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แบบแจ้งความประสงคใ์นการออกและ/หรือน าสินทรพัยดิ์จิทลั 
มาจดทะเบียนซ้ือขายใน TDX Exchange 

(APPLICATION FORM FOR DIGITAL ASSET ISSUANCE AND/OR LISTING ON THE TDX EXCHANGE) 
 

ท าที ่บรษิทั ศูนยซ์ื้อขายสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ากดั 
วนัที ่................. เดอืน .............................. พ.ศ. .................. 

 

เรยีน  กรรมการผูม้อี านาจ   

บรษิทั ศูนยซ์ื้อขายสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ากดั 

สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1. เอกสารประกอบการยื่นค าขอ 
 2. ขอ้ก าหนดส าหรบัการใชบ้รกิารของ TDX 

  
ขา้พเจา้ บรษิทั                 (“ผู้ยื่นค าขอ”) 

มีความประสงค์ขอออกสินทรพัย์ดิจิทลับนระบบงานของ TDX และ/หรอืน าสินทรพัย์ดิจิทลัที่ได้ออกโดย 
ผู้ยื่นค าขอมาจดทะเบยีนเพื่อท าการซื้อขายบน TDX Exchange โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

รายละเอียดสินทรพัยดิ์จิทลั 

1. ชื่อสนิทรพัยด์จิทิลั  (ไทย)           

(องักฤษ)           

2. ตวัย่อ    ชื่อหน่วยนับ       

3. จ านวนทีอ่อกทัง้หมด            

4. จ านวนทีห่มุนเวยีนในระบบ ในระยะเริม่แรก        

5. จ านวนทีป่ระสงคจ์ะน ามาจดทะเบยีนเพื่อท าการซื้อขายบน TDX Exchange      

6. ราคาทีเ่สนอขาย           

7. ประเภทของสนิทรพัยด์จิทิลั  

☐ โทเคนดจิทิลั ประเภทก าหนดสทิธขิองบุคคลในการเขา้ร่วมการลงทุนในโครงการหรอืกจิการทีอ่า้งองิ 

☐ โทเคนดจิทิลั ประเภทก าหนดสทิธใินการไดม้าซึง่สนิคา้หรอืบรกิารหรอืสทิธอิื่นใดทีเ่ฉพาะเจาะจง  

☐ 
โทเคนดจิทิลั ประเภทก าหนดสทิธใินการไดม้าซึ่งสนิค้าหรอืบรกิารหรอืสทิธอิื่นใดที่เฉพาะเจาะจงที่
พรอ้มใหใ้ชป้ระโยชน์ไดท้นัทตีัง้แต่วนัทีเ่สนอขายโทเคนดจิทิลัครัง้แรก 

☐ สนิทรพัยด์จิทิลัประเภทอื่น โปรดระบุ        
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8. วตัถุประสงคข์องสนิทรพัยด์จิทิลัโดยสรุป       
            
            
             

9. รายละเอยีดโดยสรปุเกีย่วกบัโครงการอา้งองิ       
            
            
             

10. การมอบหมายผูใ้หบ้รกิารบนระบบงานของ TDX 

10.1 กรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่มีการมอบหมายหน้าที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ออกสินทรพัย์ดิจิทัล (Issuer) 
ภายใต้ข้อตกลงส าหรับผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลให้ผู้ให้บริการบนระบบงานของ TDX เป็น
ผูด้ าเนินการแทน ผู้ออกสินทรพัยดิ์จิทลั (Issuer) จะตอ้งขอเขา้ร่วมใชง้านระบบงานของ TDX และ
ผกูพนัตามข้อตกลงการเข้าร่วมใช้งาน 

10.2  กรณีทีผู่้ยื่นค าขอมกีารมอบหมายหน้าทีส่ว่นใดสว่นหนึ่งของผู้ออกสินทรพัยดิ์จิทลั (Issuer) ภายใต้
ข้อตกลงส าหรบัผู้ออกสินทรพัยดิ์จิทลัใหแ้ก่ผู้ให้บริการบนระบบงานของ TDX ขอใหร้ะบุรายชื่อ
ของผู้ให้บริการบนระบบงานของ TDX ในตารางดา้นล่างนี้ 

ผู้ให้บริการออกสินทรพัยดิ์จิทลั  
(Asset Tokenizer) และ/หรือ 
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั (ICO Portal) 

 

ผู้ให้บริการหลงัการออกสินทรพัย์
ดิจิทลั (Post Issuance Service 
Provider) 

 

ผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรพัยดิ์จิทลั 
(DA Custodial Wallet Provider) 

 

ผู้ให้บริการอ่ืน ๆ  

 

หมายเหต ุกรณีผูย้ื่นค าขอมกีารมอบหมายหน้าทีเ่พิม่เตมิ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงผูใ้หบ้รกิารดงัทีร่ะบุไวข้า้งตน้
ในภายหลงั ผูย้ื่นค าขอจะตอ้งแจง้ให ้TDX ทราบล่วงหน้า ถงึการมอบหมายหน้าทีเ่พิม่เตมิหรอืการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว ตามรปูแบบและวธิกีารที ่TDX ก าหนด 
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11. การแจง้ความประสงคข์อใชบ้รกิารของ TDX  

ผู้ยื่นค าขอมคีวามประสงค์ทีจ่ะใช้บริการของ TDX และตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามข้อก าหนดส าหรบัการ
ใช้บริการของ TDX ตามทีไ่ด้ก าหนดไวส้ าหรบับริการของ TDX แต่ละประเภท (ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตาม
สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 2.) ดงัต่อไปนี้  

บริการของ TDX ข้อก าหนดส าหรบัการใช้บริการของ TDX 

☐ TDX Exchange : โดยผู้ยื่นค าขอตกลงใหแ้บบ
แจง้ความประสงคฉ์บบันี้เป็นการยื่นค าขอจด
ทะเบยีนสินทรพัยดิ์จิทลัเพื่อน ามาซื้อขายบน TDX 
Exchange 

ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับการจดทะเบียน
สนิทรพัยด์จิทิลักบั TDX Exchange 

☐ 
 
 
 

TDX Wallet : โดยผูย้ื่นค าขอตกลงให ้TDX 
ด าเนินการเกบ็รกัษาสินทรพัยดิ์จิทลัเมื่อ TDX 
พจิารณารบัสินทรพัยดิ์จิทลัของผู้ยื่นค าขอเป็น 
โทเคนดจิทิลัจดทะเบยีนใน TDX Exchange 

ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรบัการใช้บริการ TDX 
Wallet 

12. ค ารบัรองของผูย้ื่นค าขอ 

ผู้ยื่นค าขอได้อ่านและเขา้ใจรายละเอยีดและเงื่อนไขที่ระบุในขอ้ก าหนดทัว่ไปส าหรบัผู้ออกสนิทรพัย์
ดิจิทลั (Common Terms for Issuer) (“ข้อก าหนดทัว่ไปฯ”) รวมถึงข้อก าหนดเฉพาะส าหรบัการจดทะเบยีน
สินทรัพย์ดิจิทัลกับ  TDX Exchange และ/หรือข้อก าหนดเฉพาะส าหรับการใช้บริการ TDX Wallet 
(“ข้อก าหนดส าหรบัการใช้บริการของ TDX”) ตามที่ผู้ยื่นค าขอได้แสดงความประสงค์ขอใชบ้รกิารตามที่
ระบุในแบบแจ้งความประสงค์ฉบบันี้แลว้ และตกลงที ่จะผูกพนัตามรายละเอยีดและเงื่อนไขทีร่ะบุใน
ข้อก าหนดทัว่ไปฯ และข้อก าหนดส าหรบัการใช้บริการของ TDX ดงักล่าว ผู้ยื่นค าขอจงึขอใหค้ ารบัรองต่อ 
TDX ดงันี้ 

12.1 ผู้ยื่นค าขอขอรบัรองว่า สินทรพัยดิ์จิทลัทีป่ระสงคจ์ะน ามาออกบนระบบงานของ TDX และ/หรอื
ประสงคท์ีจ่ะน ามาจดทะเบยีนเพื่อท าการซื้อขายบน TDX Exchange นัน้ มคุีณสมบตัคิรบถว้นและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามที ่TDX ก าหนด และผูย้ื่นค าขอสามารถออกสินทรพัยดิ์จิทลัดงักล่าวไดโ้ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย  

12.2 กรณีทีผู่้ยื่นค าขอไดแ้จง้ความประสงคข์อใชบ้ริการของ TDX ตามทีร่ะบุในขอ้ 10 ผู้ยื่นค าขอรบัรองว่า
ผู้ยื่นค าขอและสินทรพัยดิ์จิทลันัน้มคุีณสมบตัติามทีก่ าหนดในข้อก าหนดส าหรบัการใช้บริการ
ของ TDX แลว้แต่กรณี ทัง้นี้ ตามประเภทของบรกิารทีผู่้ยื่นค าขอไดแ้จง้ความประสงคไ์วข้า้งตน้ 

12.3 ผู้ยื่นค าขอรบัทราบและตกลงว่า TDX จะพจิารณาค าขอตามแบบแจ้งความประสงค์ฉบบันี้ต่อเมื่อ
ผู้ยื่นค าขอได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในฐานะผู้ออกสินทรพัย์ดิจิทัล (Issuer Qualification 
Assessment) ตามที ่TDX ก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ และในกรณีทีผู่้ยื่นค าขอไดแ้จง้ความประสงค์ในการ
น าสนิทรพัย์ดจิทิลัมาจดทะเบยีนเพื่อท าการซื้อขายบน TDX Exchange ผู้ยื่นค าขอรบัทราบและ
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ตกลงว่า TDX อาจพจิารณารบัสินทรพัยดิ์จิทลัของผู้ยื่นค าขอเขา้มาจดทะเบยีนเพื่อท าการซื้อขาย
บน TDX Exchange หรอืไม่กไ็ด ้โดยใหถ้อืว่าค าวนิิจฉัยของ TDX เป็นทีสุ่ด และผู้ยื่นค าขอจะไม่ใช้
สทิธิเรียกร้องค่าเสยีหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก TDX อนัเนื่องมาจากการที่ TDX ไม่รบัสนิทรพัย์
ดจิทิลัของผู้ยื่นค าขอเขา้มาจดทะเบยีนเพื่อท าการซื้อขายบน TDX Exchange 

12.4 ผู้ยื่นค าขอขอรบัรองว่า บรรดาขอ้มลูต่าง ๆ และเอกสารประกอบส าหรบัการยื่นค าขอตามทีผู่้ยื่นค าขอ
ไดใ้หไ้วก้บั TDX ดงัมรีายการทีป่รากฏในภาคผนวกตามทีแ่นบทา้ยนี้ (สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1.) เป็นขอ้มลู
ทีถู่กต้อง ครบถว้น เป็นความจรงิ และไม่มขีอ้ความทีจ่ะท าให ้TDX ส าคญัผดิแต่ประการใด  

อนึ่ง เพื่อเป็นหลกัฐานและเพื่อเป็นการยนืยนัเจตนาของผู้ยื่นค าขอที่จะผูกพนัตามรายละเอยีดและ
เงื่อนไขที่ระบุในแบบแจ้งความประสงค์ฉบบันี้ ผู้มอี านาจกระท าการแทนผู้ยื่นค าขอ จงึไดล้งลายมอืชื่อและ
ประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี ไวข้า้งทา้ยนี้ 

 

 
บรษิทั       

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

                (........................................................)                 (........................................................) 
                           (ผูม้อี านาจลงนาม)                                          (ผูม้อี านาจลงนาม)  
 

ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี) 
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เอกสารประกอบการย่ืนค าขอ 

ผู้ยื่นค าขอไดแ้นบขอ้มลูประกอบการพจิารณา ดงันี้ (โปรดท ำเครือ่งหมำย ☒) 

เอกสารประกอบทัว่ไป 

☐ เอกสารแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัสนิทรพัยด์จิทิลั 

☐ หนังสอืรบัรองการเป็นผูใ้หบ้รกิารกบัผูอ้อกสนิทรพัยด์จิทิลั (Issuer) 
หมายเหต:ุ โปรดใชแ้บบฟอรม์ ตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 3 ของขอ้ก าหนดทัว่ไปฯ 

☐ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายโทเคนดจิทิลัทีน่ าสง่ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. 

☐ หนังสอืชีช้วนทีน่ าสง่ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. 

☐ เอกสารรบัรองว่าชุดรหสั (source code) ในสญัญาอจัฉรยิะ (smart contract) หรอืกลไกอื่นทีน่ ามาใช้
ทดแทนสญัญาอจัฉรยิะ (smart contract) (ถ้าม)ี มรีายละเอยีดตรงกบัขอ้มูลในร่างหนังสอืชี้ชวนซึ่ง
ออกโดยผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลั (ICO Portal) 

เอกสารประกอบส าหรบัการขอใช้บริการของ TDX  
บรกิารศูนยซ์ื้อขายสนิทรพัยด์จิทิลั (TDX Exchange) 

☐ ส าเนาแบบค าขออนุญาตเสนอขายโทเคนดจิทิลัต่อประชาชน (แบบ 17-1)  
(ฉบบัทีน่ าสง่ส านักงาน ก.ล.ต.) 

☐ ส าเนาหนังสอืรบัทราบภาระหน้าทีภ่ายหลงัการเสนอขายโทเคนดจิทิลั (ฉบบัทีน่ าสง่ส านักงาน ก.ล.ต.) 

☐ ส าเนาหนังสอืรบัรองการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลั  
(ฉบบัทีน่ าสง่ส านักงาน ก.ล.ต.) 

☐ ส าเนาแบบรายงานผลการเสนอขายโทเคนดจิทิลั (ฉบบัทีน่ าสง่ส านักงาน ก.ล.ต.) 

☐ ส าเนาหนังสอืรบัรองประวตัิกรรมการ ผู ้บรหิาร หรอืผู ้มอี านาจควบคุมกจิการของผูข้ออนุญาต
เสนอขายโทเคนดจิทิลั (ฉบบัทีน่ าสง่ส านักงาน ก.ล.ต.)  

 

สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1. 


