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ใบสมัครใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศตราสารหนี้ (iBond) และข้อมูลมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) 

ส าหรับสมาชิกชมรมคสัโตเดียน 

 

วันท่ี             

บริษัทฯ ขอสมัครใช้บริการข้อมูลสารสนเทศตราสารหนี้ (iBond) และข้อมูลมูลค่ายุติธรรม (“Mark-to-Market”) โดย
บริษัทได้แนบส าเนาเอกสารพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณามาพร้อมกันนี้ คือ 
 1. แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้ใช้บริการ iBond และ Mark-to-Market (เอกสารแนบ 1)  

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 
3. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)  

ช่ือองค์กร (ไทย)              ช่ือย่อองค์กร    

ช่ือองค์กร (อังกฤษ)    

ทีอ่ยู ่(ไทย)      

ที่อยู่ (อังกฤษ)      

ประเภทธุรกิจ      

เลขทะเบยีนนิติบุคคล   

ประเภทสมาชิก   สมาชิก ThaiBMA               ไม่ใช่สมาชิก ThaiBMA 

ระยะเวลาการสมัครใช้บริการ                                                      ถึง    

ชื่อผู้มีอ านาจลงนามผูกพันองค์กรในการท าสัญญา (ภาษาไทย) 

1. ค าน าหน้าช่ือ                     ช่ือ-นามสกลุ                                              ต าแหน่ง    

2. ค าน าหน้าช่ือ                     ช่ือ-นามสกลุ                                              ต าแหน่ง                            

ชื่อพยานในสัญญา 

ค าน าหน้าช่ือ (ไทย)                               ช่ือ-นามสกลุ (ไทย)                                             

ข้อมูลผู้ประสานงาน 

ค าน าหน้าช่ือ (ไทย)                               ช่ือ-นามสกลุ (ไทย)                                             

ค าน าหน้าช่ือ (อังกฤษ)                           ช่ือ-นามสกลุ (อังกฤษ)                                              

ต าแหน่ง                                                           ฝ่าย                                              

โทรศัพท ์                                              โทรสาร    E-mail   
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บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะใช้บริการ ดังนี้ 
ประเภทบริการ เวลาเผยแพร ่ อัตราค่าบริการต่อป ี(บาท) 

  ข้อมูลมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นวัน (End-of-Day Mark-to-Market)  

ได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ iBond โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จ านวน 5 ผู้ใช้งาน 
ประกอบดว้ย 

- ข้อมูล iBond แบบปกต ิจ านวน 2 ผู้ใช้งาน  

- ข้อมูล iBond เฉพาะกลุ่ม Bond Information/ Calculation และ 
Report จ านวน 3 ผู้ใช้งาน 

เผยแพร่ข้อมูลภายใน 17.30 น . 
(ส าหรับวันปกติ) และภายใน 18.00 
น. (ส าหรับวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนที่
มีการ quote ราคา) 

150,000 
จ านวน 5 ผู้ใช้งาน 

หมายเหตุ    
1. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. รายละเอียดในใบสมัครเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อน าไปคิดค่าบริการและระบุในสญัญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน Mark-to-Market ต่อไป 
3. ThaiBMA สงวนสิทธ์ิในการพิจารณาการสมัครใช้บริการตามความเหมาะสม 
4. ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ช าระเงินค่าบริการและไม่ได้ลงนามในสัญญาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
5. หาก ThaiBMA ตรวจสอบพบว่า ท่านน าข้อมูลและ/หรือบริการดังกล่าวไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้  น าไปแก้ไข 
ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อโดยมิได้รับอนุญาตจาก ThaiBMA เป็นลายลักษณ์อักษร ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ที่จะด าเนินการใด ๆ 
ตามความเหมาะสม 
6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายบริการราคาและพัฒนาผลิตภัณฑ์  pricing@thaibma.or.th หรือ 02-257-0357 ต่อ                    
451-456  

วิธีการช าระเงิน 
เช็คขีดคร่อมหรือดราฟต์ ขีดคร่อมสั่งจ่าย “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” หรือโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” 
เลขท่ีบัญชีกระแสรายวัน 001-3-50435-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาชิดลม โดยใช้แบบฟอร์มใบน าฝากพิเศษตามที่ 
ThaiBMA แนบให้เท่านั้น   

 

 

    .........................................................  ผู้มีอ านาจลงนาม 
    (                                       ) 
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เอกสารแนบ 1 

แบบฟอร์มแต่งต้ังผู้ใช้บริการระบบข้อมลูสารสนเทศตราสารหนี้ (iBond) และข้อมูลมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) 

ส าหรับสมาชิกชมรมคสัโตเดียน 
 

รายชื่อผู้ใช้บริการ iBond แบบปกต ิ+ ข้อมูลมลูค่ายุติธรรม ณ สิ้นวัน (End-of-Day Mark-to-Market) 

1. ค าน าหน้าช่ือ (ไทย)                   ช่ือ-นามสกลุ (ไทย)                                      

   ค าน าหน้าช่ือ (อังกฤษ)                ช่ือ-นามสกลุ (อังกฤษ)                                      

ต าแหน่ง     ฝ่าย    

โทร     โทรสาร   E-mail   

2. ค าน าหน้าช่ือ (ไทย)                   ช่ือ-นามสกลุ (ไทย)                                      

   ค าน าหน้าช่ือ (อังกฤษ)                ช่ือ-นามสกลุ (อังกฤษ)                                      

ต าแหน่ง     ฝ่าย    

โทร     โทรสาร   E-mail   

รายชื่อผู้ใช้บริการ iBond แบบเฉพาะกลุ่ม + ข้อมลูมลูค่ายุติธรรม ณ สิ้นวัน (End-of-Day Mark-to-Market) 

3. ค าน าหน้าช่ือ (ไทย)                   ช่ือ-นามสกลุ (ไทย)                                      

   ค าน าหน้าช่ือ (อังกฤษ)                ช่ือ-นามสกลุ (อังกฤษ)                                      

ต าแหน่ง     ฝ่าย    

โทร     โทรสาร   E-mail   

4. ค าน าหน้าช่ือ (ไทย)                   ช่ือ-นามสกลุ (ไทย)                                      

   ค าน าหน้าช่ือ (อังกฤษ)                ช่ือ-นามสกลุ (อังกฤษ)                                      

ต าแหน่ง     ฝ่าย    

โทร     โทรสาร   E-mail   
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5. ค าน าหน้าช่ือ (ไทย)                   ช่ือ-นามสกลุ (ไทย)                                      

   ค าน าหน้าช่ือ (อังกฤษ)                ช่ือ-นามสกลุ (อังกฤษ)                                      

ต าแหน่ง     ฝ่าย    

โทร     โทรสาร   E-mail   

  

 

   .........................................................       ผู้มีอ านาจลงนาม 

        (                                       ) 


