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แบบค ำขอเป็นผู้ดแูลสภำพคล่อง – ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 
(MARKET MAKER SUBSCRIPTION FORM – FOR NATURAL PERSON) 

 
 ท ำที ่บรษิทั ศูนยซ์ื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ำกดั 

วนัที ่      
 

เรยีน  บรษิทั ศูนยซ์ื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ำกดั  
  

ขำ้พเจำ้ นำย / นำง / นำงสำว ..................................................................................  (“ข้ำพเจ้ำ”)  

บตัรประจ ำตวัประชำชน / หนังสอืเดนิทำง / ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที.่........................................................ 

อยู่ที.่..................................................................................................................... ................................. 

................................................................................................................................................................  

มีควำมประสงค์ที่จะสมคัรเป็นผู้ดูแลสภำพคล่องในศูนย์ซื้อขำยสนิทรพัย์ดจิทิลัของ  บริษัท ศูนย์ซื้อขำย

สนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ำกดั (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่ำ “TDX”) ส ำหรบัโทเคนดจิทิลัดงัต่อไปนี้  

☐ โทเคนดจิทิลัทุกประเภททีม่กีำรซื้อขำยในศูนยซ์ื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลัของ TDX  

☐ โทเคนดจิทิลั ไดแ้ก่ ......................................................................................... 

ในช่วงตัง้แต่วนัที…่………………...….........……ถงึวนัที.่.......................................................................... 

 
 ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นผูด้แูลสภำพคล่องในศูนยซ์ื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลัของ TDX นัน้ ขำ้พเจำ้ตกลง
ทีจ่ะปฏบิตัติำมรำยละเอยีดกำรปฏบิตังิำนเป็นผูด้แูลสภำพคล่อง และตกลงใหก้ำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน
และผลตอบแทนเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรแนบท้ำย  

ทัง้นี้ ขำ้พเจ้ำขอให้กำรรบัรอง ตกลง และยอมรบัขอ้ตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏบิตัิหน้ำที่ 
ดงันี้  

1. ข้ำพเจ้ำรบัรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนและมคีวำมพร้อมในกำรปฏบิตัิหน้ำที่เป็น
ผูดู้แลสภำพคล่องในศูนยซ์ื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลัของ TDX ตำมหลกัเกณฑก์ำรจดัใหม้ผีูด้แูลสภำพ
คล่อง (Market Making Rules) ของ TDX  

2. ขำ้พเจ้ำรบัทรำบและตกลงว่ำ ขำ้พเจ้ำมหีน้ำที่ปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์ทัว่ไปที่เกี่ยวขอ้งกบักำรซื้อ
ขำยโทเคนดจิทิลั (Trading Rules) และตกลงผูกพนัตำมขอ้ตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บรกิำร 
(User Agreement / Terms of Service) ของ TDX 

3. ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ TDX หรอืขำ้พเจำ้อำจบอกเลกิขอ้ตกลงตำมแบบค ำขอนี้ไดไ้ม่ว่ำกรณีใด ๆ 
โดยกำรบอกกล่ำวให้แก่อกีฝ่ำยหนึ่งทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 (สำมสบิ) 
วนั 
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4. ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด และเงื่อนไขทีเ่กี่ยวขอ้งทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นแบบ
ค ำขอนี้ อนัก่อให้เกดิ หรอือำจก่อให้เกดิควำมเสยีหำยใด ๆ แก่ระบบงำนของ TDX ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จ ำกดัเฉพำะระบบกำรซื้อขำยของศูนยซ์ื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลัของ TDX ตลอดจนอำจส่งผล
กระทบต่อสภำพกำรซื้อขำยโดยรวม ขำ้พเจ้ำตกลงและยนิยอมให้ TDX ด ำเนินกำรใด ๆ หรอืสัง่ให้
ข้ำพเจ้ำด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อป้องกนัหรือแก้ไขผลกระทบจำกควำมเสยีหำยดงักล่ำวนัน้ได้ 
โดยขำ้พเจ้ำตกลงจะด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตำมค ำสัง่ของ TDX ในทนัท ีรวมถึงให้ 
TDX มสีทิธเิพกิถอนกำรอนุญำตใหข้ำ้พเจำ้ท ำหน้ำทีเ่ป็นผูด้แูลสภำพคล่องในศูนยซ์ื้อขำยสนิทรพัย์
ดจิทิลัของ TDX ได ้ทัง้นี้ ใหถ้อืว่ำขอ้ตกลงตำมแบบค ำขอนี้สิน้สุดลงทนัทนีับแต่วนัที ่TDX มคี ำสัง่
ดงักล่ำว โดยขำ้พเจำ้ตกลงจะช ำระหนี้ใด ๆ ทีม่ตี่อ TDX ภำยใน 15 (สบิหำ้) วนั นับแต่วนัที ่TDX 
มคี ำสัง่ดงักล่ำว และขำ้พเจำ้ตกลงจะไม่เรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใด ๆ จำก TDX ไม่ว่ำกรณีใด ๆ และ
หำกเกดิควำมเสยีหำยใด ๆ ขึ้นกบั TDX ขำ้พเจ้ำตกลงและยนิยอมรบัผดิชอบต่อ TDX ในควำม
เสยีหำยดงักล่ำวทุกประกำร  

5. ขำ้พเจำ้ยอมรบัว่ำ TDX อำจแก้ไขหรอืเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงใด ๆ ในแบบค ำขอนี้ได้โดยไม่ถอืว่ำ
เป็นกำรกระท ำผดิขอ้ตกลงแต่อย่ำงใด และใหถ้อืว่ำขอ้ตกลงทีแ่ก้ไขหรอืเปลีย่นแปลงดงักล่ำวเป็น
ส่วนหนึ่งของแบบค ำขอนี้และแทนข้อตกลงเดิมที่มีกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนับแต่วนัที่ท ำ
ขอ้ตกลงนัน้ สว่นขอ้ตกลงอื่นของแบบค ำขอทีไ่ม่มกีำรแก้ไขหรอืเปลีย่นแปลงใหย้งัคงมผีลใชบ้งัคบั
ตำมเดมิทุกประกำร 

6. ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำ ในกรณีที่ข้อควำมส่วนใดส่วนหนึ่งของแบบค ำขอนี้ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลใช้
บงัคบัตำมกฎหมำย ขอ้ควำมที่ไม่สมบูรณ์ หรอืไม่มผีลใช้บงัคบัตำมกฎหมำยนัน้ จะไม่กระทบกบั
ขอ้ควำมอื่น ๆ ทีก่ ำหนดไวใ้นแบบค ำขอนี้ 

7. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำประสงค์จะปฏบิตัิหน้ำที่ในกำรดูแลสภำพคล่องต่อไปภำยหลงัสิ้นสุดระยะเวลำ
ตำมทีร่ะบุไวใ้นแบบค ำขอนี้ ขำ้พเจำ้ตกลงจะยื่นหนังสอืเพื่อขอขยำยระยะเวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำที่
ดงักล่ำวต่อ TDX ก่อนวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรปฏบิตัหิน้ำที่ตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแบบค ำขอนี้ล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 30 (สำมสบิ) วนั โดย TDX จะพจิำรณำและแจ้งผลกำรขอขยำยระยะเวลำดงักล่ำวให้
ขำ้พเจำ้ทรำบภำยใน 15 (สบิหำ้) วนั นับแต่วนัที ่TDX ไดร้บัหนังสอืดงักล่ำวพรอ้มเอกสำรประกอบที่
ครบถว้น (ถำ้ม)ี จำกขำ้พเจำ้  

8. TDX และข้ำพเจ้ำตกลงให้เอกสำรแนบท้ำยแบบค ำขอนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบค ำขอ ในกรณีที่
ขอ้ควำมใดในเอกสำรแนบทำ้ยขดัหรอืแยง้กบัขอ้ควำมในแบบค ำขอนี้ ใหถ้อืบงัคบัตำมแบบค ำขอ 
และในกรณีทีข่อ้ควำมในเอกสำรแนบท้ำยแบบค ำขอขดัหรอืแย้งกนัเอง ขำ้พเจ้ำตกลงปฏบิตัติำม
ค ำวนิิจฉัยของ TDX และให้ถือว่ำค ำวนิิจฉยัดงักล่ำวเป็นทีสุ่ด 
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ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ หำกขำ้พเจำ้ไดร้บัอนุญำตให้เป็นผูดู้แลสภำพคล่องในศูนยซ์ื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลัของ 
TDX แล้ว ขำ้พเจ้ำจะปฏบิตัิหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อส่งเสรมิสภำพคล่องของกำรซื้อขำยโทเคน
ดจิทิลัในศูนยซ์ื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลัของ TDX และตกลงทีจ่ะน ำสง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นผูด้แูลสภำพ
คล่องตำมที่ TDX หรือหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องร้องขอ และข้ำพเจ้ำขอรบัรองว่ำจะปฏิบตัิตำม
ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของแบบค ำขอฉบบันี้ และ/หรอืหลกัเกณฑข์อง TDX ทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้ก ำหนด หลกัเกณฑ ์หนังสอืเวยีน หรอืค ำสัง่ของ TDX ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปัจจบุนั
และทีอ่ำจมกีำรแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคตอย่ำงเคร่งครดั 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... ผูส้มคัรเป็นผูด้แูลสภำพคล่อง 
     
      ( ................................................... ) 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสำรแนบทำ้ย 1: กำรปฏบิตังิำนเป็นผูด้แูลสภำพคล่อง หน้ำ 1 จำก 1 

เอกสำรแนบท้ำย 1 
กำรปฏิบติังำนเป็นผู้ดแูลสภำพคล่อง 

 

 

 

 
กำรปฏิบติังำนเป็นผู้ดแูลสภำพคล่อง 
 

 ขำ้พเจำ้ตกลงจะปฏบิตังิำนเป็นผูดู้แลสภำพคล่อง โดยจะท ำกำรเสนอซื้อและเสนอขำยโทเคนดจิทิลั 
ตำมประเภทกำรดูแลสภำพคล่องที่ก ำหนดในช่วงเวลำซื้อขำยที่ศูนยซ์ื้อขำยสนิทรพัย์ดจิทิลัของ TDX 
เปิดท ำกำร เพื่อใหม้รีำคำปรำกฏในระบบกำรซื้อขำยของศูนยซ์ื้อขำยสนิทรพัยด์จิทิลัของ TDX  

ทัง้นี้  ข้ำพเจ้ำมีสิทธิที่จะไม่ปฏิบตัิงำนในวนัท ำกำรซื้อขำยบำงวนัหรือบำงช่วงเวลำได้เมื่อได้รบั
อนุญำตจำก TDX  
 

(กรุณำท ำเครื่องหมำย ☒ ในประเภทกำรดแูลสภำพคล่องทีต่อ้งกำร และกรอกขอ้มลูเฉพำะสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง) 
 

ประเภทกำรดแูลสภำพคล่อง 

☐  กำรดแูลสภำพคล่องประเภทปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Basis) 

☐  กำรดแูลสภำพคล่องประเภทปฏบิตังิำนเมื่อมกีำรรอ้งขอ (Response to Quote Request) 

☐  อื่น ๆ โปรดระบ ุ........................................................................................................... 
 

ข้ำพเจ้ำตกลงจะท ำกำรเสนอซื้อและเสนอขำยโทเคนดิจิทัลตลอดเวลำในช่วงเวลำซื้อขำยตำม
ประเภทกำรดแูลสภำพคล่องดงัทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ โดยมรีำยละเอยีดของโทเคนดจิทิลัทีข่ำ้พเจำ้ตกลงจะปฏบิตัิ
หน้ำที ่และเงือ่นไขกำรเสนอซื้อขำย และผลตอบแทนจำกกำรปฏบิตังิำน ดงันี้ 

 
โทเคนดิจิทลั เงื่อนไข และผลตอบแทนจำกกำรปฏิบติังำน 

• 
รำยละเอยีดเป็นไปตำมขอ้ตกลงทำงธุรกจิตำมที ่
TDX จะตกลงร่วมกบัผูด้แูลสภำพคล่องต่อไป 

 



 

เอกสำรแนบทำ้ย 2: กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนและผลตอบแทน หน้ำ 1 จำก 1 

เอกสำรแนบท้ำย 2 
กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนและผลตอบแทน 

 

 

 

 
 

- รำยละเอยีดเป็นไปตำมทีจ่ะมกีำรตกลงร่วมกนัต่อไป - 


