
SET FEED (Equity), หน้า 1/8 

_________________________________________________________________________________________ 

 
***************************************************************************************** 

 
Highlight:   นโยบายการใช้งานข้อมูลในรปูแบบ Non-Display 

เรยีน สมาชกิ SET FEED (Equity) ทุกท่าน 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) ขอเรยีนชี.แจงถงึนโยบายการใชง้านขอ้มูลในรูปแบบ 
Non-Display สาํหรบัการใชง้านขอ้มูลการซื.อขายในตลาดตราสารทุนแบบ Real Time (SET-Equity real 
time) ซึFงจะมผีลตั 'งแต่วนัที, 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป โดยสมาชกิทีFประสงคจ์ะใชง้านขอ้มูลซื.อขายตลาด
ตราสารทุนแบบ Real Time ในรูปแบบ Non-Display จะต้องขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย ์และลงนามใน
สญัญาการใช้งานขอ้มูลในรูปแบบ Non-Display ของตลาดหลกัทรพัย์ พร้อมทั .งชําระค่าธรรมเนียมตามทีF
ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด ทั .งนี. ตลาดหลกัทรพัยค์าดว่าจะจดัทาํสญัญาแลว้เสรจ็ในเดอืนสงิหาคม 2557 นี. 

หมายเหตุ: นโยบายการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานข้อมูลใน
รปูแบบ Display โดยสมาชกิยงัคงมหีน้าทีFชําระค่าธรรมเนียมรายเดอืนแปรผนัตามจํานวน User สาํหรบัการ
ใชง้านขอ้มลูในรปูแบบ Display เช่นเดมิ 

รายละเอียดนโยบายการใช้งานข้อมูลในรปูแบบ Non-Display  

1. คาํนิยาม 
 

1.1 การใช้งานในรปูแบบ Non-Display หมายถงึ การใชง้านขอ้มลูการซื.อขายในตลาดตรา
สารทุนแบบ Real Time (SET-Equity real-time data feed) สาํหรบัการใชง้านในรปูแบบ 
Non-Display  
 

1.2 ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการข้อมูลในรูปแบบ Non-Display ซึFงแบ่งประเภทของ
ผูใ้ชบ้รกิารไดด้งัต่อไปนี.   

 
ก) Data Vendor หมายถงึผูร้บัขอ้มูล SET-Equity real-time data feed โดยตรงจาก

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืรบัขอ้มูล data feed ดงักล่าวต่อจาก Data Vendor ทีFไดร้บั
อนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย ์ 

ข) Licensed End-user หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารทีFทําสญัญากบัตลาดหลกัทรพัยใ์นฐานะ 
End-user และได้รบัอนุญาตในการรบัข้อมูล SET-Equity real-time  data feed 
โดยตรงจากตลาดหลกัทรพัย ์  
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ค) SET’s data vendor’s clients หมายถงึ ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทีFสมคัรรบับรกิาร และ
รบัขอ้มลู SET-Equity real-time data feed จาก Data Vendor   

ง) ผู้ใช้บรกิารประเภทอืFนๆนอกเหนือจากทีFระบุไว้ในข้อ ก) ข) ค) และ ง) ทั .งนี. โปรด
ติดต่อขออนุญาตจากตลาดหลักทรพัย์โดยตรง โดยตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณา
อนุญาตเป็นรายกรณีไป  

 
1.3 ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าธรรมเนียมทีFผู้ใช้บริการต้องชําระให้แก่ตลาดหลกัทรพัย ์

สาํหรบัการใชง้านขอ้มลูในรปูแบบ Non-Display ตามรายละเอยีดทีFปรากฎในเอกสารฉบบันี. 
หรอืตามทีFตลาดหลกัทรพัยไ์ดป้ระกาศกาํหนด  

 
2. การอนุญาตการใช้งานข้อมูลในรปูแบบ Non-Display  

 
ผูใ้ชบ้รกิารขอ้มลูทีFต้องการใชง้านขอ้มูลในรูปแบบ Non-Display จะต้องทําสญัญาและจ่าย
ค่าธรรมเนียมใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามทีFระบุไวใ้นขอ้ทีF 5 ของเอกสารฉบบันี.  
 

3. ประเภทของการสมคัรรบับริการ  
 

3.1 การสมคัรแบบรายบริษทั (Firm) 
สาํหรบัการสมคัรรบับรกิารแบบรายบรษิทั (Firm) นั .น แต่ละบรษิทัจะตอ้งสมคัรรบับรกิารใน
นามของตนเอง โดยไม่คาํนึงถงึว่าเป็นบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัย่อยหรอืไม่ 
 
ตวัอย่าง ในกรณีทีFบรษิทั A และบรษิทั B ประสงคจ์ะสมคัรรบับรกิารแบบรายบรษิทั (Firm) 
ทั .งบรษิทั A และบรษิทั B จะต้องสมคัรรบับรกิารและลงนามในสญัญาการใชง้านขอ้มูลใน
รูปแบบ Non-Display ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์ในนามของแต่ละบรษิัทเอง ทั .งนี. แม้ว่า 
บรษิทั A จะมฐีานะเป็นบรษิทัแม่ (parent company) ของบรษิทั B โดยถอืหุน้ในบรษิทั B 
มากกว่า 50% กต็าม โดยบรษิทั A จะถูกนับเป็น 1 บรษิทั และบรษิทั B ถูกนับเป็นอกี 1 
บรษิทัตามรปูต่อไปนี. 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Firm 

1 Firm 

ถือครองหุ้น > 50%  

A 

B 



SET FEED (Equity), หน้า 3/8 

_________________________________________________________________________________________ 

 
3.2 การสมคัรแบบกลุ่ม Subscriber Group 

สาํหรบัการสมคัรบรกิารแบบกลุ่ม (Subscriber group) นั .น ทุกบรษิทัทีFอยู่ในกลุ่มจะถูกนับ
รวมกนัเป็น 1 กลุ่ม (1 Subscriber group) โดยสญัญาการใชง้านขอ้มูลในรูปแบบ Non-
Display จะตอ้งมกีารระบุชืFอบรษิทัทีFอยู่ในกลุ่ม (Subscribe group) เดยีวกนัใหช้ดัเจนดว้ย  
 
ทั .งนี. ในการสมคัรบรกิารแบบกลุ่ม (Subscriber group) มเีงืFอนไขว่า บรษิัททีFอยู่ในกลุ่ม 
(Subscriber group) เดยีวกนั จะตอ้งมสีถานะเป็นบรษิทัแม่ (parent company) หรอืบรษิทั
ลกู (subsidiary) กนัดว้ย (โปรดพจิารณาคาํจาํกดัความขา้งทา้ยนี.) 
 
ตวัอย่าง บรษิทั A มฐีานะเป็นบรษิทัแม่ (parent company) ของบรษิทั B โดยถอืหุน้ใน
บรษิทั B มากกว่า 50% หากบรษิทั A ประสงคจ์ะสมคัรรบับรกิารแบบกลุ่ม (Subscriber 
group) โดยใหบ้รษิทั B อยู่ในกลุ่มดว้ย บรษิทั A เพยีงบรษิทัเดยีวทีFจะตอ้งลงนามในสญัญา
การใช้งานขอ้มูลในรูปแบบ Non-Display ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์ โดยทั .งบรษิัท A และ
บรษิทั B จะถูกนบัรวมเป็น 1 กลุ่ม (1 Subscriber group) ตามรปูต่อไปนี.  
 
 

 
  
 
 

 
 
บริษทัแม่หรอืบริษทัลูก หมายถงึ บรษิทัทีFมอีาํนาจในการควบคุม หรอือยู่ภายใต้อํานาจควบคุมทั .ง
โดยตรงและโดยออ้มของอกีบรษิทัหนึFง โดยอํานาจควบคุม หมายถงึ การมสีดัส่วนการถอืหุน้ตั .งแต่
รอ้ยละ 50 ขึ.นไปของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ทั .งนี. ในการพจิารณาความเป็นบรษิทัแม่หรอืบรษิทั
ลกูของบรษิทัใดๆ ใหเ้ป็นไปตามดุลยพนิิจของตลาดหลกัทรพัย ์ 

 
4. ค่าธรรมเนียม  

 
 ค่าธรรมเนียมการใชง้านขอ้มูลในรูปแบบ Non-Display ขึ.นอยู่กบัประเภทของการสมคัรรบั

บรกิาร (บรษิทั (Firm) หรอื กลุ่ม (Subscriber Group) และประเภทของการใชง้านขอ้มูลใน
รปูแบบ Non-Display ตามทีFระบุในขอ้ 5  
 

5. ประเภทของการใช้งานขอ้มูลในรปูแบบ Non-Display  
 

5.1 Automated Trading Application หรอืการใชง้านขอ้มลูใน Application ของ front office 
ทีFสรา้งรายไดใ้หก้บัองคก์ร โดย Application ทีFเขา้ถงึขอ้มลูการซื.อขายตลาดตราสารทุน
แบบ Real Time (SET-Equity real-time) สาํหรบัการคาํนวณแบบอตัโนมตั ิ (automatic 

1 Subscriber Group 

A 

B 

ถือครองหุ้น > 50%  
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calculation), การประมวลผล และการวเิคราะห ์ รวมถงึ Application ทีFสามารถกาํหนด
จาํนวนหุน้, ราคา และเวลา สาํหรบัการสง่คาํสั Fงซื.อขายหุน้ได ้ นอกจากนี. ยงัรวมถงึ
โปรแกรมซื.อขายหุน้ (program trading), market making application, basket trading 
application, order routing application, execution algorithms application เป็นตน้  
  
อตัราค่าธรรมเนียมสาํหรบัการใชง้านแบบ Automated Trading Application เป็นดงันี.  
ก) ในกรณีทีFสมคัรรบับรกิารแบบรายบรษิทั (Firm): อตัราค่าบรกิาร 80,000 บาทต่อเดอืน

ต่อบรษิทั 
 ข) ในกรณีทีFสมคัรแบบกลุ่ม (Subscriber Group): อตัราค่าบรกิาร 160,000 บาทต่อเดอืน

ต่อกลุ่ม 
 

หมายเหตุ: ตลาดหลกัทรพัย์จะมอบอตัราส่วนลดพเิศษ โดยจะเกบ็ค่าธรรมเนียมเพยีง 
50,000 บาทต่อเดอืนต่อบรษิทั หรอื 100,000 บาทต่อเดอืนต่อกลุ่ม สาํหรบัการใชบ้รกิาร
ตั .งแต่วนัทีF 1 ตุลาคม 2557 จนถงึวนัทีF 31 ธนัวาคม 2558 นี. 
 
5.2 Other application: คอื การใชง้านขอ้มลูในรปูแบบ Non-Display ใน Application 

เพืFอบรหิารงานกองทุน (funds administration), งานบรหิารความเสีFยง (risk 
management), งานประเมนิค่า portfolio (portfolio valuation), หรอืงานวเิคราะหเ์ชงิ
ปรมิาณ (quantitative analysis) ซึFงในกรณีนี. ตลาดหลกัทรพัยจ์ะคดิค่าธรรมเนียม
การใชง้านดงักล่าวในอตัรา 2,000 บาทต่อเดอืนต่อบรษิทั หรอื 5,000 บาทต่อเดอืน
ต่อกลุ่ม 

 
5.3 สาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารทีFตอ้งการใชง้านขอ้มลูในรปูแบบ Non-Display สาํหรบัการคาํนวณ 

และสรา้ง Index (Index creation) รวมถงึใชข้อ้มูลเพืFอไปสรา้งผลติภณัฑก์ารเงนิอืFน 
หรอืการ pricing of financial products เช่น spread betting จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก
ตลาดหลักทรัพย์เป็นรายกรณีไป ทั .งนี. หากมีข้อสงสยัหรือต้องการรายละเอียด
เพิFมเตมิ กรุณาตดิต่อฝา่ยธุรกจิขอ้มลู ตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
หมายเหตุ: ตลาดหลกัทรพัย์ขอสงวนสทิธิในการกําหนดนิยามของ “Pricing of 
financial products” ตามความเหมาะสม 
 

5.4 สําหรบัผู้ใช้บริการทีFต้องการใช้งานขอ้มูลในรูปแบบ Non-Display เพืFอสร้างขอ้มูล 
Derived Data สาํหรบัวตัถุประสงคอ์ืFนๆนอกเหนือจากทีFไดก้ําหนดในขอ้ 5.1- 5.3 
ขา้งต้น จะต้องได้รบัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย์เป็นลายลกัษณ์อกัษร เบื.องต้น 
ตลาดหลกัทรพัยพ์จิารณายกเวน้ค่าธรรมเนียมสาํหรบัการใชง้านตามขอ้นี.จนถงึวนัทีF 
31 ธนัวาคม 2558   

 
ตลาดหลกัทรพัย์ขอเรยีนว่า ผูใ้ชบ้รกิารตามขอ้นี.อาจจะต้องลงนามในสญัญาการใช้
งานขอ้มลูในรปูแบบ Non-Display ของตลาดหลกัทรพัยก่์อนมกีารใชบ้รกิารดงักล่าว   
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หมายเหตุ: “Derived Data” หมายถงึ ขอ้มลูทีFไดถู้ก ดดัแปลง พฒันา จากการ
ประมวลผลขอ้มลูการซื.อขายในตลาดตราสารทุนแบบ Real Time (SET-Equity real-
time) ซึFงการ ดดัแปลง และพฒันาเป็นขอ้มลูใหม่ดงักล่าวจะต่างจากขอ้มลูเดมิอย่าง
สิ.นเชงิและไม่สามารถคาํนวณยอ้นกลบัมาหาขอ้มลูตน้แบบเดมิได ้  

 
6. การตรวจสอบ (Audit) 

 
ตลาดหลกัทรพัย ์พนกังาน ผูต้รวจสอบ (Auditor) หรอืตวัแทน มสีทิธเิขา้ตรวจสอบสถานทีF 
ระบบภายใน และการบนัทกึ หรอืรายงานต่างๆ ทีFเกีFยวขอ้งกบัการใชง้านขอ้มลูของตลาด
หลกัทรพัยจ์าก Data Vendor, Licensed End user และ Data Vendor’s clients เพืFอให้
มั Fนใจว่าบุคคลดงักล่าวไมไ่ดใ้ชง้านขอ้มลูในรปูแบบ Non-Display โดยไม่ไดร้บัอนุญาต  
   
ในกรณีทีFตลาดหลกัทรพัยพ์บว่าบุคคลขา้งตน้ไดใ้ชง้านขอ้มูลในรูปแบบ Non-Display โดย
ไม่ได้รบัอนุญาต ตลาดหลกัทรพัยข์อสงวนสทิธใินการคดิค่าปรบัในอตัรารอ้ยละ 15 (สบิ
หา้) ต่อปีนับแต่วนัทีFบุคคลดงักล่าวไดใ้ชง้านขอ้มูลในรูปแบบ Non-Display โดยไม่ไดร้บั
อนุญาต โดยบุคคลดงักล่าวต้องชําระค่าใช้จ่ายทั .งหมดทีFเกิดขึ.นจากการตรวจสอบ ซึFง
รวมถงึค่าว่าจา้งผูต้รวจสอบ (Auditor) ทีFเรยีกเกบ็กบัตลาดหลกัทรพัยด์ว้ย 

 
7. การใช้งานข้อมูลในรปูแบบ Non-Display Usage 

 
7.1 สาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารทุกประเภท ทั .ง Data Vendor, Licensed End user และ Data 

Vendor’s clients โปรดชี.แจงรายละเอยีดการใชง้านขอ้มลูในเอกสาร Non-Display Usage 
Disclosure Form (ตามเอกสารแนบทา้ย 1) และสง่เอกสารมาทีFฝา่ยธุรกจิขอ้มลูทาง 
email: infoproducts@set.or.th  
 

7.2 SET’s Data Vendor, Licensed End user, Data Vendor’s clients หรอื ผูใ้ชบ้รกิาร
ประเภทอืFนๆ (ตามทีFระบุในขอ้ 1.2 ง)) ทีFมคีวามประสงคจ์ะใชง้านขอ้มลูในรปูแบบ Non-
Display ตอ้งทาํสญัญาอนุญาตการใชง้านขอ้มลูในรปูแบบ Non-Display Usage และชาํระ
ค่าธรรมเนียมใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ทั .งนี. ตลาดหลกัทรพัย์คาดว่าจะจดัทําสญัญาอนุญาตการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-
Display Usage แลว้เสรจ็และจดัสง่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารในช่วงระยะเวลาประมาณเดอืนสิงหาคม 
2557  
 

7.3 หน้าทีFและความรบัผดิชอบของ Data Vendor มดีงันี. 
7.3.1 แจง้ใหล้กูคา้ทีFรบัขอ้มลู data feed จาก Data vendor รบัทราบนโยบายการใชง้าน

ขอ้มลูในรปูแบบ Non-Display เป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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7.3.2 ทําให้ตลาดหลกัทรพัย์มั Fนใจได้ว่าลูกค้าจะชี.แจงรายละเอยีดการใช้งานข้อมูลใน
เอกสาร Non-Display Usage Disclosure Form และจดัสง่มาทีFตลาดหลกัทรพัย ์ 

7.3.3 ทําให้ตลาดหลกัทรัพย์มั Fนใจได้ว่าลูกค้าทําสญัญาอนุญาตการใช้งานข้อมูลใน
รูปแบบ Non-Display และชําระค่าธรรมเนียมโดยตรงแก่ตลาดหลกัทรพัย์ (ใน
กรณีทีFจาํเป็นตอ้งมกีารทาํสญัญาดงักล่าว) 
 

7.4 ตลาดหลกัทรพัยข์อสงวนสทิธใินการไม่อนุญาต Data Vendor ในการเผยแพร่ขอ้มูลใหก้บั
ลกูคา้ ในกรณีทีFลกูคา้ทีFไม่ปฎบิตัติามขอ้กาํหนดและเงืFอนไขในการใชง้านขอ้มูลในรูปแบบ 
Non-Display รวมถงึไม่ชําระค่าธรรมเนียมสาํหรบัการใชง้าน Non-display ดงักล่าวแก่
ตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

8. เงื,อนไข อื,นๆ 
 

8.1 ค่าธรรมเนียมทีFกําหนดไวใ้นเอกสารฉบบันี.ใชส้าํหรบัการใชข้อ้มูล SET-Equity real-time 
data feed สาํหรบัการใชง้านขอ้มลูในรปูแบบ Non-Display เท่านั .น  

 
อย่างไรกต็าม ตลาดหลกัทรพัยข์อเรยีนว่า ในกรณีทีFผูใ้ชบ้รกิารประสงคจ์ะใชข้อ้มูลแบบ 
delay 15 นาทหีรอืมากกว่า หรอืขอ้มูลแบบสิ.นวนั (end of day) สาํหรบัการคํานวณ 
Index หรอืการออกผลติภณัฑท์างการเงนิหรอืการ pricing of financial products 
ผูใ้ช้บรกิารต้องทําสญัญาเพืFอขออนุญาตในการใชข้อ้มูลและชําระค่าธรรมเนียมแก่ตลาด
หลกัทรพัยเ์ช่นกนั ทั .งนี. โปรดตดิต่อฝ่ายธุรกจิขอ้มูลเพืFอสอบถามรายละเอยีดเพิFมเตมิใน
กรณีดงักล่าว 
 

8.2  หากมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการรายละเอยีดเพิFมเตมิ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีFฝ่ายธุรกจิขอ้มูล ได้
ทีFเบอรโ์ทร. 0-2229-2489-91 หรอือเีมล ์infoproducts@set.or.th  
 

8.3 ตลาดหลกัทรพัยข์อสงวนสทิธใินการเปลีFยนแปลงรายละเอยีดในเอกสารฉบบันี.โดยแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้า 

 

หากท่านมขีอ้สงสยัหรอืต้องการรายละเอยีดเพิFมเตมิใดๆ กรุณาติดต่อเจา้หน้าทีFฝ่ายธุรกจิขอ้มูล ไดท้ีFเบอร์
โทร. 0-2229-2489-91 หรอือเีมล ์infoproducts@set.or.th 
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Appendix 1: Non-Display Usage Disclosure Form 

 

Non-Display Usage Disclosure Form 

       Date ……………………………… 

To: SET’s Information Services Department 

We,Mr./Mrs./Miss ……………………………………...……………………………...……………………… 

on behalf of (company)......................................................................................... (“User”) 
Address...............………………………......................................................................................  

......................................................................................................................................... 
Tel ……………………………….. Fax ………………………... E-mail ......................……………………….. 

would like to inform the information relating to Non-Display Usage as below:- 

1. Type of User 

� SET’s data vendor   

� Licensed End-user 

� SET’s data vendor’s client 

� Others……………………………………………………………………………………………………. 

2. Source of data ( via SET FEED -Equity system or SET’s data vendor, please specify 

each source) 

2.1 ………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2 ………………………………………………………………………………………………………………. 

2.3 ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Use of Non-Display Usage: 

� Yes (Please complete section 5 – 7 below)  

� No  



SET FEED (Equity), หน้า 8/8 

_________________________________________________________________________________________ 

 

4. Type of data: SET –Equity market data  

5. Data frequency: � Real time   � Delayed 15 minutes or more  � End of day 

6. Non-Display Usage categories: 

� a) Automated Trading Application      

� b) Others application (For the purpose of funds administration, risk management, 

portfolio valuation or quantitative analysis)   

(Please specify)……………………………………………………………………………………………… 

� c) Index creation or pricing for financial products  

� d) Derived Data for any purpose other than a) , b) and c)  

Please specify in details……………………………………………………………………………………  

7. Reception point: (please provide the address of your nominated reception point 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

We hereby certify that the information provided in this Non-Display Usage 

Disclosure Form is true and correct. 
 

 
 

 

 
Yours faithfully, 

 
 

(                        ) 
 

          

    Position.........................................……………… 
 

 
 

 

 


