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ค ำขอเป็นผู้ออกสินทรพัยดิ์จิทลับนระบบงำนของ TDX 
(APPLICATION FORM FOR ISSUER ONBOARDING) 

 
ท ำที ่บรษิทั ศูนยซ์ื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ำกดั 

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

เรยีน  กรรมกำรผูม้อี ำนำจ 
 บรษิทั ศูนยซ์ื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ำกดั  

สิง่ทีแ่นบมำดว้ย 1. เอกสำรประกอบค ำขอเป็นผู้ออกสนิทรพัย์ดิจิทลับนระบบงำนของ TDX 
 2. ขอ้ก ำหนดทัว่ไปส ำหรบัผูอ้อกสนิทรพัยด์จิทิลั (Common Terms for Issuer) 

 
ขำ้พเจำ้ บรษิทั  (“ผู้ยื่นค ำขอ”)  

ส ำนักงำนตัง้อยู่เลขที ่  
   
โดย        ต ำแหน่ง    ‘’’’’’’’ 
และ        ต ำแหน่ง    ‘’’’’’’’    
ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน มีควำมประสงค์ขอเป็นผู้ออกสินทรพัย์ดิจิทลั (Issuer) บนระบบงำนของบรษิทั 
ศูนยซ์ื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ำกดั (“TDX”) 

โดยที่ ผู้ยื่นค ำขอได้อ่ำนและเข้ำใจรำยละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อก ำหนดทัว่ไปส ำหรบัผู้ออก
สนิทรพัยด์จิทิลั (Common Terms for Issuer) (“ข้อก ำหนดทัว่ไปฯ”)1 ดงัมรีำยละเอยีดปรำกฏตำมสิง่ที่
แนบมำด้วย 2 เป็นอย่ำงดีแล้ว และเห็นว่ำรำยละเอียดและเงื่อนไขที่ก ำหนดในข้อก ำหนดทัว่ไปฯ นัน้ 
สอดคล้องกบัหลกักำรในทำงปฏิบตัิและเป็นไปตำมเจตนำและควำมประสงค์ของผู้ยื่นค ำขอทุกประกำร 
ผู้ยื่นค ำขอจงึตกลงปฏบิตัติำมข้อก ำหนดทัว่ไปฯ และขอใหค้ ำรบัรองต่อ TDX ดงันี้ 

(1) ผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดทัว่ไปฯ และผู้ยื่นค ำขอจะต้อง
ผูกพนัตำมรำยละเอยีดและเงื่อนไขของข้อก ำหนดทัว่ไปฯ นับแต่เวลำที่ TDX ได้แจ้งผลกำรอนุมตัใิห ้
ผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้ออกสินทรพัยดิ์จิทลั (Issuer) บนระบบงำนของ TDX 

(2) ผู้ยื่นค ำขอรบัทรำบและตกลงว่ำ ในกรณีทีผู่้ยื่นค ำขอประสงค์ทีจ่ะขอออกและ/หรอืเสนอขำยสินทรพัย์
ดิจิทลับนระบบงำนของ TDX ผู้ยื่นค ำขอจะต้องแจ้งให้ TDX ทรำบเป็นรำยโครงกำร โดยต้องน ำส่ง
แบบแจง้ควำมประสงค์ในกำรออกและ/หรอืน ำสนิทรพัยด์จิทิลัมำจดทะเบยีนซื้อขำยใน TDX Exchange 

 
1 ถ้อยค ำต่ำง ๆ ที่ระบุในค ำขอเป็นผูอ้อกสนิทรพัย์ดจิทิลับนระบบงำนของ TDX ฉบบันี้ ใหม้คีวำมหมำยตำมที่ได้นิยำมไว้ในข้อก ำหนด
ทัว่ไปฯ 
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และเอกสำรประกอบที่เกี่ยวขอ้งตำมที่ TDX ก ำหนด เพื่อให้ TDX พจิำรณำอนุญำตให้ท ำกำรออกและ/
หรอืเสนอขำยสินทรพัยดิ์จิทลับนระบบงำนของ TDX   

(3) ผู้ยื่นค ำขอจะเป็นผู้จัดให้มีระบบงำนเพื่อสนับสนุนกำรออกและ/หรือเสนอขำยสินทรพัย์ดิจิทลับน
ระบบงำนของ TDX และเพื่อรองรบักำรเชื่อมต่อกบัระบบงำนของ TDX ด้วยค่ำใช้จ่ำยของตนเอง 
โดยผู้ยื่นค ำขออำจมอบหมำยงำนดงักล่ำวแก่ผู้ให้บริกำรออกสินทรพัย์ดิจิทลั (Asset Tokenizer)  
ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรบนระบบงำนของ TDX เป็นผูด้ ำเนินกำรแทน หรอือำจแจง้ควำมประสงค์เพื่อขอ
เขำ้ร่วมใชง้ำนระบบงำนของ TDX โดยตรง ซึ่งในกรณีดงักล่ำวผู้ยื่นค ำขอจะต้องผูกพนัตำมข้อตกลง
กำรเข้ำร่วมใช้งำน 

(4) บรรดำขอ้มูลต่ำง ๆ และเอกสำรประกอบค ำขอเป็นผูอ้อกสนิทรพัยด์จิทิลับนระบบงำนของ TDX ตำมที ่
ผู้ยื่นค ำขอไดใ้หไ้วก้บั TDX ดงัมรีำยกำรทีป่รำกฏในภำคผนวกตำมทีแ่นบทำ้ยนี้  (สิง่ทีแ่นบมำดว้ย 1.) 
เป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น เป็นควำมจรงิ และไม่มขีอ้ควำมทีจ่ะท ำให ้TDX ส ำคญัผดิแต่ประกำรใด  

อนึ่ง เพื่อเป็นหลกัฐำนและเพื่อเป็นกำรยืนยนัเจตนำของผู้ยื่นค ำขอที่จะผูกพนัตำมรำยละเอียดและ
เงื่อนไขที่ระบุในค ำขอเป็นผู้ออกสนิทรพัย์ดิจิทลับนระบบงำนของ TDX ฉบบันี้ ผู้ยื่นค ำขอโดยผู้มีอ ำนำจ
กระท ำกำรแทน จงึไดล้งลำยมอืชื่อและประทบัตรำส ำคญั (ถำ้ม)ี ไวข้ำ้งทำ้ยนี้ 

 

 
บรษิทั       

 
ลงชื่อ ...........................................................  ลงชื่อ ........................................................... 

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

ประทบัตรำบรษิทั (ถำ้ม)ี 
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ภำคผนวก 

เอกสำรประกอบค ำขอเป็นผู้ออกสินทรพัยดิ์จิทลับนระบบงำนของ TDX  

ผู้ยื่นค ำขอไดแ้นบขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำ ดงันี้ (โปรดท ำเครือ่งหมำย ☒) 

☐ เอกสำรขอ้มลูและรำยละเอยีดกำรตดิต่อระหว่ำง TDX กบัผูอ้อกสนิทรพัยด์จิทิลั (Issuer) 

☐ เอกสำรรำยละเอยีดเกีย่วกบัผูอ้อกสนิทรพัยด์จิทิลั (Issuer) โดยสรุป 

☐ ส ำเนำหนังสอืรบัรองบรษิทั หรอืหลกัฐำนอื่นใดทีร่บัรองกำรเป็นนิตบิุคคลทีอ่อกโดยหน่วยงำนที่
มอี ำนำจ (Competent Authority) ในประเทศทีน่ิตบิุคคลไดจ้ดัตัง้ขึน้ 

☐ ส ำเนำใบทะเบยีนภำษมีลูค่ำเพิม่ (ภ.พ.20) 

☐ ส ำเนำงบกำรเงนิล่ำสุดทีผ่่ำนกำรรบัรองโดยผูส้อบบญัช ี  

☐ หนังสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี  

☐ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัผูย้ื่นค ำขอ 

☐ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 

☐ หนังสอืรบัรองเกี่ยวกบัประวตัิอำชญำกรรมของกรรมกำร ผู้บรหิำร และผู้มีอ ำนำจควบคุม
กจิกำรของบรษิทัผูย้ื่นค ำขอ  

หมำยเหตุ: กรณีที่ผูย้ ื่นค ำขอได้เคยน ำส่งเอกสำรดงักล่ำวต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. แล้ว ผูย้ ื่นค ำขอสำมำรถน ำส่งส่งส ำเนำ
ของเอกสำรดงักล่ำวแทนได ้ 

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

 
หมำยเหต ุ 

- กำรลงนำมในค ำขอเป็นผูอ้อกสนิทรพัยด์จิทิลับนระบบงำนของ TDX และเอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอที่
เกี่ยวขอ้งต้องลงนำมโดยผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนันิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ยื่นค ำขอ กรณีที่เป็นเอกสำรส ำเนำ
ตอ้งลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้งทุกหน้ำ 

- ใหผู้้ยื่นค ำขอน ำสง่เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอตำมทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ จ ำนวน 1 ชุด พรอ้มน ำสง่เอกสำร
ดงักล่ำวในรปูแบบขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์(Soft File) ไปยงั TDX@set.or.th 

  

สิง่ทีแ่นบมำดว้ย 1. 

mailto:TDX@set.or.th
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ข้อมูลและรำยละเอียดกำรติดต่อระหว่ำง TDX กบัผู้ออกสินทรพัยดิ์จิทลั (Issuer) 

ขอ้มลู ณ วนัที ่    

 เพื่อประโยชน์ในกำรบอกกล่ำว กำรรอ้งขอ กำรเรยีกรอ้ง กำรทวงถำม หรอืกำรตดิต่อใด ๆ  ตลอดจนกำรรบั - ส่ง
ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องระหว่ำง TDX กับผู้ออกสินทรพัย์ดิจิทัล (Issuer) ให้ใช้ข้อมูลกำรติดต่อของแต่ละฝ่ำย 
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)     
2.              
ต ำแหน่ง      จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail)     

2. ข้อมูลและรำยละเอียดของผูอ้อกสินทรพัยดิ์จิทลั (Issuer) 

(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 ให้ขอ้มูลตำมที่ระบุขำ้งต้น มผีลผูกพนั TDX และผู้ออกสินทรพัยดิ์จิทลั (Issuer) จนกว่ำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งจะได้
บอกกล่ำวเพื่อแจ้งยกเลกิหรอืแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรมำยงัอกีฝ่ำยหนึ่ง  ตำมรำยละเอยีดทีก่ ำหนด
ในข้อตกลงส ำหรบัผู้ออกสินทรพัยดิ์จิทลั 
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รำยละเอียดเก่ียวกบัผู้ออกสินทรพัยดิ์จิทลั (Issuer) โดยสรปุ  

ข้อมูลของผู้ออกสินทรพัยดิ์จิทลั (Issuer) เลขทะเบยีนนิติบุคคล                                            

ชื่อผูอ้อกสนิทรพัยด์จิทิลั (ไทย)                                                                                                  
                               (องักฤษ)                                                                                               

ประเภทนิตบิุคคล    บรษิทัจ ำกดั      บรษิทัมหำชนจ ำกดั      อื่น ๆ โปรดระบุ..................................     

ทีอ่ยู่ (ไทย)            
      (องักฤษ)             

หมำยเลขโทรศพัท ์                              
จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) ทีใ่ชใ้นกำรตดิต่อ                    

ทุนจดทะเบยีน            

โครงสรำ้งกำรถอืหุน้และรำยชื่อผูถ้อืหุน้:  
ล ำดบั รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1    
2    
3    
4    
5    

รำยชื่อคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร:  

ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
1   
2   
3   
4   
5   

หมำยเหตุ: ผูย้ื่นค ำขอต้องจดัท ำขอ้มูลสรุปเกี่ยวกบัประวตักิรรมกำรและผูบ้รหิำร (Curriculum Vitae) ของผูย้ื่นค ำขอเพื่อเป็น
ขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำ โดยในกรณีทีผู่ย้ ื่นค ำขอไดจ้ดัท ำเอกสำรดงักล่ำวเพื่อยื่นต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ผูย้ื่นค ำขอสำมำรถ
ใชเ้อกสำรดงักล่ำวเพื่อยื่นต่อ TDX ได ้ 
 
รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอำนำจควบคมุของผู้ออกสินทรพัยดิ์จิทลั (Issuer) 
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ข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะกำรประกอบธรุกิจของผูอ้อกสินทรพัยดิ์จิทลั (Issuer)  บริษทัแม่และบริษทัในเครือท่ี
ส ำคญั 

            
            
            
            
            
            
            
             

สดัส่วนรำยได้ (ผูย้ื่นค ำขอแสดงเป็นขอ้มูลในรูปแบบกรำฟหรอืค ำบรรยำย ทัง้นี้ หำกมขีอ้มลูแยกตำม segment 
ใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่ำวไวด้ว้ย) 
            
            
            
            
            
            
             

ข้อมูลเก่ียวกบังบกำรเงิน 

วนัทีส่ิน้สุดรอบระยะเวลำบญัช ี
 

 

นโยบำยกำรน ำส่งงบกำรเงนิ 
 

 

ส ำนักงำนตรวจสอบบญัช ี 
 

 

ผูส้อบบญัช ี
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สรปุข้อมูลแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน: ใหแ้สดงขอ้มูลตำมงบกำรเงนิรวม โดยใหแ้สดงเฉพำะตัวเลข
และอตัรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคญั ๆ เท่ำนัน้ และในกรณีที่ผู้ยื่นค ำขอ อยู่ในอุตสำหกรรมที่มอีตัรำส่วนเฉพำะของ
อุตสำหกรรมนัน้ เช่น อตัรำกำรเขำ้พกัเฉลีย่ (ส ำหรบัธุรกจิโรงแรม) เป็นตน้ ใหแ้สดงอตัรำส่วนดงักล่ำวเพิม่เตมิดว้ย 

ข้อมูล ไตรมำส ........ ปี .............. ปี ............ ปี ............. 

สินทรพัยร์วม      

หน้ีสินรวม     

ส่วนของผู้ถอืหุ้น     

รำยได้รวม     

ต้นทุน     

ก ำไรสุทธิ     

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น( EPS)     

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E ratio)     

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์(ROA)     

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)     

ระบุช่ืออตัรำส่วนเฉพำะของอตุสำหกรรม เช่น อตัรำ
กำรเข้ำพกัเฉล่ีย (ส ำหรบัธรุกิจโรงแรม) เป็นต้น 

    

หมำยเหตุ: TDX จะพจิำรณำจำกงบกำรเงนิล่ำสุดทีไ่ดร้บักำรรบัรองแล้วเป็นหลกั พรอ้มกบัหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิที่ผูส้อบบญัชไีด้แสดง
ควำมเหน็ต่องบกำรเงนิดงักล่ำว (ถ้ำม)ี อย่ำงไรกด็ ีหำกผูย้ื่นค ำขอมผีลกำรด ำเนินงำนยอ้นหลงัถึง 3 (สำม) ปี ผูย้ื่นค ำขอสำมำรถระบุข้อมูล
ดงักล่ำวเพื่อใชป้ระกอบกำรพจิำรณำคุณสมบตัขิองผูย้ื่นค ำขอเพิม่เตมิได ้  
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