คำขอเป็ นนำยหน้ ำซื้อขำยสิ นทรัพย์ดิจิทลั บน TDX Exchange
(DIGITAL ASSET BROKER SUBSCRIPTION FORM)
ทำที่ บริษทั ศูนย์ซ้อื ขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ไทย จำกัด
วันที่ ................. เดือน .............................. พ.ศ. ..................
เรียน กรรมกำรผูม้ อี ำนำจ
บริษทั ศูนย์ซ้อื ขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ไทย จำกัด
สิง่ ทีแ่ นบมำด้วย 1. เอกสำรประกอบคำขอเป็ น นำยหน้ ำซื้อขำยสิน ทรัพย์ดิจิทลั บน TDX Exchange
2. ข้อตกลงกำรเป็ นนำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
ข้ำพเจ้ำ บริษทั
สำนักงำนตัง้ อยู่เลขที่

(“บริ ษทั ฯ”)

โดย
ตำแหน่ง
.
และ
ตำแหน่ง
.
ผูม้ อี ำนำจกระทำกำรแทน มีควำมประสงค์จะยื่นคำขอต่อ บริษทั ศูนย์ซ้อื ขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ไทย จำกัด (“TDX”)
เพื่อ สมัค รเป็ น นำยหน้ ำ ซื้อ ขำยสิน ทรัพ ย์ด ิจ ิท ลั (Digital Asset Broker) บนศูน ย์ซื้อ ขำยสิน ทรัพ ย์ด ิจ ิทลั
ของ TDX (“TDX Exchange”) ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ใ นกำรพิจ ำรณำของ TDX บริ ษัทฯ จึง ขอน ำส่งเอกสำร
ประกอบคำขอเป็ นนำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั บน TDX Exchange ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิง่ ที่แนบ
มำด้วย 1. นี้
ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ ได้อ่ำนและเข้ำใจรำยละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในคำขอเป็ นนำยหน้ำซื้อขำยสิน ทรัพย์
ดิจิทัล บน TDX Exchange ฉบับ นี้ และข้อตกลงกำรเป็ น นำยหน้ ำซื้อขำยสิน ทรัพ ย์ดิจิทัล ดังมีร ำยละเอียด
ปรำกฏตำมสิง่ ทีแ่ นบมำด้วย 2. เป็ นอย่ำงดีแล้ว โดยรับทรำบและขอให้คำรับรองต่อ TDX ดังนี้
(1)

บริ ษัทฯ รับทรำบและตกลงว่ำ เมื่อบริ ษัทฯ ได้รบั อนุ มตั ิจำก TDX ให้ทำหน้ ำที่เป็ นนำยหน้ ำซื้อขำย
สิน ทรัพ ย์ด จิ ทิ ลั (Digital Asset Broker) ตำมค ำขอเป็ น นำยหน้ ำ ซื้อ ขำยสิน ทรัพ ย์ดิจิทัล บน TDX
Exchange ฉบับ นี้ แ ล้ว บริ ษ ัท ฯ จะมีส ถำนะเป็ น นำยหน้ำ ซื้อ ขำยสิน ทรัพ ย์ดิจิทัล (Digital Asset
Broker) บน TDX Exchange (ซึ่งต่อไปนี้จะเรีย กว่ำ “นำยหน้ ำซื้ อขำยสิ นทรัพย์ดิจิทัล”) ในกำรนี้
บริ ษทั ฯ ในฐำนะทีเ่ ป็ นนำยหน้ ำซื้อขำยสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ำมข้อตกลงกำรเป็ น
นำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ทุกประกำร
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(2)

บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่ำ บริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมที่ TDX กำหนด และมีควำมพร้อมในกำร
ให้บ ริก ำรเป็ นนำยหน้ ำซื้อขำยสิ นทรัพย์ดิจิทลั และไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่ำ บริ ษัทฯ จะไม่ส ำมำรถ
ปฏิบตั ิตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขต่ำง ๆ ตำมที่กำหนดในข้อตกลงกำรเป็ นนำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์
ดิจทิ ลั

(3)

บริ ษัทฯ ขอรับรองว่ำ บรรดำข้อ มูลต่ำ ง ๆ ที่ได้ร ะบุไว้ในคำขอเป็ นนำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพ ย์ดจิ ทิ ลั
บน TDX Exchange ฉบับนี้ รวมทัง้ ข้อมูลและเอกสำรประกอบคำขอต่ำง ๆ ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำม
สิง่ ที่แนบมำด้วย 1. ที่บริ ษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ TDX เป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นควำมจริง และ
ไม่ม ขี อ้ ควำมทีจ่ ะทำให้ TDX สำคัญผิด แต่ป ระกำรใด ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ในกำรพิจำรณำอนุ ม ตั ิใ ห้
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นฐำนะนำยหน้ ำซื้อขำยสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรือเพื่อประโยชน์อ่นื ใดภำยหลังจำกที่
บริ ษทั ฯ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เป็ นนำยหน้ ำซื้อขำยสิ นทรัพย์ดิจิทลั แล้ว บริ ษทั ฯ ตกลงทีจ่ ะให้ขอ้ มูลและ/หรือ
นำส่งเอกสำรใด ๆ เพิม่ เติม ตำมที่ TDX ร้องขอ ภำยในระยะเวลำที่ TDX กำหนด

(4)

เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำอนุมตั ใิ ห้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นฐำนะนำยหน้ ำซื้อขำยสิ นทรัพย์ดิจิทลั
บริ ษทั ฯ ตกลงทีจ่ ะอำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำทีข่ อง TDX และ/หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยจำก TDX
ในกำรเข้ำตรวจสอบ หรือทดสอบระบบงำนของบริ ษทั ฯ ในกำรทำหน้ำทีเ่ ป็ นนำยหน้ ำซื้อขำยสิ นทรัพย์
ดิ จิทัล (ถ้ำมี) รวมทัง้ ยินยอมให้ TDX เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษัทฯ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บริ ษัท ฯ
ให้แ ก่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ (“สำนั ก งำน ก.ล.ต.”) หรือ
หน่วยงำนกำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนหน่วยงำนอื่นใดทีอ่ ำศัยอำนำจตำมกฎหมำย

(5)

บริ ษัทฯ รับทรำบและตกลงว่ำ TDX มีดุลพินิจแต่เพียงฝ่ ำยเดียวในกำรพิจำรณำและอนุ ม ตั ิให้บริ ษัทฯ
ทำหน้ ำ ที่เ ป็ น นำยหน้ ำซื้ อขำยสิ นทรัพย์ดิจิทัล โดย TDX อำจกำหนดให้มีกำรจำกัด ขอบเขตกำร
ให้บริกำรของบริ ษัทฯ ได้ตำมที่เห็นสมควร ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะสำมำรถทำหน้ำที่เป็ น นำยหน้ ำซื้อขำย
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ได้ต่อเมื่อบริ ษทั ฯ ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติ (Participant Assessment) และผ่ำนกำร
ทดสอบระบบงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) ตำมเงื่อนไขที่ TDX กำหนด รวมทัง้ ได้รบั กำรแจ้งผลกำร
อนุมตั ใิ ห้ทำหน้ำทีเ่ ป็ นนำยหน้ ำซื้อขำยสิ นทรัพย์ดิจิทลั จำก TDX แล้วเท่ำนัน้

(6)

บริ ษทั ฯ รับทรำบและตกลงว่ำ บริ ษทั ฯ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนของตนทีเ่ กี่ยวข้องกับกำร
ทดสอบระบบงำนต่ำง ๆ (ถ้ำมี) หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องก่อนเริม่ ให้บริกำรเป็ น นำยหน้ ำซื้อขำย
สิ นทรัพ ย์ดิ จิ ทัล และจะไม่ เ รีย กร้อ งค่ ำ ใช้จ่ ำ ยใด ๆ จำก TDX ไม่ ว่ ำ บริ ษัท ฯ จะผ่ ำ นกำรทดสอบ
ระบบงำนหรือได้รบั อนุ มตั ิจำก TDX ให้ทำหน้ำที่เป็ นนำยหน้ ำซื้อขำยสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรือไม่ก็ตำม

แบบคำขอเป็ นนำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั บน TDX Exchange
(DIGITAL ASSET BROKER SUBSCRIPTION FORM)

หน้ำ 2 จำก 10

อนึ่ง เพื่อเป็ นหลักฐำนและเพื่อเป็ นกำรยืนยันเจตนำของบริ ษทั ฯ ทีจ่ ะผูกพันตำมรำยละเอียดและเงือ่ นไข
ที่ร ะบุ ใ นคำขอเป็ นนำยหน้ ำ ซื้อขำยสิน ทรัพย์ดิจิทัล บน TDX Exchange ฉบับ นี้ ตลอดจนข้อตกลงกำรเป็ น
นำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ผู้มอี ำนำจกระทำกำรแทนบริ ษทั ฯ จึงได้ลงลำยมือชื่อและประทับตรำสำคัญ
(ถ้ำมี) ไว้ขำ้ งท้ำยนี้
บริษทั
ลงชื่อ ...........................................................
(........................................................)
(ผูม้ อี ำนำจลงนำม)

ลงชื่อ ...........................................................
(........................................................)
(ผูม้ อี ำนำจลงนำม)

ประทับตรำบริษทั (ถ้ำมี)
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สิง่ ทีแ่ นบมำด้วย 1.
ภำคผนวก
เอกสำรประกอบคำขอเป็ นนำยหน้ ำซื้อขำยสิ นทรัพย์ดิจิทลั บน TDX Exchange
บริ ษทั ฯ ได้แนบข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ (โปรดทำเครือ่ งหมำย ☒)
☐ เอกสำรข้อมูลและรำยละเอียดกำรติดต่อระหว่ำง TDX กับ บริษทั ฯ
☐ ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอเป็ นนำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั บน TDX Exchange
☐ สำเนำเอกสำรของนิตบิ ุคคลฉบับทีบ่ ริษทั ฯ นำส่งให้แก่สำนักงำน ก.ล.ต. เช่น สำเนำหนังสือรับรองบริษทั
สำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ สำเนำข้อบังคับบริษทั และสำเนำบัญชีรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ฉบับล่ำสุด เป็ นต้น
☐ สำเนำใบทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิม่ (ภ.พ.20)
☐ หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
☐ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั
☐ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูร้ บั มอบอำนำจ (ถ้ำมี)
☐ ส ำเนำใบอนุ ญำตประกอบธุ รกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนำยหน้ ำซื้อขำยโทเคนดิจิทัลจำกสำนัก งำน
ก.ล.ต. (ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ อยู่ร ะหว่ำงกำรขอรับใบอนุ ญำตจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้นำส่งสำเนำ
เอกสำรทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจ พร้อมระบุวนั ทีน่ ำส่งเอกสำรดังกล่ำว
ต่อสำนักงำน ก.ล.ต.)
☐ สำเนำงบกำรเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯ นำส่งให้แก่สำนักงำน ก.ล.ต.
☐ สำเนำคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
☐ ข้อตกลงรักษำควำมลับ (ถ้ำมี) ฉบับลงวันที่ .................................................
☐ ข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ตกลงกับลูกค้ำของบริษทั ฯ ในลักษณะของข้อตกลงและเงือ่ นไขกำร
ใช้บริกำร (User Agreement / Terms of Service)
☐ หลักฐำนหรือเอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(1)
(2)
(3)
หมำยเหตุ
-

-

กำรลงนำมในคำขอเป็ นนำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั บน TDX Exchange และเอกสำรประกอบกำรยื่น
คำขอทีเ่ กี่ยวข้องต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันนิตบิ ุคคลซึ่งเป็ นผูย้ ่นื คำขอเป็ นนำยหน้ำซื้อขำย
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ทุกหน้ำ กรณีเป็ นเอกสำรสำเนำต้องลงนำมรับรองควำมถูกต้องทุกหน้ำ
ให้บริ ษัทฯ นำส่งเอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น จำนวน 1 ชุด พร้อมนำส่งเอกสำร
ดังกล่ำวในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ไปยัง TDX@set.or.th

แบบคำขอเป็ นนำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั บน TDX Exchange
(DIGITAL ASSET BROKER SUBSCRIPTION FORM)

หน้ำ 4 จำก 10

ข้อมูลและรำยละเอียดกำรติ ดต่อระหว่ำง TDX กับ บริษทั ฯ
ข้อมูล ณ วันที่
เพื่อประโยชน์ในกำรบอกกล่ำว กำรร้องขอ กำรเรียกร้อง กำรทวงถำม หรือกำรติดต่อใด ๆ ตลอดจนกำรรับ - ส่ง
ข้อมูลอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องระหว่ำง TDX กับบริษทั ฯ ให้ใช้ขอ้ มูลกำรติดต่อของแต่ละฝ่ ำย ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลและรำยละเอียดของ TDX
(1) ชื่อบริษทั (ภำษำไทย)
บริษทั ศูนย์ซื้อขำยสิ นทรัพย์ดิจิทลั ไทย จำกัด
ชื่อบริษทั (ภำษำอังกฤษ) THAI DIGITAL ASSETS EXCHANGE COMPANY LIMITED
(2) ข้อมูลกำรติดต่อ
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
หมำยเลขโทรศัพท์
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทีใ่ ช้ในกำรติดต่อ
TDX@set.or.th
(3) ผูต้ ดิ ต่อ
1.
ตำแหน่ง
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) TDX@set.or.th
2.
ตำแหน่ง
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) TDX@set.or.th
2. ข้อมูลและรำยละเอียดของบริษทั ฯ
(1) ชื่อบริษทั (ภำษำไทย)
ชื่อบริษทั (ภำษำอังกฤษ)
(2) ข้อมูลกำรติดต่อ
ทีอ่ ยู่
หมำยเลขโทรศัพท์
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทีใ่ ช้ในกำรติดต่อ
(3) ผูต้ ดิ ต่อ
1.
ตำแหน่ง
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
2.
ตำแหน่ง
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
(4) เว็บไซต์ (Website) และ/หรือแอปพลิเคชัน (Application) ทีใ่ ช้สำหรับกำรให้บริกำร

อนึ่ง ให้ขอ้ มูลตำมทีร่ ะบุขำ้ งต้น มีผลผูกพัน TDX และบริ ษทั ฯ จนกว่ำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งจะได้บอกกล่ำวเพื่อแจ้ง ยกเลิก
หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรมำยังอีกฝ่ ำยหนึ่ง ตำมรำยละเอียดทีก่ ำหนดในข้อตกลงกำรเป็ นนำยหน้ำซื้อ
ขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
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ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอเป็ น
นำยหน้ ำซื้อขำยสิ นทรัพย์ดิจิทลั บน TDX Exchange
ส่วนที่ 1
1.

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (ไม่ควรเกิน 3 หน้ำ)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ
2.

ข้อมูลทัวไป
่
2.1

ชื่อบริษทั

2.2

ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่ พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์ พร้อมแผนทีข่ องทีต่ งั ้ สำนักงำน

2.3

จำนวนสำขำ พร้อมรำยละเอียดทีต่ งั ้ และหมำยเลขโทรศัพท์

2.4

ประวัตบิ ริษทั โดยสรุป

2.5

กำรลงทุนในบริษทั อื่นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษทั นัน้ โดยใช้ขอ้ มูล
ล่ำสุด

ชือ่ บริษัท

3.

ประเภท ทุนทีเ่ รียกชำระแล้ว วันที่ จำนวนหุน้ สัดส่วนทีถ่ ือหุน้ มูลค่ำทีไ่ ด้มำ
ธุรกิจ
(ล้ำนบำท)
ลงทุน ทีถ่ ือ
(%)
(ล้ำนบำท)

ข้อมูลทำงกำรเงิน
3.1

กำรเก็บรักษำทรัพย์สนิ ของลูกค้ำไว้ในควำมครอบครอง

 มี /  ไม่มี

3.2

กำรเข้ำถึงหรือโอนทรัพย์สนิ ของลูกค้ำออกไป

 ทำได้ /  ทำไม่ได้

3.3

ชื่อผูส้ อบบัญชีและสำนักงำนของผูส้ อบบัญชี
………………………………………………………
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4.

ผูต้ ดิ ต่อประสำนงำน
ให้ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำทีห่ รือผูบ้ ริหำรของบริ ษทั ฯ ทีจ่ ะเป็ นผูต้ ดิ ต่อประสำนงำน และดูแล
กำรทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ฯ ทีจ่ ะใช้สง่ คำสังซื
่ ้อขำยใน TDX Exchange
ชื่อ-สกุล ....................................................................................................................................
ตำแหน่ง ...................................................................................................................................
ฝ่ ำย ........…..............................................................................................................................
โทรศัพท์ ...................................................................................................................................
อีเมล ........................................................................................................................................

ส่วนที่ 3 กำรบริ หำรงำนและบุคลำกร
5.

ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
5.1

แผนผังโครงสร้ำงองค์กร

5.2

รำยชื่อของคณะกรรมกำรบริษทั พร้อมระบุตำแหน่งคณะกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม กรรมกำร
อิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ (ถ้ำมี) และประวัตขิ องกรรมกำรแต่ละท่ำน ดังนี้

ชือ่ และตำแหน่ง

ประวัติ
กำรทำงำน

ประวัตกิ ำรศึกษำ จำนวนหุน้ ทีถ่ ือ ลักษณะต้องห้ำม
(ถ้ำมี)
ตำมประกำศ ก.ล.ต.
และกำรอบรม
(มี/ไม่ม)ี

ระบุชื่อ, ตำแหน่ง, ระบุระยะเวลำที่ ระบุวฒ
ุ ิสงู สุด/
ระบุจำนวนหุน้
สัญชำติและอำยุ ทำงำน, สถำนที่ ระบุหวั ข้อและ
และสัดส่วนต่อ
ทำงำนและตำแหน่ง หน่วยงำนที่จดั อบรม หุน้ ทัง้ หมด

5.3

รำยชื่อและผูบ้ ริหำรระดับผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ และประวัตขิ องแต่ละท่ำน ดังนี้

ชือ่ และตาแหน่ง ประวัติการทางาน

ประวัติการศึกษา
และการอบรม

จานวนหุน้
ทีถ่ อื (ถ้ามี)

อานาจกระทาการ
แทนบริษทั (มี/ไม่มี)

ระบุชอื่ , ตำแหน่ง , ระบุระยะเวลำทีท่ ำงำน ระบุวฒ
ุ สิ งู สุด/
ระบุจำนวนหุน้ และ
สัญชำติและอำยุ สถำนทีท่ ำงำนและ
ระบุหวั ข้อและ
สัดส่วนต่อหุน้
ตำแหน่ง
หน่วยงำนทีจ่ ดั อบรม ทัง้ หมด
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5.4

ให้แสดงจำนวนและข้อมูลเกี่ยวกับบุคลำกรที่ทำหน้ ำที่รบั ผิดชอบในระดับหัวหน้ำส่วนงำน
(หรือ เทีย บเท่ ำ ) ในกำรประกอบธุ ร กิจ นำยหน้ ำ ซื้อ ขำยโทเคนดิจิทัล โดยให้ร ะบุ ร ำยชื่อ
ตำแหน่ ง ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรทำงำน และประวัติกำรฝึ กอบรมในหลักสูตรที่
เกีย่ วข้อง (ถ้ำมี)

5.5

รำยละเอียดหน่ วยงำนที่กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำน (Compliance Unit) โดยให้ระบุ แผนภำพ
สำยกำรบัง คับ บัญ ชำ รำยชื่ อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ นหน่ ว ยงำนและต ำแหน่ ง ประวัติ ก ำรศึ ก ษำ
ประสบกำรณ์กำรทำงำน และประวัตกิ ำรฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกีย่ วข้อง (ถ้ำมี)

5.6

ในกรณี ท่ีบุ ค ลำกรตำมข้อ 5 หรือ บริ ษัท ฯ อยู่ ร ะหว่ ำ งถู ก ด ำเนิ น กระบวน กำรพิจ ำรณำ
ควำมผิด ทำงวินั ย หรือ ถู ก ลงโทษทำงวินั ย ใด ๆ โดยคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือถูกกล่ำวโทษ หรือถูกดำเนินคดี
ใด ๆ โดยหน่ วยงำนที่มอี ำนำจตำมกฎหมำยในควำมผิด ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบ
ธุรกิจ สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั หรือกำรบริหำรงำนที่มลี กั ษณะเป็ นกำรหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
ให้บริ ษทั ฯ ส่งรำยละเอียดดังกล่ำวให้แก่ TDX ด้วย

5.7

กำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ฯ เช่น กำรจัดทำข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี ำหรับกรรมกำร กำรจัดให้
มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรรำยงำนกำรปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร เป็ นต้น

ส่วนที่ 4 แผนกำรดำเนิ นงำนและระบบงำนคอมพิ วเตอร์
6.

นโยบำย แผนธุรกิจ และแผนกำรตลำด ในกำรประกอบธุรกรรมของนำยหน้ ำซื้อขำยสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ในช่ว ง 5 ปี แ รกนับ จำกที่เ ข้ำ ดำเนิน ธุร กรรมดัง กล่ำ วใน TDX Exchange โดยให้ร ะบุร ะยะเวลำ
(Time Line) ในกำรดำเนินงำน และ (หำกเป็ นไปได้) ควรครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
6.1

รูปแบบและขอบเขตในกำรประกอบธุรกรรมนำยหน้ำซื้อขำยขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ของบริ ษทั ฯ
และแนวทำงกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ

6.2

นโยบำยด้ำนกำรแสวงหำพันธมิตรทำงธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรือแผนในกำรพัฒนำ Know how
ให้กบั บุคลำกรของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้สอดคล้องกับขอบเขตกำรทำธุรกรรม
ตำมข้อ 6.1

6.3

รำยละเอียดของฐำนลูกค้ำแต่ละประเภทของบริ ษัทฯ ประมำณกำรสัดส่วนฐำนลูกค้ำแต่ละ
ประเภท และกลยุทธ์ในกำรขยำยฐำนลูกค้ำให้เป็ นไปตำมทีค่ ำดกำรณ์ไว้

6.4

ประมำณกำรส่วนแบ่งตลำด (Market Share) ของบริ ษทั ฯ และอัตรำกำรเติบโต
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7.

6.5

ประมำณกำรงบกำรเงิน เงินลงทุน แหล่งที่มำและใช้ไปของเงินทุน พร้อมทัง้ สมมุติฐำนของ
ประมำณกำรดังกล่ำว

6.6

แผนกำรส่งเสริมควำมรูค้ วำมเข้ำใจและกำรทำกิจกรรมทำงกำรตลำดให้กบั ผูล้ งทุน

6.7

แผนกำรขยำยธุรกิจอื่น ๆ ทีส่ ำคัญในอนำคต

6.8

แผนกำรจัดเตรียมอัตรำกำลังบุคลำกร และกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกร

6.9

แผนกำรจัดเตรียมระบบงำนทัง้ Hardware และ Software อุปกรณ์เชื่อมต่อ และแผนสำรอง
เมื่อระบบงำนขัดข้อง

ข้อมูลและรำยละเอียดเกี่ยวกับควำมพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ โดยบริ ษทั ฯ ต้องระบุขอ้ มูลอย่ำง
น้อยดังต่อไปนี้
7.1

แบบคำขออนุ ญำตทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรเชื่อมกับระบบงำนของ TDX และ/หรือคำรับรองจำกบริษทั
ผู้พ ฒ
ั นำหรือผู้ใ ห้บ ริกำรตรวจสอบระบบหรือชุ ด คำสังคอมพิ
่
ว เตอร์ข องนำยหน้ ำซื้ อขำย
สิ นทรัพย์ดิจิทลั (หำกบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นำระบบเอง ให้บริษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ทำคำรับรอง) ตำม
แบบและวิธกี ำรที่ TDX กำหนด

7.2

แสดงรำยละเอีย ดเกี่ย วกับ ระบบงำนที่นำมำใช้สำหรับกำรให้บริกำรเป็ น นำยหน้ ำ ซื้อขำย
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั และมำตรฐำนควำมปลอดภัย (Security management)

7.3

เอกสำรแสดงรำยละเอียด Hardware, Operating System และโครงสร้ำงกำรเชื่อมต่อระบบ
กำรซื้ อ ขำย, ระบบที่ ใ ห้ บ ริ ก ำร (System Configuration & Network Infrastructure) เช่ น
Server, Database Server, Firewall และ Network Equipment เป็ นต้น (Main, Backup)

7.4

คู่มอื กำรใช้งำนของระบบ [ถ้ำมี]

7.5

ชุดโปรแกรมสำหรับส่งคำสังซื
่ ้อขำย (Source Code) [เฉพำะกรณีที ่ TDX ร้องขอ]

7.6

ผลกำรทดสอบตำม Test Script ที่ TDX กำหนด

7.7

รำยละเอียดของแผนสำรองเมือ่ ระบบงำนขัดข้อง

7.8

เอกสำรอื่น ๆ ตำมที่บ ริษัท ต้ อ งน ำส่ ง หรือ ได้ น ำส่ ง เป็ นหลัก ฐำนประกอบแบบค ำขอรับ
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ต่อสำนักงำน ก.ล.ต.

7.9

อื่น ๆ ตำมที่ TDX ร้องขอ
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ส่วนที่ 5 กำรบริ หำรควำมเสี่ยง และอื่น ๆ
8.

ระบบงำน กำรควบคุมภำยใน และนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ ง โดยควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
8.1

ขัน้ ตอนและวิธกี ำร กำรพิจำรณำรับลูกค้ำ และกำรแจ้งให้ลูกค้ำทรำบถึงควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้
จำกกำรลงทุนเพื่อกำรตัดสินใจลงทุน

8.2

นโยบำยและกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรซื้อขำยสินทรัพย์ดิจทิ ลั เช่น กำรแยกสถำนที่
ทำงำนระหว่ำง Front Office และ Back Office

8.3

นโยบำยและมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสีย่ งในด้ำน Credit Risk, Market Risk, Legal Risk
และ Operational Risk

8.4

กำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนข้อมูลกำรซื้อขำยของลูกค้ำ

8.5

กำรจัดเก็บและกำรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั รวมถึงระยะเวลำ
กำรจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำว

8.6

นโยบำยและวิธกี ำรในกำรรักษำควำมลับของข้อมูลทีไ่ ด้มำจำกกำรดำเนินธุรกิจของหน่วยงำน
หนึ่งต่อหน่วยงำนอื่นภำยในบริ ษทั ฯ (Chinese Wall)

8.7

ขัน้ ตอนและวิธกี ำรตรวจสอบ ควบคุม และติดตำมให้มกี ำรดำเนินงำนตำมนโยบำย มำตรกำร
และระบบทีว่ ำงไว้

9.

สรุปผลกำรตรวจสอบของสำนักงำน ก.ล.ต. ล่ำสุด ในประเด็นควำมผิดที่ถูกพิจำรณำลงโทษ จำนวน
เงินทีถ่ ูกปรับ และกำรดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขของบริ ษทั ฯ (ถ้ำมี)

10.

สรุปข้อพิพำททำงกฎหมำยทีส่ ำคัญ (ข้อพิพำทของบริ ษทั ฯ ทีก่ ำลังดำเนินอยู่และทีจ่ บสิน้ แล้วไม่เกิน
1 ปี นับแต่วนั ยื่น สมัครเป็ นสมำชิก) และหนี้สนิ ที่อำจเกิดขึ้นในภำยหน้ ำ พร้อมทัง้ ผลกระทบที่อำจ
เกิดขึน้ ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ

11.

บุคคลที่เ กี่ย วข้อง (ถ้ำ มี) เช่น คู่ส ญ
ั ญำทำงกำรค้ำ ที่สำคัญ และที่ป รึกษำด้ำ นต่ำ ง ๆ โดยระบุช่ือ
ชื่อสำนักงำน ทีอ่ ยู่ วัตถุประสงค์ของสัญญำ และเรื่องทีใ่ ห้คำปรึกษำ เป็ นต้น

12.

ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ทีบ่ ริ ษทั ฯ คำดว่ำจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ TDX อำทิ เอกสำรหรือหลักฐำน
ที่บริษทั ฯ ยื่นต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ในกำรขออนุ ญำตประกอบธุรกิจเป็ น นำยหน้ ำซื้อขำยสิ นทรัพย์
ดิ จิทลั เป็ นต้น
-----------------------------------------------------
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