แบบคำขอเป็ นผู้ดแู ลสภำพคล่อง – สำหรับนิ ติบุคคล
(MARKET MAKER SUBSCRIPTION FORM – FOR JURISTIC PERSON)
ทำที่ บริษทั ศูนย์ซ้อื ขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ไทย จำกัด
วันที่
เรียน บริษทั ศูนย์ซ้อื ขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ไทย จำกัด
ข้ำพเจ้ำ บริษทั ...........................................................................................................(“ข้ำพเจ้ำ”)
โดย ........................................................................... ตำแหน่ง ..................................... .........................
และ ...........................................................................ตำแหน่ง ...................................... .........................
ซึง่ เป็ นผูม้ อี ำนำจดำเนินกำรแทน สำนักงำนตัง้ อยู่ท.่ี ...................................................................................
................................................................................................................................................................
มีควำมประสงค์ท่จี ะสมัครเป็ นผู้ดูแลสภำพคล่องในศูนย์ซ้ือขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ั ลของ บริษัท ศูนย์ซ้ือขำย
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ไทย จำกัด (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “TDX”) สำหรับโทเคนดิจทิ ลั ดังต่อไปนี้
☐ โทเคนดิจทิ ลั ทุกประเภททีม่ กี ำรซื้อขำยในศูนย์ซ้อื ขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ของ TDX
☐ โทเคนดิจทิ ลั ได้แก่ .........................................................................................
ในช่วงตัง้ แต่วนั ที…
่ ………………...….........……......ถึงวันที.่ ..................................................................
ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นผูด้ แู ลสภำพคล่องในศูนย์ซ้อื ขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ของ TDX นัน้ ข้ำพเจ้ำตกลง
ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมรำยละเอียดกำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นผูด้ แู ลสภำพคล่อง และตกลงให้กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
และผลตอบแทนเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ใ นเอกสำรแนบท้ำย
ทัง้ นี้ ข้ำพเจ้ำขอให้กำรรับรอง ตกลง และยอมรับข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ดังนี้
1.

ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีควำมพร้อมในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่เป็ น
ผูด้ ูแลสภำพคล่องในศูนย์ซ้อื ขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ของ TDX ตำมหลักเกณฑ์กำรจัดให้มผี ดู้ แู ลสภำพ
คล่อง (Market Making Rules) ของ TDX

2.

ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงว่ำ ข้ำพเจ้ำมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ทวไปที
ั่
่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อ
ขำยโทเคนดิจ ทิ ลั (Trading Rules) และตกลงผูก พัน ตำมข้อ ตกลงและเงื่อ นไขกำรใช้บ ริก ำร
(User Agreement / Terms of Service) ของ TDX
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3.

ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ TDX หรือข้ำพเจ้ำอำจบอกเลิก ข้อตกลงตำมแบบคำขอนี้ได้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
โดยกำรบอกกล่ำวให้แก่อกี ฝ่ ำยหนึ่งทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 (สำมสิบ)
วัน

4.

ในกรณีทข่ี ำ้ พเจ้ำไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อกำหนด และเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องทีไ่ ด้กำหนดไว้ในแบบ
คำขอนี้ อันก่อให้เกิด หรืออำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยใด ๆ แก่ระบบงำนของ TDX ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จำกัดเฉพำะระบบกำรซื้อขำยของศูนย์ซ้อื ขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ของ TDX ตลอดจนอำจส่งผล
กระทบต่อสภำพกำรซื้อขำยโดยรวม ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมให้ TDX ดำเนินกำรใด ๆ หรือสังให้
่
ข้ำ พเจ้ำ ดำเนิน กำรใด ๆ เพื่อ ป้ อ งกัน หรือ แก้ไ ขผลกระทบจำกควำมเสีย หำยดัง กล่ำ วนั น้ ได้
โดยข้ำพเจ้ำตกลงจะดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตำมคำสังของ
่
TDX ในทันที รวมถึงให้
TDX มีสทิ ธิเพิกถอนกำรอนุญำตให้ขำ้ พเจ้ำทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูด้ แู ลสภำพคล่องในศูนย์ซ้อื ขำยสินทรัพย์
ดิจทิ ลั ของ TDX ได้ ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่ำข้อตกลงตำมแบบคำขอนี้สน้ิ สุดลงทันทีนับแต่วนั ที่ TDX มีคำสัง่
ดังกล่ำว โดยข้ำพเจ้ำตกลงจะชำระหนี้ใด ๆ ทีม่ ตี ่อ TDX ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วัน นับแต่วนั ที่ TDX
มีคำสังดั
่ งกล่ำว และข้ำพเจ้ำตกลงจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำก TDX ไม่ว่ำกรณีใด ๆ และ
หำกเกิดควำมเสียหำยใด ๆ ขึ้นกับ TDX ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมรับผิดชอบต่อ TDX ในควำม
เสียหำยดังกล่ำวทุกประกำร

5.

ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำ TDX อำจแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงข้อตกลงใด ๆ ในแบบคำขอนี้ได้โดยไม่ถอื ว่ำ
เป็ นกำรกระทำผิดข้อตกลงแต่อย่ำงใด และให้ถอื ว่ำข้อตกลงทีแ่ ก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวเป็ น
ส่ว นหนึ่ งของแบบคำขอนี้ แ ละแทนข้อ ตกลงเดิม ที่มีกำรแก้ ไขหรือเปลี่ย นแปลงนั บ แต่ว นั ที่ท ำ
ข้อตกลงนัน้ ส่วนข้อตกลงอื่นของแบบคำขอทีไ่ ม่มกี ำรแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงให้ยงั คงมีผลใช้บงั คับ
ตำมเดิมทุกประกำร

6.

ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำ ในกรณีท่ขี ้อควำมส่วนใดส่วนหนึ่งของแบบคำขอนี้ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลใช้
บังคับตำมกฎหมำย ข้อควำมที่ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มผี ลใช้บงั คับตำมกฎหมำยนัน้ จะไม่กระทบกับ
ข้อควำมอื่น ๆ ทีก่ ำหนดไว้ในแบบคำขอนี้

7.

ในกรณีท่ขี ้ำพเจ้ำ ประสงค์จะปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรดูแลสภำพคล่องต่อไปภำยหลังสิ้นสุดระยะเวลำ
ตำมทีร่ ะบุไว้ในแบบคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำตกลงจะยื่นหนังสือเพื่อขอขยำยระยะเวลำในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ดังกล่ำวต่อ TDX ก่อนวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในแบบคำขอนี้ล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 30 (สำมสิบ) วัน โดย TDX จะพิจำรณำและแจ้งผลกำรขอขยำยระยะเวลำดังกล่ำวให้
ข้ำพเจ้ำทรำบภำยใน 15 (สิบห้ำ) วัน นับแต่วนั ที่ TDX ได้รบั หนังสือดังกล่ำวพร้อมเอกสำรประกอบที่
ครบถ้วน (ถ้ำมี) จำกข้ำพเจ้ำ

8.

TDX และข้ำพเจ้ำตกลงให้เอกสำรแนบท้ำยแบบคำขอนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบคำขอ ในกรณี ท่ี
ข้อควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยขัดหรือแย้งกับข้อควำมในแบบคำขอนี้ ให้ถอื บังคับตำมแบบคำขอ
และในกรณีทข่ี อ้ ควำมในเอกสำรแนบท้ำยแบบคำขอขัดหรือแย้งกันเอง ข้ำพเจ้ำตกลงปฏิบตั ติ ำม
คำวินิจฉัยของ TDX และให้ถือว่ำคำวินิจฉัยดังกล่ำวเป็ นทีส่ ุด
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ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ หำกข้ำพเจ้ำได้รบั อนุ ญำตให้เป็ นผูด้ ูแลสภำพคล่องในศูนย์ซ้อื ขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ของ
TDX แล้ว ข้ำพเจ้ำจะปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อส่งเสริมสภำพคล่องของกำรซื้อขำยโทเคน
ดิจทิ ลั ในศูนย์ซ้อื ขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ของ TDX และตกลงทีจ่ ะนำส่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเป็ นผูด้ แู ลสภำพ
คล่ องตำมที่ TDX หรือหน่ ว ยงำนกำกับ ดูแ ลที่เ กี่ย วข้องร้องขอ และข้ำ พเจ้ำ ขอรับ รองว่ ำ จะปฏิบตั ิตำม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแบบคำขอฉบับนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ของ TDX ทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุน และประกำศสำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ หนังสือเวียน หรือคำสังของ
่
TDX ทีม่ ผี ลบังคับใช้ในปั จจุบนั
และทีอ่ ำจมีกำรแก้ไข เปลีย่ นแปลง หรือกำหนดเพิม่ เติมในอนำคตอย่ำงเคร่งครัด

(ลงชื่อ) ..................................................... ผูม้ อี ำนำจดำเนินกำรแทน
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

( ................................................... )

(ลงชื่อ) .................................................... ผูม้ อี ำนำจดำเนินกำรแทน
( ................................................... )
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เอกสำรแนบท้ำย 1
กำรปฏิ บตั ิ งำนเป็ นผู้ดแู ลสภำพคล่อง
กำรปฏิ บตั ิ งำนเป็ นผู้ดแู ลสภำพคล่อง
ข้ำพเจ้ำตกลงจะปฏิบตั งิ ำนเป็ นผูด้ ูแลสภำพคล่อง โดยจะทำกำรเสนอซื้อและเสนอขำยโทเคนดิจทิ ลั
ตำมประเภทกำรดูแลสภำพคล่องที่กำหนดในช่วงเวลำซื้อขำยที่ ศูน ย์ซื้อขำยสิน ทรัพ ย์ดจิ ทิ ลั ของ TDX
เปิ ดทำกำร เพื่อให้มรี ำคำปรำกฏในระบบกำรซื้อขำยของศูนย์ซ้อื ขำยสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ของ TDX
ทัง้ นี้ ข้ำ พเจ้ำ มีส ิทธิท่ีจ ะไม่ ปฏิบตั ิงำนในวัน ทำกำรซื้อขำยบำงวัน หรือบำงช่ วงเวลำได้ เ มื่อได้รบั
อนุญำตจำก TDX
(กรุณำทำเครื่องหมำย ☒ ในประเภทกำรดูแลสภำพคล่องทีต่ อ้ งกำร และกรอกข้อมูลเฉพำะส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง)
ประเภทกำรดูแลสภำพคล่อง
☐ กำรดูแลสภำพคล่องประเภทปฏิบตั งิ ำนอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Basis)
☐ กำรดูแลสภำพคล่องประเภทปฏิบตั งิ ำนเมื่อมีกำรร้องขอ (Response to Quote Request)
☐ อื่น ๆ โปรดระบุ ...........................................................................................................
ข้ำ พเจ้ำ ตกลงจะทำกำรเสนอซื้อและเสนอขำยโทเคนดิจิทัล ตลอดเวลำในช่ ว งเวลำซื้อขำยตำม
ประเภทกำรดูแลสภำพคล่องดังทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น โดยมีรำยละเอียดของโทเคนดิจทิ ลั ทีข่ ำ้ พเจ้ำตกลงจะปฏิบตั ิ
หน้ำที่ และเงือ่ นไขกำรเสนอซื้อขำย และผลตอบแทนจำกกำรปฏิบตั งิ ำน ดังนี้
โทเคนดิ จิทลั
•

เอกสำรแนบท้ำย 1: กำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นผูด้ แู ลสภำพคล่อง

เงื่อนไข และผลตอบแทนจำกกำรปฏิ บตั ิ งำน
รำยละเอียดเป็ นไปตำมข้อตกลงทำงธุรกิจตำมที่
TDX จะตกลงร่วมกับผูด้ แู ลสภำพคล่องต่อไป
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เอกสำรแนบท้ำย 2
กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ งำนและผลตอบแทน

- รำยละเอียดเป็ นไปตำมทีจ่ ะมีกำรตกลงร่วมกันต่อไป -

เอกสำรแนบท้ำย 2: กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนและผลตอบแทน
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