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คู่มือการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลรายชือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders) และรายย่อย (Free Float)
สําหรับบริ ษทั จดทะเบียนเข้าใหม่ (New Listing)
การจัดทําข้อมูล
Template อยู่ในรูปแบบของ File Excel โดยสามารถ Download File ได้ที http://www.set.or.th/th/products/listing/download_p1.html

1. ช่องสีฟ้า กรอกข้อมูล ชือย่อหลักทรัพย์ และจํานวนหุน้ เรียกชําระแล้ว โดยข้อมูลจํานวนหุน้ ต้องไม่มี Comma คัน
2. ช่องสีเหลือง กรอกข้อมูล ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ประกอบด้วย
- Column C กรอกวันทีข องข้อมูล ในรูปแบบ วัน เดือน ค.ศ. เช่น วันที 31 มกราคม 2556 กรอกเป็ น 31/01/2013
- Column E กรอกคํานําหน้าชือ เช่น นาย นาง นางสาว กรณีเป็ นนิตบิ ุคคลไม่ตอ้ งระบุขอ้ มูลใน Column นีR
- Column F กรอกชือ กรณีเป็ นนิตบิ ุคคลไม่ตอ้ งระบุขอ้ มูลใน Column นีR
- Column G กรอกนามสกุล กรณีเป็ นบุคคล หรือชือนิตบิ ุคคลกรณีเป็ นนิตบิ ุคคล
- Column H กรอกข้อมูลจํานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก โดยข้อมูลจํานวนหุน้ ต้องไม่มี Comma คัน
3. ช่องสีเขียว กรอกข้อมูลผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ประกอบด้วย
- Column C กรอกวันทีข องข้อมูล ในรูปแบบ วัน เดือน ค.ศ. เช่น วันที 31 มกราคม 2556 กรอกเป็ น 31/01/2013
- Column I กรอกจํานวนผูถ้ อื หุน้ รายย่อย โดยข้อมูลจํานวนผูถ้ อื หุน้ ต้องไม่มี Comma คัน
- Column J % ของหุน้ ทีถ อื โดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (Free Float) โดยกรอกข้อมูลเป็ นทศนิยม 2 ตําแหน่ง
4. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วครบทุกช่อง ให้ Save as File เป็ นนามสกุล CSV (MS-DOS) เพือนําไปส่งผ่านระบบ Set
Portal ต่อไป
ข้อควรระวัง/ข้อแนะนํา
1. ห้ามกรอกหรือแก้ไขข้อมูลในช่องสีเทา
2. กรณีกรอกข้อมูลเอง ต้องให้เป็ นไปตาม Format ทีร ะบุไว้ ทังR นีRในช่องตัวเลขไม่ต้องใส่ Comma กรณีทมี ขี อ้ มูลอยู่แล้ว หรือมี
ข้อมูล Excel ใน Format ทีไว้จดั ทําเข้าระบบ Subscription ของ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (TSD)
สามารถ Copy ข้อมูลต่างๆ โดยใช้วธิ ี Paste Special เป็ น Value เนืองจาก Format ของตัวเลขต้องไม่มี Comma
3. กรณีมผี ถู้ อื หุน้ ทีถ อื หุน้ ในจํานวนหุน้ ทีเ ท่ากันกับผูถ้ อื หุน้ ลําดับที 10 เช่น ผูถ้ อื หุน้ ลําดับที 10 - 13 ถือหุน้ 10,000 หุน้ คิดเป็ น
3% เท่ากันให้ระบุผูถ้ อื หุน้ ทังR หมดทีถ อื หุน้ เท่ากับผูถ้ อื หุน้ ลําดับที 10 ซึง กรณีนRี จะมีผูถ้ อื หุน้ 13 ลําดับ ทังR นีRให้เพิม ชือโดยใช้วธิ ี
แทรก Row และให้ copy สูตร เพิม เติม สําหรับ วันทีข องข้อมูล และ % หุน้ สําหรับ Row ทีแ ทรก
ตัวอย่างข้อมูล
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การ Browse File ใน Set portal
1. เข้าไปที www.setportal.set.or.th  ❶ เมนูร่างข่าวและรายงาน  ❷ สร้างรายงาน  ❸ Major Shareholders
and Free Float of IPO Stocks

❷
❶

❸

2. Browse File รูปแบบ CSV (MS-DOS) และ Save

3. เข้าไปที

❶ เมนูร่างข่าวและรายงาน

 ❷ เลือกรายงานทีส ร้างไว้  ❸ ส่ง
❸

❶
❷

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

