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ค ำถำมทีพ่บบอ่ย 
 

1. ก่อนสมัครรับบรกิารขอ้มูลแบบออนไลน์ ตอ้งลงทะเบยีนเป็นสมาชกิหรอืไม่ ? 
• คุณตอ้งสมัครเป็นสมาชกิ SET Member ก่อน จงึจะสามารถใช ้SET Member User ในการสมัครรับบรกิารขอ้มูลได ้

โดยคุณสามารถสมัครสมาชกิ SET Member ไดท้ี ่[https://member.set.or.th/set-

member/#/registration?system=SET&language=th] 
 
2. วธิกีารสมัครรับบรกิารขอ้มูลแบบออนไลน์ มขีัน้ตอนอย่างไร ? 

• คุณสามารถสมัครรับบรกิารขอ้มูลแบบออนไลน์ผ่าน Website ได ้โดยมขีัน้ตอนเบือ้งตน้ดังน้ี 

o เลอืกประเภทของขอ้มูลทีต่อ้งการรับบรกิาร 
o เลอืกวธิแีละระยะเวลาทีต่อ้งการรับบรกิาร 
o กรอกขอ้มูลส าหรับออกใบเสร็จรับเงนิ 

o ช าระเงนิ 
 
3. บรกิารขอ้มูลสิน้วัน และบรกิารขอ้มูลยอ้นหลัง ต่างกันอย่างไร ? 

 

บรกิำรขอ้มูลสิน้วนั บรกิำรขอ้มูลยอ้นหลงั 

คุณจะไดรั้บขอ้มูลของทุกวันท าการตอนสิน้วัน ตัง้แต่วันทีเ่ริม่
สมัครรับบรกิารไปขา้งหนา้ โดยมบีรกิารสองแบบคอื  

1. สมัครแบบต่ออายุอัตโนมัตทิุกสิน้เดอืน 
2. สมัครแบบก าหนดระยะเวลา 

คุณจะไดรั้บขอ้มูลยอ้นหลังแบบรายเดอืน ตามชว่งเวลาทีคุ่ณ
เลอืก โดยสามารถเลอืกไดต้ัง้แต่เดอืนทีเ่ริม่ใหบ้รกิารขอ้มูล 

จนถงึเดอืนก่อนหนา้เดอืนปัจจุบัน 
 
(ส ำหรับบรกิำรขอ้มูลซือ้ขำยระหว่ำงวัน: ขอ้มูลตลาดหลักทรัพย์

ฯ เริม่ใหบ้รกิารเดอืนกันยายน ปี 2555 และ ขอ้มูลตลาดสัญญา
ซือ้ขายล่วงหนา้  เริม่ใหบ้รกิารเดอืนพฤศจกิายน ปี 2557) 
 

 

4. บรกิารขอ้มูลสิน้วันแบบต่ออายุอัตโนมัตทิุกสิน้เดอืน และแบบก าหนดระยะเวลา ต่างกันอย่างไร ? 
 

บรกิำรแบบตอ่อำยุอตัโนมตัทุิกสิน้เดอืน บรกิำรแบบก ำหนดระยะเวลำ 

- คุณจะไดรั้บขอ้มลูทุกสิน้วัน ตัง้แต่เดอืนแรกทีเ่ริม่รับบรกิาร 
จากนัน้ระบบจะต่ออายุของบรกิารอัตโนมัตทิุกๆ สิน้เดอืน 
จนกว่าคุณจะท าการยกเลกิรับบรกิาร 
 

- คุณสามารถยกเลกิรับบรกิารภายในสิน้เดอืนทีต่อ้งการ เพือ่ให ้
มผีลในเดอืนถัดไป 
 

- คุณจะไดรั้บขอ้มลูทุกสิน้วัน ตัง้แต่เดอืนแรกทีเ่ลอืกเริม่รับ
บรกิาร จนถงึเดอืนสดุทา้ยทีเ่ลอืกรับบรกิาร ซึง่เป็นการเลอืก
ตัง้แตข่ัน้ตอนการสมัครรับบรกิาร 

 
 

 
5. ช าระเงนิค่าบรกิารผ่านชอ่งทางใดไดบ้า้ง ? 

 

วธิกีารช าระคา่บรกิาร สมคัรแบบตอ่อายุอตัโนมตัทุิกสิน้เดอืน สมคัรแบบก าหนดระยะเวลารบัขอ้มูล 

เลอืกไม่รับใบแจง้หน้ีก่อนช ำระเงนิ 
 

- 
ช ำระค่ำบรกิำรเดอืนแรกผ่ำนระบบทันทโีดยบัต
รเครดติเท่ำนัน้ 
- ช ำระค่ำบรกิำรเดอืนถัดไป ทุกวันที ่1 

ของเดอืน ผ่ำนบัตรเครดติโดยอัตโนมัต ิ
 

- 
ช ำระค่ำบรกิำรตำมระยะเวลำทัง้หมดทีเ่ลอื
กผ่ำนระบบทันท ี
โดยบัตรเครดติหรอืโอนเงนิผ่ำนธนำคำร 

เลอืกรับใบแจง้หน้ีก่อนช ำระเงนิ 

- ส ำหรับกำรใชง้ำนสว่นตัว 

ช ำระค่ำบรกิำรแต่ละเดอืนดว้ยวธิกีำรโอนเงนิต

ำมรำยละเอยีดในใบแจง้หน้ี 

ช ำระค่ำบรกิำรตำมระยะเวลำทัง้หมดทีเ่ลอื

ก 
ดว้ยวธิกีำรโอนเงนิตำมรำยละเอยีดในใบแ
จง้หน้ี 

เลอืกรับใบแจง้หน้ีก่อนช ำระเงนิ 

- ส ำหรับเผยแพร่ต่อ 

ช ำระค่ำบรกิำรแต่ละเดอืนดว้ยวธิกีำรโอนเงนิต

ำมรำยละเอยีดในใบแจง้หน้ี 
หลังจำกด ำเนนิกำรเรือ่งสัญญำเผยแพร่ขอ้มูลเ
รยีบรอ้ยแลว้ 

ไม่สำมำรถเลอืกสมัครแบบก ำหนดระยะเว

ลำรับขอ้มูลได ้

 
 
 

  

https://member.set.or.th/set-member/#/registration?system=SET&language=th
https://member.set.or.th/set-member/#/registration?system=SET&language=th


6. เมือ่ช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ เริม่รับขอ้มูลไดเ้มือ่ไหร่ ? 
• กรณีช าระผ่านระบบช าระเงนิทันทใีนขัน้ตอนการสมัครรับบรกิาร : คุณสามารถเริม่รับขอ้มูลไดท้ันททีีข่ัน้ตอนการช าระ

เงนิผ่านระบบส าเร็จ หรอืเริม่รับขอ้มูลไดใ้นเดอืนทีเ่ลอืกเริม่ตน้รับบรกิารกรณีเลอืกเดอืนล่วงหนา้ โดยคุณจะไดรั้บอเีมล
ยนืยันหลังช าระเงนิผ่านระบบส าเร็จ 

 

• กรณีช าระโดยการโอนเงนิหลังจากไดรั้บใบแจง้หน้ี 
o คุณจะตอ้งด าเนนิการสง่หลักฐานการโอนเงนิผ่านธนาคารมาที ่ฝ่ายธุรกจิขอ้มูล ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย อเีมล: infoproducts@set.or.th 

o ฝ่ายธุรกจิขอ้มูล ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ด าเนนิการตรวจสอบภายใน 1-2 วันท าการ จากนัน้คุณจะ
ไดรั้บอเีมลย์นืยันการช าระเงนิส าเร็จ 

o คุณสามารถเริม่รับขอ้มูลไดท้ันท ีหรอืเริม่ดาวน์โหลดไดใ้นเดอืนทีเ่ลอืกเริม่ตน้รับบรกิารกรณีเลอืกเดอืน
ล่วงหนา้ 

 
7. รับขอ้มูลผ่านวธิกีารใดไดบ้า้ง ? 

• ดาวน์โหลดขอ้มูลผ่าน SET Website: คุณสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลไดผ่้าน Link ในเมนู ดาวน์โหลดขอ้มูล 
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• รับขอ้มูลผ่ำน API: คุณสำมำรถรับขอ้มูลผ่ำน API ได ้โดยดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิจำกกลุ่มเมนู “ส ำหรับนักพัฒนำ” (ตอ้ง 
Login ดว้ย SET Member ก่อนเขำ้ใชง้ำน) 

 

 
 
 

 

  



8. หากระบบไม่สามารถตดิเงนิผ่านบัตรเครดติได ้กรณีรับบรกิารขอ้มูลสิน้วันแบบต่ออายุอัตโนมัต ิจะเกดิอะไรขึน้ ? 
• กรณีทีไ่ม่สามารถเรยีกช าระเงนิผ่านบัตรเครดติไดร้ะหว่างทียั่งรับบรกิารอยู่ ระบบจะท าการยกเลกิการรับบรกิารขอ้มูลนัน้

โดยอัตโนมัต ิโดยมผีลในเดอืนนัน้ทันท ี
 
9. หากตอ้งการเปลีย่นแปลงขอ้มลูบัตรเครดติ กรณีรับบรกิารขอ้มูลสิน้วันแบบต่ออายุอัตโนมัต ิตอ้งด าเนนิกาอย่างไร ? 

• เน่ืองจากระบบยังไม่รองรับการเปลีย่นแปลงขอ้มูลบัตรเครดติระหว่างทียั่งรับบรกิารขอ้มูล เชน่ เปลีย่นบัตรเครดติใบใหม่ 
หรอืบัตรเครดติใบเก่าหมดจะอายุ ดังนัน้หากตอ้งการเปลีย่นแปลงขอ้มูล กรุณาท าการยกเลกิรับบรกิารปัจจุบัน และ
สมัครรับบรกิารใหม่ 

 
10. หากตอ้งการใชง้านแบบเผยแพร่ต่อ (Redistribution) ส ำหรับบริกำรขอ้มูลซือ้ขำยระหว่ำงวัน (Tick Data) ตอ้งด าเนนิการ

อย่างไร ? 
• กรุณาตดิต่อ ฝ่ายธุรกจิขอ้มลู ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อเีมล: infoproducts@set.or.th 
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Frequently asked questions 
 

1. Do I need to register as a member to subscribe SET data products? 
• Yes, you need to register SET Member in order to subscribe SET data products. To register SET Member, 

please click this link [https://member.set.or.th/set-member/#/registration?system=SET&language=en] 

 
2. How can I subscribe SET data products?  

• Subscriptions can be made online via SET Website. You can see the subscription process as follows:  

o Choose your interested SET data product 
o Choose subscription methods and periods of subscription 
o Fill-in your information for your receipt 
o Make a payment 

If you encounter difficulties in subscribing SET data products, please contact us. 
 
3. What is the difference between end-of-day data and historical data? 

 

End-of-day Data Historical Data 

You will be able to retrieve data every end of day from 
the first date of your subscription onward. There are 2 

methods of subscription as follows: 
1. Automatic Renewal 
2. Period Specification 

You will be able to retrieve monthly historical data 
according to your subscription. Historical data can be 

chosen from the first issue month until a month prior to 
the current month. 
 

(SET tick data is available since September 2012 and 
TFEX tick data is available since November 2014) 
 

 

4. What is the difference between the 2 methods of end-of-day subscription? 
 

Automatic Renewal Period Specification 

- You will be able to retrieve data every end of day from 
the first month of your subscription onward and the 
subscription will be renewed at the end of month 
automatically until you unsubscribe. 

 
- You are able to unsubscribe within the end of month in 
order to cancel the payment for next month onward.  
 

- You will be able to retrieve data every end of day from 
the first month to the last month of your subscription 
that you have specified in the subscription process. 
 

 

 

5. How can I make a payment? 
 

Payment Detail Automatic Renewal Period Specification 

Choose not to receive an 
invoice before payment 
 

- Subscribers make a payment of the 
first month of subscription via a system 
by credit card only 
- A payment of months onward will be 

automatically charged every first day of 
month 
 

- Subscribers make a full payment of 
subscription period via system by 
credit card or bank transfer 

Choose to receive an invoice 
before payment 
- For Internal Use 

Subscribers make a payment of each 
month by bank transfer according to an 
invoice 

 

Subscribers make a full payment of 
subscription period by bank transfer 
according to an invoice 

Choose to receive an invoice 

before payment 
- For Re-distribution 

Subscribers make a payment of each 

month by bank transfer according to an 
invoice after finishing the re-distribution 
contract signing process 

 

Not applicable 
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6. When will I be able to start retrieving the data? 
• In case of making a payment via the payment system at the end of the purchasing process 

o You will receive a confirmation email and will be able to retrieve data immediately once the 
payment is completed. In case you have made an advance purchasing, data will be available at 
the start of the month of your subscription. 

 
• In case of making a payment after receiving an invoice 

o You have to send the proof of payment (evidence of a completed bank transfer) to Information 

Service Department, The Stock Exchange of Thailand. Email: infoproducts@set.or.th 
o The verification process will be 1-2 business days and you will receive a confirmation email. 
o Once you receive a confirmation email, will be able to retrieve data immediately. In case you 

have made an advance purchase, data will be available at the start of the month of your 

subscription. 
 
7. How can I retrieve data? 

• You will be able to download the data file via SET Website from the Data Download menu. 
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• You will be able to get the data by requesting via an API. You can see more details about the API in the 
Developer Guide menu (Login by SET Member user is required).  

 

 
 

 

  



8. In case of unsuccessful credit card payment for automatic renewal subscription, what will happen? 
• Your subscription will be cancelled automatically by the system and if you want to continue your 

subscription, please make a new purchasing process. 
 
9. Can I change my credit card during subscription? 

• We are sorry, changing the credit card during subscription is not available. If you would like to change 
your credit card, please cancel your current subscription and make a new subscription with your new 
credit card. 

 
10. If my purpose is redistribution SET intraday trading data (tick data), how should I do? 

• Please contact Information Service Department, The Stock Exchange of Thailand. Email: 

infoproducts@set.or.th 
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