หนังสือขอเข้าร่วมใช้งานระบบงานของ TDX
(APPLICATION FORM)
เขียนที่ บริษทั ศูนย์ซ้อื ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ไทย จากัด
วันที่ ................. เดือน .............................. พ.ศ. ..................
เรียน

กรรมการผูม้ อี านาจ
บริษทั ศูนย์ซ้อื ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ไทย จากัด

สิง่ ทีแ่ นบมาด้วย 1. เอกสารประกอบสาหรับการขอเข้าร่วมใช้งานระบบงานของ TDX
2. ข้อตกลงทัวไปส
่ าหรับการเข้าร่วมใช้งานระบบงานของ TDX
3. ข้อตกลงเฉพาะสาหรับผูใ้ ห้บริการด้านสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั แต่ละประเภท
(“บริ ษทั ฯ”)

ข้าพเจ้า บริษทั
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่

โดย
ตาแหน่ง
และ
ตาแหน่ง
ผู้มีอานาจกระทาการแทน มีความประสงค์ข อเข้า ร่ ว มใช้งานระบบงานของ TDX ซึ่งประกอบด้ว ยระบบ
พื้นฐานแบบกระจายศูนย์ และบริ การของ TDX ซึ่งบริษทั ศูนย์ซ้อื ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ไทย จากัด (“TDX”)
เป็ นผู้จดั ให้มขี ้นึ โดยบริ ษัทฯ ประสงค์จะเป็ นผู้ให้ บริ การด้านสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามประเภทของผู้ให้บริการ
ดังต่อไปนี้1
ประเภทของผู้ให้บริ การ

ข้อตกลงเฉพาะ
สาหรับผู้ให้บริ การด้านสิ นทรัพย์ดิจิทลั แต่ละประเภท

☐ 1) ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการออกและ/
หรือเสนอขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ดังนี้
☐ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารออกสิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล
(Asset Tokenizer) และ/หรือ
☐ ผู้ใ ห้บ ริก ารระบบเสนอขายโทเคน
ดิจทิ ลั (ICO Portal)

ข้อตกลงเฉพาะสาหรับผูใ้ ห้บริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและ/หรื อ เสนอขายสิ น ทรัพ ย์ ดิ จิ ทั ล (Asset
Tokenizer / ICO Portal)

☐ 2) ผูอ้ อกสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Issuer)

ข้อตกลงเฉพาะสาหรับผูอ้ อกสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Issuer)

ถ้อยคาต่าง ๆ ที่ระบุในหนังสือขอเข้าร่วมใช้งานระบบงานของ TDX ฉบับนี้ ให้มคี วามหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อตกลงทัวไปฯ
่
และ/หรือข้อตกลงเฉพาะฯ (แล้วแต่กรณี)
1
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ประเภทของผู้ให้บริ การ

ข้อตกลงเฉพาะ
สาหรับผู้ให้บริ การด้านสิ นทรัพย์ดิจิทลั แต่ละประเภท

☐ 3) ผู้ให้บริการหลังการออกสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
(Post Issuance Service Provider)

ข้ อ ตกลงเฉพาะส าหรับ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารหลั ง การออก
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Post Issuance Service Provider)

☐ 4) ผู ้ ใ ห้ บ ริก ารกระเป๋ าสิน ทรัพ ย์ ด ิจ ิท ัล
ที ่ ม ีก ารรับ ฝากสิ น ทรัพ ย์ ดิ จิ ทั ล (DA
Custodial Wallet Provider)

ข้อตกลงเฉพาะสาหรับผู้ให้บริการกระเป๋ าสินทรัพย์
ดิจทิ ลั (DA Custodial Wallet Provider)

☐ 5) ผู้ให้บริการศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
(Digital Asset Exchange Operator)

ข้อตกลงเฉพาะสาหรับผูใ้ ห้บริการศูนย์ซ้อื ขาย
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (Digital Asset Exchange Operator)

ทัง้ นี้ บริ ษทั ฯ ได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดและเงือ่ นไขทีก่ าหนดใน (1) ข้อตกลงทัวไปส
่ าหรับการเข้าร่วม
ใช้งานระบบงานของ TDX ตลอดจนเอกสารแนบท้ายที่เกี่ยวข้อง (“ข้อตกลงทั ่วไปฯ”) และ (2) ข้อตกลงเฉพาะ
สาหรับ ผู้ใ ห้บ ริก ารด้า นสิน ทรัพ ย์ด ิจ ิท ลั แต่ล ะประเภท ตามที่บ ริ ษ ัท ฯ ได้แ จ้ง ความประสงค์ไ ว้ก บั TDX
ดัง ที่ร ะบุ ไว้ขา้ งต้น (“ข้อตกลงเฉพาะฯ”) (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่แนบมาด้วย 2 และ 3 ตามลาดับ)
เป็ นอย่างดีแล้ว และเห็นว่ารายละเอียดและเงื่อนไขที่กาหนดในข้อตกลงทั ่วไปฯ และข้อตกลงเฉพาะฯ นัน้
สอดคล้อ งกับ หลัก การในทางปฏิบ ตั ิ และเป็ น ไปตามเจตนาและความประสงค์ข องบริ ษ ัท ฯ ทุก ประการ
บริ ษทั ฯ จึงตกลงปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทั ่วไปฯ และข้อตกลงเฉพาะฯ โดยรับทราบและขอให้คารับรองต่อ TDX
ดังนี้
(1)

บริ ษัทฯ ขอให้การรับรองว่า บริ ษัทฯ เป็ นผู้มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงทั ่วไปฯ
และข้อตกลงเฉพาะฯ และเป็ น ผู้ได้ร บั ความเห็น ชอบและ/หรือ ได้ร บั อนุ ญาต (แล้ว แต่กรณี) หรือ
อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบและ/หรือขอรับการอนุ ญาตทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
(ถ้ามี) จากหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้หลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกาหนด

(2)

บริ ษทั ฯ รับทราบและตกลงว่า บริ ษทั ฯ จะสามารถเข้าร่วมใช้งานระบบงานของ TDX ได้ต่อเมื่อบริ ษทั ฯ
ผ่ า นการตรวจสอบคุ ณสมบัติ (Participant Assessment) และผ่ า นการทดสอบระบบงานต่ า ง ๆ เพื่อ
เชื่อมต่อกับระบบงานของ TDX ตามเงือ่ นไขที่ TDX กาหนดแล้ว

(3)

บริ ษัทฯ ขอให้การรับ รองว่ า ระบบงานของบริ ษัทฯ ที่น ามาเชื่อมต่อกับ ระบบงานของ TDX จะมี
คุณสมบัตแิ ละมาตรฐานทางเทคนิคตามที่ TDX กาหนด และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบงาน
ของ TDX และบริ ษทั ฯ จะนาส่งข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง หรือเอกสารอื่นใดตามที่ TDX ร้องขอ ทัง้ นี้ หากเกิด
ความเสียหายใด ๆ ต่อระบบงานของ TDX อันเป็ นผลสืบเนื่องจากการเชื่อมต่อระบบงานดัง กล่ า ว
บริ ษทั ฯ ยินยอมทีจ่ ะรับผิดชอบในความเสียหายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ต่อ TDX
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(4)

บริ ษัทฯ รับ ทราบและตกลงว่า บริ ษัทฯ จะเป็ น ผู้รบั ผิดชอบค่า ใช้จ่ายในส่วนของตนที่เกี่ย วข้องกับ
การทดสอบระบบงานต่าง ๆ ก่อนเริม่ ใช้งานระบบงานของ TDX และจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ
จาก TDX ไม่ว่าบริ ษทั ฯ จะผ่านการทดสอบระบบงานหรือไม่กต็ าม

(5)

บริ ษัทฯ ตกลงผูกพันตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงทั ่วไปฯ และข้อตกลงเฉพาะฯ
โดยบริ ษัทฯ รับทราบและตกลงว่า เมื่อ TDX ได้แจ้งผลอนุ มตั ิแก่ บริ ษัทฯ เพื่อให้สทิ ธิในการเข้าร่วม
ใช้งานระบบงานของ TDX เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯ จะมีฐานะเป็ นผู้ให้บริ การซึง่ มีสทิ ธิและหน้าที่
ตามทีร่ ะบุในข้อตกลงทั ่วไปฯ และข้อตกลงเฉพาะฯ ทัง้ ทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยู่ ณ เวลาทีไ่ ด้รบั แจ้งผลการ
อนุมตั แิ ละทีจ่ ะมีผลใช้บงั คับในอนาคต

(6)

บริ ษัท ฯ รับ ทราบและตกลงว่ า ในกรณี ท่ีบ ริ ษัท ฯ ไม่ ผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ สมบัติ (Participant
Assessment) และ/หรือการทดสอบระบบงานต่าง ๆ เพื่อการเชื่อมต่อกับ ระบบงานของ TDX ตามที่
กาหนดในข้อ (2) และบริ ษทั ฯ มิได้แก้ไขเรื่องดังกล่าวภายในเวลาที่ TDX กาหนด ให้ถือว่า บริ ษทั ฯ
ไม่ประสงค์ทจ่ี ะเข้าร่วมใช้งานระบบงานของ TDX และให้ความตกลงตามหนังสือฉบับนี้เป็ นอันยกเลิก
ไป

(7)

บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า บรรดาข้อมูลต่าง ๆ และเอกสารประกอบสาหรับการขอเข้าร่วมใช้งานระบบงาน
ของ TDX ตามที่บ ริ ษ ัท ฯ ได้ใ ห้ไ ว้ก บั TDX ดัง มีร ายการที่ป รากฏในภาคผนวกตามที่แ นบท้า ยนี้
(สิง่ ที่แนบมาด้วย 1) เป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นความจริง และไม่มีข้อความที่จะทาให้ TDX
สาคัญผิดแต่ประการใด

อนึ่ง เพื่อเป็ น หลักฐานและเพื่อเป็ น การยืน ยัน เจตนาของบริ ษ ทั ฯ ทีจ่ ะผูกพัน ตามรายละเอีย ดและ
เงื่อนไขทีร่ ะบุในหนังสือขอเข้าร่วมใช้ งานระบบงานของ TDX ฉบับนี้ ผูม้ อี านาจกระทาการแทนบริ ษทั ฯ
จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) ไว้ขา้ งท้ายนี้

บริษทั
ลงชื่อ ...........................................................
(........................................................)
(ผูม้ อี านาจลงนาม)

ลงชื่อ ...........................................................
(........................................................)
(ผูม้ อี านาจลงนาม)

ประทับตราบริษทั (ถ้ามี)
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สิง่ ทีแ่ นบมาด้วย 1.
ภาคผนวก
เอกสารประกอบสาหรับการขอเข้าร่วมใช้งานระบบงานของ TDX
บริ ษทั ฯ ได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ (โปรดทำเครือ่ งหมำย ☒)
☐ เอกสารข้อมูลและรายละเอียดการติดต่อระหว่าง TDX กับผูใ้ ห้บริการ
☐ สาเนาหนัง สือ รับ รองบริษ ทั หรือ หลัก ฐานอื่น ใดที่ร บั รองการเป็ น นิต ิบุค คลที่อ อกโดยหน่ ว ยงานทีม่ ี
อานาจ (Competent Authority) ในประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลได้จดั ตัง้ ขึน้
☐ สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.20)
☐ หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
☐ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
☐ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอานาจ (ถ้ามี)
☐ หลักฐานทีแ่ สดงว่าบริษทั ฯ เป็ นผูไ้ ด้รบั ความเห็นชอบและ/หรือได้รบั อนุ ญาต (แล้วแต่กรณี) หรือหลักฐานที่
แสดงว่าบริษทั ฯ อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบและ/หรือขอรับการอนุ ญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั ฯ (ถ้ามี) จากหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้หลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกาหนด
☐ ข้อตกลงรักษาความลับ (ถ้ามี) ฉบับลงวันที่ .................................................
☐ หลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
(1)
(2)
(3)

หมายเหตุ
-

-

การลงนามในหนังสือขอเข้าร่วมใช้ งานระบบงานของ TDX และเอกสารประกอบสาหรับการขอเข้า
ร่วมใช้งานระบบงานของ TDX ทีเ่ กี่ยวข้องต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจลงนามผูกพัน บริ ษทั ฯ กรณีทเ่ี ป็ น
เอกสารสาเนาต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า
ให้บริ ษทั ฯ นาส่งเอกสารประกอบการขอเข้าร่วมใช้งานตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น จานวน 1 ชุด พร้อมนาส่ง
เอกสารดังกล่าวในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ไปยัง TDX@set.or.th
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ข้อมูลและรายละเอียดการติ ดต่อระหว่าง TDX กับผู้ให้บริการ
ข้อมูล ณ วันที่
เพื่อประโยชน์ในการบอกกล่าว การร้องขอ การเรียกร้อง การทวงถาม หรือการติดต่อใด ๆ ตลอดจนการรับ - ส่ง
ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องระหว่าง TDX กับผู้ให้บริ การ ภายใต้ข้อตกลงการเข้าร่วมใช้งานนี้ TDX และผู้ให้บริ การ
ตกลงให้ใช้ขอ้ มูลการติดต่อของแต่ละฝ่ าย ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลและรายละเอียดของ TDX
บริษทั ศูนย์ซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ไทย จากัด
ชื่อบริษทั (ภาษาอังกฤษ) THAI DIGITAL ASSETS EXCHANGE COMPANY LIMITED
(2) ข้อมูลการติดต่อ
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทีใ่ ช้ในการติดต่อ
TDX@set.or.th
(3) ผูต้ ดิ ต่อ
1.
ตาแหน่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) TDX@set.or.th
2.
ตาแหน่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) TDX@set.or.th

(1) ชื่อบริษทั (ภาษาไทย)

2. ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ให้บริการ

(1) ชื่อบริษทั (ภาษาไทย)
ชื่อบริษทั (ภาษาอังกฤษ)
(2) ข้อมูลการติดต่อ
ทีอ่ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทีใ่ ช้ในการติดต่อ
(3) ผูต้ ดิ ต่อ
1.
ตาแหน่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
2.
ตาแหน่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
(4) เว็บไซต์ (Website) และ/หรือแอปพลิเคชัน (Application) ทีใ่ ช้สาหรับการให้บริการ

อนึ่ง ให้ขอ้ มูลตามทีร่ ะบุขา้ งต้น มีผลผูกพัน TDX และผู้ให้บริ การ จนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะได้บอกกล่าวเพื่อแจ้ง
ยกเลิกหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังอีกฝ่ ายหนึ่ง ตามรายละเอียดทีก่ าหนดในข้อตกลงทั ่วไปฯ
หนังสือขอเข้าร่วมใช้งานระบบงานของ TDX (APPLICATION FORM)
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