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ข้อกาํหนดและเงื*อนไขการรับบริการข้อมูลสารสนเทศตราสารหนี'และข้อมูลมูลค่ายุติธรรม 
 

 
 

 
1.  คาํจาํกดัความ 

 
 

“เอกสาร” หมายความถึง คู่มือต่างๆ เอกสาร สื�อสาํหรับการฝึกอบรม และสิ�งอื�นใดใน
ทาํนองเดียวกนั ไม่วา่จะอยูใ่นรูปของสิ�งพิมพห์รืออิเลก็ทรอนิกส์ 
ซึ�งผูใ้หบ้ริการ ไดส่้งมอบ ใหแ้ก่ผูข้อรับบริการเพื�อการใช ้iBond  
โดยเอกสารดงักล่าวไดมี้การระบุวา่เป็น“เอกสารลบั” หรือ
ขอ้ความอื�นใดในทาํนองเดียวกนั 
 

“ iBond  ”   หมายความถึง ขอ้มูล ชุดคาํสั�ง และผลจากการคาํนวณขอ้มูลระบบสารสนเทศ
ตราสารหนี�ของผูใ้หบ้ริการ  
 

“Mark-to-Market” หมายความถึง ขอ้มูลที�ได้จากการกาํหนดราคาตลาดตราสารหนี� ตามวิธีการที� 
ThaiBMA กาํหนดเพื�อประโยชน์ในการใชอ้า้งอิงเป็นราคาตลาด
ปัจจุบนัของตราสารหนี�นั�น 

“ขอบเขตการใช้ที*ได้รับอนุญาต” หมายความถึง การใช ้iBond และ Mark-to-Market  เพื�อวตัถุประสงคใ์นการ 
เขา้ชม ดาวน์โหลด และคาํนวณขอ้มูลเพื�อการใชป้ระโยชน์
ภายในองคก์รของผูข้อรับบริการ 
 

“บริการ” หมายความถึง การใหบ้ริการ  iBond และ Mark-to-Market  แก่ผูข้อรับบริการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขการรับบริการฉบบันี�  
 

“ผู้ให้บริการ” หมายความถึง สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย 
 

“ผู้ขอรับบริการ” หมายความถึง  ผูอ้อกตราสารหนี� ที�ชาํระค่าขึ�นทะเบียนตราสารหนี�  เป็นเงิน
จาํนวน 500,000 บาทขึ�นไป (ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที�  
1 มกราคม)  หรือผูอ้อกตราสารหนี� ที�มีมูลค่าคงคา้งของตราสาร
หนี�ระยะยาวเป็นจาํนวนเงิน 10,000,0000,000 บาทขึ�นไป  
ซึ�งสมคัรขอใชบ้ริการตามใบสมคัรนี�   

  

2. ระยะเวลาของการรับบริการ 
2.1 การใหบ้ริการมีผลใชบ้งัคบัตั�งแตว่นัที� ........................................ ถึงวนัที�................................................ 

                 เมื�อครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว    ใหถื้อวา่การใหบ้ริการสิ�นสุดลง เวน้แต่  ผูข้อรับบริการชาํระค่าขึ�นทะเบียน 
ตราสารหนี�  เป็นเงินจาํนวน 500,000 บาทขึ�นไป (ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที� 1 มกราคม)  หรือมีมูลค่าคงคา้งของ 
ตราสารหนี�ระยะยาวเป็นจาํนวนเงิน 10,000,0000,000 บาทขึ�นไป  และมีความประสงคจ์ะรับบริการใหถื้อวา่เป็นการต่ออายุ
การรับบริการต่อไปอีกคราวละ 1 ปี นบัแต่วนัที�สิ�นสุดการใหบ้ริการ  
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2.2 ผูใ้ห้บริการและผูข้อรับบริการอาจยกเลิกการให้บริการตามเอกสารนี� ได้โดยส่งคาํบอกกล่าวไปยงั 
อีกฝ่ายหนึ�งล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 (สามสิบ) วนั  

2.3 ผูใ้ห้บริการอาจยกเลิกการให้บริการนี� โดยทนัทีหรือปฏิเสธที�จะไม่ให้บริการได ้ในกรณีที�ผูข้อรับบริการ
ทาํผิดหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขการรับบริการขอ้ใดขอ้หนึ�งในเอกสารฉบบันี�   

2.4 ผูใ้ห้บริการและ/หรือผูข้อรับบริการ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งอาจยกเลิกบริการนี� ได ้ในกรณีที�อีกฝ่ายหนึ� งยุติการ
ดาํเนินกิจการตามปกติ หรือตกเป็นผูมี้หนี� สินลน้พน้ตวัหรือตกเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือดาํเนินการโอนสินทรัพยส่์วนใหญ่
ของตนใหแ้ก่เจา้หนี�หรือผูพิ้ทกัษท์รัพยห์รือเขา้สู่กระบวนการใดๆ ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายลม้ละลาย 
 
3. การให้สิทธิโดยจาํกดั (บริการและเอกสาร) 
 ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขการรับบริการฉบบันี�   ผูใ้หบ้ริการใหสิ้ทธิซึ�งเป็นบุคคลสิทธิ อนัมิใช่สิทธิแต่เพียง 
ผูเ้ดียว โดยผูข้อรับบริการไม่สามารถช่วงสิทธิ โอนสิทธิ หรือเพิกถอนสิทธิดงักล่าวได ้และการใหสิ้ทธิตามสญัญาฉบบันี�แก่ 
ผูข้อรับบริการเป็นการใหสิ้ทธิโดยจาํกดั เพื�อการใช ้iBond และ/หรือ Mark –to- Market   และเอกสาร ภายใตข้อบเขตของการ
ใชที้�ไดรั้บอนุญาตเท่านั�น 
 
4. ข้อจาํกดัการใช้สิทธิ 
  ผูข้อรับบริการรับรองและตกลงวา่ผูข้อรับบริการ ลูกจา้ง ตวัแทน ผูก้ระทาํการแทนของผูข้อรับบริการจะไม่ดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี�     

4.1 เปิดเผยถอดรหสัหรือกระทาํดว้ยวธีิการอื�นใดต่อขอ้มูลที�พฒันาขึ�นหรือที�ไดรั้บจากผูใ้หบ้ริการอนัเกี�ยวขอ้ง
กบั iBond และ/หรือ Mark –to- Market   หรือในการใหบ้ริการ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

4.2 เปลี�ยนแปลง แกไ้ข ปรับปรุง ปรับเปลี�ยน แปล จดัเก็บ หรือดดัแปลงขอ้มูลหรือผลลพัธ์ใดๆ ของ iBond 
และ/หรือ Mark –to- Market  หรือเอกสาร 

4.3 แบ่งใช ้ใหเ้ช่า ขาย  โอน  เผยแพร่  หรือจาํหน่าย iBond และ/หรือ Mark –to- Market  หรือเอกสารใหแ้ก่
บุคคลภายนอก (โดยวธีิการนอกเหนือจากที�ไดมี้การตกลงโดยชดัแจง้ในเอกสารฉบบันี� )  รวมทั�งจดัจา้ง ใหบ้ริการ หรือ 
ฝึกอบรมใหแ้ก่บุคคลอื�นใดซึ�งมิใช่ลูกจา้งของผูข้อรับบริการที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชง้าน iBond และ/หรือ Mark –to- Market   

4.4 ใชห้รืออนุญาตใหมี้การใช ้iBond และ/หรือ Mark –to- Market  หรือเอกสาร นอกเหนือจากขอบเขตการ
ไดรั้บอนุญาตตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 3. หรือเป็นการละเมิดขอ้สญัญาขอ้ 4. 

 
5. การใช้สิทธิในชื*อและสัญลกัษณ์ 
 ผูข้อรับบริการจะไม่ใช ้หรืออนุญาตให้ลูกจา้ง ตวัแทน ผูก้ระทาํการแทน และผูรั้บจา้งช่วงของผูข้อรับบริการใช้
เครื�องหมายการคา้  เครื�องหมายบริการ สญัลกัษณ์ ชื�อ หรือเครื�องหมายซึ�งเป็นสิทธิเฉพาะของ ผูใ้ห้บริการ โดยไม่ไดรั้บความ
ยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หบ้ริการไม่วา่ชื�อ เครื�องหมาย สญัลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการนั�นจะมีการจดทะเบียนไวห้รือไม่
ก็ตาม 
 

6. ข้อสงวนสิทธิL 
ผูข้อรับบริการตกลงวา่ iBond และ/หรือ Mark –to- Market  หรือ เอกสาร ใดๆ ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบั บริการ  ซึ�งผูใ้หบ้ริการ

มอบใหแ้ก่ผูข้อรับบริการนั�นไม่ไดต้กเป็นกรรมสิทธิj ของผูข้อรับบริการ 
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7. คาํรับรองและข้อจาํกดัความรับผดิ 
7.1 ผูข้อรับบริการทราบดีว่าขอ้มูล ผลการคาํนวณ และรายงานต่างๆ ที�ประมวลผลโดย iBond และ/หรือ  

Mark –to- Market  หรือที�ไดรั้บจาก iBond  และ/หรือ  Mark –to- Market     เป็นขอ้มูลที�คาํนวณหรือประมวลผลจากขอ้มูลที�
เป็นปัจจุบนัที�สุดซึ� งไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลที�ผูใ้ห้บริการเห็นวา่เชื�อถือได ้ณ เวลาที�ผูข้อรับบริการเขา้ใช ้ดงันั�น ขอ้มูล ผลการ
คาํนวณและรายงานต่างๆ นั�นอาจยงัไม่ตรงกบัขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนัหรืออาจมีความคลาดเคลื�อนได ้

7.2 ผูใ้หบ้ริการ ไม่รับรอง ไม่วา่โดยชดัแจง้หรือโดยปริยายในผลที�ผูข้อรับบริการหรือบุคคลอื�นอาจไดรั้บจาก
การใชบ้ริการ และไม่รับรองไม่วา่โดยชดัแจง้หรือโดยปริยายถึงมาตรฐานของผลและขอ้มูลที�ถูกนาํไปใชห้รือนาํไปขยายผล 
หรือการนาํขอ้มูลไปใชเ้พื�อวตัถุประสงคป์ระการใดประการหนึ�งของผูข้อรับบริการ ทั�งนี�  เนื�องจากขอ้มูลใน iBond และ/หรือ  
Mark –to- Market  ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของบริการนั�นไดม้าจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ซึ� งน่าเชื�อถือได ้แต่ ผูใ้ห้บริการ ไม่ขอรับรอง
ความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของโปรแกรม ชุดคาํสั�ง ผลจากการคาํนวณ หรือขอ้มูลอื�นใดซึ� งเกี�ยวเนื�องกบับริการ และ  
ผูใ้หบ้ริการ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดเพื�อความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากความล่าชา้หรือการขดัขอ้งของบริการไม่วา่จะเกิดขึ�น
จากสาเหตุใดก็ตาม โดยผู ้ขอรับบริการจะเป็นผู ้รับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลจาก iBond และ/หรือ  
Mark –to- Market    ซึ�งผูข้อรับบริการนาํไปใชแ้ละผลจากการนาํไปใชด้งักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียว  นอกจากนี�   ผูใ้ห้บริการ จะไม่
รับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�นสาํหรับการรักษาความปลอดภยัหรือการดูแลรักษาขอ้มูลใดๆ ซึ�งผูข้อรับบริการไดแ้จง้ไว ้

7.3 ผูใ้ห้บริการ หรือ ผูใ้ห้บริการแหล่งขอ้มูลแก่ผูใ้ห้บริการไม่ตอ้งรับผิดชอบ เพื�อการละเมิดหรือเพื�อความ
เสียหาย ไม่วา่การละเมิดหรือความเสียหายนั�นจะเกิดขึ�นเนื�องจากความประมาทเลินเล่อของผูใ้ห้บริการ  ลูกจา้ง ผูรั้บจา้งช่วง 
หรือตวัแทนของผูใ้ห้บริการ หรือเกิดขึ�นโดยประการอื�นใดที�เกี�ยวเนื�องกบัการให้บริการของผูใ้ห้บริการตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการรับบริการฉบับนี�  และผูใ้ห้บริการไม่ตอ้งรับผิดเพื�อความเสียหายจากสูญเสียกาํไรหรือจากการขาดทุนรวมถึง
ค่าเสียหายใดๆ ไม่วา่จะเป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียหายตามความเป็นจริงหรือค่าเสียหายจากพฤติการณ์พิเศษ หรือต่อ
สิทธิเรียกร้องใดๆ ที�บุคคลภายนอกมีต่อผูข้อรับบริการ 

7.4 ผูข้อรับบริการจะชดใช้และปกป้อง ผูใ้ห้บริการ  ผูก้ระทาํการแทน ลูกจา้ง ตวัแทน  ผูรั้บจา้งช่วงของ 
ผูใ้ห้บริการ และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งของผูใ้ห้บริการ  ต่อการเสียหาย สิทธิเรียกร้อง การทวงถาม หรือค่าใชจ่้ายใดๆ (รวมทั�ง
ค่าธรรมเนียมทนายความตามสมควร) อนัเกิดจากการที�ผูข้อรับบริการ ผูก้ระทาํการแทน  ลูกจา้ง  ตวัแทน   และผูรั้บจา้งช่วง
ของผูข้อรับบริการละเมิดข้อกําหนดและเงื�อนไขการรับบริการ  หรือโดยประการอื�นใดที�เกี�ยวเนื�องกับการใช้บริการ   
ทั�งนี�ผูข้อรับบริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการดงักล่าวดว้ยตนเอง 

7.5 ในกรณีที�มีการกล่าวหาวา่ iBond และ/หรือ Mark –to- Market  ซึ�งผูใ้หบ้ริการ เป็นผูใ้หใ้ชสิ้ทธิตาม
ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขการรับบริการฉบบันี� เป็นการละเมิดลิขสิทธิj   เครื�องหมายทางการคา้ หรือสิทธิตามสญัญา กฎหมาย   
หรือกฎหมายจารีตประเพณีอื�นใด ผูใ้หบ้ริการตกลงวา่จะชดใชแ้ทนผูข้อรับบริการและปกป้องผูข้อรับบริการจากความ
เสียหายดงักล่าวโดยค่าใชจ่้ายของ ผูใ้หบ้ริการเอง และ ผูใ้หบ้ริการจะเขา้สูค้ดีแทนผูข้อรับบริการในการดงักล่าว ทั�งนี�            

7.5.1 ผูข้อรับบริการจะตอ้งบอกกล่าวเป็นหนงัสือเพื�อแจง้ให ้ผูใ้หบ้ริการ ทราบโดยทนัทีถึงการเรียกร้องดงักล่าว 
7.5.2 ผูใ้หบ้ริการ จะเป็นผูมี้อาํนาจแต่เพียงผูเ้ดียวในการระงบัและต่อสูค้ดีใดๆ ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการเรียกร้อง    
7.5.3 ผูข้อรับบริการจะใหค้วามร่วมมือทุกวถีิทางตามสมควรเพื�ออาํนวยความสะดวกในการต่อสูค้ดี   และ  
7.5.4 หากผู ้ขอรับบริการทราบว่าอาจมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ ผู ้ให้บริการโดย 

             บุคคลภายนอกผูข้อรับบริการตอ้งแจง้ให ้ผูใ้หบ้ริการ ทราบถึงการกระทาํดงักล่าวโดยทนัที 
 

8. ค่าธรรมเนียม 
8.1 ผูข้อรับบริการมีสิทธิใชบ้ริการตามเอกสารฉบบันี�  โดยไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียม   เมื�อผูข้อรับบริการชาํระค่าขึ�น

ทะเบียนตราสารหนี�  เป็นเงินจาํนวน 500,000 บาทขึ�นไป (ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที� 1 มกราคม)  หรือผูข้อรับบริการมี
มูลค่าคงคา้งของตราสารหนี�ระยะยาวเป็นจาํนวนเงิน 10,000,0000,000 บาทขึ�นไป  
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8.2  หากผูข้อรับบริการมีความประสงคที์�จะใชบ้ริการโดยเพิ�มเติมจาํนวน User  ผูข้อรับบริการตกลงยนิยอมชาํระ
ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการเป็นเงินจาํนวน user ละ 18,000 บาท  (หนึ�งหมื�นแปดพนับาทถว้น)  

ทั� งนี�   ผูใ้ห้บริการขอสงวนสิทธิj ในการยกเลิกการยกเวน้ค่าธรรมเนียมแก่ผูข้อรับบริการ  เมื�อครบระยะเวลาการ
ใหบ้ริการตามขอ้ 2.1 และผูข้อรับบริการไม่อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขการยกเวน้ค่าธรรมเนียมตามขอ้ 8.1 ดงักล่าว 
 
9. กฎหมาย 
 ผูใ้ห้บริการและผูข้อรับบริการ ตกลงว่าขอ้กาํหนดและเงื�อนไขการรับบริการฉบบันี� ให้ใชบ้งัคบัและตีความตาม
กฎหมายไทยและกรณีมีขอ้พิพาทใดๆ เกิดขึ�นตามเอกสารนี�จะดาํเนินคดีในเขตอาํนาจแห่งศาลไทย 
 
10. การตรวจสอบ 
 ผูข้อรับบริการรับทราบและยอมรับวา่ผูใ้ห้บริการมีสิทธิตรวจสอบการใชบ้ริการหรือการเขา้ใช ้ iBond และ/หรือ  
Mark –to- Market  ของผูข้อรับบริการไม่วา่ผา่นทางอินเทอร์เน็ต หรือโดยวธีิการอื�นใด 
 
11.   การรักษาความลบั 

ขอ้มูลทั�งปวงซึ�งผูใ้หบ้ริการมอบใหแ้ก่ผูข้อรับบริการ หรือผูข้อรับบริการไดรั้บมาโดยประการอื�นใด อนัเป็นขอ้มูล
เกี�ยวกบักิจการหรือการดาํเนินการของผูใ้หบ้ริการ  ผูข้อรับบริการ ลูกจา้ง ตวัแทน หรือผูรั้บจา้งช่วงของผูข้อรับบริการจะตอ้ง
เก็บขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั ทั�งนี� ผูข้อรับบริการตอ้งใชม้าตรฐานในการรักษาขอ้มูลเช่นเดียวกบัมาตรฐานที�ผูข้อรับ
บริการใชใ้นการรักษาปกป้องขอ้มูลความลบัของตนเอง (โดยมาตรฐานการรักษาความลบันั�นตอ้งเป็นมาตรฐานที�วิญlูชนพึง
คาดหมายได)้  และผูข้อรับบริการจะไม่ใชข้อ้มูลเช่นวา่นั�นเพื�อการอื�นใดอนัมิใช่เพื�อประโยชน์ของผูใ้ห้บริการรวมทั�งจะไม่
เปิดเผยขอ้มูลนั�นๆ แก่บุคคลภายนอกดว้ย 

 
12. การเปลี*ยนแปลงข้อกาํหนดและเงื*อนไขการรับบริการ 

12.1 ผูใ้หบ้ริการมีสิทธิเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดและเงื�อนไขการรับบริการนี�  ไดโ้ดยผูใ้หบ้ริการจะแจง้ใหผู้ข้อรับ
บริการทราบล่วงหนา้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 (สามสิบ) วนัก่อนวนัที�ประสงคจ์ะมีผลบงัคบัใช ้ 

12.2 ในกรณีที�ผูข้อรับบริการไม่เห็นดว้ยกบัการเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดและเงื�อนไขการรับบริการ และ/หรือ
อตัราค่าธรรมเนียมที�กล่าวขา้งตน้และประสงคจ์ะบอกเลิกรับบริการตามใบสมคัรนี�  ผูข้อรับบริการตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการ
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํบอกกล่าวแจง้การเปลี�ยนแปลง โดยทั�งนี� ให้
การบอกเลิกการรับบริการมีผลในวนัที�ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขการรับบริการใหม่มีผลใชบ้งัคบั 
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รายละเอยีดการให้บริการ 

ข้อมูลของ iBond ระบบขอ้มูลสารสนเทศตราสารหนี�  (iBond) ซึ�งเพื�อการใชภ้ายในองคก์รเท่านั�น ประกอบดว้ย
กลุ่มขอ้มูล 6 ประเภท ดงันี�  

1. Bond Information 
2. Yield Curve 
3. Calculations 
4. Prices/indices 
5. Analysis  
6. Report 

หมายเหตุ   ผูใ้ห้บริการขอสงวนสิทธิในการเพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข ข้อมูล
ประเภทต่างๆ ที�ใหบ้ริการใน iBond โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูข้อรับบริการ 

ข้อมูลบริการเสริม  
Mark to Market  

ขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมแบบ Lag 24 ชั�วโมง  

ประเทศที*ได้รับอนุญาต 
 

ประเทศไทย       
 

 

 

 

ลงชื�อ ..............................................................ผูข้อรับบริการ 

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

 
 

ประทับตรา

นิตบุิคคล 

(ถ้ามี) 


