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IR website is a service for public companies listed in the SET and mai which enables them to publish the 
trading information of their security through their owned corporate registered website. This will enable listed 
companies to reach out to their share holders and investors more effectively and efficiency by providing a timely 
share price performance in a manner consistent with companies, corporate websites, hence, bringing and 
enhancing the corporate image and promote good corporate governance. 

In order to use IR website service, listed companies are required to subscribe such service with SET. 
Recently, there are 2 types of service as below;

For convenience, listed companies may use SET,s 

standard template provided by SET. Just by placing the 

Html code received from SET into the company,s regis-

tered website, listed companies will be able to display 

their security trading information (15 minutes snap shot) 

as well as SET Index information right away.

SET- Listed companies that wish to customize the interface may 

contact SET,s authorized service provider for integration and customization 

of Share price and Index information in listed companies, registered web-

site. However, please note that listed companies are required to submit an 

application and get the approval from SET to be able to receive such service 

from SET,s authorized service provider.

Investor Relations Website Service (IR Website)

1. To receive the service directly from SET with SET,s standard template

2. To receive the service from SET,s authorized service provider

General Inquiries and Customer Service:
please contact S-E-T Call Center   
Tel. (66) 2229-2222  or e-mail : SETCallCenter@set.or.th

For Subscription details: please contact Information Services Department, 
The Stock Exchange of Thailand  
Tel. 02-229-2489-92 or e-mail: Infoproducts@set.or.th

Example of SET’s standard template service

Example of interface customization from SET’s authorized service provider

เปนบริการสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อเผยแพรขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ผานทางเว็บไซตของบริษัท 
จดทะเบียนที่ไดรับอนุญาต (Registered website) ใหแกนักลงทุนทั่วไป หรือผูถือหุน เพื่อเสริมสรางภาพลักษณใหแกบริษัท 
อีกทั้งยังสามารถสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีไดเชนกัน

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนที่ประสงคจะเผยแพรขอมูลดังกลาว สามารถสมัครรับบริการ โดยตรงกับตลาดหลักทรัพยฯ 
โดยสามารถเลือกรับบริการได 2 รูปแบบ ดังนี้

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว บริษัทจดทะเบียนสามารถเลือก 

ใชงานขอมูลในรูปแบบมาตรฐานของตลาดหลักทรัพยฯ เพียงแค 

นำ Html code ที่ไดรับจากตลาดหลักทรัพยฯ ไปวางบนเว็บไซต 

ที่ไดรับอนุญาตทานก็จะสามารถแสดงขอมูลการซื้อขายหลักทรัพ

ย ของบริษัท (อัพเดตทุกๆ 15 นาที) รวมถึงขอมูลการเคลื่อนไหว 

ของ SET Index ไดทันที

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนตองการเผยแพรขอมูลตามรูปแบบการแสดงที่ 

นอกเหนือจาก รูปแบบมาตรฐานของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทจดทะเบียนสามารถ 

รับบริการจากผูใหบริการ ที่ไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯไดเชนกัน ทั้งนี้บริษัท 

จดทะเบียนจะตองสมัครรับบริการ และไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ในการ 

รับบริการผานทางผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต เปนที่เรียบรอยแลว

Investor Relations Website Service (IR Website)

1. รับบริการโดยตรงจากตลาดหลักทรัพยฯ ตามรูปแบบมาตรฐาน

2. รับบริการผานผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ

ตัวอยางรูปแบบมาตรฐานของตลาดหลักทรัพยฯ

ตัวอยางรูปแบบการแสดงขอมูลของการรับบริการผานผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอ :  Infoproducts@set.or.th


