
SETSMART Extranet
เปนบริการระบบฐานขอมูล ที่พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ผสมผสานการแสดงขอมูลขณะเวลาซื้อขาย 

(Real-time) ขอมูลหลักทรัพยและขอมูลดัชนียอนหลัง (Historical) ขอมูลทางสถิติที่สำคัญ และขอมูลสารสนเทศของบริษัท 
จดทะเบียนภายใตบริการเดียว ผูใชสามารถเรียนรูและใชงานไดอยางงายดาย ผาน interface ที่มีความเปน user friendly 
นอกจากนี้ระบบไดถูกออกแบบมาใหเปน web application เพื่อลดความยุงยากในการติดตั้ง เพียงแคเปด web browser 
ผูใชก็จะสามารถเขาใชงานไดทันที

ปจจุบันตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดเปดใหบริการ SETSMART ผานเครือขายภายในของตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย (www.setsmart.set) โดยมีรูปแบบการใหบริการ 3 ประเภท แบงตามฟงกชั่นการใชงานและประเภทขอมูล 
ที่สามารถเรียกดูได

SETSMART Professional

SETSMART Advance

SETSMART Multi-Market

ขอมูลจากตลาด SET mai และ TBX ยอนหลัง 5 ป

ขอมูลจากตลาด SET mai และ TBX ยอนหลังตั้งแตเริ่มเปดทำการ

ขอมูลจากตลาด SET mai TBX และ TFEX ยอนหลังตั้งแตเริ่มเปดทำการ

ขอมูลที่ใหบริการบริการ

สนใจสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการขอมูลไดที่ 
SET Contact Center
โทร. 02 009 9999 หรือ e-mail : SETContactCenter@set.or.th











แผนผังการเชื่อมตอระบบ SETSMART Extranet

สนใจสมัครรับบริการขอมูลไดที่ 
ฝายธุรกิจขอมูล-Information Services, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โทร 02 009 9620-21 หรือ e-mail: Infoproducts@set.or.th

Minimum Client Spec.







ขอมูลการซื้อขาย 

สรุปภาพรวมตลาด (Market Summary)

คาดัชน�รายอุตสาหกรรม (Sectoral Indices)

ราคารายหลักทรัพย (Stock Quotation)

หลักทรัพยที่มีการซื้อขายสูงสุด (Most Active Stocks)

ขอมูลยอนหลัง (Historical Data)

สถิติภาพรวมของตลาด (Market Statistics)

สถิติภาพการซื้อขาย (Trading Statistics)

การจัดอันดับ-ตามตลาด(Top Ranking-By Market)

การจัดอันดับ-ตามประเภทของหลักทรัพย/หมวดอุตสาหกรรม
(Top Ranking-By Security Type/Sector)

การซื้อขายแยกตามกลุมผูลงทุน (Trading sum. by Customer Type)

การซื้อขายแยกตามกลุมผูลงทุน-ตลาดอนุพันธ (Customer Type-Derivatives)

ขอมูลเปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (Sector Comparison) 

ขอมูล Highlight ของหมวดอุตสาหกรรม (Sector Highlight) 

ขอมูลเปรียบเทียบรายหลักทรัพย (Stock Comparison)

ขอมูลเปรียบเทียบรายซีรีส(Series Comparison)

(Stock Screening)

ขาว (News)

ขาววันน�้-Real-time (Today News Real-time)

ขาวบริษัท (News by Company)

ขาวรายวัน (News by Date)

ขอมูลบริษัท (Company)

สรุปขอสนเทศบริษัทจดทะเบียน (Company Summary)

ประวัติบริษัท (Company Profile)

ตารางเปรียบเทียบหลักทรัพย (All Securities Table)

ขอมูล Highlight ของบริษัท (Company Highlight)

การซื้อขายในอดีต (Historical Trading)

งบการเงิน (Financial Statements)

การเปลี่ยนแปลงทุน (Capital Movement)

การขึ้นเครื่องหมาย (Trading Sign)

ขอมูลการใหสิทธิ์ซื้อหุน (Subscription)

สิทธิประโยชน (Rights & Benefits)

คณะกรรมการ (Management)

ผูถือหุนรายใหญตามหลักทรัพย (Major Shareholders -By Security)

ผูถือหุนรายใหญตามชื่อผูถือหุน(Major Shareholders-By Share Holder)

การลงทุน (Investment)

ขอจำกัดหุนตางดาว (Foreign Limit)

ขอมูลบริษัทสมาชิก (Broker)

รายชื่อบริษัทสมาชิก (Broker List)

ประวัติบริษัท (Broker Profile)

การซื้อขาย (Broker Trading)

การจัดอันดับ (Broker Rank)

เหตุการณ (Major Events)

ปฏิทินเหตุการณ (Calendar of Events)

การจายปนผล (Dividend Payment)

การใหสิทธจองซื้อหุน (Rights Issued)

การประชุม (Meeting)

การแปลงสภาพ (Exercise)

การจายดอกเบี้ย (Interest Payment)

การแปลงสภาพหุนกู (Conversion)

ขอมูลการใหสิทธิ์ซื้อหุน (Subscription)

หุนเขาใหม (New Securities)

หลักทรัพยที่ถูกเพิกถอน-หมดอายุ (Delisted-Expired Securities)

ขอมูลการเพิ�ม/ลดทุน (Capital Increase / Decrease)

การขึ้นเครื่องหมาย (Trading Sign)

การเปลี่ยนแปลงพาร (PAR Change)

การเปลี่ยนแปลงชื่อ (Name Change)

การเปลี่ยนแปลงตลาด/หมวดอุตสาหกรรม (Market/Sector Change)

ตารางการซื้อขาย (Trading Schedule)

เอ็นวีดีอาร (NVDR)

ขอมูลการลงทุนในเอ็นวีดีอาร (NVDR Investment)

ขอมูลการถือครองเอ็นวีดีอาร (NVDR Outstanding)

ขอมูลการซื้อขายเอ็นวีดีอาร (NVDR Trading)

ขอมูลสถิติการซื้อขายเอ็นวีดีอาร (NVDR Comparative)

ผูถือเอ็นวีดีอารรายใหญ (Major NVDR Holders)

อื่นๆ (เริ�มเปดใหบริการในไตรมาส 3 ป 2552)

Short Selling

TRI / Beta

ขอมูลในขณะเวลาทำการซื้อขาย
Auto/Manual

Refresh
Auto/Manual

Refresh
Auto/Manual

Refresh

5 Years Since 1975 Since 1975

รายละเอียด Professional Advance Multi-Market



Investor

Investor

สนใจสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการขอมูลไดที่ 
SET Contact Center
โทร. 02 009 9999 หรือ e-mail : SETContactCenter@set.or.th

สนใจสมัครรับบริการขอมูลไดที่ 
ฝายธุรกิจขอมูล-Information Services, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โทร 02 009 9620-21 หรือ e-mail: Infoproducts@set.or.th



Member
Member

Member
Member

Member

สนใจสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการขอมูลไดที่ 
SET Contact Center
โทร. 02 009 9999 หรือ e-mail : SETContactCenter@set.or.th

สนใจสมัครรับบริการขอมูลไดที่ 
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