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ค ำขอเป็นนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรพัยดิ์จิทลับน TDX Exchange 
(DIGITAL ASSET BROKER SUBSCRIPTION FORM) 

  
ท ำที ่บรษิทั ศูนยซ์ื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ำกดั 

  วนัที ่................. เดอืน .............................. พ.ศ. .................. 
 

เรยีน  กรรมกำรผูม้อี ำนำจ 
 บรษิทั ศูนยซ์ื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ำกดั 

สิง่ทีแ่นบมำดว้ย 1. เอกสำรประกอบค ำขอเป็นนำยหน้ำซื้อขำยสนิทรพัย์ดิจิทลับน TDX Exchange  
 2. ขอ้ตกลงกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลั  
 

 ขำ้พเจำ้ บรษิทั (“บริษทัฯ”) 
ส ำนักงำนตัง้อยู่เลขที ่
   
โดย                                                                                          ต ำแหน่ง                                           . 
และ                                                                                          ต ำแหน่ง                                           . 
ผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทน มคีวำมประสงคจ์ะยื่นค ำขอต่อ บรษิทั ศูนยซ์ื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ำกดั (“TDX”) 
เพื่อสมคัรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยสนิทรพัย์ดิจิทลั (Digital Asset Broker) บนศูนย์ซื้อขำยสนิทรพัย์ดิจิทลั
ของ TDX (“TDX Exchange”) ทัง้นี้  เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำของ TDX บริษัทฯ จึงขอน ำส่งเอกสำร
ประกอบค ำขอเป็นนำยหน้ำซื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลับน TDX Exchange ดงัมรีำยละเอยีดปรำกฏตำมสิง่ที่แนบ
มำดว้ย 1. นี้  

ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้อ่ำนและเขำ้ใจรำยละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในค ำขอเป็นนำยหน้ำซื้อขำยสนิทรพัย์
ดิจิทัลบน TDX Exchange ฉบับนี้ และข้อตกลงกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยสนิทรพัย์ดิจิทัล  ดังมีรำยละเอียด
ปรำกฏตำมสิง่ทีแ่นบมำดว้ย 2. เป็นอย่ำงดแีลว้ โดยรบัทรำบและขอใหค้ ำรบัรองต่อ TDX ดงันี้ 

(1) บริษัทฯ รบัทรำบและตกลงว่ำ เมื่อบริษัทฯ ได้รบัอนุมตัิจำก TDX ให้ท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำซื้อขำย
สนิทรพัย ์ดจิทิลั  (Digital Asset Broker) ตำมค ำขอเป็นนำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัลบน TDX 
Exchange ฉบบันี้แล ้ว บริษัทฯ จะมสีถำนะเป็นนำยหน้ำซื้อขำยสินทรพัย์ดิจิทัล (Digital Asset 
Broker) บน TDX Exchange (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “นำยหน้ำซ้ือขำยสินทรพัย์ดิจิทัล”) ในกำรนี้ 
บริษทัฯ ในฐำนะทีเ่ป็นนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรพัยดิ์จิทลัตกลงผูกพนัและปฏบิตัติำมขอ้ตกลงกำรเป็น
นำยหน้ำซื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลัทุกประกำร   
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(2) บริษทัฯ ขอรบัรองว่ำ บริษทัฯ เป็นผูม้คุีณสมบตัคิรบถ้วนตำมที่ TDX ก ำหนด และมคีวำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรเป็นนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรพัย์ดิจิทลั และไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่ำบริษัทฯ จะไม่สำมำรถ
ปฏบิตัิตำมรำยละเอยีดและเงื่อนไขต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดในขอ้ตกลงกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยสนิทรพัย์
ดจิทิลั  

(3) บริษัทฯ ขอรบัรองว่ำ บรรดำขอ้มูลต่ำง ๆ ที่ได้ระบุไวใ้นค ำขอเป็นนำยหน้ำซื้อขำยสนิทรพัย์ดจิทิลั
บน TDX Exchange ฉบบันี้ รวมทัง้ขอ้มูลและเอกสำรประกอบค ำขอต่ำง ๆ ดงัมรีำยละเอยีดปรำกฏตำม
สิง่ที่แนบมำด้วย 1. ที่บริษัทฯ ได้น ำส่งให้แก่ TDX เป็นขอ้มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นควำมจรงิ และ
ไม่มขีอ้ควำมทีจ่ะท ำให ้TDX ส ำคญัผดิแต่ประกำรใด ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในกำรพจิำรณำอนุมตัิให้
บริษทัฯ ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรพัยดิ์จิทลั หรอืเพื่อประโยชน์อื่นใดภำยหลงัจำกที่
บริษทัฯ ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรพัยดิ์จิทลัแลว้ บริษทัฯ ตกลงทีจ่ะใหข้อ้มลูและ/หรอื
น ำสง่เอกสำรใด ๆ เพิม่เตมิ ตำมที ่TDX รอ้งขอ ภำยในระยะเวลำที ่TDX ก ำหนด  

(4) เพื่อประโยชน์ในกำรพจิำรณำอนุมตัใิห้บริษทัฯ ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรพัยดิ์จิทลั 
บริษทัฯ ตกลงทีจ่ะอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่เจำ้หน้ำทีข่อง TDX และ/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำก TDX 
ในกำรเขำ้ตรวจสอบ หรอืทดสอบระบบงำนของบริษทัฯ ในกำรท ำหน้ำทีเ่ป็นนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรพัย์
ดิจิทัล (ถ้ำมี) รวมทัง้ยินยอมให้ TDX เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบับริษัทฯ 
ให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ( “ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) หรือ
หน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนหน่วยงำนอื่นใดทีอ่ำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำย 

(5) บริษัทฯ รบัทรำบและตกลงว่ำ TDX มีดุลพนิิจแต่เพยีงฝ่ำยเดียวในกำรพจิำรณำและอนุมตัิให้บริษัทฯ  
ท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรพัย์ดิจิทัล โดย TDX อำจก ำหนดให้มีกำรจ ำกัดขอบเขตกำร
ให้บรกิำรของบริษัทฯ ได้ตำมที่เหน็สมควร ทัง้นี้ บริษัทฯ จะสำมำรถท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำซ้ือขำย
สินทรพัยดิ์จิทลัไดต้่อเมื่อบริษทัฯ ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบตั ิ(Participant Assessment) และผ่ำนกำร
ทดสอบระบบงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ำม)ี ตำมเงื่อนไขที่ TDX ก ำหนด รวมทัง้ได้รบักำรแจ้งผลกำร
อนุมตัใิหท้ ำหน้ำทีเ่ป็นนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรพัยดิ์จิทลัจำก TDX แลว้เท่ำนัน้ 

(6) บริษทัฯ รบัทรำบและตกลงว่ำ บริษทัฯ จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในส่วนของตนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำร
ทดสอบระบบงำนต่ำง ๆ (ถ้ำม)ี หรอืค่ำใชจ้่ำยอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งก่อนเริม่ใหบ้รกิำรเป็นนำยหน้ำซ้ือขำย
สินทรพัย์ดิจิทัล และจะไม่เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใด ๆ จำก TDX ไม่ว่ำบริษัทฯ จะผ่ำนกำรทดสอบ
ระบบงำนหรอืได้รบัอนุมตัิจำก TDX ให้ท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรพัย์ดิจิทลัหรอืไม่ก็ตำม 
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อนึ่ง เพื่อเป็นหลกัฐำนและเพื่อเป็นกำรยนืยนัเจตนำของบริษทัฯ ทีจ่ะผกูพนัตำมรำยละเอยีดและเงือ่นไข
ที่ระบุในค ำขอเป็นนำยหน้ำซื้อขำยสนิทรพัย์ดิจิทัลบน TDX Exchange ฉบับนี้ ตลอดจนข้อตกลงกำรเป็น
นำยหน้ำซื้อขำยสนิทรพัย์ดจิทิลั ผู้มอี ำนำจกระท ำกำรแทนบริษทัฯ จงึได้ลงลำยมอืชื่อและประทบัตรำส ำคญั 
(ถำ้ม)ี ไวข้ำ้งทำ้ยนี้ 

บรษิทั       
 

ลงชื่อ ...........................................................  ลงชื่อ ........................................................... 
                (........................................................)                 (........................................................) 
                           (ผูม้อี ำนำจลงนำม)                                          (ผูม้อี ำนำจลงนำม)  
 

ประทบัตรำบรษิทั (ถำ้ม)ี 
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ภำคผนวก 

เอกสำรประกอบค ำขอเป็นนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรพัยดิ์จิทลับน TDX Exchange  

บริษทัฯ ไดแ้นบขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำ ดงันี้ (โปรดท ำเครือ่งหมำย ☒) 

☐  เอกสำรขอ้มลูและรำยละเอยีดกำรตดิต่อระหว่ำง TDX กบั บรษิทัฯ 

☐  ขอ้มลูและเอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอเป็นนำยหน้ำซื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลับน TDX Exchange 

☐  ส ำเนำเอกสำรของนิตบิุคคลฉบบัทีบ่รษิทัฯ น ำส่งใหแ้ก่ส ำนักงำน ก.ล.ต. เช่น ส ำเนำหนังสอืรบัรองบรษิทั 
ส ำเนำหนังสอืบรคิณหส์นธ ิส ำเนำขอ้บงัคบับรษิทั และส ำเนำบญัชรีำยชื่อผูถ้อืหุน้ฉบบัล่ำสุด เป็นตน้ 

☐  ส ำเนำใบทะเบยีนภำษมีลูค่ำเพิม่ (ภ.พ.20) 

☐  หนังสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี  

☐  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั 

☐  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 

☐  ส ำเนำใบอนุญำตประกอบธุรกิจสนิทรพัย์ดิจิทัลประเภทนำยหน้ำซื้อขำยโทเคนดิจิทัลจำกส ำนักงำน 
ก.ล.ต. (ในกรณีทีบ่รษิทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรขอรบัใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  ให้น ำส่งส ำเนำ
เอกสำรทีบ่รษิทัฯ ใชป้ระกอบกำรยื่นขอรบัใบอนุญำตประกอบธุรกจิ พรอ้มระบุวนัทีน่ ำสง่เอกสำรดงักล่ำว
ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต.)   

☐  ส ำเนำงบกำรเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯ น ำสง่ใหแ้ก่ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

☐  ส ำเนำคู่มอืกำรปฏบิตังิำนดำ้นธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 

☐  ขอ้ตกลงรกัษำควำมลบั (ถำ้ม)ี ฉบบัลงวนัที ่................................................. 

☐  ขอ้ตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ทีบ่รษิทัฯ ไดต้กลงกบัลูกคำ้ของบรษิทัฯ ในลกัษณะของขอ้ตกลงและเงือ่นไขกำร
ใชบ้รกิำร (User Agreement / Terms of Service) 

☐  หลกัฐำนหรอืเอกสำรอื่น ๆ (ถำ้ม)ี 
(1)   
(2)   
(3)   

หมำยเหตุ 

- กำรลงนำมในค ำขอเป็นนำยหน้ำซื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลับน TDX Exchange และเอกสำรประกอบกำรยื่น
ค ำขอทีเ่กี่ยวขอ้งต้องลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนันิตบิุคคลซึ่งเป็นผูย้ื่นค ำขอเป็นนำยหน้ำซื้อขำย
สนิทรพัยด์จิทิลัทุกหน้ำ กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้งทุกหน้ำ 

- ให้บริษัทฯ น ำส่งเอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น จ ำนวน 1 ชุด พร้อมน ำส่งเอกสำร
ดงักล่ำวในรปูแบบขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์(Soft File) ไปยงั TDX@set.or.th  

สิง่ทีแ่นบมำดว้ย 1. 
 

mailto:TDX@set.or.th
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ข้อมูลและรำยละเอียดกำรติดต่อระหว่ำง TDX กบั บริษทัฯ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่    

 เพื่อประโยชน์ในกำรบอกกล่ำว กำรรอ้งขอ กำรเรยีกรอ้ง กำรทวงถำม หรอืกำรตดิต่อใด ๆ  ตลอดจนกำรรบั - ส่ง
ขอ้มลูอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งระหว่ำง TDX กบับริษทัฯ ใหใ้ชข้อ้มลูกำรตดิต่อของแต่ละฝ่ำย ดงัต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลและรำยละเอียดของ TDX 

(1) ชื่อบรษิทั (ภำษำไทย)  บริษทั ศนูยซื์้อขำยสินทรพัยดิ์จิทลัไทย จ ำกดั    
ชื่อบรษิทั (ภำษำองักฤษ)  THAI DIGITAL ASSETS EXCHANGE COMPANY LIMITED   

(2) ขอ้มลูกำรตดิต่อ 
ทีอ่ยู่   เลขที ่93 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  
หมำยเลขโทรศพัท ์          
จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) ทีใ่ชใ้นกำรตดิต่อ  TDX@set.or.th                    

(3) ผูต้ดิต่อ 
1.              
ต ำแหน่ง      จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail)  TDX@set.or.th  
2.              
ต ำแหน่ง      จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail)  TDX@set.or.th  

2. ข้อมูลและรำยละเอียดของบริษทัฯ 

(1) ชื่อบรษิทั (ภำษำไทย)           
ชื่อบรษิทั (ภำษำองักฤษ)           

(2) ขอ้มลูกำรตดิต่อ 
ทีอ่ยู่             
หมำยเลขโทรศพัท ์          
จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) ทีใ่ชใ้นกำรตดิต่อ        

(3) ผูต้ดิต่อ 
1.             
ต ำแหน่ง     จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail)     
2.             
ต ำแหน่ง     จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail)     

(4) เวบ็ไซต ์(Website) และ/หรอืแอปพลเิคชนั (Application) ทีใ่ชส้ ำหรบักำรใหบ้รกิำร 
            

 

อนึ่ง ใหข้อ้มูลตำมทีร่ะบุขำ้งต้น มผีลผูกพนั TDX และบริษทัฯ จนกว่ำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งจะไดบ้อกกล่ำวเพื่อแจง้ยกเลกิ
หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรมำยงัอกีฝ่ำยหนึ่ง ตำมรำยละเอยีดทีก่ ำหนดในขอ้ตกลงกำรเป็นนำยหน้ำซื้อ
ขำยสนิทรพัยด์จิทิลั 

mailto:TDX@set.or.th
mailto:TDX@set.or.th
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ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรย่ืนค ำขอเป็น 
นำยหน้ำซ้ือขำยสินทรพัยดิ์จิทลับน TDX Exchange 

ส่วนท่ี 1  

1. ขอ้มลูสรุป (Executive Summary) (ไม่ควรเกนิ 3 หน้ำ) 

ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัฯ 

2. ขอ้มลูทัว่ไป  

2.1 ชื่อบรษิทั 

2.2 ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ พรอ้มหมำยเลขโทรศพัท ์และเวบ็ไซต ์พรอ้มแผนทีข่องทีต่ัง้ส ำนักงำน 

2.3 จ ำนวนสำขำ พรอ้มรำยละเอยีดทีต่ัง้และหมำยเลขโทรศพัท์ 

2.4 ประวตับิรษิทัโดยสรุป  

2.5 กำรลงทุนในบรษิทัอื่นตัง้แต่ร้อยละ 10 ของทุนที่เรยีกช ำระแล้วของบรษิทันัน้ โดยใช้ขอ้มูล
ล่ำสุด 

 
ช่ือบริษัท ประเภท ทุนทีเ่รียกช ำระแล้ว วันที่ จ ำนวนหุน้ สัดส่วนทีถ่ือหุน้ มูลค่ำทีไ่ดม้ำ

ธุรกิจ (ล้ำนบำท) ลงทุน ทีถ่ือ (%) (ล้ำนบำท)

 

3. ขอ้มลูทำงกำรเงนิ 

3.1 กำรเกบ็รกัษำทรพัยส์นิของลูกคำ้ไวใ้นควำมครอบครอง  ม ี/  ไม่ม ี

3.2 กำรเขำ้ถงึหรอืโอนทรพัยส์นิของลูกคำ้ออกไป   ท ำได ้/  ท ำไม่ได ้

3.3 ชื่อผูส้อบบญัชแีละส ำนักงำนของผูส้อบบญัช ี 

……………………………………………………… 
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4. ผูต้ดิต่อประสำนงำน  

ใหร้ะบุรำยละเอยีดเกี่ยวกบัเจำ้หน้ำทีห่รอืผูบ้รหิำรของบริษทัฯ ทีจ่ะเป็นผูต้ดิต่อประสำนงำน และดแูล
กำรทดสอบระบบคอมพวิเตอรข์องบริษทัฯ ทีจ่ะใชส้ง่ค ำสัง่ซื้อขำยใน TDX Exchange 

  ชื่อ-สกุล ........................................................................................................................ ............  

 ต ำแหน่ง ....................................................................................................... ............................  
 ฝ่ำย ........…............................................................................................................... ............... 

 โทรศพัท ์...................................................................................................................................  

อเีมล ........................................................................................................................................ 

ส่วนท่ี 3  กำรบริหำรงำนและบุคลำกร 

5. ผูบ้รหิำร และพนักงำน 

5.1 แผนผงัโครงสรำ้งองคก์ร   

5.2 รำยชื่อของคณะกรรมกำรบรษิทั พรอ้มระบุต ำแหน่งคณะกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม กรรมกำร
อสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ (ถำ้ม)ี และประวตัขิองกรรมกำรแต่ละท่ำน ดงันี้   

ช่ือและต ำแหน่ง ประวัติ ประวัตกิำรศกึษำ จ ำนวนหุน้ทีถ่ือ ลักษณะตอ้งหำ้ม

กำรท ำงำน และกำรอบรม (ถ้ำมี) ตำมประกำศ ก.ล.ต.

(มี/ไม่มี)
ระบช่ืุอ, ต ำแหนง่, ระบรุะยะเวลำที่ ระบวุฒิุสงูสดุ/ ระบจุ  ำนวนหุน้

สญัชำตแิละอำยุ ท  ำงำน, สถำนที่ ระบหุวัขอ้และ และสดัสว่นตอ่

ท ำงำนและต ำแหนง่ หนว่ยงำนที่จดัอบรม หุน้ทัง้หมด  

5.3 รำยชื่อและผูบ้รหิำรระดบัผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ และประวตัขิองแต่ละท่ำน ดงันี้ 

ประวัติการศกึษา จ านวนหุน้ อ านาจกระท าการ
และการอบรม ทีถ่อื (ถา้มี) แทนบริษัท (มี/ไม่มี)

ระบุช่ือ, ต ำแหนง่, ระบุระยะเวลำทีท่  ำงำน ระบุวฒิุสงูสดุ/ ระบุจ  ำนวนหุน้และ

สญัชำตแิละอำยุ สถำนทีท่  ำงำนและ ระบุหวัขอ้และ สดัสว่นตอ่หุน้

ต  ำแหนง่ หนว่ยงำนทีจ่ดัอบรม ทัง้หมด

ประวัติการท างานช่ือและต าแหน่ง
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5.4 ให้แสดงจ ำนวนและข้อมูลเกี่ยวกบับุคลำกรที่ท ำหน้ำที่รบัผิดชอบในระดบัหวัหน้ำส่วนงำน 
(หรือเทียบเท่ำ) ในกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำยโทเคนดิจิทัล โดยให้ระบุรำยชื่อ 
ต ำแหน่ง ประวตัิกำรศกึษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และประวตัิกำรฝึกอบรมในหลกัสูตรที่
เกีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี   

5.5 รำยละเอยีดหน่วยงำนที่ก ำกบัดูแลกำรปฏบิตัิงำน (Compliance Unit) โดยให้ระบุ แผนภำพ
สำยกำรบังคับบัญชำ รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนและต ำแหน่ง ประวัติกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และประวตักิำรฝึกอบรมในหลกัสตูรที่เกีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 

5.6 ในกรณีที่บุคลำกรตำมข้อ 5 หรือบริษัทฯ อยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกระบวน กำรพิจำรณำ
ควำมผิดทำงวินัย หรือถูกลงโทษทำงวินัยใด ๆ โดยคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืถูกกล่ำวโทษ หรอืถูกด ำเนินคดี
ใด ๆ โดยหน่วยงำนที่มอี ำนำจตำมกฎหมำยในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบ
ธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลั หรอืกำรบรหิำรงำนที่มลีกัษณะเป็นกำรหลอกลวง ฉ้อฉล หรอืทุจรติ 
ให้บริษทัฯ สง่รำยละเอยีดดงักล่ำวใหแ้ก่ TDX ดว้ย 

5.7 กำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบริษทัฯ เช่น กำรจดัท ำขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี ำหรบักรรมกำร กำรจดัให้
มคีณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรรำยงำนกำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำร เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 4  แผนกำรด ำเนินงำนและระบบงำนคอมพิวเตอร ์

6. นโยบำย แผนธุรกจิ และแผนกำรตลำด ในกำรประกอบธุรกรรมของนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรพัย์ดิจิทลั
ในช่วง 5 ปีแรกนับจำกที่เขำ้ด ำเนินธุรกรรมดงักล่ำวใน TDX Exchange โดยให้ระบุระยะเวลำ 
(Time Line) ในกำรด ำเนินงำน และ (หำกเป็นไปได)้ ควรครอบคลุมประเดน็ดงัต่อไปนี้ 

6.1 รูปแบบและขอบเขตในกำรประกอบธุรกรรมนำยหน้ำซื้อขำยขำยสนิทรพัยด์จิทิลัของบริษทัฯ 
และแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

6.2 นโยบำยด้ำนกำรแสวงหำพนัธมติรทำงธุรกจิของบริษทัฯ หรอืแผนในกำรพฒันำ Know how  
ใหก้บับุคลำกรของบริษทัฯ เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดส้อดคลอ้งกบัขอบเขตกำรท ำธุรกรรม
ตำมขอ้ 6.1 

6.3 รำยละเอยีดของฐำนลูกค้ำแต่ละประเภทของบริษัทฯ ประมำณกำรสดัส่วนฐำนลูกค้ำแต่ละ
ประเภท และกลยุทธใ์นกำรขยำยฐำนลูกคำ้ใหเ้ป็นไปตำมทีค่ำดกำรณ์ไว้ 

6.4 ประมำณกำรสว่นแบ่งตลำด (Market Share) ของบริษทัฯ และอตัรำกำรเตบิโต  
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6.5 ประมำณกำรงบกำรเงนิ เงนิลงทุน แหล่งที่มำและใช้ไปของเงนิทุนพร้อมทัง้สมมุติฐำนของ
ประมำณกำรดงักล่ำว 

6.6 แผนกำรสง่เสรมิควำมรูค้วำมเขำ้ใจและกำรท ำกจิกรรมทำงกำรตลำดใหก้บัผูล้งทุน 

6.7 แผนกำรขยำยธุรกจิอื่น ๆ ทีส่ ำคญัในอนำคต  

6.8 แผนกำรจดัเตรยีมอตัรำก ำลงับุคลำกร และกำรเตรยีมควำมพรอ้มบุคลำกร 

6.9 แผนกำรจดัเตรยีมระบบงำนทัง้ Hardware และ Software อุปกรณ์เชื่อมต่อ และแผนส ำรอง
เมื่อระบบงำนขดัขอ้ง 

7. ขอ้มูลและรำยละเอยีดเกี่ยวกบัควำมพรอ้มของระบบคอมพวิเตอร์ โดยบริษทัฯ ต้องระบุขอ้มูลอย่ำง
น้อยดงัต่อไปนี้ 

7.1 แบบค ำขออนุญำตทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรเชื่อมกบัระบบงำนของ TDX และ/หรอืค ำรบัรองจำกบรษิทั
ผู้พฒันำหรือผู้ให้บริกำรตรวจสอบระบบหรือชุดค ำสัง่คอมพิวเตอร์ของนำยหน้ำซ้ือขำย
สินทรพัยดิ์จิทลั (หำกบรษิทัฯ เป็นผูพ้ฒันำระบบเอง ให้บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัท ำค ำรบัรอง) ตำม
แบบและวธิกีำรที ่TDX ก ำหนด 

7.2 แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับระบบงำนที่น ำมำใช้ส ำหรบักำรให้บริกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำย 
สนิทรพัยด์จิทิลั และมำตรฐำนควำมปลอดภยั (Security management)   

7.3 เอกสำรแสดงรำยละเอยีด Hardware, Operating System และโครงสร้ำงกำรเชื่อมต่อระบบ
กำรซื้อขำย , ระบบที่ให้บริกำร (System Configuration & Network Infrastructure) เช่น 
Server, Database Server, Firewall และ Network Equipment เป็นตน้ (Main, Backup) 

7.4 คู่มอืกำรใชง้ำนของระบบ [ถำ้ม]ี 

7.5 ชุดโปรแกรมส ำหรบัสง่ค ำสัง่ซื้อขำย (Source Code) [เฉพำะกรณีที ่TDX รอ้งขอ] 

7.6 ผลกำรทดสอบตำม Test Script ที ่TDX ก ำหนด 

7.7 รำยละเอยีดของแผนส ำรองเมือ่ระบบงำนขดัขอ้ง 

7.8 เอกสำรอื่นๆ ตำมที่บริษัทต้องน ำส่งหรือได้น ำส่งเป็นหลักฐำนประกอบแบบค ำขอรับ
ใบอนุญำตประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 

7.9 อื่น ๆ ตำมที ่TDX รอ้งขอ 
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ส่วนท่ี 5  กำรบริหำรควำมเส่ียง และอ่ืน ๆ 

8. ระบบงำน กำรควบคุมภำยใน และนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง โดยควรครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี้ 

8.1 ขัน้ตอนและวธิกีำร กำรพจิำรณำรบัลูกค้ำ และกำรแจง้ใหลู้กค้ำทรำบถึงควำมเสี่ยงที่เกดิขึน้
จำกกำรลงทุนเพื่อกำรตดัสนิใจลงทุน 

8.2 นโยบำยและกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกบักำรซื้อขำยสนิทรพัย์ดิจทิลั เช่น กำรแยกสถำนที่
ท ำงำนระหว่ำง Front Office และ Back Office 

8.3 นโยบำยและมำตรกำรในกำรบรหิำรควำมเสีย่งในดำ้น Credit Risk, Market Risk, Legal Risk 
และ Operational Risk  

8.4 กำรปฏบิตังิำนดำ้นขอ้มลูกำรซื้อขำยของลูกคำ้  

8.5 กำรจดัเก็บและกำรบนัทกึขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรซื้อขำยสนิทรพัย์ดจิทิลั รวมถึงระยะเวลำ
กำรจดัเกบ็ขอ้มลูดงักล่ำว 

8.6 นโยบำยและวธิกีำรในกำรรกัษำควำมลบัของขอ้มลูทีไ่ดม้ำจำกกำรด ำเนินธุรกจิของหน่วยงำน
หนึ่งต่อหน่วยงำนอื่นภำยในบริษทัฯ (Chinese Wall)  

8.7 ขัน้ตอนและวธิกีำรตรวจสอบ ควบคุม และตดิตำมใหม้กีำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย มำตรกำร 
และระบบทีว่ำงไว ้

9. สรุปผลกำรตรวจสอบของส ำนักงำน ก.ล.ต. ล่ำสุด ในประเดน็ควำมผดิที่ถูกพจิำรณำลงโทษ จ ำนวน
เงนิทีถู่กปรบั และกำรด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขของบริษทัฯ (ถำ้ม)ี 

10. สรุปขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีส่ ำคญั (ขอ้พพิำทของบริษทัฯ ทีก่ ำลงัด ำเนินอยู่และทีจ่บสิน้แลว้ไม่เกนิ 
1 ปี นับแต่วนัยื่นสมคัรเป็นสมำชิก) และหนี้สนิที่อำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำ พร้อมทัง้ผลกระทบที่อำจ
เกดิขึน้ต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

11. บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) เช่น คู่สญัญำทำงกำรค้ำที่ส ำคญั และที่ปรึกษำด้ำนต่ำง  ๆ โดยระบุชื่อ 
ชื่อส ำนักงำน ทีอ่ยู่ วตัถุประสงคข์องสญัญำ และเรื่องทีใ่หค้ ำปรกึษำ เป็นตน้ 

12. ขอ้เทจ็จรงิอื่น ๆ ทีบ่ริษทัฯ คำดว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพจิำรณำของ TDX อำท ิเอกสำรหรอืหลกัฐำน
ที่บรษิทัฯ ยื่นต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ในกำรขออนุญำตประกอบธุรกจิเป็นนำยหน้ำซ้ือขำยสินทรพัย์
ดิจิทลั เป็นตน้  

----------------------------------------------------- 


