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หนังสือขอเข้าร่วมใช้งานระบบงานของ TDX 
(APPLICATION FORM) 

 
เขยีนที ่บรษิทั ศูนยซ์ื้อขายสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ากดั 

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

เรยีน  กรรมการผูม้อี านาจ 
 บรษิทั ศูนยซ์ื้อขายสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ากดั  

สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1. เอกสารประกอบส าหรบัการขอเขา้ร่วมใชง้านระบบงานของ TDX  
 2. ขอ้ตกลงทัว่ไปส าหรบัการเขา้ร่วมใชง้านระบบงานของ TDX 
 3. ขอ้ตกลงเฉพาะส าหรบัผูใ้หบ้รกิารดา้นสนิทรพัยด์จิทิลัแต่ละประเภท 
     

ขา้พเจา้ บรษิทั  (“บริษทัฯ”)  
ส านักงานตัง้อยู่เลขที ่  
   
โดย  ต าแหน่ง    
และ  ต าแหน่ง  
ผู้มีอ านาจกระท าการแทน มีความประสงค์ขอเข้าร่วมใช้งานระบบงานของ TDX ซึ่งประกอบด้วยระบบ
พื้นฐานแบบกระจายศูนย์ และบริการของ TDX ซึ่งบรษิทั ศูนย์ซื้อขายสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ากดั (“TDX”) 
เป็นผู้จดัให้มขีึ้น โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการด้านสินทรพัย์ดิจิทลัตามประเภทของผู้ให้บริการ
ดงัต่อไปนี้1 
 

ประเภทของผู้ให้บริการ 
ข้อตกลงเฉพาะ 

ส าหรบัผู้ให้บริการด้านสินทรพัยดิ์จิทลัแต่ละประเภท 

☐ 1) ผู้ให้บรกิารที่เกี่ยวข้องกบัการออกและ /
หรอืเสนอขายสนิทรพัยด์จิทิลั ดงันี้ 

☐ ผู้ให้บริการออกสินทรัพย์ดิจิทัล 
(Asset Tokenizer) และ/หรอื 

☐ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคน
ดจิทิลั (ICO Portal)  

ขอ้ตกลงเฉพาะส าหรบัผูใ้หบ้รกิารที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ออกและ /หรือเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล  (Asset 
Tokenizer / ICO Portal) 

☐ 2) ผูอ้อกสนิทรพัยด์จิทิลั (Issuer) ขอ้ตกลงเฉพาะส าหรบัผูอ้อกสนิทรพัยด์จิทิลั (Issuer) 

 
1 ถ้อยค าต่าง ๆ ที่ระบุในหนังสือขอเข้าร่วมใช้งานระบบงานของ TDX ฉบบันี้ ให้มคีวามหมายตามที่ได้นิยามไวใ้นข้อตกลงทัว่ไปฯ 
และ/หรอืข้อตกลงเฉพาะฯ (แลว้แต่กรณี) 
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ประเภทของผู้ให้บริการ 
ข้อตกลงเฉพาะ 

ส าหรบัผู้ให้บริการด้านสินทรพัยดิ์จิทลัแต่ละประเภท 

☐ 3) ผู้ให้บรกิารหลงัการออกสนิทรพัยด์จิทิลั 
(Post Issuance Service Provider)  

ข้อตกลงเฉพาะส าหรับผู้ให้บริการหลังการออก
สนิทรพัยด์จิทิลั (Post Issuance Service Provider) 

☐ 4) ผู้ให้บร ิการกระเป๋าส ินทร ัพย์ด ิจ ิทัล  
ที ่ม ีการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA 
Custodial Wallet Provider) 

ข้อตกลงเฉพาะส าหรบัผู้ให้บริการกระเป๋าสนิทรพัย์
ดจิทิลั (DA Custodial Wallet Provider) 

☐ 5) ผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสนิทรพัย์ดจิทิลั 
(Digital Asset Exchange Operator) 

ขอ้ตกลงเฉพาะส าหรบัผูใ้หบ้รกิารศูนยซ์ื้อขาย
สนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset Exchange Operator) 

 
ทัง้นี้ บริษทัฯ ไดอ่้านและเขา้ใจรายละเอยีดและเงือ่นไขทีก่ าหนดใน (1) ขอ้ตกลงทัว่ไปส าหรบัการเขา้ร่วม

ใชง้านระบบงานของ TDX ตลอดจนเอกสารแนบทา้ยที่เกี่ยวขอ้ง (“ข้อตกลงทัว่ไปฯ”) และ (2) ขอ้ตกลงเฉพาะ
ส าหรบัผู้ให้บริการด้านสนิทรพัย์ดิจ ิทลัแต่ละประเภท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์ไว้กบั TDX 
ดงัที่ระบุไว้ขา้งต้น (“ข้อตกลงเฉพาะฯ”) (ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่แนบมาด้วย 2 และ 3 ตามล าดบั) 
เป็นอย่างดแีล้ว และเหน็ว่ารายละเอยีดและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อตกลงทัว่ไปฯ และข้อตกลงเฉพาะฯ นัน้ 
สอดคล้องกบัหลกัการในทางปฏิบตัิ และเป็นไปตามเจตนาและความประสงค์ของบริษัทฯ ทุกประการ 
บริษทัฯ จงึตกลงปฏบิตัติามข้อตกลงทัว่ไปฯ และข้อตกลงเฉพาะฯ โดยรบัทราบและขอใหค้ ารบัรองต่อ TDX 
ดงันี้ 

(1) บริษัทฯ ขอให้การรบัรองว่า บริษัทฯ เป็นผู้มคุีณสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงทัว่ไปฯ 
และข้อตกลงเฉพาะฯ และเป็นผู้ได้รบัความเห็นชอบและ/หรือได้รบัอนุญาต (แล้วแต่กรณี) หรือ
อยู่ระหว่างขอรบัความเหน็ชอบและ/หรอืขอรบัการอนุญาตทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ 
(ถา้ม)ี จากหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งภายใตห้ลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด   

(2) บริษทัฯ รบัทราบและตกลงว่า บริษทัฯ จะสามารถเขา้ร่วมใชง้านระบบงานของ TDX ไดต้่อเมื่อบริษทัฯ 
ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ (Participant Assessment) และผ่านการทดสอบระบบงานต่าง ๆ เพื่อ
เชื่อมต่อกบัระบบงานของ TDX ตามเงือ่นไขที ่TDX ก าหนดแลว้  

(3) บริษัทฯ ขอให้การรบัรองว่า ระบบงานของบริษัทฯ ที่น ามาเชื่อมต่อกับระบบงานของ TDX จะมี
คุณสมบตัแิละมาตรฐานทางเทคนิคตามที ่TDX ก าหนด และจะไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อระบบงาน
ของ TDX และบริษทัฯ จะน าส่งขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืเอกสารอื่นใดตามที ่TDX รอ้งขอ ทัง้นี้ หากเกดิ
ความเสยีหายใด ๆ ต่อระบบงานของ TDX อนัเป็นผลสบืเนื่องจากการเชื่อมต่อระบบงานดังกล่าว 
บริษทัฯ ยนิยอมทีจ่ะรบัผดิชอบในความเสยีหายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ต่อ TDX 
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(4) บริษัทฯ รบัทราบและตกลงว่า บริษัทฯ จะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของตนที่เกี่ยวขอ้งกบั
การทดสอบระบบงานต่าง ๆ ก่อนเริม่ใช้งานระบบงานของ TDX และจะไม่เรยีกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ 
จาก TDX ไม่ว่าบริษทัฯ จะผ่านการทดสอบระบบงานหรอืไม่กต็าม 

(5) บริษัทฯ ตกลงผูกพนัตามรายละเอยีดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงทัว่ไปฯ และข้อตกลงเฉพาะฯ 
โดยบริษัทฯ รบัทราบและตกลงว่า เมื่อ TDX ได้แจง้ผลอนุมตัิแก่บริษัทฯ เพื่อให้สทิธใินการเขา้ร่วม
ใช้งานระบบงานของ TDX เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ บริษทัฯ จะมฐีานะเป็นผู้ให้บริการซึง่มสีทิธแิละหน้าที่
ตามทีร่ะบุในข้อตกลงทัว่ไปฯ และข้อตกลงเฉพาะฯ ทัง้ทีม่ผีลใชบ้งัคบัอยู่ ณ เวลาทีไ่ดร้บัแจง้ผลการ
อนุมตัแิละทีจ่ะมผีลใชบ้งัคบัในอนาคต 

(6) บริษัทฯ รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ (Participant 
Assessment) และ/หรอืการทดสอบระบบงานต่าง ๆ เพื่อการเชื่อมต่อกบัระบบงานของ TDX ตามที่
ก าหนดในขอ้ (2) และบริษทัฯ มไิด้แก้ไขเรื่องดงักล่าวภายในเวลาที่ TDX ก าหนด ให้ถือว่าบริษทัฯ 
ไม่ประสงค์ทีจ่ะเขา้ร่วมใช้งานระบบงานของ TDX และใหค้วามตกลงตามหนังสอืฉบบันี้เป็นอนัยกเลกิ
ไป  

(7) บริษทัฯ ขอรบัรองว่า บรรดาขอ้มูลต่าง ๆ และเอกสารประกอบส าหรบัการขอเขา้ร่วมใช้งานระบบงาน
ของ TDX ตามที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้กบั TDX ดงัมีรายการที่ปรากฏในภาคผนวกตามที่แนบท้ายนี้  
(สิง่ที่แนบมาด้วย 1) เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริง และไม่มีข้อความที่จะท าให้ TDX 
ส าคญัผดิแต่ประการใด 
  
อนึ่ง เพื่อเป็นหลกัฐานและเพื่อเป็นการยนืยนัเจตนาของบริษทัฯ ทีจ่ะผูกพนัตามรายละเอียดและ

เงื่อนไขทีร่ะบุในหนังสือขอเข้าร่วมใช้งานระบบงานของ TDX ฉบบันี้ ผูม้อี านาจกระท าการแทนบริษทัฯ 
จงึไดล้งลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี ไวข้า้งทา้ยนี้ 

 
 

บรษิทั       
 

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

ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี 
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ภาคผนวก 

เอกสารประกอบส าหรบัการขอเข้าร่วมใช้งานระบบงานของ TDX 

บริษทัฯ ไดแ้นบขอ้มลูประกอบการพจิารณา ดงันี้ (โปรดท ำเครือ่งหมำย ☒) 

☐  เอกสารขอ้มลูและรายละเอยีดการตดิต่อระหว่าง TDX กบัผูใ้หบ้รกิาร   

☐  ส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทั หรอืหลกัฐานอื่นใดที่รบัรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานทีม่ี
อ านาจ (Competent Authority) ในประเทศทีน่ิตบิุคคลไดจ้ดัตัง้ขึน้ 

☐  ส าเนาใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (ภ.พ.20) 

☐  หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี  

☐  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ 

☐  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 

☐  หลกัฐานทีแ่สดงว่าบรษิทัฯ เป็นผูไ้ดร้บัความเหน็ชอบและ/หรอืไดร้บัอนุญาต (แลว้แต่กรณี) หรอืหลกัฐานที่
แสดงว่าบรษิทัฯ อยู่ระหว่างขอรบัความเหน็ชอบและ/หรือขอรบัการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบ
ธุรกจิของบรษิทัฯ (ถา้ม)ี จากหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งภายใตห้ลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด   

☐  ขอ้ตกลงรกัษาความลบั (ถา้ม)ี ฉบบัลงวนัที ่................................................. 

☐  หลกัฐานหรอืเอกสารอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
(1)   
(2)   
(3)   

 

หมายเหต ุ 

- การลงนามในหนังสือขอเข้าร่วมใช้งานระบบงานของ TDX และเอกสารประกอบส าหรบัการขอเขา้
ร่วมใชง้านระบบงานของ TDX ทีเ่กี่ยวขอ้งต้องลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ กรณีทีเ่ป็น
เอกสารส าเนาตอ้งลงนามรบัรองความถูกตอ้งทุกหน้า 

- ใหบ้ริษทัฯ น าส่งเอกสารประกอบการขอเขา้ร่วมใชง้านตามทีร่ะบุไวข้า้งต้น จ านวน 1 ชุด พรอ้มน าสง่
เอกสารดงักล่าวในรปูแบบขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์(Soft File) ไปยงั TDX@set.or.th 

  

สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1. 

mailto:TDX@set.or.th
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ข้อมูลและรายละเอียดการติดต่อระหว่าง TDX กบัผู้ให้บริการ 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่    
 

 เพื่อประโยชน์ในการบอกกล่าว การรอ้งขอ การเรยีกรอ้ง การทวงถาม หรอืการตดิต่อใด ๆ  ตลอดจนการรบั - ส่ง
ขอ้มูลอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งระหว่าง TDX กบัผู้ให้บริการ ภายใต้ข้อตกลงการเข้าร่วมใช้งานนี้ TDX และผู้ให้บริการ 
ตกลงใหใ้ชข้อ้มลูการตดิต่อของแต่ละฝ่าย ดงัต่อไปนี้ 
 
1. ข้อมูลและรายละเอียดของ TDX 

(1) ชื่อบรษิทั (ภาษาไทย)  บริษทั ศนูยซื์้อขายสินทรพัยดิ์จิทลัไทย จ ากดั    
ชื่อบรษิทั (ภาษาองักฤษ)  THAI DIGITAL ASSETS EXCHANGE COMPANY LIMITED  

(2) ขอ้มลูการตดิต่อ 
ทีอ่ยู่   เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
หมายเลขโทรศพัท ์          
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) ทีใ่ชใ้นการตดิต่อ  TDX@set.or.th                    

(3) ผูต้ดิต่อ 
1.              
ต าแหน่ง      จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail)  TDX@set.or.th  
2.              
ต าแหน่ง      จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail)  TDX@set.or.th  
 

2. ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ให้บริการ 

(1) ชื่อบรษิทั (ภาษาไทย)           
ชื่อบรษิทั (ภาษาองักฤษ)           

(2) ขอ้มลูการตดิต่อ 
ทีอ่ยู่             
หมายเลขโทรศพัท ์          
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) ทีใ่ชใ้นการตดิต่อ        

(3) ผูต้ดิต่อ 
1.             
ต าแหน่ง     จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail)     
2.             
ต าแหน่ง     จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail)     

(4) เวบ็ไซต ์(Website) และ/หรอืแอปพลเิคชนั (Application) ทีใ่ชส้ าหรบัการใหบ้รกิาร 
            

 
 
 
อนึ่ง ใหข้อ้มูลตามทีร่ะบุขา้งต้น มผีลผูกพนั TDX และผู้ให้บริการ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไดบ้อกกล่าวเพื่อแจง้
ยกเลกิหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัอกีฝ่ายหนึ่ง ตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในข้อตกลงทัว่ไปฯ  
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