คำขอเป็ นผู้ออกสิ นทรัพย์ดิจิทลั บนระบบงำนของ TDX
(APPLICATION FORM FOR ISSUER ONBOARDING)
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 ผู้ออกสิน ทรัพย์ดิจิทลั บนระบบงำนของ TDX
2. ข้อกำหนดทัวไปส
่ ำหรับผูอ้ อกสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Common Terms for Issuer)
ข้ำพเจ้ำ บริษทั
สำนักงำนตัง้ อยู่เลขที่

(“ผู้ยื่นคำขอ”)

โดย
ตำแหน่ง
‘’’’’’’’
และ
ตำแหน่ง
‘’’’’’’’
ผู้มีอำนำจกระทำกำรแทน มีควำมประสงค์ขอเป็ น ผู้ออกสิ นทรัพย์ดิจิทลั (Issuer) บนระบบงำนของบริษทั
ศูนย์ซ้อื ขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ไทย จำกัด (“TDX”)
โดยที่ ผู้ยื่นคำขอได้อ่ำนและเข้ำใจรำยละเอียดและเงื่อนไขที่ ระบุ ในข้อกำหนดทัว่ ไปส ำหรับ ผู้ อ อก
สิน ทรัพ ย์ด จิ ทิ ลั (Common Terms for Issuer) (“ข้อกำหนดทั ่วไปฯ”) 1 ดัง มีร ำยละเอีย ดปรำกฏตำมสิง่ ที่
แนบมำด้ ว ย 2 เป็ นอย่ ำ งดีแ ล้ว และเห็น ว่ ำ รำยละเอีย ดและเงื่อ นไขที่ก ำหนดในข้ อก ำหนดทัว่ ไปฯ นั น้
สอดคล้องกับ หลักกำรในทำงปฏิบ ตั ิแ ละเป็ น ไปตำมเจตนำและควำมประสงค์ข องผู้ยื่นคำขอทุ กประกำร
ผู้ยื่นคำขอจึงตกลงปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดทั ่วไปฯ และขอให้คำรับรองต่อ TDX ดังนี้
(1)

ผู้ยื่นคำขอเป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดทั ่วไปฯ และผู้ยื่นคำขอจะต้อง
ผูกพันตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขของข้อกำหนดทั ่วไปฯ นับแต่เวลำที่ TDX ได้แจ้งผลกำรอนุ มตั ใิ ห้
ผู้ยื่นคำขอเป็ นผู้ออกสิ นทรัพย์ดิจิทลั (Issuer) บนระบบงำนของ TDX

(2)

ผู้ยื่นคำขอรับทรำบและตกลงว่ำ ในกรณีทผ่ี ้ยู ื่นคำขอประสงค์ทจ่ี ะขอออกและ/หรือเสนอขำยสิ นทรัพย์
ดิ จิทลั บนระบบงำนของ TDX ผู้ยื่นคำขอจะต้องแจ้งให้ TDX ทรำบเป็ นรำยโครงกำร โดยต้องนำส่ง
แบบแจ้งควำมประสงค์ในกำรออกและ/หรือนำสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั มำจดทะเบียนซื้อขำยใน TDX Exchange

ถ้อยคำต่ำง ๆ ที่ระบุในคำขอเป็ นผูอ้ อกสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั บนระบบงำนของ TDX ฉบับนี้ ให้มคี วำมหมำยตำมที่ได้นิยำมไว้ในข้อกำหนด
ทัวไปฯ
่
1
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และเอกสำรประกอบที่เกี่ยวข้องตำมที่ TDX กำหนด เพื่อให้ TDX พิจำรณำอนุ ญำตให้ทำกำรออกและ/
หรือเสนอขำยสิ นทรัพย์ดิจิทลั บนระบบงำนของ TDX
(3)

ผู้ยื่นคำขอจะเป็ นผู้จ ัด ให้มีร ะบบงำนเพื่อ สนับสนุ นกำรออกและ/หรือเสนอขำยสิ นทรัพย์ดิจิทลั บน
ระบบงำนของ TDX และเพื่อรองรับกำรเชื่อมต่อกับ ระบบงำนของ TDX ด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง
โดยผู้ยื่นคำขออำจมอบหมำยงำนดังกล่ำวแก่ ผู้ให้ บริ กำรออกสิ นทรัพย์ดิจิทลั (Asset Tokenizer)
ซึ่ง เป็ น ผู้ใ ห้ บริ ก ำรบนระบบงำนของ TDX เป็ นผูด้ ำเนินกำรแทน หรืออำจแจ้งควำมประสงค์เพื่อขอ
เข้ำร่วมใช้งำนระบบงำนของ TDX โดยตรง ซึ่งในกรณีดงั กล่ำวผู้ยื่นคำขอจะต้องผูกพันตำมข้อตกลง
กำรเข้ำร่วมใช้งำน

(4)

บรรดำข้อมูลต่ำง ๆ และเอกสำรประกอบคำขอเป็ นผูอ้ อกสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั บนระบบงำนของ TDX ตำมที่
ผู้ยื่นคำขอได้ให้ไว้กบั TDX ดังมีรำยกำรทีป่ รำกฏในภำคผนวกตำมทีแ่ นบท้ำยนี้ (สิง่ ทีแ่ นบมำด้วย 1.)
เป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน เป็ นควำมจริง และไม่มขี อ้ ควำมทีจ่ ะทำให้ TDX สำคัญผิดแต่ประกำรใด

อนึ่ง เพื่อเป็ นหลักฐำนและเพื่อเป็ นกำรยืนยันเจตนำของผู้ยื่นคำขอที่จะผูกพันตำมรำยละเอียดและ
เงื่อนไขที่ระบุในคำขอเป็ น ผู้ออกสิน ทรัพย์ดิจิทลั บนระบบงำนของ TDX ฉบับนี้ ผู้ยื่นคำขอโดยผู้มีอำนำจ
กระทำกำรแทน 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 นผู้ออกสิ นทรัพย์ดิจิทลั บนระบบงำนของ TDX
ผู้ยื่นคำขอได้แนบข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ (โปรดทำเครือ่ งหมำย ☒)
☐ เอกสำรข้อมูลและรำยละเอียดกำรติดต่อระหว่ำง TDX กับผูอ้ อกสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Issuer)
☐ เอกสำรรำยละเอียดเกีย่ วกับผูอ้ อกสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Issuer) โดยสรุป
☐ สำเนำหนังสือรับรองบริษทั หรือหลักฐำนอื่นใดทีร่ บั รองกำรเป็ นนิตบิ ุคคลทีอ่ อกโดยหน่วยงำนที่
มีอำนำจ (Competent Authority) ในประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลได้จดั ตัง้ ขึน้
☐ สำเนำใบทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิม่ (ภ.พ.20)
☐ สำเนำงบกำรเงินล่ำสุดทีผ่ ่ำนกำรรับรองโดยผูส้ อบบัญชี
☐ หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
☐ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั ผูย้ ่นื คำขอ
☐ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูร้ บั มอบอำนำจ (ถ้ำมี)
☐ หนังสือรับ รองเกี่ย วกับ ประวัติอำชญำกรรมของกรรมกำร ผู้บ ริหำร และผู้ม ีอำนำจควบคุม
กิจกำรของบริษทั ผูย้ ่นื คำขอ
หมำยเหตุ: กรณีท่ผี ยู้ ่นื คำขอได้เคยนำส่งเอกสำรดังกล่ำวต่อสำนักงำน ก.ล.ต. แล้ว ผูย้ ่นื คำขอสำมำรถนำส่งส่งสำเนำ
ของเอกสำรดังกล่ำวแทนได้

☐ หลักฐำนหรือเอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(1)
(2)
(3)
หมำยเหตุ
-

-

กำรลงนำมในคำขอเป็ นผูอ้ อกสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั บนระบบงำนของ TDX และเอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอที่
เกี่ยวข้องต้องลงนำมโดยผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลซึ่งเป็ นผู้ย่นื คำขอ กรณีท่เี ป็ นเอกสำรสำเนำ
ต้องลงนำมรับรองควำมถูกต้องทุกหน้ำ
ให้ผ้ยู ื่นคำขอนำส่งเอกสำรประกอบกำรยื่นคำขอตำมทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น จำนวน 1 ชุด พร้อมนำส่งเอกสำร
ดังกล่ำวในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ไปยัง TDX@set.or.th

คำขอเป็ นผูอ้ อกสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั บนระบบงำนของ TDX (APPLICATION FORM FOR ISSUER ONBOARDING)

หน้ำ 3 จำก 7

ข้อมูลและรำยละเอียดกำรติ ดต่อระหว่ำง TDX กับผู้ออกสิ นทรัพย์ดิจิทลั (Issuer)
ข้อมูล ณ วันที่
เพื่อประโยชน์ในกำรบอกกล่ำว กำรร้องขอ กำรเรียกร้อง กำรทวงถำม หรือกำรติดต่อใด ๆ ตลอดจนกำรรับ - ส่ง
ข้อ มู ล อื่น ใดที่เ กี่ย วข้อ งระหว่ ำ ง TDX กับ ผู้อ อกสิ น ทรัพ ย์ดิ จิ ทัล (Issuer) ให้ใ ช้ข้อ มูล กำรติด ต่ อ ของแต่ ละฝ่ 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)
2.
ตำแหน่ง
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
2. ข้อมูลและรำยละเอียดของผูอ้ อกสิ นทรัพย์ดิจิทลั (Issuer)
(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 มูลตำมที่ระบุขำ้ งต้น มีผลผูกพัน TDX และผู้ออกสิ นทรัพย์ดิจิทลั (Issuer) จนกว่ำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งจะได้
บอกกล่ำวเพื่อแจ้งยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรมำยังอีกฝ่ ำยหนึ่ง ตำมรำยละเอียดทีก่ ำหนด
ในข้อตกลงสำหรับผู้ออกสิ นทรัพย์ดิจิทลั
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รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกสิ นทรัพย์ดิจิทลั (Issuer) โดยสรุป
ข้อมูลของผู้ออกสิ นทรัพย์ดิจิทลั (Issuer)

เลขทะเบียนนิ ติบุคคล

ชื่อผูอ้ อกสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (ไทย)
(อังกฤษ)
ประเภทนิตบิ ุคคล  บริษทั จำกัด

 บริษทั มหำชนจำกัด

 อื่น ๆ โปรดระบุ..................................

ทีอ่ ยู่ (ไทย)
(อังกฤษ)
หมำยเลขโทรศัพท์
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทีใ่ ช้ในกำรติดต่อ
ทุนจดทะเบียน
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ และรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ :
ลำดับ
รำยชื่อผู้ถือหุ้น
1
2
3
4
5
รำยชื่อคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำร:
ลำดับ
ชื่อ-นำมสกุล
1
2
3
4
5

จำนวนหุ้น (หุ้น)

ร้อยละ

ตำแหน่ ง

หมำยเหตุ: ผูย้ ่นื คำขอต้องจัดทำข้อมูลสรุปเกี่ยวกับประวัตกิ รรมกำรและผูบ้ ริหำร (Curriculum Vitae) ของผูย้ ่นื คำขอเพื่อเป็ น
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ โดยในกรณีทผ่ี ยู้ ่นื คำขอได้จดั ทำเอกสำรดังกล่ำวเพื่อยื่นต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ผูย้ ่นื คำขอสำมำรถ
ใช้เอกสำรดังกล่ำวเพื่อยื่นต่อ TDX ได้

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ออกสิ นทรัพย์ดิจิทลั (Issuer)
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ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกำรประกอบธุรกิ จของผูอ้ อกสิ นทรัพย์ดิจิทลั (Issuer) บริษทั แม่และบริษทั ในเครือที่
สำคัญ

สัดส่วนรำยได้ (ผูย้ ่นื คำขอแสดงเป็ นข้อมูลในรูปแบบกรำฟหรือคำบรรยำย ทัง้ นี้ หำกมีขอ้ มูลแยกตำม segment
ให้แสดงข้อมูลดังกล่ำวไว้ดว้ ย)

ข้อมูลเกี่ยวกับงบกำรเงิ น
วันทีส่ น้ิ สุดรอบระยะเวลำบัญชี
นโยบำยกำรนำส่งงบกำรเงิน
สำนักงำนตรวจสอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี
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สรุปข้อมูลแสดงฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน: ให้แสดงข้อมูลตำมงบกำรเงินรวม โดยให้แสดงเฉพำะตัวเลข
และอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ ๆ เท่ำนัน้ และในกรณีท่ีผ้ยู ื่นคำขอ อยู่ในอุตสำหกรรมที่มอี ตั รำส่วนเฉพำะของ
อุตสำหกรรมนัน้ เช่น อัตรำกำรเข้ำพักเฉลีย่ (สำหรับธุรกิจโรงแรม) เป็ นต้น ให้แสดงอัตรำส่วนดังกล่ำวเพิม่ เติมด้วย
ข้อมูล

ไตรมำส ........

ปี ..............

ปี ............

ปี .............

สิ นทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
รำยได้รวม
ต้นทุน
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น( EPS)
อัตรำส่วนหนี้ สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E ratio)
อัตรำผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA)
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
ระบุชื่ออัตรำส่วนเฉพำะของอุตสำหกรรม เช่น อัตรำ
กำรเข้ำพักเฉลี่ย (สำหรับธุรกิ จโรงแรม) เป็ นต้น
หมำยเหตุ: TDX จะพิจำรณำจำกงบกำรเงินล่ำสุดทีไ่ ด้รบั กำรรับรองแล้วเป็ นหลัก พร้อมกับหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ผสู้ อบบัญชีได้แสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำว (ถ้ำมี) อย่ำงไรก็ดี หำกผูย้ ่นื คำขอมีผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังถึง 3 (สำม) ปี ผูย้ ่นื คำขอสำมำรถระบุข้อมูล
ดังกล่ำวเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำคุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื คำขอเพิม่ เติมได้

คำอธิ บำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน: ให้สรุปเฉพำะรำยกำรทีส่ ำคัญเท่ำนัน้
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
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