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ใบสมัครขอรับบริการข้อมูล iBond
เลขที่สญ
ั ญา........................................
วันที่....................................................
เรียน

กรรมการผู้จดั การ
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย

ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................................
ในฐานะผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือเป็นผู้รับมอบอานาจของนิติบุคคล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
นิติบุคคลชื่อ (ไทย).......................................................................................................................................................
นิติบุคคลชื่อ (อังกฤษ)..................................................................................................................................................
ชื่อย่อองค์กร...........................................................เลขทะเบียนนิติบุคคล..................................................................
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์............................................โทรสาร......................................อีเมล์................................................................
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขอรับบริการ”) มีความประสงค์ขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศตราสารหนี้ iBond และข้อมูล
มูลค่ายุติธรรม Mark-to-Market แบบ Lag 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้บริการ จานวน 1 User เพื่อใช้ภายในองค์กร (End User)
จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”)
โดยมีระยะเวลาการใช้บริการตั้งแต่วันที่.......................................................ถึงวันที่.........................................................
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารสาหรับประกอบการสมัครขอรับบริการข้อมูล ดังนี้

แบบฟอร์มแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการและแจ้งรายนามผู้ประสานงานระบบข้อมูล iBond และ /หรือ Mark-to-Market

ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับบริการข้อมูลสารสนเทศตราสารหนี้และข้อมูลมูลค่ายุติธรรม

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)

สาเนาหนังสือมอบอานาจ (กรณีมีการมอบอานาจ)
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันและตกลงว่าจะปฏิบัติตามข้อกาหนด และเงื่อนไขในการรับบริการ ข้อมูลสารสนเทศ
ตราสารหนี้และข้อมูลมูลค่ายุติธรรมตามเอกสารแนบท้ายใบสมัคร และ/หรือ ที่อาจแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือกาหนดเพิ่มเติมใน
อนาคต ทั้ งนี้ในกรณีที่ ข้าพเจ้าไม่ ปฏิบัติ ตามข้ อกาหนดและเงื่อ นไขการรับ บริการดังกล่าว ข้าพเจ้ารับ ทราบและตกลงให้
ผู้ให้บริการระงับการให้บริการดังกล่าวแก่ข้าพเจ้าได้ทันที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประทับตรา

ขอแสดงความนับถือ

นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

(.......................................................) ผู้ขอรับบริการ
ตาแหน่ง..............................................
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แบบฟอร์มแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการและผู้ประสานงานระบบ iBond
เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานระหว่าง ผู้ขอรับบริการ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“สมาคม”) ผู้ขอรับ
บริการขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการ (user) และผู้ประสานงานระบบข้อมูล iBond ต่อสมาคม ดังนี้
รายละเอียดเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการ (User)
คานาหน้าชื่อ (ไทย)......................................ชื่อ-สกุล (ไทย)..............................................................................................................
คานาหน้าชื่อ (อังกฤษ)................................ ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)........................................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................ฝ่าย.............................................................................................................
โทร......................................................... โทรสาร..............................................อีเมล์.......................................................................
รายละเอียดผู้ประสานงานระบบข้อมูล iBond และ/หรือ Mark –to- Market
คานาหน้าชื่อ (ไทย)......................................ชื่อ-สกุล (ไทย)..............................................................................................................
คานาหน้าชื่อ (อังกฤษ)................................ ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)........................................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................ฝ่าย.............................................................................................................
โทร......................................................... โทรสาร..............................................อีเมล์.......................................................................
ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ อ ยู่ ข องผู้ ข อรั บ บริ ก าร เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และ/หรื อ ผู้ ป ระสานงานระบบ
หมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลง มายัง
ฝ่ายบริการราคาตราสารหนี้และพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 10 A, D ชั้น 10
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(เบอร์ติดต่อ 02-257-0357 ต่อ 454 หรืออีเมล์ pricing@thaibma.or.th)

iBond
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ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับบริการข้อมูลสารสนเทศตราสารหนี้และข้อมูลมูลค่ายุติธรรม
1. คาจากัดความ
“เอกสาร”

หมายความถึง

คู่มือต่างๆ เอกสาร สื่อสาหรับการฝึกอบรม และสิ่งอื่นใดในทานอง
เดี ย วกั น ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นรู ป ของสิ่ งพิ ม พ์ ห รื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งผู้
ให้บริการ ได้ส่งมอบ ให้แก่ ผู้ขอรับบริการเพื่อการใช้ iBond โดย
เอกสารดังกล่าวได้มีการระบุว่าเป็น“เอกสารลับ” หรือข้อความอื่น
ใดในทานองเดียวกัน

“ iBond ”

หมายความถึง

ข้อมูล ชุดคาสั่ง และผลจากการคานวณข้อมูลระบบสารสนเทศตรา
สารหนี้ของผู้ให้บริการ

“Mark-to-Market”

หมายความถึง

ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการก าหนดราคาตลาดตราสารหนี้ ต ามวิ ธี ก ารที่
ThaiBMA กาหนดเพื่อประโยชน์ในการใช้อ้างอิงเป็นราคาตลาด
ปัจจุบันของตราสารหนี้นั้น

“ขอบเขตการใช้ที่ได้รับอนุญาต” หมายความถึง

การใช้ iBond และ Mark-to-Market เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
เข้าชม ดาวน์โหลด และคานวณข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ภายใน
องค์กรของผู้ขอรับบริการ

“บริการ”

หมายความถึง

การให้บริการ iBond และ Mark-to-Market แก่ผู้ขอรับบริการ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับบริการฉบับนี้

“ผู้ให้บริการ”

หมายความถึง

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย

“ผู้ขอรับบริการ”

หมายความถึง

ผู้ออกตราสารหนี้ที่ชาระค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ เป็นเงินจานวน
500,000 บาทขึ้นไป (ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่
1 มกราคม) หรือผู้ออกตราสารหนี้ที่มีมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้
ระยะยาวเป็นจานวนเงิน 10,000,0000,000 บาทขึ้นไป
ซึ่งสมัครขอใช้บริการตามใบสมัครนี้

2. ระยะเวลาของการรับบริการ
2.1 การให้บริการมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่……………………………………………………ถึงวันที่…………………………………………
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าการให้บริการสิ้นสุดลง เว้นแต่ ผู้ขอรับบริการชาระค่าขึ้นทะเบียน
ตราสารหนี้ เป็นเงินจานวน 500,000 บาทขึ้นไป (ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม) หรือมีมูลค่าคงค้างของ
ตราสารหนี้ระยะยาวเป็นจานวนเงิน 10,000,0000,000 บาทขึ้นไป และมีความประสงค์จะรับบริการให้ถือว่าเป็นการต่ออายุ
การรับบริการต่อไปอีกคราวละ 1 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการให้บริการ
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2.2 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้ ข อรั บ บริ ก ารอาจยกเลิ ก การให้ บ ริ ก ารตามเอกสารนี้ ไ ด้ โ ดยส่ ง ค าบอกกล่ า วไปยั ง
อีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน
2.3 ผู้ให้บริการอาจยกเลิกการให้บริการนี้โดยทันทีหรือปฏิเสธที่จะไม่ให้บริการได้ ในกรณีที่ ผู้ขอรับบริการทาผิด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับบริการข้อใดข้อหนึ่งในเอกสารฉบับนี้
2.4 ผู้ให้บริการและ/หรือผู้ขอรับบริการ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อาจยกเลิกบริการนี้ได้ ในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งยุติการดาเนิน
กิจการตามปกติ หรือตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือดาเนินการโอนสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของตนให้แก่
เจ้าหนี้หรือผู้พิทักษ์ทรัพย์หรือเข้าสู่กระบวนการใดๆ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายล้มละลาย
3. การให้สิทธิโดยจากัด (บริการและเอกสาร)
ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ ThaiBMA ให้สิทธิซึ่งเป็นบุคคลสิทธิอันมิใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว โดย
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารไม่ ส ามารถช่ ว งสิ ท ธิ โอนสิ ท ธิ ไ ปยั ง บุ ค คลภายนอกได้ (โดยรวมถึ ง บริ ษั ท ในเครื อ ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารด้ ว ย) หรื อ
เพิก ถอนสิท ธิดั งกล่าว และการให้ สิทธิ ตามสั ญญาฉบั บนี้ แก่ผู้ ขอรับบริก ารเป็น การให้สิท ธิโ ดยจ ากั ด เพื่อ การใช้ iBond
และ/หรือ Mark –to- Market และเอกสาร ภายใต้ขอบเขตของการใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
4. ข้อจากัดการใช้สิทธิ
ผู้ขอรับบริการรับรองและตกลงว่าผู้ขอรับบริการ ลูกจ้าง ตัวแทน ผูก้ ระทาการแทนของผู้ขอรับบริการจะไม่ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
4.1 เปิดเผยถอดรหัสหรือกระทาด้วยวิธีการอื่นใดต่อข้อมูลที่พัฒนาขึ้นหรือที่ได้รับจากผู้ให้บริการอันเกี่ยวข้องกับ
iBond และ/หรือ Mark –to- Market หรือในการให้บริการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4.2 เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน แปล จัดเก็บ หรือดัดแปลงข้อมูลหรือผลลัพธ์ใดๆ ของ iBond และ/
หรือ Mark–to-Market หรือเอกสาร
4.3 แบ่งใช้ ให้เช่า ขาย โอน เผยแพร่ หรือจาหน่าย iBond และ/หรือ Mark –to- Market หรือเอกสารให้แก่
บุคคลภายนอก (โดยวิธีการนอกเหนือจากที่ได้มีการตกลงโดยชัดแจ้งในเอกสารฉบับนี้) รวมทั้งจัดจ้าง ให้บริการ หรือ ฝึกอบรม
ให้แก่บุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างของผู้ขอรับบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน iBond และ/หรือ Mark –to- Market
4.4 ใช้หรืออนุญาตให้มีการใช้ iBond และ/หรือ Mark –to- Market หรือเอกสาร นอกเหนือจากขอบเขตการได้รับ
อนุญาตตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3. หรือเป็นการละเมิดข้อสัญญาข้อ 4.
5. การใช้สิทธิในชื่อและสัญลักษณ์
ผู้ขอรับบริการจะไม่ใช้ หรืออนุญาตให้ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้กระทาการแทน และผู้รับจ้างช่วงของผู้ขอรับบริการใช้เครื่องหมาย
การค้า เครื่องหมายบริการ สัญลักษณ์ ชื่อ หรือเครื่องหมายซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะของ ผู้ให้บริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการไม่ว่าชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ของผู้ให้บริการนั้นจะมีการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
6. ข้อสงวนสิทธิ์
ผู้ขอรับบริการตกลงว่า iBond และ/หรือ Mark –to- Market หรือ เอกสาร ใดๆ ซึ่งเกีย่ วข้องกับ บริการ ซึ่งผู้ให้บริการ
มอบให้แก่ผู้ขอรับบริการนัน้ ไม่ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอรับบริการ
7. คารับรองและข้อจากัดความรับผิด
7.1 ผู้ข อรั บ บริ ก ารทราบดี ว่ าข้ อมู ล ผลการค านวณ และรายงานต่า งๆ ที่ ประมวลผลโดย iBond และ/หรื อ
Mark–to- Market หรือที่ได้รับจาก iBond และ/หรือ Mark –to- Market เป็นข้อมูลที่คานวณหรือประมวลผลจากข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งได้รับจากแหล่งข้อมูลที่ผู้ให้บริการเห็นว่าเชื่อ ถือได้ ณ เวลาที่ผู้ขอรับบริการเข้าใช้ ดังนั้น ข้อมูล ผลการ
คานวณและรายงานต่างๆ นั้นอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรืออาจมีความคลาดเคลื่อนได้
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7.2 ผู้ให้บริการ ไม่รับรอง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในผลที่ ผู้ขอรับบริการหรือบุคคลอื่นอาจได้รับจากการใช้
บริการ และไม่รับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายถึงมาตรฐานของผลและข้อมูลที่ถูกนาไปใช้หรือนาไปขยายผล หรือการนา
ข้ อ มู ล ไปใช้ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ป ระการใดประการหนึ่ ง ของผู้ ข อรั บ บริ ก าร ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ใน iBond และ/หรื อ
Mark –to- Market ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการนั้ นได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งน่าเชื่อถือได้ แต่ ผู้ให้บริการ ไม่ขอรับรอง
ความถูก ต้องหรือ ความสมบูรณ์ของโปรแกรม ชุด คาสั่ง ผลจากการคานวณ หรือ ข้อมูลอื่น ใดซึ่งเกี่ ยวเนื่อ งกับบริก าร และ
ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดเพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความล่า ช้าหรือการขัดข้องของบริการไม่ว่าจะเกิดขึ้น
จากสาเหตุ ใ ดก็ ต าม โดยผู้ ข อรั บ บริ ก ารจะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล จาก iBond
และ/หรื อ
Mark–to- Market ซึ่งผู้ขอรับบริการนาไปใช้และผลจากการนาไปใช้ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ ผู้ให้บริการ จะไม่รับ
ผิดหรือรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นสาหรับการรักษาความปลอดภัยหรือการดูแลรักษาข้อมูลใดๆ ซึ่งผู้ขอรับบริการได้แจ้งไว้
7.3 ผู้ให้บริการ หรือ ผู้ให้บริการแหล่งข้อมูลแก่ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบ เพื่อการละเมิดหรือเพื่อความเสียหาย
ไม่ว่าการละเมิดหรือความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน
ของผู้ให้บริการ หรือเกิดขึ้นโดยประการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของผู้ให้บริการตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับ
บริการฉบับนี้ และผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายจากสูญเสียกาไรหรือจากการขาดทุนรวมถึงค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะ
เป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียหายตามความเป็นจริงหรือค่าเสียหายจากพฤติการณ์พิเศษ หรือต่อสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่
บุคคลภายนอกมีต่อผู้ขอรับบริการ
7.4 ผู้ ข อรั บ บริ ก ารจะชดใช้ แ ละปกป้ อ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ผู้ ก ระท าการแทน ลู ก จ้ า ง ตั ว แทน ผู้ รั บ จ้ า งช่ ว งของ
ผู้ให้บริการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการ ต่อการเสียหาย สิทธิเรียกร้อง การทวงถาม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมทนายความตามสมควร) อันเกิดจากการที่ ผู้ขอรับบริการ ผู้กระทาการแทน ลูกจ้าง ตัวแทน และผู้รับจ้ างช่วง
ของผู้ ข อรั บ บริ ก ารละเมิ ด ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขการรั บ บริ ก าร หรื อ โดยประการอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การใช้ บ ริ ก าร
ทั้งนีผ้ ู้ขอรับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวด้วยตนเอง
7.5 ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่า iBond และ/หรือ Mark –to- Market ซึ่งผู้ให้บริการ เป็นผู้ให้ใช้สิทธิตามข้อกาหนด
และเงื่อนไขการรับบริการฉบับนีเ้ ป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า หรือสิทธิตามสัญญา กฎหมาย หรือกฎหมาย
จารีตประเพณีอื่นใด ผู้ให้บริการตกลงว่าจะชดใช้แทนผู้ขอรับบริการและปกป้องผู้ขอรับบริการจากความเสียหายดังกล่าวโดย
ค่าใช้จ่ายของ ผู้ให้บริการเอง และ ผู้ให้บริการจะเข้าสู้คดีแทนผู้ขอรับบริการในการดังกล่าว ทั้งนี้
7.5.1 ผู้ขอรับบริการจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือเพื่อแจ้งให้ ผู้ให้บริการ ทราบโดยทันทีถึงการเรียกร้องดังกล่าว
7.5.2 ผู้ให้บริการ จะเป็นผู้มีอานาจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับและต่อสู้คดีใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง
7.5.3 ผู้ขอรับบริการจะให้ความร่วมมือทุกวิถีทางตามสมควรเพื่ออานวยความสะดวกในการต่อสู้คดี และ
7.5.4 หากผู้ขอรับบริการทราบว่าอาจมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ ผู้ให้บริการโดยบุคคลภายนอกผู้
ขอรับบริการต้องแจ้งให้ ผู้ให้บริการ ทราบถึงการกระทาดังกล่าวโดยทันที
8. ค่าธรรมเนียม
8.1 ผู้ขอรับบริการมีสิทธิใช้บริการตามเอกสารฉบับนี้ โดยได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียม เมื่อผู้ขอรับบริการชาระค่าขึ้น
ทะเบียนตราสารหนี้ เป็นเงินจานวน 500,000 บาทขึ้นไป (ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม) หรือผู้ขอรับบริการมี
มูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ระยะยาวเป็นจานวนเงิน 10,000,0000,000 บาทขึ้นไป
8.2 หากผู้ขอรับบริการมีความประสงค์ที่จะใช้บริการโดยเพิ่มเติมจานวน User ผู้ขอรับบริการตกลงยินยอมชาระ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเป็นเงินจานวน user ละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท)
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่ผู้ขอรับบริการ เมื่อครบระยะเวลาการให้บริการ
ตามข้อ 2.1 และผู้ขอรับบริการไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 8.1 ดังกล่าว
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9. กฎหมาย
ผู้ให้บริการและผู้ขอรับบริการ ตกลงว่าข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับบริการฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมาย
ไทยและกรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นตามเอกสารนี้จะดาเนินคดีในเขตอานาจแห่งศาลไทย
10. การตรวจสอบ
ผู้ขอรับบริการรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้บริการมีสิทธิตรวจสอบการใช้บริการหรือการเข้าใช้ iBond และ/หรือ
Mark –to- Market ของผูข้ อรับบริการไม่ว่าผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือโดยวิธีการอื่นใด
11. การรักษาความลับ
ข้อมูลทั้งปวงซึ่งผู้ให้บริการมอบให้แก่ ผู้ขอรับบริการ หรือผู้ขอรับบริการได้รับมาโดยประการอื่นใด อันเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับกิจการหรือการดาเนินการของผู้ให้บริการ ผู้ขอรับบริการ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วงของผู้ขอรับบริการจะต้อง
เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ผู้ขอรับบริการต้องใช้มาตรฐานในการรักษาข้อมูลเช่นเดียวกับมาตรฐานที่ผขู้ อรับบริการใช้
ในการรักษาปกป้องข้อมูลความลับของตนเอง (โดยมาตรฐานการรักษาความลับนั้นต้องเป็นมาตรฐานที่วิญญูชนพึงคาดหมายได้)
และผู้ขอรับบริการจะไม่ใช้ข้อมูลเช่นว่านั้นเพื่อการอื่นใดอันมิใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการรวมทั้งจะไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นๆ แก่
บุคคลภายนอกด้วย
12. การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับบริการ
12.1 ผู้ให้บริการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับบริการนี้ ได้โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการ
ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนวันที่ประสงค์จะมีผลบังคับใช้
12.2 ในกรณีทผี่ ู้ขอรับบริการไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับบริการ และ/หรืออัตรา
ค่าธรรมเนียมที่กล่าวข้างต้นและประสงค์จะบอกเลิกรับบริการตามใบสมัครนี้ ผู้ขอรับบริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคาบอกกล่าวแจ้งการเปลี่ยนแปลง โดยทั้งนี้ให้การบอกเลิกการ
รับบริการมีผลในวันที่ข้อกาหนดและเงื่อนไขการรับบริการใหม่มีผลใช้บังคับ
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ข้อมูลของ iBond

ข้อมูลบริการเสริม
Mark to Market
ประเทศที่ได้รับอนุญาต

รายละเอียดการให้บริการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศตราสารหนี้ (iBond) ซึ่งเพื่อการใช้ภายในองค์กรเท่านั้น ประกอบด้วย
กลุ่มข้อมูล 6 ประเภท ดังนี้
1. Bond Information
2. Yield Curve
3. Calculations
4. Prices/indices
5. Analysis
6. Report
หมายเหตุ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข ข้อมูลประเภท
ต่างๆ ที่ให้บริการใน iBond โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอรับบริการ
ข้อมูลมูลค่ายุติธรรมแบบ Lag 24 ชั่วโมง
ประเทศไทย

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ ..............................................................ผู้ขอรับบริการ
(....................................................................)

