ

3. กด Reset รหัสผ่าน



28
28

reset password ส าเร็จ
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ขั้นตอนที่ 2 ปรับปรุงรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

(เฉพาะกรณีที่มีบุคคลทีเ่กี่ยวข้องถือหลักทรพัย์เดียวกับผู้รายงาน)
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ในกรณีที่ท่านจะรายงานหลักทรัพย์ที่มีบุคคคลที่เกี่ยวข้องของท่านถือหลักทรัพย์นั้นด้วย 

ก่อนสร้างรายงาน 246-2 online ท่านต้องเพิ่มชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบก่อน ซึ่งจะ

จัดท าเพียงครั้งเดียวของแต่ละหลักทรัพย์ เมื่อท่านเพิ่มชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบแล้ว 

ทุกครั้งที่ท่านรายงาน 246-2 online ของหลักทรัพย์ที่ท่านเพิ่ม ระบบจะดึงชื่อบุคคล

ที่เกี่ยวข้องให้ทุกครั้งที่ท่านรายงานหลักทรัพย์นั้น

การปรับปรุงข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อหลกัทรพัย์ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งของนาย ก ความสมัพนัธ์ ปรับปรงุขอ้มลูบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง

SAMPLE 1 นาย ข

นาง ก

Concert party

บุคคลตาม ม.258

✓

✓

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

ชื่อหลกัทรพัย์ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งของนาย ก ความสมัพนัธ์ ปรับปรงุขอ้มลูบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง

SAMPLE 2 นาย ข

นาย ง

Concert party

Concert party

✓

✓

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

ชื่อหลกัทรพัย์ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งของนาย ก ความสมัพนัธ์ ปรับปรงุขอ้มลูบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง

SAMPLE 3 - - 

ตัวอย่าง 3 นาย ก ถือหุ้น  SAMPLE 3  ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องของนาย ก ถือหุ้น SAMPLE 3

จาก 3 ตัวอย่างข้างต้น นาย ก จะปรับปรุงข้อมูลบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในระบบ 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. กรณีต้องการเพิ่มหรือปรับปรุงชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ขอให้คลิกท่ีชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการปรับปรุง
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1.ระบุ ชื่อหุ้น

2.กด “+เพิ่ม” ตามประเภท

บุคคลท่ีท่านต้องการเพิ่มชื่อ

3. ภายหลังเพิ่มชื่อบุคคล

ทั้งหมดแล้ว ขอให้กด 

“บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล



35
35

กรณีเพิ่มชื่อบุคคลธรรมดา

1.เลือกประเภทบัตร

-สัญชาติไทย เลือกบัตรประชาชน

-ไม่ใช่สัญชาตไิทย เลือก passport

2.ระบุรายละเอียด

3.กด “เพิ่ม” เพื่อบันทึกข้อมูล
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กรณีเลือกเพิ่มชื่อนิติบุคคล

1.กด “ค้นหา”

2.ระบุชื่อนิตบิุคคลที่ต้องการค้นหา

3.กด “ค้นหา” 

4.เลือกชื่อจากช่องเลือกนิติบคุคล

5.กรณีไม่พบชื่อนิตบิุคคลที่ค้นหา

ขอให้กด “ระบุเอง” และระบุรายละเอียด

6.กด เพิ่ม เพื่อบันทึกข้อมูล
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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

กรณีที่ต้องการแก้ไขรายงานเดิมที่เคยสร้างไว้แล้วดูวิธีการในหน้าถัดไป
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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

เผยแพร”่

ต้องการแก้ไขรายงานนี้ 

กดปุ่ม แก้ไข

ต้องการลบ

รายงานนี้ 

กดปุ่ม ลบ

-

2 รอเผยแพร่ รายงานนี้ได้ส่งผ่านระบบ 

ซ่ึงส านักงานได้รับแล้ว

2.1 กดส่งก่อน 16.00 น.ของวันท าการ 

จะเผยแพร่ในวันท าการนั้น

2.2 กดส่งหลัง 16.00 น.ของวันท าการ หรือ

นอกวันท าการ จะเผยแพร่ในวันท าการถัดไป

ต้องการแก้ไขรายงานนี้

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 “รอเผยแพร”่ 

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 57
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1.ระบุชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการ

รายงาน

2.เลือกวันที่ได้มาหรือจ 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

เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของผู้รายงาน

และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง (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.ระบุวิธีการท่ีเกิดรายการ

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
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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

ผู้มีหน้าท่ีรายงานไว้ที่

หน้ารับรองความถูกต้อง

ของรายงาน 

กรณีผู้มีหน้าที่รายงาน 

register ในนามนิติบุคคล

ระบบจะแสดงชื่อของ

นิติบุคคลท่ีมีหน้าที่

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 (หุ้นที่ออกใหม)่

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.กรณีไม่พบชื่อนิติบุคคลท่ีค้นหา

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
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หากท่านต้องการเริ่มการทดลอง

คลิกที่ link นี้

https://web-r246.sec.or.th

https://web-r246.sec.or.th/

