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ใบสมัครใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศตราสารหนี้ (Web Service) 

ส าหรับสมาชิกสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

วันท่ี             

บริษัทฯ ขอสมัครใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศตราสารหนี้ (Web Service) โดยบริษัทได้แนบส าเนาเอกสารพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณามาพร้อมกันนี้ คือ 

1. หนังสือรับรองการจดทะเบยีนบรษิัท และบัตรประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
2. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) รวมทั้งบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจ 

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-นามสกุล                                              ต าแหน่ง    

2. ค าน าหน้าช่ือ                     ช่ือ-นามสกุล                                              ต าแหน่ง                            

ชื่อพยานในสัญญา 

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

ข้อมูลผู้ประสานงาน 

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

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

ต าแหน่ง                                                           ฝ่าย                                              

โทรศัพท ์                                              โทรสาร    E-mail   

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะใช้บริการ ดังนี้ 

ประเภทบริการ Web Service อัตราค่าบริการต่อป ี(บาท) เงื่อนไขการให้บริการ 

  Bond Information and Cash Flow 25,000  

  Intraday Trading 25,000  
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ประเภทบริการ Web Service อัตราค่าบริการต่อป ี(บาท) เงื่อนไขการให้บริการ 

  Bond Calculation 25,000 
ThaiBMA จะให้บริการ Web Service ส าหรับ  

Bond Calculation ไม่เกิน 6,000 คร้ัง ต่อเดือน 

  Bond Calculation 50,000 
ThaiBMA จะให้บริการ Web Service ส าหรับ  

Bond Calculation ไม่เกิน 12,000 ครั้ง ต่อเดือน 

  Plain Vanilla Mark-to-Market 25,000 ตามเวลาที่ผู้ใช้บริการสมัคร 

  Yield Curve 25,000 
ThaiBMA จะให้บริการ เฉพาะ Gov.Bond Yield Curve, 

Zero Coupon Bond Yield Curve 

  Bond Index (Index Level) 25,000  

  RP Reference Yield (T+1 หรือ T+2 หรือ T+3) 25,000  

  RP Reference Yield (T+1, T+2 และ T+3) 40,000  

***ผู้ใช้งานที่ประสงค์ใช้บริการ Web Service จะต้องสมัครใช้บริการ iBond และ/หรือ Mark-to-Market ที่มี
ฟังก์ชันการใช้งานเดียวกันแล้วเท่านั้น หากผู้ใช้บริการมีค่าบริการเกินกว่า 100,000 บาทเป็นต้นไป สมาคมฯจะเรียกเก็บ
ค่าบริการที่ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อปี*** 

 

หมายเหตุ    
1. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. รายละเอียดในใบสมัครเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อน าไปคิดค่าบริการและระบุในสัญญาให้บริการ Web Service (บริการ 
datafeed) 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. สอบถาม ข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม โปรดติ ดต่ อฝ่ ายบริการราคาและพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์  02 -257 -0357 ต่ อ 451 -456 หรื อ 
pricing@thaibma.or.th 

 

วิธีการช าระเงิน 
เช็คขีดคร่อมหรือดราฟต์ ขีดคร่อมสั่งจ่าย “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” หรือโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” 
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 001-564527-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาชิดลม โดยใช้แบบฟอร์มใบน าฝากพิเศษตามที่ 
ThaiBMA แนบให้เท่านั้น    
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ผู้สมัครใช้บริการ และผู้ใช้บริการ (users) ได้อ่าน ท าความเข้าใจ และรับทราบข้อความในเอกสารการแจ้งข้อมูลการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของสมาคมแล้ว 

*ท่านสามารถศึกษาเกี่ยวกับเอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่เว็บไซต์ของ
สมาคม ตาม link นี้ https://www.thaibma.or.th/pdf/2021/PrivacyNotice.pdf 

 

 

    .........................................................  ผู้มีอ านาจลงนาม 
    (                                       ) 

https://www.thaibma.or.th/pdf/2021/PrivacyNotice.pdf

