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ใบสมัครขอรับบริการข้อมูล iBond 

เลขท่ีสญัญา........................................ 
วันท่ี.................................................... 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 
 สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย   
 

ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................................

ในฐานะผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือเป็นผู้รับมอบอ านาจของนิติบุคคล ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  

 นิติบุคคลช่ือ (ไทย)....................................................................................................................................................... 

 นิติบุคคลช่ือ (อังกฤษ).................................................................................................................................................. 

 ช่ือย่อองค์กร...........................................................เลขทะเบียนนิติบุคคล.................................................................. 

 ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี............................................................................................................................................ 

 ...................................................................................................................................................................................... 

           โทรศัพท์............................................โทรสาร......................................อีเมล์................................................................ 

(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขอรับบริการ”) มีความประสงค์ขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศตราสารหนี้ iBond และข้อมูล
มูลค่ายุติธรรม Mark-to-Market แบบ Lag 24 ช่ัวโมง โดยไม่มีค่าใช้บริการ จ านวน 1 User เพื่อใช้ภายในองค์กร (End User)     
จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”)   

โดยมรีะยะเวลาการใช้บริการตั้งแต่วันท่ี.......................................................ถึงวันท่ี......................................................... 
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารส าหรับประกอบการสมัครขอรับบรกิารข้อมูล ดังนี ้

 แบบฟอร์มแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้บรกิารและแจ้งรายนามผู้ประสานงานระบบข้อมลู iBond และ /หรือ Mark-to-Market 

 ข้อก าหนดและเงื่อนไขการรับบริการข้อมูลสารสนเทศตราสารหนี้และข้อมูลมลูค่ายตุิธรรม 

 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนบริษัท (ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

 ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
 พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันและตกลงว่าจะปฏิบัติตามข้อก าหนด และเง่ือนไขในการรับบริการ ข้อมูลสารสนเทศ          
ตราสารหนี้และข้อมูลมูลค่ายุติธรรมตามเอกสารแนบท้ายใบสมัคร และ/หรือ ที่อาจแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือก าหนดเพิ่มเติมใน
อนาคต  ทั้งนี้ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการรับบริการดังกล่าว ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้  
ผู้ให้บริการระงับการให้บริการดังกล่าวแก่ข้าพเจ้าได้ทันที 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                       ขอแสดงความนับถือ 
   
            (.......................................................)  ผู้ขอรับบริการ 
                      ต าแหน่ง.............................................. 

 
 

ประทับตรา

นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 
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แบบฟอร์มแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการและผู้ประสานงานระบบ iBond  

 

 
 

 

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานระหว่าง ผู้ขอรับบริการ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“สมาคม”) ผู้ขอรับ
บริการขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้บริการ (user) และผู้ประสานงานระบบข้อมูล iBond ต่อสมาคม ดังนี้  
 

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการ (User)  

ค าน าหน้าช่ือ (ไทย)......................................ช่ือ-สกุล (ไทย).............................................................................................................. 

ค าน าหน้าช่ือ (อังกฤษ)................................ ช่ือ-สกุล (อังกฤษ)........................................................................................................ 

ต าแหน่ง.........................................................................ฝ่าย............................................................................................................. 

โทร......................................................... โทรสาร..............................................อีเมล์....................................................................... 

รายละเอียดผู้ประสานงานระบบข้อมูล iBond และ/หรือ Mark –to- Market   

ค าน าหน้าช่ือ (ไทย)......................................ช่ือ-สกุล (ไทย).............................................................................................................. 

ค าน าหน้าช่ือ (อังกฤษ)................................ ช่ือ-สกุล (อังกฤษ)........................................................................................................ 

ต าแหน่ง.........................................................................ฝ่าย............................................................................................................. 

โทร......................................................... โทรสาร..............................................อีเมล์....................................................................... 

 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้ขอรับบริการ  เจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการ และ/หรือผู้ประสานงานระบบ iBond  
หมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลง มายัง  

      ฝ่ายบริการราคาตราสารหนี้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
                       เลขท่ี 900 อาคารต้นสนทาวเวอร ์ห้องเลขท่ี 10 A, D ช้ัน 10 

                    ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 (เบอร์ติดต่อ 02-257-0357 ต่อ 454 หรืออีเมล์ pricing@thaibma.or.th) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pricing@thaibma.or.th
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ข้อก าหนดและเงื่อนไขการรับบริการข้อมูลสารสนเทศตราสารหนี้และข้อมูลมูลค่ายุติธรรม 

 

 
 

 
1.  ค าจ ากัดความ 

 

“เอกสาร” หมายความถึง คู่มือต่างๆ เอกสาร สื่อส าหรับการฝึกอบรม และสิ่งอื่นใดในท านอง
เดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้
ให้บริการ ได้ส่งมอบ ให้แก่ผู้ขอรับบริการเพื่อการใช้ iBond  โดย
เอกสารดังกล่าวได้มีการระบุว่าเป็น“เอกสารลับ” หรือข้อความอื่น
ใดในท านองเดียวกัน 
 

“ iBond  ”   หมายความถึง ข้อมูล ชุดค าสั่ง และผลจากการค านวณข้อมูลระบบสารสนเทศตรา
สารหนี้ของผู้ให้บริการ  
 

“Mark-to-Market” หมายความถึง ข้อมูลที่ได้จากการก าหนดราคาตลาดตราสารหนี้ตามวิธีการที่ 
ThaiBMA ก าหนดเพื่อประโยชน์ในการใช้อ้างอิงเป็นราคาตลาด
ปัจจุบันของตราสารหนี้นั้น 

“ขอบเขตการใช้ที่ได้รับอนุญาต” หมายความถึง การใช้ iBond และ Mark-to-Market  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ 
เข้าชม ดาวน์โหลด และค านวณข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ภายใน
องค์กรของผู้ขอรับบริการ 
 

“บริการ” หมายความถึง การให้บริการ  iBond และ Mark-to-Market  แก่ผู้ขอรับบริการ
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับบริการฉบับน้ี 
 

“ผู้ให้บริการ” หมายความถึง สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
 

“ผู้ขอรับบริการ” หมายความถึง  ผู้ออกตราสารหนี้ท่ีช าระค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ เป็นเงินจ านวน 
500,000 บาทขึ้นไป (ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่  
1 มกราคม)  หรือผู้ออกตราสารหนี้ท่ีมีมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้
ระยะยาวเป็นจ านวนเงิน 10,000,0000,000 บาทข้ึนไป  
ซึ่งสมัครขอใช้บริการตามใบสมัครนี้  

  

2. ระยะเวลาของการรับบริการ 
2.1 การให้บริการมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่……………………………………………………ถึงวันที่………………………………………… 

                 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าการให้บริการสิ้นสุดลง เว้นแต่ ผู้ขอรับบริการช าระค่าขึ้นทะเบียน 
ตราสารหนี้ เป็นเงินจ านวน 500,000 บาทขึ้นไป (ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม)  หรือมีมูลค่าคงค้างของ 
ตราสารหนี้ระยะยาวเป็นจ านวนเงิน 10,000,0000,000 บาทขึ้นไป  และมีความประสงค์จะรับบริการให้ถือว่าเป็นการต่ออายุ
การรับบริการต่อไปอีกคราวละ 1 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการให้บริการ  
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2.2 ผู้ ให้บริการและผู้ขอรับบริการอาจยกเลิกการให้บริการตามเอกสารนี้ ได้ โดยส่งค าบอกกล่าวไปยัง 
อีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน  

2.3 ผู้ให้บริการอาจยกเลิกการให้บริการนี้โดยทันทีหรือปฏิเสธที่จะไม่ให้บริการได้ ในกรณีที่ ผู้ขอรับบริการท าผิด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการรับบริการข้อใดข้อหนึ่งในเอกสารฉบับน้ี  

2.4 ผู้ให้บริการและ/หรือผู้ขอรับบริการ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิกบริการนี้ได้ ในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งยุติการด าเนิน
กิจการตามปกติ หรือตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือด าเนินการโอนสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของตนให้แก่
เจ้าหนี้หรือผู้พิทักษ์ทรัพย์หรือเข้าสู่กระบวนการใดๆ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายล้มละลาย 
 
3. การให้สิทธิโดยจ ากัด (บริการและเอกสาร) 
 ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขในสัญญาฉบับนี้  ThaiBMA ให้สิทธิซึ่งเป็นบุคคลสิทธิอันมิใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว โดย
ผู้ใช้บริการไม่สามารถช่วงสิทธิ โอนสิทธิไปยังบุคคลภายนอกได้ (โดยรวมถึงบริษัทในเครือของผู้ใช้บริการด้วย) หรือ 
เพิกถอนสิทธิดังกล่าว และการให้สิทธิตามสัญญาฉบับนี้แก่ผู้ขอรับบริการเป็นการให้สิทธิโดยจ ากัด เพื่อการใช้  iBond  
และ/หรือ Mark –to- Market และเอกสาร ภายใต้ขอบเขตของการใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
 
4. ข้อจ ากัดการใช้สิทธิ 
  ผู้ขอรับบริการรับรองและตกลงว่าผู้ขอรับบริการ ลูกจ้าง ตัวแทน ผูก้ระท าการแทนของผู้ขอรับบริการจะไม่ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้    

4.1 เปิดเผยถอดรหัสหรือกระท าด้วยวิธีการอื่นใดต่อข้อมูลที่พัฒนาขึ้นหรือที่ได้รับจากผู้ให้บริการอันเกี่ยวข้องกับ  
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  หรือจ าหน่าย iBond และ/หรือ Mark –to- Market หรือเอกสารให้แก่
บุคคลภายนอก (โดยวิธีการนอกเหนือจากท่ีได้มีการตกลงโดยชัดแจ้งในเอกสารฉบับนี้)  รวมทั้งจัดจ้าง ให้บริการ หรือ ฝึกอบรม
ให้แก่บุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างของผู้ขอรับบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน iBond และ/หรือ Mark –to- Market   

4.4 ใช้หรืออนุญาตให้มีการใช้ iBond และ/หรือ Mark –to- Market  หรือเอกสาร นอกเหนือจากขอบเขตการได้รับ
อนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3. หรือเป็นการละเมิดข้อสัญญาข้อ 4. 

 
5. การใช้สิทธิในชื่อและสัญลักษณ์ 

ผู้ขอรับบริการจะไม่ใช้ หรืออนุญาตให้ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้กระท าการแทน และผู้รับจ้างช่วงของผู้ขอรับบริการใช้เครื่องหมาย
การค้า  เครื่องหมายบริการ สัญลักษณ์ ช่ือ หรือเครื่องหมายซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะของ ผู้ให้บริการ โดยไม่ได้รับความยนิยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการไม่ว่าช่ือ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ของผู้ให้บริการนั้นจะมีการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม 
 
6. ข้อสงวนสิทธิ์ 

ผู้ขอรับบริการตกลงว่า iBond และ/หรือ Mark –to- Market  หรือ เอกสาร ใดๆ ซึ่งเกีย่วข้องกับ บริการ  ซึ่งผู้ให้บริการ
มอบให้แกผู่้ขอรับบริการนัน้ไม่ไดต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ขอรับบริการ 

 
7. ค ารับรองและข้อจ ากัดความรับผิด 

7.1 ผู้ขอรับบริการทราบดีว่าข้อมูล ผลการค านวณ และรายงานต่างๆ ที่ประมวลผลโดย iBond และ/หรือ  
Mark–to- Market  หรือที่ได้รับจาก iBond  และ/หรือ  Mark –to- Market เป็นข้อมูลที่ค านวณหรือประมวลผลจากข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งได้รับจากแหล่งข้อมูลที่ผู้ให้บริการเห็นว่าเช่ือถือได้ ณ เวลาที่ผู้ขอรับบริการเข้าใช้ ดังนั้น ข้อมูล ผลการ
ค านวณและรายงานต่างๆ นั้นอาจยังไม่ตรงกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรืออาจมีความคลาดเคลื่อนได้ 
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7.2 ผู้ให้บริการ ไม่รับรอง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในผลที่ผู้ขอรับบริการหรือบุคคลอื่นอาจได้รับจากการใช้
บริการ และไม่รับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายถึงมาตรฐานของผลและข้อมูลที่ถูกน าไปใช้หรือน าไปขยายผล หรือการน า
ข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ประการใดประการหนึ่งของผู้ขอรับบริการ ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลใน iBond และ/หรือ  
Mark –to- Market  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการนั้นได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งน่าเช่ือถือได้ แต่ ผู้ให้บริการ ไม่ขอรับรอง
ความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของโปรแกรม ชุดค าสั่ง ผลจากการค านวณ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับบริการ และ  
ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดเพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความล่า ช้าหรือการขัดข้องของบริการไม่ว่าจะเกิดขึ้น
จากสาเหตุใดก็ตาม โดยผู้ขอรับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลจาก iBond และ/หรือ  
Mark–to- Market ซึ่งผู้ขอรับบริการน าไปใช้และผลจากการน าไปใช้ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว  นอกจากนี้  ผู้ให้บริการ จะไม่รับ
ผิดหรือรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นส าหรับการรักษาความปลอดภัยหรือการดูแลรักษาข้อมูลใดๆ ซึ่งผู้ขอรับบริการได้แจ้งไว้ 

7.3 ผู้ให้บริการ หรือ ผู้ให้บริการแหล่งข้อมูลแก่ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบ เพื่อการละเมิดหรือเพื่อความเสียหาย 
ไม่ว่าการละเมิดหรือความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลนิเลอ่ของผู้ให้บริการ  ลูกจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน
ของผู้ให้บริการ หรือเกิดขึ้นโดยประการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของผู้ให้บริการตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการรับ
บริการฉบับน้ี และผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายจากสูญเสียก าไรหรือจากการขาดทุนรวมถึงค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะ
เป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียหายตามความเป็นจริงหรือค่าเสียหายจากพฤติการณ์พิเศษ หรือต่อสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่
บุคคลภายนอกมีต่อผู้ขอรับบริการ 

7.4 ผู้ขอรับบริการจะชดใช้และปกป้อง ผู้ให้บริการ  ผู้กระท าการแทน ลูกจ้าง ตัวแทน  ผู้รับจ้างช่วงของ 
ผู้ให้บริการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการ  ต่อการเสียหาย สิทธิเรียกร้อง การทวงถาม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมทนายความตามสมควร) อันเกิดจากการที่ผู้ขอรับบริการ ผู้กระท าการแทน  ลูกจ้าง  ตัวแทน   และผู้รับจ้างช่วง
ของผู้ขอรับบริการละเมิดข้อก าหนดและเง่ือนไขการรับบริการ  หรือโดยประการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ   
ทั้งนีผู้้ขอรับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวด้วยตนเอง 

7.5 ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่า iBond และ/หรือ Mark –to- Market  ซึ่งผู้ให้บริการ เป็นผู้ให้ใช้สิทธิตามขอ้ก าหนด
และเงื่อนไขการรับบริการฉบับน้ีเป็นการละเมดิลิขสิทธ์ิ  เครื่องหมายทางการค้า หรือสิทธิตามสัญญา กฎหมาย   หรือกฎหมาย
จารีตประเพณีอื่นใด ผู้ให้บริการตกลงว่าจะชดใช้แทนผู้ขอรับบริการและปกป้องผู้ขอรับบริการจากความเสยีหายดังกล่าวโดย
ค่าใช้จ่ายของ ผู้ให้บริการเอง และ ผู้ให้บริการจะเข้าสู้คดีแทนผู้ขอรบับริการในการดังกล่าว ท้ังนี้           

7.5.1 ผู้ขอรับบริการจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือเพื่อแจ้งให้ ผู้ให้บริการ ทราบโดยทันทีถึงการเรียกร้องดังกล่าว 
7.5.2 ผู้ให้บริการ จะเป็นผู้มีอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับและต่อสู้คดีใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง    
7.5.3 ผู้ขอรับบริการจะให้ความร่วมมือทุกวิถีทางตามสมควรเพื่ออ านวยความสะดวกในการต่อสู้คดี และ  
7.5.4 หากผู้ขอรับบริการทราบว่าอาจมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ ผู้ให้บริการโดยบุคคลภายนอกผู้

ขอรับบริการต้องแจ้งให้ ผู้ให้บริการ ทราบถึงการกระท าดังกล่าวโดยทันที 
 

8. ค่าธรรมเนียม 
8.1  ผู้ขอรับบริการมสีิทธิใช้บริการตามเอกสารฉบับน้ี โดยได้รบัยกเว้นค่าธรรมเนยีม   เมื่อผู้ขอรับบริการช าระค่าขึ้น

ทะเบียนตราสารหนี้ เป็นเงินจ านวน 500,000 บาทข้ึนไป (ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม)  หรือผู้ขอรับบริการมี
มูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ระยะยาวเป็นจ านวนเงิน 10,000,0000,000 บาทขึ้นไป  
           8.2  หากผู้ขอรับบริการมีความประสงค์ที่จะใช้บริการโดยเพิ่มเตมิจ านวน User  ผู้ขอรับบรกิารตกลงยินยอมช าระ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเป็นเงนิจ านวน user ละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท)   

ทั้งนี้  ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่ผู้ขอรับบรกิาร  เมื่อครบระยะเวลาการให้บริการ
ตามข้อ 2.1 และผู้ขอรับบริการไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 8.1 ดังกล่าว 
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9. กฎหมาย 
 ผู้ให้บริการและผู้ขอรับบริการ ตกลงว่าข้อก าหนดและเงื่อนไขการรับบริการฉบับน้ีให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมาย
ไทยและกรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นตามเอกสารนี้จะด าเนินคดีในเขตอ านาจแห่งศาลไทย 
 
10. การตรวจสอบ 
 ผู้ขอรับบริการรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้บริการมีสิทธิตรวจสอบการใช้บริการหรือการเข้าใช้ iBond และ/หรือ  
Mark –to- Market  ของผูข้อรับบริการไม่ว่าผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือโดยวิธีการอื่นใด 
 
11. การรักษาความลับ 

ข้อมูลทั้งปวงซึ่งผู้ให้บริการมอบให้แก่ผู้ขอรับบริการ หรือผู้ขอรับบริการได้รับมาโดยประการอื่นใด อันเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับกิจการหรือการด าเนินการของผู้ให้บริการ  ผู้ขอรับบริการ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วงของผู้ขอรับบริการจะต้อง
เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ท้ังนี้ผู้ขอรับบริการต้องใช้มาตรฐานในการรักษาข้อมูลเช่นเดยีวกับมาตรฐานที่ผูข้อรับบริการใช้
ในการรักษาปกป้องข้อมูลความลับของตนเอง (โดยมาตรฐานการรักษาความลับนั้นต้องเป็นมาตรฐานที่วิญญูชนพึงคาดหมายได้)  
และผู้ขอรับบริการจะไม่ใช้ข้อมูลเช่นว่านั้นเพื่อการอื่นใดอันมิใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการรวมทั้งจะไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นๆ แก่
บุคคลภายนอกด้วย 

 
12. การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเงื่อนไขการรับบริการ 

12.1 ผู้ให้บริการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเงื่อนไขการรับบริการนี้ ได้โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการ
ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนวันท่ีประสงค์จะมผีลบังคับใช้  

12.2 ในกรณีทีผู่้ขอรับบริการไมเ่ห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขการรับบริการ และ/หรอือัตรา
ค่าธรรมเนียมที่กล่าวข้างต้นและประสงค์จะบอกเลิกรับบริการตามใบสมัครนี้ ผู้ขอรับบริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับค าบอกกล่าวแจ้งการเปลี่ยนแปลง โดยทั้งนี้ให้การบอกเลิกการ
รับบริการมีผลในวันท่ีข้อก าหนดและเง่ือนไขการรับบริการใหม่มีผลใช้บังคับ 
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รายละเอียดการให้บริการ 
ข้อมูลของ iBond 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 ท่ีให้บริการใน iBond โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอรับบริการ 

ข้อมูลบริการเสริม  
Mark to Market  

ข้อมูลมูลค่ายุติธรรมแบบ Lag 24 ช่ัวโมง  

ประเทศท่ีได้รับอนุญาต 
 

ประเทศไทย       
 

 

 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผู้ขอรับบริการ 

                                                                       (....................................................................)  

 

 

ประทับตรา

นิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 


