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SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (listed) 

โดย สำนักงานประกันสังคม 

ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0644% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9501% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.0644% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.9501% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

 

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (listed) 

โดย นาย ศุภจักร ไตรรัตโนภาส 

ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 6.4704% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 2.2916% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 6.4704% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 2.2916% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข) 

 

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (listed) 

โดย นาย นิติพล ชัยสกุลชัย 

ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 10.1676% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 6.7988% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 10.1676% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 6.7988% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

 

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (listed) 

โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด 

ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.1283% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.096% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.1283% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.096% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

 

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (listed) 

โดย สำนักงานประกันสังคม 

ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.401% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9654% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.401% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 



จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.9654% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

 

6. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (listed) 

โดย ADVANCE OPPORTUNITIES FUND 

ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 3.3% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 3.3% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.71% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.71% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

 

7. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (listed) 

โดย ADVANCE OPPORTUNITIES FUND I 

ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 4.41% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 4.41% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.71% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.71% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

 

8. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (listed) 

โดย MIRI STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND LP 

ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.3689% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 3.8578% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 1.3689% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 3.8578% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

 

9. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (listed) 

โดย นาย เมธา อังวัฒนพานิช 

ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 4.6875% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.3125% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 4.6875% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.3125% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

 

 

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่ 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246 

-------------------------------------------------------------------------------


