(กรุณาพิมพใสหัวจดหมายบริษัท)

วันที่ ..........................................
เรียน

กรรมการผูจัดการ
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย

บริษัท .................................................................................. ขอสมัครใชบริการขอมูลสารสนเทศตราสารหนี้ (iBond)
โดยบริษัทไดแนบสําเนาเอกสารพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองเพื่อใชประกอบการพิจารณามาพรอมกันนี้ คือ
1.
2.
3.
4.

ใบสมัครใชบริการระบบสารสนเทศตราสารหนี้ (iBond) (เอกสารแนบ 1)
แบบฟอรมแตงตั้งผูใชงาน (เอกสารแนบ 2)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
สําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม

..........................................................................
(

)
ผูมีอํานาจลงนาม
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เอกสารแนบ 1

ใบสมัครใชบริการระบบขอมูลสารสนเทศตราสารหนี้ (iBond)
วันที่
องคกร (ไทย)

(อังกฤษ)

ชื่อยอองคกร
ที่อยู (ไทย)
ที่อยู (อังกฤษ)
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนนิติบุคคล
ประเภทสมาชิก

สมาชิก ThaiBMA

ไมใชสมาชิก ThaiBMA

วัตถุประสงคในการสมัครใชบริการ
ชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันองคกรในการทําสัญญา___________________________ตําแหนง
ชื่อผูประสานงาน (ไทย)

(อังกฤษ)

ตําแหนง

ฝGาย

โทรศัพท

โทรสาร

ระยะเวลาการสมัคร

E-mail
ถึง

บริษัทฯ มีความประสงคที่จะใชบริการ ดังนี้
ประเภทบริการ iBond
iBond
เพิ่มผูใชงาน iBond

จํานวนผูใชงาน

อัตราค+าบริการต+อป, (บาท)

เพิ่มจํานวนผูใชงาน (คน)

3 คน

180,000

-

ตั้งแตคนที่ 4 เปQนตนไป

18,000 ตอคน

2

โปรดระบุ.......................

ประเภทบริการ Mark-to-Market
ขอมูลมูลคายุติธรรม ณ สิ้นวัน
(End-of-Day Mark-to-Market)

ขอมูลมูลคายุตธิ รรม Lag 2 ชั่วโมง

เวลาเผยแพร+

อัตราค+าบริการต+อป, (บาท)

ภายใน 17.30 น. (สําหรับวันปกติ) 250,000 บาท/ 1 ผูใชงาน (ไมใชผูใชบริการ iBond)
ภายใน 18.00 น. (สําหรับวันที่ 15
และวันสิ้นเดือนที่มีการ quote
ราคา)

และ 25,000 บาท/ผูใชงาน สําหรับคนที่ 2 เปHนตนไป

20.00 น.

125,000 บาท/ 1 ผูใชงาน (ไมใชสมาชิก iBond)
และ 12,500 บาท/ผูใชงาน สําหรับคนที่ 2 เปQนตนไป

250,000 บาท/ 3 ผูใชงาน (เฉพาะผูที่ใชบริการ iBond เทานั้น)
และ 25,000 บาท/ผูใชงาน สําหรับคนที่ 4 เปHนตนไป

125,000 บาท/ 3 ผูใชงาน (เฉพาะผูที่ใชบริการ iBond เทานั้น)
และ 12,500 บาท/ผูใชงาน สําหรับคนที่ 4 เปQนตนไป
ขอมูลมูลคายุตธิ รรม Lag 6 ชั่วโมง

หลังเที่ยงคืน

50,000 บาท/ 1 ผูใชงาน (ไมใชสมาชิก iBond)
และ 5,000 บาท/ผูใชงาน สําหรับคนที่ 2 เปQนตนไป
20,000 บาท/ 3 ผูใชงาน (เฉพาะผูที่ใชบริการ iBond เทานั้น)
และ 2,000 บาท/ผูใชงาน สําหรับคนที่ 4 เปQนตนไป

ขอมูลมูลคายุตธิ รรม Lag 6 ชั่วโมง
ขอมูลมูลคายุติธรรม Lag 24 ชั่วโมง

หลัง 18.00 น. ของวันรุงขึ้น

ไมเสียคาใชจาย สําหรับผูใชบริการ iBond (แสดงขอมูลตราสาร
หนี้ทุกรายการ)
ไมเสี ยคาใช จาย สํ าหรั บผู ที่ไมใช บริ ก าร iBond (แสดงขอมู ล
ตราสารหนี้ทีละรายการ) ผานเว็บไซต www.thaibma.or.th

ภายใน 18.00 น. ของทุกวันทําการ
สุดทายของเดือน

50,000 บาท/1 ผูใชงาน
24,000 บาท/1 ผูใชงาน

(End-of-Month Mark-to-Market)

หลังเที่ยงคืน ของทุกวันทําการ
สุดทายของเดือน

รายงานมูลคายุตธิ รรม ณ วันสิ้นเดือน

ทุกวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป

ไมเสี ย คาใช จาย สํ า หรั บ ผู ใช งานทุ ก ประเภทผานเว็ บ ไซต
www.thaibma.or.th

ขอมูลมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นเดือน
(End-of-Month Mark-to-Market)
ขอมูลมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นเดือน

(Month-End Mark-to-Market Report)

หมายเหตุ
1. คาบริการดังกลาวยังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม
2. รายละเอียดในใบสมัครเปQนขอมูลเบื้องตนเพื่อนําไปคิดคาบริการและระบุในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิใน iBond ตอไป
3. ThaiBMA สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสมัครใชบริการตามความเหมาะสม
4. หาก ThaiBMA ตรวจสอบพบวาทานนําไปใชไมตรงตามวัตถุประสงคที่แจงไว หรือนําไปเผยแพรตอ หรือนําไปแกไข ดัดแปลง
โดยมิไดรับอนุญาตจาก ThaiBMA เปQนลายลักษณอักษร ThaiBMA สงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการใดๆตามความเหมาะสม
5. สอบถามขอมูลเพิ่มเติมโปรดติดตอฝGายบริการราคาและพัฒนาผลิตภัณฑ pricing@thaibma.or.th
วิธีการชําระเงิน
เช็คขีดครอมหรือดราฟต ขีดครอมสั่งจาย “สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย” หรือโอนเงินเขาบัญชี “สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย”
เลขที่บัญชีกระแสรายวัน 001-3-50435-2 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาชิดลม โดยใชแบบฟอรมใบนําฝากพิเศษ
ตามที่ทาง ThaiBMA แนบใหเทานั้น
.........................................................
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เอกสารแนบ 2

แบบฟอร;มแต+งตั้งผูใชบริการระบบขอมูลสารสนเทศตราสารหนี้ (iBond)
วันที่
บริษัท/ธนาคาร
ในฐานะผูใชบริการระบบขอมูลสารสนเทศตราสารหนี้ (iBond) ขอแตงตั้งผูมีสิทธิ์เขาใชบริการ ดังตอไปนี้
จํานวนผูใชบริการแยกตามประเภทที่สมัครใชบริการ
สมัครใชบริการ iBond สามารถแตงตั้งผูใชงานได 3 ทาน
สมัครใชบริการเฉพาะ Mark-to-Market สามารถแตงตั้งผูใชงานได 1 ทาน
สมัครใชบริการทั้ง iBond และ Mark-to-Market สามารถแตงตั้งผูใชงานได 3 ทาน
รายชื่อผูใชบริการ
1. ชื่อ (ไทย) :

(อังกฤษ) :

ตําแหนง
โทร

ฝGาย
โทรสาร

E-mail

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ใหมีผลตั้งแตวันที่

2. ชื่อ (ไทย) :

(อังกฤษ) :

ตําแหนง
โทร

ฝGาย
โทรสาร

E-mail

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ใหมีผลตั้งแตวันที่

3. ชื่อ (ไทย) :

(อังกฤษ) :

ตําแหนง
โทร

ฝGาย
โทรสาร

E-mail

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ใหมีผลตั้งแตวันที่

1

รายชื่อผูประสานงาน
ชื่อ (ไทย) :

(อังกฤษ) :

ตําแหนง
โทร

ฝGาย
โทรสาร.

E-mail

เลขบัตรประจําตัวประชาชน
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