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(ฉบบัแปล) 
   เอกสารฉบบันี จดัทําขึนเพื �อประโยชน์ในการทําความเข้าใจเท่านัน การพิจารณา ตีความและใช้
บงัคบัให้ถือตามนโยบายการใช้งานข้อมูลในรปูแบบ Non-Display ฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 
 
 

 
 
 

Notification: Non-Display Usage Policy                                       วนัที�     30 กนัยายน 2559  
***************************************************************************************** 

 
Highlight:   แจ้งการปรบัปรงุนโยบายการใช้งานข้อมูลในรปูแบบ Non-Display 

เรยีน สมาชกิ SET FEED (Equity) ทุกท่าน 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์”) ขอแจ้งการปรบัปรุงนโยบายการใช้งานข้อมูลใน
รูปแบบ Non-Display (“นโยบายการใชข้อ้มูล”) ซึ>งจะมผีลต ั 5งแต่วนัที� 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ตาม
รายละเอยีดดา้นล่าง  

ตามนโยบายของตลาดหลกัทรพัย ์บุคคลใดๆ ที>มกีารเขา้ถงึหรอืใชง้านขอ้มูล SET-Equity market data ของ
ตลาดหลกัทรพัยใ์นรปูแบบ Non-Display จะตอ้งปฎบิตัติามนโยบายการใชข้อ้มลูที>ระบุไวใ้นเอกสารฉบบันีL  

 
1. คาํนิยาม 
1.1 การใช้ข้อมลูในรปูแบบ Non-Display หมายถงึ การใชง้านขอ้มลู SET-Equity market data ใน

รปูแบบ Non-Display ตามที>ระบุในขอ้ 4 
 

1.2 ผ ูใ้ช้บริการ หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารขอ้มลูในรปูแบบ Non-Display ซึ>งสามารถแบ่งประเภทของผูใ้ชบ้รกิาร
ไดด้งัต่อไปนีL   

ก) Data Vendor ซึ>งรบัขอ้มูล SET-Equity market data โดยตรงจากระบบขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืรบัขอ้มลูต่อจาก Data Vendor รายอื>นที>ไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย ์ 

ข) Licensed End-user ซึ>งทาํสญัญากบัตลาดหลกัทรพัยใ์นฐานะ End-user และไดร้บัอนุญาตจากตลาด
หลกัทรพัยใ์นการรบัขอ้มลู SET-Equity market data โดยตรงจากระบบขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์  

ค) Data Vendor’s Clients ซึ>งสมคัรรบับรกิารและไดร้บัขอ้มูล SET-Equity market data จาก Data 
Vendor ที>ไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย ์

ง) ผู้ใช้บริการประเภทอื>นๆนอกเหนือจากที>ระบุไว้ในข้อ ก) ข) และ ค) โดยได้รับอนุญาตจากตลาด
หลกัทรพัยเ์ป็นรายกรณีไป  
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1.3 ค่าธรรมเนียม หมายถงึ ค่าธรรมเนียมที>ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งชาํระใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย ์สาํหรบัการใช้
ขอ้มลูในรปูแบบ Non-Display ตามที>ระบุในเอกสารฉบบันีL หรอืตามที>ตลาดหลกัทรพัยจ์ะกาํหนดต่อไป 
 
2. การอนุญาตการใช้งานข้อมูลในรปูแบบ Non-Display  

ภายใต้ขอ้ 4 ของเอกสารฉบบันีL ผู้ที>ประสงค์จะไดร้บัอนุญาตการใชง้านขอ้มูลในรูปแบบ Non-Display 
จะตอ้งลงนามในใบสมคัรหรอืสญัญาตามที>ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด (แลว้แต่กรณี) โดยการใชง้านขอ้มูล
ในรูปแบบ Non-Display อาจมค่ีาธรรมเนียม ทั LงนีL เป็นไปตามที>กําหนดไว้ในเอกสารฉบบันีLหรอืตามที>
ตลาดหลกัทรพัยจ์ะกาํหนดต่อไป   

 
3. ประเภทของการสมคัรรบับริการ  

การสมคัรรบับรกิารการใชง้านขอ้มลูในรปูแบบ Non-Display ม ี 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ การสมคัรแบบราย
บรษิทั (Firm) และการสมคัรแบบกลุ่ม (Subscriber Group) โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลอืกรปูแบบการ
สมคัรไดต้ามเงื>อนไขดงัต่อไปนีL 

3.1 การสมคัรแบบรายบริษทั (Firm) 
 สาํหรบัการสมคัรในรูปแบบนีL ผูใ้ชบ้รกิารแต่ละรายต้องสมคัรรบับรกิารในนามของตนเองแยกต่างหาก

จากผูใ้ชบ้รกิารรายอื>น โดยไม่คาํนึงถงึว่าเป็นบรษิทัในเครอืกนัหรอืไม่ 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Firm 

1 Firm 

ถือครองหุ้น ≥ 50%  

A 

B 
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3.2  การสมคัรแบบกลุ่ม (Subscriber Group) 
สาํหรบัการสมคัรในรปูแบบนีL ทุกบรษิทัหรอืนิตบิุคคลที>อยู่ในกลุ่มเดยีวกนัจะถูกนับรวมกนัเป็น 1 กลุ่ม 
โดยตอ้งมกีารระบุชื>อบรษิทัหรอืนิตบิุคคลทั Lงหมดที>อยู่ในกลุ่มเดยีวกนัใหช้ดัเจนดว้ย  
 
ทั LงนีL ในการสมคัรแบบกลุ่ม (Subscriber group) มเีงื>อนไขว่า สมาชกิของกลุ่มจะจํากดัอยู่เฉพาะ
ผูใ้ช้บรกิารและบรษิัทในเครอื (affiliate companies) ของผู้ใช้บรกิารเท่านั Lน (โปรดพจิารณาคําจํากดั
ความขา้งทา้ยนีL) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

บริษัทในเครือ  หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที>มีอํานาจควบคุมผู้ใช้บริการ หรืออยู่ภายใต้อํานาจ
ควบคุมของผูใ้ชบ้รกิาร ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม ทั LงนีL อาํนาจควบคมุ  หมายถงึ การมสีดัส่วน
การถอืหุน้ตั Lงแต่รอ้ยละ 50 ขึLนไปของจาํนวนหุน้ทั Lงหมดที>มสีทิธอิอกเสยีง หรอืเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีว  

 
4. ประเภทของการใช้งานขอ้มูลในรปูแบบ Non-Display  

ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดประเภทการใชง้านขอ้มลูในรปูแบบ Non-Display เป็น 4 ประเภท ดงันีL 
 

4.1   ประเภทที� 1: Automated Trading Application หรอืการใชง้านแอพพลเิคชั >น (Application) ใดๆ ที>มี
การเขา้ถงึหรอืใชข้อ้มลู SET- Equity market data โดยมวีตัถุประสงคเ์พื>อการคาํนวณ (calculation) 
การประมวลผล (processing) หรอืการวเิคราะห ์ (analysis) แบบอตัโนมตั ิ ซึ>งชว่ยในการกาํหนด
เกี>ยวกบัปรมิาณ ราคา และเวลาของการสง่คาํสั >งซืLอขาย นอกจากนีL ยงัรวมถงึโปรแกรมซืLอขาย 
(program trading), market making application, basket trading application, order routing application 
และ execution algorithms application เป็นตน้  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Subscriber Group 

A 

B 

ถือครองหุ้น ≥ 50%  
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ประเภทที� 2: Other Applications ไดแ้ก่ การใชง้านแอพพลเิคชั >น (Application) ใดๆ ซึ>งมกีารใชง้าน
ขอ้มลู SET- Equity market data เพื>อวตัถุประสงคใ์นเรื>องงานปฏบิตักิารกองทุน (funds 
administration) งานบรหิารความเสี>ยง (risk management) งานประเมนิค่า portfolio (portfolio valuation) 
หรอืงานวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ (quantitative analysis)  

 
ประเภทที� 3: Index creation and Financial Products ไดแ้ก่ การใชง้านขอ้มูล SET- Equity market 
data เพื>อการคํานวณหรอืสรา้งดชันี (index creation) หรอืการทํา pricing สาํหรบั financial products 
(Pricing of Financial Products) (ซึ>งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพยีง กองทุน (funds) ตราสารอนุพนัธ ์
(derivatives) structured products, contracts for difference (CFDs) และผลติภณัฑอ์ื>นที>คลา้ยคลงึกนั) 
หรอืการกระทาํอื>นใดที>คลา้ยคลงึกนั เช่น spread betting เป็นตน้  
 
หมายเหตุ: ตลาดหลกัทรพัยข์อสงวนสทิธใินการพจิารณาว่า การกระทําใดเป็นการทํา pricing สาํหรบั 
financial products (Pricing of Financial Products) ตามความเหมาะสม 

 
4.2 ประเภทที� 4 : การใชง้านขอ้มูลในรูปแบบ Non-Display หรอืการสรา้งหรอืพฒันาขอ้มูล Derived Data 

ใดๆ ที>นอกเหนือจาก 3 ประเภทที>ระบุในขอ้ 4.1 ขา้งต้น ทั LงนีL สาํหรบัการใชง้านขอ้มูลในรูปแบบ Non-
Display ในประเภทที> 4 นีL ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร และผูใ้ชบ้รกิาร
อาจตอ้งลงนามในใบสมัครการใช้ข้อมูลแบบ Non-Display (Non-Display Application) หรือสัญญาอื%น  ๆ
ตามที%ตลาดหลักทรัพย์กําหนด  

 
หมายเหตุ: “Derived Data” หมายถงึ ขอ้มลูที>ไดถู้กดดัแปลงหรอืพฒันาขึLนโดยการประมวลผลขอ้มลู 
SET- Equity market data ไม่วา่จะมกีารใชข้อ้มลูอื>นดว้ยหรอืไม่ โดยที>ขอ้มลู SET- Equity market data 
เดมิของตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถถูกระบุหรอืถูกคาํนวณยอ้นกลบั (re-engineered) จากขอ้มลูที>ถูกสรา้ง
หรอืพฒันาดงักล่าวได ้  
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5. ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมสําหรบัการใช้งานข้อมูลในรูปแบบ Non-Display ขึLนอยู่กบัประเภทของการสมคัรรบั
บรกิาร (แบบรายบรษิทัหรอืแบบกลุ่ม) และ ตามประเภทของการใชข้อ้มลูในรปูแบบ Non-Display ดงันีL 

ประเภทการใช้งาน Non-

Display 

 

ข้อมูล  

ประเภทการสมคัรรบับริการ 

รายบริษทั 

(/ บริษทั / 

เดือน) 

รายกลุ่ม 

(/ กลุ่ม / เดือน) 

1.Automated Trading 
Application 

ข้อมูล SET- Equity 
market data   

(ข้อมูลแบบ real-time) 

 80,000 บาท  160,000 บาท 

2. Other Applications: 
การใช้งานแอพพลิเคชั %น 
ใด  ๆเพื%อวตัถุประสงค์ เช่น 
- funds administration   
- risk management  
- portfolio valuation หรือ  
- quantitative analysis 

ข้อมูล SET- Equity 
market data  

(ข้อมูลแบบ real-time) 

2,000 บาท  5,000 บาท 

3. Index creation หรือ 
pricing of financial 
products (รวมถึง funds, 
derivatives, CFDs เป็น
ต้น) หรือ spread betting 
หรือการกระทําอื%นใดที%
คล้ายคลึงกัน 

ข้อมูล SET- Equity 
market data  

 (ข้อมูลแบบ real-time 
แบบ delayed หรือแบบ 

end of day) 

โปรดติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล   

4. Any Non-Display 
Usage หรือการพฒันา 
Derived Data อื%นใด
นอกเหนือจากประเภทการ
ใช้งาน 1-3 ข้างต้น 

ข้อมูล SET- Equity 
market data  

 (ข้อมูลแบบ real-time 
แบบ delayed หรือแบบ 

end of day) 

โปรดติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล   

หมายเหต ุ:  
1. คา่ธรรมเนียมขา้งต้นเป็นอตัราคา่ธรรมเนียมสทุธหิลงัหกัภาษหีกั ณ ที>จา่ยแล้ว (ถ้าม)ี และคา่ธรรมเนียมดงักล่าวไม่

รวมถงึภาษมีลูค่าเพิ>ม (VAT) หรอืภาษอีื>นใด 
2. ตลาดหลกัทรพัยข์อสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมในกรณีที>มกีารใชง้านขอ้มลู SET- Equity market data แบบ 

delayed หรอืแบบ end of day ในรปูแบบ Non-Display ตามประเภทที> 1 และ 2 ขา้งตน้ 
3. เพื>อวตัถุประสงคข์องเอกสารฉบบันีL  

1) ขอ้มลูแบบ delayed หมายถงึ ขอ้มลูที>ล่าชา้ตั Lงแต่ 15 นาทขีึLนไป 
2) ขอ้มลูแบบ end of day หมายถงึ ขอ้มลู ณ สิLนวนั (หลงัจากตลาดหลกัทรพัยปิ์ดการซืLอขาย) 
3) ขอ้มลูแบบ real-time หมายถงึ ขอ้มลู ณ ปัจจบุนั (real time) หรอืขอ้มลูที>ล่าชา้ไมเ่กนิ 15 นาท ี
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6. การตรวจสอบ (Audit) 

ตลาดหลกัทรพัย ์ตวัแทน หรอืผูต้รวจสอบ (Auditor) มสีทิธเิขา้ตรวจสอบสถานที> ระบบภายใน (internal systems) 
และบนัทกึหรอืรายงาน (records) ของผูใ้ชบ้รกิาร และลกูคา้ของผูใ้ชบ้รกิาร (ถา้ม)ี ยอ้นหลงัในช่วง
ระยะเวลา 3 - 5 ปี เพื>อใหเ้ป็นที>มั >นใจว่า ไม่มกีารใชง้านขอ้มลูในรปูแบบ Non-Display โดยไม่ไดร้บั
อนุญาต  
   
ในกรณีที>ตลาดหลกัทรพัย์พบว่าบุคคลขา้งต้นได้ใช้งานขอ้มูลในรูปแบบ Non-Display โดยไม่ได้รบั
อนุญาต ตลาดหลกัทรพัยข์อสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมที>เกี>ยวขอ้งทั Lงหมดจากผูใ้ชบ้รกิาร 
รวมทั LงคิดดอกเบีLยในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) ต่อปีนับแต่วนัที>มีการใช้งานขอ้มูลในรูปแบบ Non-
Display โดยไม่ไดร้บัอนุญาต พรอ้มทั Lงค่าใชจ้่ายทั Lงหมดที>เกดิขึLนจากการตรวจสอบ 

 
7. การใช้งานข้อมูลในรปูแบบ Non-Display Usage 
7.1 สาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารที>ยงัไม่เคยชี_แจงรายละเอียดการใช้งานข้อมูลแบบ Non-Display หรือผู้ใช้บริการที%

ต้องการเปลี%ยนแปลงรายละเอียดการใช้งานข้อมูลแบบ Non-Display ในเอกสาร Non-Display Usage 
Disclosure Form ให้กรอกรายละเอียดในเอกสาร Non-Display Usage Disclosure Form (ตาม
เอกสารแนบท้าย 1) ให้ครบถ้วนและจดัส่งมายงัฝ่ายธุรกิจข้อมูลทาง email: infoproducts@set.or.th  

7.2 ผูใ้ชบ้รกิารทุกประเภทและบุคคลใดที>ประสงค์จะใช้งานข้อมูลแบบ Non-Display ต้องปฎบิติัตามนโยบาย
การใช้ข้อมูลที%ระบุไว้ในเอกสารฉบบันี_ 

 
7.3 Data Vendor มีความรับผิดชอบในการดําเนินการตามหน้าที%ดังต่อไปนี_ 

7.3.1 แจ้งให้ลูกค้าของ Data Vendor รับทราบนโยบายการใช้งานข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร  
7.3.2 ดําเนินการให้ลูกค้าของ Data Vendor กรอกรายละเอียดในเอกสาร Non-Display Usage 

Disclosure Form และจดัส่งมายงัตลาดหลักทรัพย์  
7.3.3 (ถ้ามี) ดําเนินการให้ลูกค้าของ Data Vendor ลงนามในใบสมัครการใช้ข้อมูลแบบ Non-Display 

(Non-Display Application) หรือสัญญาอื%น  ๆตามที%ตลาดหลักทรัพย์กําหนด (แล้วแต่กรณี)  
7.4 ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ Data Vendor หยุดการกระจายข้อมูล SET- Equity 

market data ต่อให้แก่ลูกค้าของ Data Vendor ซึ%งไม่ส่ง Non-Display Usage Disclosure Form ให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่ลงนามในใบสมัครการใช้งานข้อมูลแบบ Non-Display (Non-Display 
Application) หรือสัญญาอื%น  ๆตามที%ตลาดหลักทรัพย์กําหนด หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้
งานข้อมูลแบบ Non-Display แก่ตลาดหลักทรัพย์  
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8. เงื�อนไข อื�นๆ  
8.1  ค่าธรรมเนียมที>กําหนดไวใ้นเอกสารฉบบันีLใชส้าํหรบัการใชง้านขอ้มูล SET- Equity market data ใน

รปูแบบ Non-Display  
8.2  หากมขีอ้สงสยัหรอืต้องการรายละเอยีดเพิ>มเตมิ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที>ฝ่ายธุรกจิขอ้มูล โทร 0-2 009 

9620-21 หรอือเีมล ์infoproducts@set.or.th  
8.3 ตลาดหลกัทรพัย์ขอสงวนสทิธใินการเปลี>ยนแปลงรายละเอยีดในเอกสารฉบบันีLโดยแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 
 

หากท่านมีขอ้สงสยัหรอืต้องการรายละเอียดเพิ>มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที>ฝ่ายธุรกิจข้อมูล โทร.           
0-2 009 9620-21 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 disclose 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. Any Non-Display Usage: 

� Yes (Please complete section 5 – 7 below)  

� No  

4. Type of data: SET’s Equity market data  

 

 

 



SET FEED (Equity), หน้า 9/9 

_________________________________________________________________________________________ 

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

6. Non-Display Usage categories: 

� a) Automated Trading Applications;      

� b) Other Applications: Any applications utilizing the data for the purpose of funds 

administration, risk management, portfolio valuation or quantitative analysis;   

Please specify……………………………………………………………………………………… 

� c) Index Creation or pricing of financial products: Any utilization of data for index 

creation, pricing of financial products (including funds, derivatives, structured products, 
CFDs, etc), spread betting or similar activities; 

Please specify……………………………………………………………………………………… 

� d) Any Non-Display Usage or creation of Derived Data outside the business 

activities described in a), b) or c).  

Please specify……………………………………………………………………………………  

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

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

8. Other relevant information: (such as effective date of any change in Non-Display 
Usage) 

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

 

We hereby certify that the information provided in this Non-Display Usage 
Disclosure Form is true and correct. 

 
We agree to: 

 
a) inform SET’s Information Services Department if our Non-Display Usage changes, 

 

b) pay fees applicable to our Non-Display Usage, as specified from time to time by SET 
and billed either directly by SET or by our SET’s Data Vendor, 

 
c) comply with the terms and conditions for Non-Display Usage specified by SET and 

with any SET’s request to provide an updated Non-Display Usage Declaration.  

 
 

 
Yours faithfully, 

 

 
(                        ) 

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


