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ข ัน้ตอนการสมคัรรบับรกิารขอ้มูลหลกัทรพัยต์ามคําขอ 

 
1. ตดิตอ่ขอรับแบบฟอรม์ “บรกิารขอ้มูลหลักทรัพยต์ามคําขอ (Data Request Service)” และเอกสารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ที่

ฝ่ายธรุกจิขอ้มลู ชัน้ 16 เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-009-9918 หรืออเีมล InfoProducts@set.or.th ทัง้นี้ หากจะขอรับ
ใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี จะตอ้งแจง้ความประสงคแ์ละรายละเอยีดประกอบการขอรับใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี 
ใหค้รบถว้นดว้ย 

2. กรอกขอ้มูลและรายละเอยีดในแบบฟอรม์ “บรกิารขอ้มูลหลักทรัพยต์ามคําขอ (Data Request Service)” พรอ้มทัง้
ชาํระคา่บรกิารใหแ้ก ่“ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย” ตามชอ่งทางดา้นลา่งนี ้
• โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ดงันี ้

ธนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ. 
ประเภทบญัชกีระแสรายวนั ชือ่บญัช ี“ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย”  
เลขทีบ่ญัช ี0-127082-006 

3. สง่แบบฟอรม์ “บรกิารขอ้มูลหลักทรัพยต์ามคําขอ (Data Request Service)” ทีไ่ดก้รอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ และแนบ
หลกัฐานการชาํระเงนิ มาทีอ่เีมล InfoProducts@set.or.th  

4. หลังจากทีผู่ใ้หบ้รกิารไดต้รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของการกอบแบบฟอร์มคําขอและการชําระค่าบรกิารแลว้ ผู ้
ใหบ้รกิารจะดําเนนิการรวบรวมขอ้มูลหลักทรัพยต์ามคําขอของผูรั้บบรกิาร โดยระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลดังกลา่ว
จะขึน้อยูก่บัปรมิาณขอ้มลูหลกัทรัพยท์ีร่อ้งขอ ทัง้นี ้กรณีทัว่ไปจะใชเ้วลาดําเนนิการประมาณ 7 วนัทําการเป็นอยา่งนอ้ย  
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บรกิารขอ้มูลหลกัทรพัยต์ามคําขอ (Data Request Service) 

 
วนัที…่………………………………………………… 

เรยีน ผูอํ้านวยการฝ่ายธรุกจิขอ้มลู 
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 
ดว้ยขา้พเจา้ ............................................................... ในนามของบรษัิท……………………………………….. 

................................................................... (“ผูร้บับรกิาร”) ทีต่ัง้…………………………………………………………… 
………………………………………….................................................................................................................... 
เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี................................................. สาํนักงานใหญ ่หรอื สาขาที ่......................................... 
......................... โทรศพัท ์................................................... โทรสาร ......................................................... 
E-mail ………………………………………………มคีวามประสงคจ์ะรับบรกิารขอ้มลูหลักทรัพยต์ามคําขอจากตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และ/หรอืบรษัิท ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (รวมเรยีกวา่ “ผู ้
ใหบ้รกิาร”) ดงัปรากฏรายละเอยีดตามเอกสารแนบ คดิเป็นจํานวนเงนิทัง้ส ิน้........................................................... 
บาท พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ไดช้าํระคา่บรกิารโดยโอนเงนิเขา้ธนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ. ชือ่บัญช ี“ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย” ประเภทบญัช ีกระแสรายวนั เลขทีบ่ญัช ี0-127082-006 วนัทีโ่อน .................................................. 

 
ขอ้ตกลงการรบับรกิารขอ้มูลหลกัทรพัยต์ามคําขอ 

1. ผูรั้บบริการตกลงและรับรองว่าจะใชบ้ริการขอ้มูลหลักทรัพย์ตามคําขอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
(“บรกิารขอ้มูลตามคําขอ”) เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ขององค์กร (แลว้แต่กรณี) 
(Personal Use) และใชเ้ป็นการภายในโดยไม่เผยแพร่ตอ่ (Internal Use) เทา่นัน้ รวมทัง้จะไม่กระทําการใด 
ๆ อนัมลีกัษณะเป็นการละเมดิสทิธใิด ๆ ของผูใ้หบ้รกิาร 

2. ผูรั้บบรกิารรับทราบและตกลงวา่ สทิธใินขอ้มูล ชือ่ทางการคา้ เครือ่งหมายการคา้ เครือ่งหมายบรกิาร ลขิสทิธิ ์
สทิธบิัตร ความลับทางการคา้ ตลอดจนทรัพยส์นิทางปัญญาใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มกับ
การใหบ้รกิารขอ้มูลตามคําขอนี้ ไม่วา่จะไดจ้ดทะเบยีนไวห้รือไม่ก็ตาม (“ทรพัยส์นิทางปัญญา”) เป็นของผู ้
ใหบ้ริการ หรือผูใ้หอ้นุญาตแก่ผูใ้หบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการอนุญาตใหผู้รั้บบริการใชท้รัพย์สนิทางปัญญาของผู ้
ใหบ้ริการไดภ้ายในขอบเขตทีกํ่าหนดไวใ้นแบบคําขอรับบริการนี้เท่านั้น และสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา
ดงักลา่วไมเ่คยโอนไปยังผูรั้บบรกิารหรอืบคุคลภายนอกไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้    

3. ผูรั้บบรกิารรับทราบและตกลงวา่ ผูใ้หบ้รกิารไม่รับรองหรอืรับประกันใด ๆ ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มในเรือ่งใด 
ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันดา้นความครบถว้น ถูกตอ้งเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชือ่ถือของ
เนือ้หาและขอ้มลู หรอืการรับประกนัผลทีจ่ะไดรั้บจากการใชเ้นื้อหาหรอืการใชบ้รกิารขอ้มูลตามคําขอนี้ รวมถงึ
ความเหมาะสมในการใชง้าน และผูใ้หบ้รกิารไมต่อ้งรับผดิชอบในความสญูหาย หรอืความเสยีหายใด ๆ รวมถงึ
ไม่รับผดิชอบตอ่ผลกําไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิการใชบ้รกิารขอ้มูลตามคําขอ และ/หรอืจากการนําเนื้อหาขอ้มูลที่
ไดรั้บภายใตบ้รกิารขอ้มลูตามคําขอนีไ้ปใชใ้นทกุกรณี  
 

ผูรั้บบรกิารไดอ้่านและตกลงยนิยอมผูกพันตาม “ขอ้ตกลงการรับบรกิารขอ้มูลหลักทรัพยต์ามคําขอ” ตามทีร่ะบไุว ้
ขา้งตน้ 

 
ขอแสดงความนับถอื 

 
(      ) 

ตําแหน่ง ...................................................................................... 
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แบบฟอรม์แสดงรายการขอ้มูลที่แบบฟอรม์แสดงรายการขอ้มูลทีข่อรบับรกิาร ขอรบับรกิาร DDaattaa  RReeqquueessttss  SSeerrvviiccee  

 
ขอ้มูลการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
 

รายละเอยีดขอ้มูล 
อตัรา

คา่บรกิาร 
(บาทตอ่ปี) 

จํานว
น 

(ปี) 
รวม 

ขอ้มูลหุน้ 
1. ขอ้มูลการซือ้ขายทกุหลกัทรัพยบ์นทกุกระดาน / สถติริายหลกัทรัพย ์(เริม่ 30 
เม.ย. 2518) 
     ตัง้แตเ่ดอืน ........................... พ.ศ. ............. ถงึเดอืน 
........................... พ.ศ. ............. 

 
10,000   

2. ขอ้มูลการซือ้ขายรายหลกัทรัพยบ์นทกุกระดาน / สถติริายหลกัทรัพย ์(โปรด
ระบหุลกัทรัพย)์ 
1) ....................2)……………..... 3)……………..... 4)……………..... 
5)……………..... 
6) ....................7)……………..... 8)……………..... 9)……………..... 
10)……………..... 
ขอ้มลูตัง้แต.่....................................................ถงึ
................................................. 

200 / 
หลกัทรัพย ์  

 
 

3. ขอ้มูลการซือ้ขายรายหลกัทรัพยบ์นกระดาน Big Lot, Odd Lot, Foreign (เริม่ 
3 ม.ค. 2538)  
ตัง้แต.่......................... ถงึ............................... 

 
2,000   

4. ขอ้มูลการซือ้ขาย/  สถติ ิStatistics 
4.1 SET Index (เริม่ 30 เม.ย. 2518)                    ตัง้แต.่......................... 
ถงึ............................... 
4.2 SET 50 Index (เริม่ 16 ส.ค. 2538)                ตัง้แต.่......................... 
ถงึ............................... 
4.3 SET 100 Index (เริม่ 1 พ.ค. 2548)                ตัง้แต.่......................... 
ถงึ...............................  
4.4 รายกลุม่อตุสาหกรรม     (เริม่ 30 เม.ย. 2518)  ตัง้แต.่......................... 
ถงึ............................... 

 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

  

5. ขอ้มูลสรุปภาพรวมการซือ้ขายหลกัทรัพยแ์ยกตามโบรกเกอร ์(เริม่ 2 ม.ค. 
2535)  
ตัง้แต.่......................... ถงึ............................... 

 
5,000   

6. ขอ้มูลสรุปภาพรวมการซือ้ขายแยกตามกลุม่ผูล้งทนุ (เริม่ 3 ม.ค. 2538)  
ตัง้แต.่......................... ถงึ............................... 

 
5,000   

ขอ้มูลอนุพนัธ ์
1. ขอ้มลูการซือ้ขายอนุพันธท์กุ series (TFEX) ตัง้แต.่...............................ถงึ
............................... 
(Futures: เริม่ เมษายน 2549 / Options: เริม่ ตลุาคม 2550) 

5,000   
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แบบฟอรม์แสดงรายการขอ้มูลทีข่อรบับรกิาร แบบฟอรม์แสดงรายการขอ้มูลทีข่อรบับรกิาร DDaattaa  RReeqquueessttss  SSeerrvviiccee  

 
ขอ้มูลบรษิทัจดทะเบยีน 
 

รายละเอยีดขอ้มูล 

อตัรา
คา่บรกิาร 
(บาท/ปี) 

จําน
วน 
(ปี) 

รวม 
ทกุหุน้ ตอ่

หุน้ 
1. ขอ้มูลบรษัิทจดทะเบยีนและรายละเอยีดหลักทรัพยล์า่สดุ ( รวมทัง้ ขอ้มลูผู ้
ตรวจสอบบญัช ี/ ขอ้มูลการขึน้เครือ่งหมาย / ขอ้มูลการเปลีย่นมลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้
/ ขอ้มลูการเปลีย่นชือ่บรษัิท-หลกัทรัพย ์/ เงือ่นไขระยะเงยีบ / เงือ่นไขการรับ
หลกัทรัพย ์/ ขอ้มลูหุน้ซือ้คนื) เริม่ 2518 

5,000 100 

  

2. ขอ้มูลคณะกรรมการบรษัิท (เริม่ 2518) / ขอ้มลูผูถ้อืหุน้รายใหญ(่เริม่ 2535)   
/ FreeFloat  (เริม่ 2545)  ตัง้แต.่.....................ถงึ......................... 4,000 100 

  

3. ขอ้มูลการเพิม่ทนุ / ขอ้มูลการใหส้ทิธ ิ/ ขอ้มลูเงนิปันผล Dividend เริม่ 
2533  ตัง้แต.่............ถงึ........... 4,000 100   

4. กําหนดผูถ้อืหุน้ตา่งดา้ว / จํานวนหุน้ตา่งดา้วของหลักทรัพยส์ามัญ ตัง้แต่
......................ถงึ......................... 4,000 100   

5. ขอ้มูลงบการเงนิ (เริม่ปี 2540)         ตัง้แต.่......................... ถงึ
............................... 8,000 200   

6. ขอ้มูลขา่วประจําวนั (เริม่ปี 2538)    ตัง้แต.่......................... ถงึ
............................... 8,000 200   

7. ขอ้มูลแบบฟอรม์ 56-1 (เริม่ปี 2539) ตัง้แต.่......................... ถงึ
............................... 4,000 100   

8. ขอ้มลูรายงานประจําปี (เริม่ปี 2552) ตัง้แต.่......................... ถงึ
............................... 4,000 100   

 ภาษมีูลคา่เพิม่ 7%  
 รวม  
 สว่นลด สําหรบั

นกัศกึษา (ถา้ม)ี 
 

 รวมท ัง้ส ิน้  
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