
SETSMART on Internet
(สำหรับนักลงทุนทั่วไป)

SETSMART on Internet 
เปนบริการระบบขอมูลตลาดหลักทรัพยและตลาดสัญญาซื้อขายลวง
หนาบนอินเทอรเน็ต พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ที่แสดงผลขอมูลราคาซื้อขายหลักทรัพยและดัชนียอนหลัง 
ขอมูลทางสถิติที่สำคัญ และขอมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน 
ไวในบริการเดียว 

ซึ่งผูใชสามารถเรียนรูการใชงานไดเองอยางงายดาย เพื่อเปนอีกหนึ่ง 
ชองทางเลือกใหแกผูลงทุน ในการเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน 
กับนักวิเคราะหมืออาชีพ

จุดเดนการใชงาน

ครบถวน ดวยขอมูลปจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนยอนหลัง  
 ที่มากถึง 3 หรือ 5 ป
สะดวก ดวยขอมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่สามารถโอนถายขอมูล  
 ผานโปรแกรม ไมโครซอฟท เอ็กเซล ไดทันที
งาย เพราะสามารถใชงานไดทุกที่ ทุกเวลา เพียงมีรหัสผูใช  

วิธีการใชงาน

-  เขาเว็บไซต www.setsmart.com เพื่อ login เขาสูระบบ

    โดยการใสรหัสผูใช และรหัสผานที่ไดจาก SETSMART

-  จะสามารถเขาใชงานในระบบ ไดไมจำกัดจำนวนครั้ง 

-  SETSMART ขอมูลยอนหลัง 3 ป ราคา 390.- 

    และ 5 ป ราคา 590.- โดยมีอายุการใชงานนาน 3 เดือน

    นับจากวันที่ login ครั้งแรก

สนใจซื้อ SETSMART ไดโดย
• สั่งซื้อทางอินเตอรเน็ต คลิกที่นี่
• สั่งซื้อทางไปรษณีย คลิกที่นี่ 

SETSMART on Internet
(for investors)

SETSMART Internet is an internet based information 
database system developed by the Stock Exchange of 
Thailand. The service seamlessly integrates historical 
trading prices and indices, listed companies information 
and news, and key statistics information all in one 
service. Investors could easily learn and use this service 
which can be an alternative channel to access informa-
tion which normally could only be reached by profes-
sional analysts.

Usage Highlights

Complete  with essential information of listed companies  
which can be accessed historically for 3 or 5 years.

Convenient  since the data can be viewed in Thai or 

English and is exportable via excel format.

Simple  the service could be accessed from anywhere and 
anytime.  Just login to www.setsmart.com then enter your 
username/password and you are set to go.

Service Details

- Access www.setsmart.com and login with the 

username/password from SETSMART card purchased

- Users are able to use the service for 90 days from 

the first login with no limit on access frequency 

For purchasing details please contact: Information Services Department 
Tel. (66)222-2489-92 or e-mail: infoproducts@set.or.th 

Service Fee

3 years historical data
50 USD

5 years historical data
75 USD

ขอมูลยอนหลัง (Historical Data)

การจัดอันดับ(Top Ranking)

การซื้อขายแยกตามกลุมลงทุน (Customer Type)

ดัชนีหมวดอุตสาหกรรม (Sectoral Indices)

ขอมูลเปรียบเทียบกลุมอุตสาหกรรม (Sector Comparison)

ขอมูลเปรียบเทียบรายหลักทรัพย (Stock Comparison)

ขาว (News)

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)

ผูถือหุนรายใหญ (Major Shareholders (By Security))

การลงทุน (Investment)

ขอมูลบริษัทสมาชิก (Broker)

รายชื่อบริษัทสมาชิก (Broker List)

ประวัติบริษัท (Broker Profile)

การซื้อขาย (Broker Trading)

การจัดอันดับ (Broker Rank)

เหตุการณ (Major Events)

ปฏิทินเหตุการณ (Calendar of Events)

รายละเอียด SETSMART 
ขอมูลยอนหลัง 3 ป

SETSMART 
ขอมูลยอนหลัง 5 ป

3 ป 5 ป

ขอมูลและฟงกชันการใชงานตางๆใน SETSMART on Internet

Historical Data

Top Ranking

Customer Type

Sectoral Indices

Sector Comparison 

Stock Comparison

Listed Companies News

News by Company

News by Date

Company Details

Company Summary

Company Profile

All Securities Table

Company Highlight

Historical Trading

Financial Statements

Capital Movement

Trading Sign

Subscription 

Rights & Benefits

Management

Major Shareholders (By Security)

Investment

Broker Trading Information

Broker List

Broker Profile

Broker Trading

Broker Rank

Major Events

Calendar of Events

Details SETSMART (3 Years)
Card 3 months

SETSMART (5 Years)
Card 3 months

3 Years 5 Years

Data and Functions Available in SETSMART on Internet

http://www.setfinmart.com/shop.do?cID=10&pID=196
http://www.setfinmart.com/shop.do?cID=10&pID=197
http://www.setfinmart.com/shop.do?cID=10
http://www.settrade.com/C00_Redirect.jsp?txtPage=products/th/SETSmart_index.html


SETSMART on Internet
(สำหรับนักลงทุนทั่วไป)

SETSMART on Internet 
เปนบริการระบบขอมูลตลาดหลักทรัพยและตลาดอนุพันธ 
บนอินเทอรเน็ต พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่แสดง 
ผลขอมูลราคาซื้อขายหลักทรัพยและดัชนียอนหลัง ขอมูลทางสถิติ 
ที่สำคัญ และขอมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไวในบริการเดียว 

ซึ่งผูใชสามารถเรียนรูการใชงานไดเองอยางงายดาย เพื่อเปนอีกหนึ่ง 
ชองทางเลือกใหแกผูลงทุน ในการเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน 
กับนักวิเคราะหมืออาชีพ

จุดเดนการใชงาน

ครบถวน ดวยขอมูลปจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนยอนหลัง  
 ที่มากถึง 3 หรือ 5 ป
สะดวก ดวยขอมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่สามารถโอนถายขอมูล  
 ผานโปรแกรม ไมโครซอฟท เอ็กเซล ไดทันที
งาย เพราะสามารถใชงานไดทุกที่ ทุกเวลา เพียงมีรหัสผูใช  
 และรหัสผานเพื่อเขาสูระบบในหนาเว็บไซต    

วิธีการใชงาน

-  เขาเว็บไซต www.setsmart.com เพื่อ login 

เขาสูระบบโดยการใสรหัสผูใช 

และรหัสผานที่ไดจากแผนการด SETSMART

-  จะสามารถเขาใชงานในระบบ ไดไมจำกัดจำนวนครั้ง 

-  การด SETSMART ขอมูลยอนหลัง 3 ป ราคา 390.- และ 5 ป 

ราคา 590.- โดยมีอายุการใชงานนาน 3 เดือน นับจากวันที่ 

login ครั้งแรก

สนใจซื้อบัตร SETSMART ไดที่ 
• รานเซ็ทเทรด ดอท คอม (ดานหนาอาคารตลาดหลักทรัพยฯ ขางศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์) โทร 0-2229-2562, 0-2229-2595 
• รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ( www.se-ed.com ) สั่งซื้อและจองสินคาไดทุกสาขาทั่วประเทศ 
• ศูนยหนังสือจุฬาฯ ( www . chulabook . com ) สั่งซื้อไดทุกสาขา หรือผาน Call Center 0-2255-4433 

คาบริการ

บัตรราคา 390 บาท
ดูขอมูลยอนหลังสูงสุด 3 ป

บัตรราคา 590 บาท
ดูขอมูลยอนหลังสูงสุด 5 ป

SETSMART on Internet
(for investors)

SETSMART Internet is an internet based information 
database system developed by the Stock Exchange of 
Thailand. The service seamlessly integrates historical 
trading prices and indices, listed companies information 
and news, and key statistics information all in one 
service. Investors could easily learn and use this service 
which can be an alternative channel to access informa-
tion which normally could only be reached by profes-
sional analysts.

Usage Highlights

Complete  with essential information of listed companies  
which can be accessed historically for 3 or 5 years.

Convenient  since the data can be viewed in Thai or 

English and is exportable via excel format.

Simple  the service could be accessed from anywhere and 
anytime.  Just login to www.setsmart.com then enter your 
username/password and you are set to go.

Service Details

- Access www.setsmart.com and login with the 

username/password from SETSMART card purchased

- Users are able to use the service for 90 days from 

the first login with no limit on access frequency 

For purchasing details please contact: Information Services Department 
Tel. (66)222-2489-92 or e-mail: infoproducts@set.or.th 

Service Fee

3 years historical data
50 USD

5 years historical data
75 USD

ขอมูลยอนหลัง (Historical Data)

การจัดอันดับ (Top Ranking)

การซื้อขายแยกตามกลุมผูลงทุน (Investor Type)

ขอมูลดัชนียอนหลัง (Historical Indices)

ขอมูลเปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (Sector Comparison)

ขอมูลเปรียบเทียบรายหลักทรัพย (Stock Comparison)

ขาว (News)

ขาวในอดีต (Historical News)

Market Alerts (Market Alerts)

หลักทรัพยที่เขาขายมาตรการกำกับการซื้อขาย
(Securities Met Market Surveillance Criteria)

ขอมูลบริษัทจดทะเบียน (Company)

สรุปขอสนเทศบริษัทจดทะเบียน (Company Summary)

ประวัติบริษัท (Company Profile)

ขอมูล Highlight ของบริษัท (Company Highlights)

การซื้อขายในอดีต (Historical Trading)

งบการเงิน (Financial Statements)

การเปลี่ยนแปลงทุน (Capital Movement)

การซื้อหุนคืน (Share Repurchase)

ขอมูลการใหสิทธิ์ซื้อหุน (Subscription)

สิทธิประโยชน (Rights & Benefits)

การลงทุน (Investment)

คณะกรรมการ (Management)

ผูถือหุนรายใหญ (Major Shareholders)

การขึ้นเครื่องหมาย (Trading Sign)

ขอมูล CG Score (CG Score List)

ตารางเปรียบเทียบหลักทรัพย (All Securities Table)

ขอมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ (Derivative Warrants Information)

ขอมูลบริษัทสมาชิก (Member)

ประวัติบริษัทสมาชิก (Member List)

ขอมูลการซื้อขาย (Member Trading)

การจัดอันดับ (Member Rank)

เหตุการณ (Major Events)

สิทธิประโยชน (Rights & Benefits)

รายละเอียด SETSMART 
ขอมูลยอนหลัง 3 ป

SETSMART 
ขอมูลยอนหลัง 5 ป

3 ป 5 ป

ขอมูลและฟงกชันการใชงานตางๆใน SETSMART on Internet - SET, mai, TBX Market

Historical Data

Top Ranking

Customer Type

Sectoral Indices

Sector Comparison 

Stock Comparison

Listed Companies News

News by Company

News by Date

Company Details

Company Summary

Company Profile

All Securities Table

Company Highlight

Historical Trading

Financial Statements

Capital Movement

Trading Sign

Subscription 

Rights & Benefits

Management

Major Shareholders (By Security)

Investment

Broker Trading Information

Broker List

Broker Profile

Broker Trading

Broker Rank

Major Events

Calendar of Events

Details SETSMART (3 Years)
Card 3 months

SETSMART (5 Years)
Card 3 months

3 Years 5 Years

Data and Functions Available in SETSMART on Internet



SETSMART on Internet
(สำหรับนักลงทุนทั่วไป)

SETSMART on Internet 
เปนบริการระบบขอมูลตลาดหลักทรัพยและตลาดอนุพันธ 
บนอินเทอรเน็ต พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่แสดง 
ผลขอมูลราคาซื้อขายหลักทรัพยและดัชนียอนหลัง ขอมูลทางสถิติ 
ที่สำคัญ และขอมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไวในบริการเดียว 

ซึ่งผูใชสามารถเรียนรูการใชงานไดเองอยางงายดาย เพื่อเปนอีกหนึ่ง 
ชองทางเลือกใหแกผูลงทุน ในการเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน 
กับนักวิเคราะหมืออาชีพ

จุดเดนการใชงาน

ครบถวน ดวยขอมูลปจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนยอนหลัง  
 ที่มากถึง 3 หรือ 5 ป
สะดวก ดวยขอมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่สามารถโอนถายขอมูล  
 ผานโปรแกรม ไมโครซอฟท เอ็กเซล ไดทันที
งาย เพราะสามารถใชงานไดทุกที่ ทุกเวลา เพียงมีรหัสผูใช  
 และรหัสผานเพื่อเขาสูระบบในหนาเว็บไซต    

วิธีการใชงาน

-  เขาเว็บไซต www.setsmart.com เพื่อ login 

เขาสูระบบโดยการใสรหัสผูใช 

และรหัสผานที่ไดจากแผนการด SETSMART

-  จะสามารถเขาใชงานในระบบ ไดไมจำกัดจำนวนครั้ง 

-  การด SETSMART ขอมูลยอนหลัง 3 ป ราคา 390.- และ 5 ป 

ราคา 590.- โดยมีอายุการใชงานนาน 3 เดือน นับจากวันที่ 

login ครั้งแรก

สนใจซื้อบัตร SETSMART ไดที่ 
• รานเซ็ทเทรด ดอท คอม (ดานหนาอาคารตลาดหลักทรัพยฯ ขางศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์) โทร 0-2229-2562, 0-2229-2595 
• รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ( www.se-ed.com ) สั่งซื้อและจองสินคาไดทุกสาขาทั่วประเทศ 
• ศูนยหนังสือจุฬาฯ ( www . chulabook . com ) สั่งซื้อไดทุกสาขา หรือผาน Call Center 0-2255-4433 

คาบริการ

บัตรราคา 390 บาท
ดูขอมูลยอนหลังสูงสุด 3 ป

บัตรราคา 590 บาท
ดูขอมูลยอนหลังสูงสุด 5 ป

SETSMART on Internet
(for investors)

SETSMART Internet is an internet based information 
database system developed by the Stock Exchange of 
Thailand. The service seamlessly integrates historical 
trading prices and indices, listed companies information 
and news, and key statistics information all in one 
service. Investors could easily learn and use this service 
which can be an alternative channel to access informa-
tion which normally could only be reached by profes-
sional analysts.

Usage Highlights

Complete  with essential information of listed companies  
which can be accessed historically for 3 or 5 years.

Convenient  since the data can be viewed in Thai or 

English and is exportable via excel format.

Simple  the service could be accessed from anywhere and 
anytime.  Just login to www.setsmart.com then enter your 
username/password and you are set to go.

Service Details

- Access www.setsmart.com and login with the 

username/password from SETSMART card purchased

- Users are able to use the service for 90 days from 

the first login with no limit on access frequency 

For purchasing details please contact: Information Services Department 
Tel. (66)222-2489-92 or e-mail: infoproducts@set.or.th 

Service Fee

3 years historical data
50 USD

5 years historical data
75 USD

ขอมูลในอดีต (Historical Data)

Historical Trading (การซื้อขายในอดีต)

Investor Type (การซื้อขายแยกตามกลุมผูลงทุน)

Series Comparison (ขอมูลเปรียบเทียบรายซีรีย)

ขาว (News)

Historical News (ขาวในอดีต )

Product

Contract Specification (ขอมูลสัญญา)

ขอมูลบริษัทสมาชิก (Member)

Member List (ประวัติบริษัทสมาชิก)

Member Trading (ขอมูลการซื้อขาย)

Member Rank (การจัดอันดับ)

เหตุการณ (Major Events)

Trading Schedule (ตารางการซื้อขาย)

รายละเอียด SETSMART 
ขอมูลยอนหลัง 3 ป

SETSMART 
ขอมูลยอนหลัง 5 ป

3 ป 5 ป

ขอมูลและฟงกชันการใชงานตางๆใน SETSMART on Internet - TFEX Market

Historical Data

Top Ranking

Customer Type

Sectoral Indices

Sector Comparison 

Stock Comparison

Listed Companies News

News by Company

News by Date

Company Details

Company Summary

Company Profile

All Securities Table

Company Highlight

Historical Trading

Financial Statements

Capital Movement

Trading Sign

Subscription 

Rights & Benefits

Management

Major Shareholders (By Security)

Investment

Broker Trading Information

Broker List

Broker Profile

Broker Trading

Broker Rank

Major Events

Calendar of Events

Details SETSMART (3 Years)
Card 3 months

SETSMART (5 Years)
Card 3 months

3 Years 5 Years

Data and Functions Available in SETSMART on Internet

สนใจซื้อ SETSMART ไดโดย
• สั่งซื้อทางอินเตอรเน็ต คลิกที่นี่
• สั่งซื้อทางไปรษณีย คลิกที่นี่ 

http://www.setfinmart.com/shop.do?cID=10
http://www.settrade.com/C00_Redirect.jsp?txtPage=products/th/SETSmart_index.html
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