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คำถำมทีพ
่ บบ่อย
1. ก่อนสมัครรับบริการข ้อมูลแบบออนไลน์ ต ้องลงทะเบียนเป็ นสมาชิกหรือไม่ ?
• คุณต ้องสมัครเป็ นสมาชิก SET Member ก่อน จึงจะสามารถใช ้ SET Member User ในการสมัครรับบริการข ้อมูลได ้
โดยคุณสามารถสมัครสมาชิก SET Member ได ้ที่ [https://member.set.or.th/setmember/#/registration?system=SET&language=th]
2. วิธก
ี ารสมัครรับบริการข ้อมูลแบบออนไลน์ มีขน
ั ้ ตอนอย่างไร ?
• คุณสามารถสมัครรับบริการข ้อมูลแบบออนไลน์ผ่าน Website ได ้ โดยมีขน
ั ้ ตอนเบือ
้ งต ้นดังนี้
o เลือกประเภทของข ้อมูลทีต
่ ้องการรับบริการ
o เลือกวิธแ
ี ละระยะเวลาทีต
่ ้องการรับบริการ
o กรอกข ้อมูลสาหรับออกใบเสร็จรับเงิน
o ชาระเงิน
้ วัน และบริการข ้อมูลย ้อนหลัง ต่างกันอย่างไร ?
3. บริการข ้อมูลสิน
้ ว ัน
บริกำรข้อมูลสิน
้ วัน ตัง้ แต่วันทีเ่ ริม
คุณจะได ้รับข ้อมูลของทุกวันทาการตอนสิน
่
สมัครรับบริการไปข ้างหน ้า โดยมีบริการสองแบบคือ
้ เดือน
1. สมัครแบบต่ออายุอัตโนมัตท
ิ ุกสิน
2. สมัครแบบกาหนดระยะเวลา

บริกำรข้อมูลย้อนหล ัง
คุณจะได ้รับข ้อมูลย ้อนหลังแบบรายเดือน ตามช่วงเวลาทีค
่ ุณ
เลือก โดยสามารถเลือกได ้ตัง้ แต่เดือนทีเ่ ริม
่ ให ้บริการข ้อมูล
จนถึงเดือนก่อนหน ้าเดือนปั จจุบัน
้ ขำยระหว่ำงวัน: ข ้อมูลตลาดหลักทรัพย์
(สำหรับบริกำรข ้อมูลซือ
ฯ เริม
่ ให ้บริการเดือนกันยายน ปี 2555 และ ข ้อมูลตลาดสัญญา
้ ขายล่วงหน ้า เริม
ซือ
่ ให ้บริการเดือนพฤศจิกายน ปี 2557)

้ วันแบบต่ออายุอัตโนมัตท
้ เดือน และแบบกาหนดระยะเวลา ต่างกันอย่างไร ?
4. บริการข ้อมูลสิน
ิ ุกสิน
้ เดือน
บริกำรแบบต่ออำยุอ ัตโนม ัติทุกสิน
้ วัน ตัง้ แต่เดือนแรกทีเ่ ริม
- คุณจะได ้รับข ้อมูลทุกสิน
่ รับบริการ
้ เดือน
จากนัน
้ ระบบจะต่ออายุของบริการอัตโนมัตท
ิ ุกๆ สิน
จนกว่าคุณจะทาการยกเลิกรับบริการ

บริกำรแบบกำหนดระยะเวลำ
้ วัน ตัง้ แต่เดือนแรกทีเ่ ลือกเริม
- คุณจะได ้รับข ้อมูลทุกสิน
่ รับ
บริการ จนถึงเดือนสุดท ้ายทีเ่ ลือกรับบริการ ซึง่ เป็ นการเลือก
ตัง้ แต่ขน
ั ้ ตอนการสมัครรับบริการ

้ เดือนทีต
- คุณสามารถยกเลิกรับบริการภายในสิน
่ ้องการ เพือ
่ ให ้
มีผลในเดือนถัดไป
5. ชาระเงินค่าบริการผ่านช่องทางใดได ้บ ้าง ?
วิธก
ี ารชาระค่าบริการ
เลือกไม่รับใบแจ ้งหนี้ก่อนชำระเงิน

้ เดือน
สม ัครแบบต่ออายุอ ัตโนม ัติทุกสิน
ชำระค่ำบริกำรเดือนแรกผ่ำนระบบทันทีโดยบัต
รเครดิตเท่ำนัน
้
- ชำระค่ำบริกำรเดือนถัดไป ทุกวันที่ 1
ของเดือน ผ่ำนบัตรเครดิตโดยอัตโนมัต ิ

เลือกรับใบแจ ้งหนี้ก่อนชำระเงิน
- สำหรับกำรใช ้งำนส่วนตัว

ชำระค่ำบริกำรแต่ละเดือนด ้วยวิธก
ี ำรโอนเงินต
ำมรำยละเอียดในใบแจ ้งหนี้

เลือกรับใบแจ ้งหนี้ก่อนชำระเงิน
- สำหรับเผยแพร่ต่อ

ชำระค่ำบริกำรแต่ละเดือนด ้วยวิธก
ี ำรโอนเงินต
ำมรำยละเอียดในใบแจ ้งหนี้
หลังจำกดำเนินกำรเรือ
่ งสัญญำเผยแพร่ข ้อมูลเ
รียบร ้อยแล ้ว

สม ัครแบบกาหนดระยะเวลาร ับข้อมูล
ชำระค่ำบริกำรตำมระยะเวลำทัง้ หมดทีเ่ ลือ
กผ่ำนระบบทันที
โดยบัตรเครดิตหรือโอนเงินผ่ำนธนำคำร
ชำระค่ำบริกำรตำมระยะเวลำทัง้ หมดทีเ่ ลือ
ก
ด ้วยวิธก
ี ำรโอนเงินตำมรำยละเอียดในใบแ
จ ้งหนี้
ไม่สำมำรถเลือกสมัครแบบกำหนดระยะเว
ลำรับข ้อมูลได ้

6. เมือ
่ ชาระเงินเรียบร ้อยแล ้ว เริม
่ รับข ้อมูลได ้เมือ
่ ไหร่ ?
• กรณีชาระผ่านระบบชาระเงินทันทีในขัน
้ ตอนการสมัครรับบริการ : คุณสามารถเริม
่ รับข ้อมูลได ้ทันทีทข
ี่ น
ั ้ ตอนการชาระ
เงินผ่านระบบสาเร็จ หรือเริม
่ รับข ้อมูลได ้ในเดือนทีเ่ ลือกเริม
่ ต ้นรับบริการกรณีเลือกเดือนล่วงหน ้า โดยคุณจะได ้รับอีเมล
ยืนยันหลังชาระเงินผ่านระบบสาเร็จ
•

กรณีชาระโดยการโอนเงินหลังจากได ้รับใบแจ ้งหนี้
o คุณจะต ้องดาเนินการส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารมาที่ ฝ่ ายธุรกิจข ้อมูล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย อีเมล: infoproducts@set.or.th
o ฝ่ ายธุรกิจข ้อมูล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดาเนินการตรวจสอบภายใน 1-2 วันทาการ จากนัน
้ คุณจะ
ได ้รับอีเมล์ยน
ื ยันการชาระเงินสาเร็จ
o คุณสามารถเริม
่ รับข ้อมูลได ้ทันที หรือเริม
่ ดาวน์โหลดได ้ในเดือนทีเ่ ลือกเริม
่ ต ้นรับบริการกรณีเลือกเดือน
ล่วงหน ้า

7. รับข ้อมูลผ่านวิธก
ี ารใดได ้บ ้าง ?
• ดาวน์โหลดข ้อมูลผ่าน SET Website: คุณสามารถดาวน์โหลดข ้อมูลได ้ผ่าน Link ในเมนู ดาวน์โหลดข ้อมูล

•

รับข ้อมูลผ่ำน API: คุณสำมำรถรับข ้อมูลผ่ำน API ได ้ โดยดูรำยละเอียดเพิม
่ เติมจำกกลุ่มเมนู “สำหรับนักพัฒนำ” (ต ้อง
Login ด ้วย SET Member ก่อนเข ้ำใช ้งำน)

้ วันแบบต่ออายุอัตโนมัต ิ จะเกิดอะไรขึน
8. หากระบบไม่สามารถติดเงินผ่านบัตรเครดิตได ้ กรณีรับบริการข ้อมูลสิน
้ ?
• กรณีทไี่ ม่สามารถเรียกชาระเงินผ่านบัตรเครดิตได ้ระหว่างทีย
่ ังรับบริการอยู่ ระบบจะทาการยกเลิกการรับบริการข ้อมูลนัน
้
โดยอัตโนมัต ิ โดยมีผลในเดือนนัน
้ ทันที
้ วันแบบต่ออายุอัตโนมัต ิ ต ้องดาเนินกาอย่างไร ?
9. หากต ้องการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูลบัตรเครดิต กรณีรับบริการข ้อมูลสิน
• เนื่องจากระบบยังไม่รองรับการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูลบัตรเครดิต ระหว่างทีย
่ ังรับบริการข ้อมูล เช่น เปลีย
่ นบัตรเครดิตใบใหม่
หรือบัตรเครดิตใบเก่าหมดจะอายุ ดังนัน
้ หากต ้องการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูล กรุณาทาการยกเลิกรับบริการปั จจุบัน และ
สมัครรับบริการใหม่
้ ขำยระหว่ำงวัน (Tick Data) ต ้องดาเนินการ
10. หากต ้องการใช ้งานแบบเผยแพร่ต่อ (Redistribution) สำหรับบริกำรข ้อมูลซือ
อย่างไร ?
• กรุณาติดต่อ ฝ่ ายธุรกิจข ้อมูล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีเมล: infoproducts@set.or.th

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
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

Historical Data
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
- 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.

Period Specification
- 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.

- You are able to unsubscribe within the end of month in
order to cancel the payment for next month onward.
5. How can I make a payment?
Payment Detail
Choose not to receive an
invoice before payment

Automatic Renewal
- 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

Period Specification
- 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

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.

•

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

