แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน /
หนังสื อชี้ชวนเพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก
บริษัท เอสพีวี 77 จากัด
เสนอขาย
โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮบั
ระดมทุนโดยการออกโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 2,400,000,000 บาท
โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้มีจานวนทั้งสิ้น 240,000,000 โทเคน
ราคาเสนอขาย 10 บาท ต่อโทเคน
โดยวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
เพื่อนาเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวไปลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัสและ
ลงทุนในหุ้นร้อยละ 100 ของสิ ริพฒั น์ โฟร์
ผู้ให้ บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล: บริษัท เอ็กซ์ สปริง ดิจิทัล จากัด (เดิมชื่ อ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จากัด)
ทรัสตี: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน: 29 กรกฎาคม 2564
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้ บังคับ: 14 กันยายน 2564
ช่ วงเวลาการเสนอขายโทเคนดิจิทัล: 21 กันยายน – 4 ตุลาคม 2564
การลงทุนในโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ ยงสู ง ผู้ลงทุนอาจไม่ ได้รับเงินที่ลงทุนกลับคืน ดังนั้น ก่อนลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสื อชี้ชวน และประเมินความเสี่ ยงจากการลงทุนด้ วยความระมัดระวัง รวมทั้ง
ควรตระหนักถึงข้ อจากัดในการเปลี่ยนมือของโทเคนดิจิทัลด้ วย สิ่ งสาคัญ คือ ไม่ ควรลงทุนด้ วยเงินทั้งหมดที่มีอยู่ ทั้งนี้ การเผยแพร่ แบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสื อชี้ชวนไม่ ได้เป็ นการแสดงว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แนะนาให้ ลงทุน หรื อประกันราคาหรื อผลตอบแทนของโทเคนดิจิทัลที่เสนอขาย หรื อรับรองความสาเร็จของโครงการ
ทั้งนี้ การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะกระทาได้ ก็ต่อเมื่ อแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสื อ
ชี้ชวนที่ได้ ยื่นต่ อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ มีผลใช้ บังคับแล้ ว และได้ จัดส่ งหรื อแจกจ่ ายหนังสื อชี้ชวน
ให้ แก่ผู้ลงทุนแล้ว
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรื อหนังสื อชี้ชวนมีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความ
สาระสาคัญที่ควรแจ้ ง ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ได้ซื้อโทเคนดิจิทัลไม่ เกินหนึ่งปี นับแต่ วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและ
หนังสื อชี้ชวนมีผลใช้ บังคับ มีสิทธิเรียกร้ องค่าเสี ยหายจากบริษัทผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ ตามมาตรา 23 แห่ งพระราชกาหนดการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ประกอบกับมาตรา 82 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ สิทธิเรียกร้ อง
ดังกล่าว ต้ องดาเนินการภายในหนึ่งปี นับจากวันที่ได้รู้ หรื อควรจะได้รู้ ว่าแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรื อหนังสื อชี้ชวน
มีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ ง แต่ ไม่ เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายโทเคน
ดิจิทัลและหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้ บังคับ
คาเตือน: ก่ อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ เพื่อทาความเข้ าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทน และความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ระบุในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ไม่ถือเป็ นการให้ คาปรึ กษาทางกฎหมาย ธุรกิจ หรื อภาษี ผู้ที่ได้ รับหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ควรปรึ กษา
ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในโทเคนดิจิทัลนี้ด้วยตนเอง

สารบัญ
คาจากัดความ อภิธานศัพท์เฉพาะ และอักษรย่อ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสาคัญ
ส่วนที่ 2 ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน
ส่วนที่ 3 แผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการดาเนินกิจการ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทลั
ส่วนที่ 5 การเสนอขายและการจองซื้อ
ส่วนที่ 6 กองทรัสต์และทรัสตี
ส่วนที่ 7 การรับรองข้อมูล
ส่วนที่ 8 เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญา RSTA
เอกสารแนบ 2 สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาเช่าแสนสิ ริ ("สัญญาเช่า") และสรุ ปสาระสาคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า
แสนสิ ริ (“สัญญาแก้ไขสัญญาเช่า”)
เอกสารแนบ 3 สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาซื้อขายหุ้น
เอกสารแนบ 4 ร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์
เอกสารแนบ 5 การประเมินราคาสิ่ งปลูกสร้าง
เอกสารแนบ 6 หลักเกณฑ์ในการขอมติผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั
เอกสารแนบ 7 รายงานการตรวจสอบสัญญาอัจฉริ ยะ
เอกสารแนบ 8 งบการเงินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เอกสารแนบ 9 คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการของแสนสิ ริ ในฐานะผูเ้ ช่า
เอกสารแนบ 10 แนวโน้มธุ รกิจที่อยู่อาศัยในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลปี 2564-2566 ซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลักของกลุ่มแสนสิ ริใน
ปัจจุบนั
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คาจากัดความ อภิธานศัพท์ เฉพาะ และอักษรย่อ
ในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ คาดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดา้ นล่าง เว้นแต่จะกาหนดให้เป็ นอย่างอื่นในเอกสาร
ฉบับนี้
ก.ล.ต.

กฎหมายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
กระบวนการ KYC
กระบวนการสามแนวทาง
(Three-Prong Process)
กระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์

: คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน และ/หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แล้วแต่กรณี
: พระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561
: กระบวนการทาความรู ้จกั ลูกค้า (Know Your Customer)
: มีความหมายตามที่ให้ไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.4.4.

: กระเป๋ าออนไลน์ที่ใช้เก็บโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั เพื่อประโยชน์ในการ
ทาธุรกรรมต่างๆ
กระแสรายรับ
: กระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส (ซึ่ งรวมถึงแต่ ไม่จากัดเพียง
ค่าเช่ าและรายได้จากการขายกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินและกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ
แคมปั ส) ตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญา RSTA ซึ่ งมีรายละเอียดตามที่ ระบุในส่วนที่
8 เอกสารแนบ 1
กระแสรายรับสุ ทธิ
: กระแสรายรับภายใต้สัญญา RSTA ที่ได้รับระหว่างรอบการจ่ายส่ วนแบ่งรายได้
ตามสัญญา RSTA
หักประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในแต่รอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้
กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส : ที่ดินและอาคารสานักงานซึ่ งประกอบด้วย (1) อาคารสานักงาน 6 ชั้นจานวน 3
หลัง และ (2) อาคารสานักงาน พาณิ ชย์ (ร้านค้า) 6 ชั้น จานวน 1 หลัง (3) อาคาร
สานักงาน พาณิ ชย์ และจอดรถยนต์ 7 ชั้น จานวน 1 หลัง ตั้งอยู่บนที่ดินภายใน
โครงการ T77 ถนนอ่อนนุ ช (สุ ขุมวิท 77) กรุ งเทพมหานคร มี พ้ืนที่ ให้เช่ าสุ ทธิ
19,602 ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอยรวม 31,862 ตารางเมตร รวมถึงงานระบบและ
สาธารณูปโภคภายในกลุ่มอาคารสานักงานตามรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.1.
การครบกาหนดอายุโครงการ
: อายุของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั
(Maturity)
การถือหุ้นร้อยละ 100
: กรณี การถือหุ้นทั้งหมดในบริ ษทั ไทยแห่ งใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมาย
ไทยกาหนดให้บริ ษทั ต้องมีผถู ้ ือหุ้นอย่างน้อย 3 ราย ส่ งผลให้จะมีผถู ้ ือหุ้นอื่นอีก
2 รายที่ถือหุ้นรายละหนึ่งหุ้น และผูถ้ ือหุ้นหลักจะเป็ นถือหุ้นส่ วนที่เหลือทั้งหมด
(เท่ากับหุ้นร้อยละ 100 ลบ 2 หุ้น)
การเสนอขาย
: การเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ตามหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้
กิจการเงินร่ วมลงทุน
: มีความหมายตามที่ให้ไว้ในส่วนที่ 5 ข้อ 5.2.2.
(Private Equity)

ii

ชาระเงินก่อนได้รับจัดสรรก่อน
(First Come First Served)

: ลูกค้าที่ได้รับการจัดสรรโทเคนดิจิทลั ก่อน เป็ นลูกค้ามีการจองซื้ อโทเคนดิจิทลั
และชาระเงินเต็มจานวนเข้ามายังบัญชีธนาคารที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั กาหนดแล้ว
หรื อ ลูกค้าได้นาส่ งใบจองซื้ อพร้ อมเช็คหรื อแคชเชี ย ร์ เช็คหรื อดราฟท์ใ ห้ แ ก่
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรื อผูช้ ่ วยในการจัดจาหน่ ายโทเคน
ดิจิทลั ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจาก
บุคคลดังกล่าวแล้ว
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทา
: ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการวางโครงสร้าง การจัดเตรี ยม และ/หรื อ
ธุรกรรม
การดาเนินธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
(1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจ้างผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และ/
หรื อที่ปรึ กษาที่จาเป็ นในการเสนอขาย เช่น ที่ปรึ กษาด้านการเงิน ที่ปรึ กษาด้าน
กฎหมาย ที่ปรึ กษาด้านเทคโนโลยี และทรัสตี (2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบและจัดทาสัญญาอัจฉริ ยะที่เกี่ยวข้อง กลไกการทาลายและระบบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย (3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทา
การตลาดและการเสนอขายโทเคนดิ จิทัลเพื่อการลงทุน สิ ริฮับ (4) ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับรัฐบาล ค่าธรรมเนี ยม และภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่ งเกิดขึ้นในการทา
ธุ รกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบียนเพื่อก่อ
หลักประกันเหนื อกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส และที่ดิน ตลอดจนอากร
แสตมป์ ในการที่ ผู ้อ อกโทเคนดิ จิ ทัล เข้า ซื้ อ หุ้ น ใน สิ ริ พัฒ น์ โฟร์ และ (5)
ค่าธรรมเนี ยมทั้งหมดที่ตอ้ งชาระให้แก่ผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นบุคคลภายนอกตามที่
จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทรัพย์สินโครงการ
: กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั สที่มีขอ้ ผูกพันภายใต้ภาระและเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ในสัญญาเช่า หรื อหุ้นทั้งหมดใน สิ ริพฒั น์ โฟร์
ทรัพย์สินของกองทรัสต์/
: หุ้นร้อยละ 100 ในสิ ริพฒั น์ โฟร์ โดยที่ทรัสตีจะเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 99.99 และ
ทรัพย์สินในกองทรัสต์
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอีก 2 รายซึ่ งทรัสตีเป็ นผูแ้ ต่งตั้งถือหุ้นอีกรายละ 1 หุ้น
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นมีจานวนครบตามจานวนขั้นต่าตามที่กาหนดในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้นบุคคลธรรมดาดังกล่าวมีสิทธิในฐานะของผูถ้ ือหุ้น
ตามที่ทรัสตีกาหนดเท่านั้น
ทรัสตี
: บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ทริ สเรทติง้
: บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด
ที่ดิน
: ที่ดินซึ่ งมีเนื้ อที่จดทะเบียนรวมประมาณ 7 ไร่ 1 งาน 42.2 ตารางวา ตามโฉนด
ที่ดินเลขที่ 2641, 4273 และ 4440 ตั้งอยู่ติดถนนโครงการ T77 เลียบใต้ทางด่วน
ฉลองรั ช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ซอยอ่อนนุ ช 1/1ถนนอ่อนนุ ช (สุ ขุมวิท 77)
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่ ง เป็ นที่ต้งั ของ
กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส
โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั : ชื่อของโทเคนดิจิทลั ที่เสนอขาย
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โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B

: มีความหมายตามที่ให้ไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.1.
: มีความหมายตามที่ให้ไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.1.

นิติบคุ คลร่ วมลงทุน
(Venture Capital)
บล็อกเชนเทโซส
ประกาศ กจ. 15/2561

: มีความหมายตามที่ให้ไว้ในส่วนที่ 5 ข้อ 5.2.2.

ผลตอบแทน

ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra
High Net Worth Investor)
ผูล้ งทุนสถาบัน
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
ภาระผูกพันจากเงินประกันความ
เสี ยหายตามสัญญาเช่าระยะยาว
กับแสนสิ ริ
ภาษี

ย่าน CBD
รอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้
รายได้ส่วนสุ ดท้าย

: มีความหมายตามที่ให้ไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.3.2.
: ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ที่ กจ. 15/2561
เรื่ อง การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
: ผลตอบแทนที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั จะได้รับจากการลงทุนในโทเคนดิจิทลั เพื่อการ
ลงทุนสิ ริฮบั ซึ่งอาจได้รับเป็ นรายไตรมาส หรื อที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั จะได้รับเมื่อมี
การจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการ โดยผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั จะต้องโอนโทเคนดิจิทลั
ไปยังกระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทาลาย (burn wallet) หรื อเมื่อมีกรณี อื่นใด ทั้งนี้
รายละเอียดให้เป็ นไปตามที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั กาหนด
: ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั
: มีความหมายตามที่ให้ไว้ในส่วนที่ 5 ข้อ 5.2.2.
: มีความหมายตามที่ให้ไว้ในส่วนที่ 5 ข้อ 5.2.2.
: บริ ษ ัท เอ็กซ์ สปริ ง ดิ จิ ทัล จ ากัด (เดิ ม ชื่ อ บริ ษ ัท เอสอี ดิ จิ ทัล จ ากัด ) ซึ่ ง เป็ น
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. แล้ว
: บริ ษทั เอสพีวี 77 จากัด
: เงิ น ประกัน ความเสี ย หายเพื่ อ เป็ นหลักประกัน ในการท าสั ญ ญาเช่ าระยะยาว
ระหว่างสิ ริพฒั น์ โฟร์ (ผูใ้ ห้เช่า) กับแสนสิ ริ (ผูเ้ ช่า) ซึ่ งผูเ้ ช่าจ่ายไว้ให้กบั ผูใ้ ห้เช่า
จานวน 149,417,363.51 บาท โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะหักเงินจานวนดังกล่าว
ออกจากเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
: ภาษี อากร เงินเพิ่มเติม หรื อค่าใช้จ่ายที่พึงต้องชาระอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน ซึ่ ง
หน่วยงานของรัฐเรี ยกเก็บ รวมถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ภาษีบารุ งท้องที่ ภาษี
ป้าย อากรแสตมป์ ตลอดจนค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่มและดอกเบี้ย หรื อค่าปรับที่
เกี่ยวข้องกับการชาระภาษี
: ย่านใจกลางธุรกิจ
: แต่ละไตรมาสของแต่ละปี ปฏิทิน
: เงินที่ได้รับจากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ หรื อเงินประกันภัยสาหรับกรณี
ความเสี ยหายโดยสิ้ นเชิง หักภาระผูกพันจากเงินประกันความเสี ยหายตามสัญญา
เช่าระยะยาวกับแสนสิ ริ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่าย เช่น
ค่ า นายหน้ า ค่ า ธรรมเนี ยมธนาคารในการเปิ ดบั ญ ชี เพื่ อ รั บ ช าระเงิ น
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วันกาหนดสิ ทธิ
วันทาการ

:
:

วันที่ก่อตั้งกองทรัสต์

:

วันที่ครบกาหนดอายุโครงการ

:

วันที่เริ่ มต้นสัญญาเช่า
วันปิ ดการเสนอขาย

:
:

ศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(Digital Asset Exchange)

:

สตาร์ อินเตอร์

:

ส่วนแบ่งรายได้จากการจาหน่าย
ทรัพย์สินโครงการ

:

ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส

:

สัญญา RSTA

:

สัญญาก่อตั้งทรัสต์

:

สัญญาเช่าแสนสิ ริ หรื อสัญญาเช่า :

สัญญาแก้ไขสัญญาเช่า

:

ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
วันสุ ดท้ายของแต่ละไตรมาสที่มีการจ่ายส่วนแบ่งรายได้
วันใด ๆ (นอกเหนือจากวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ที่มิใช่วนั หยุดตามประเพณี ของ
สถาบันการเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
วันที่ผูก้ ่อตั้งทรัสต์ได้ดาเนินการให้ทรัสตีได้มาซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ ในหุ้นร้อยละ 100
ใน สิ ริพฒั น์ โฟร์ สาเร็ จเสร็ จสิ้ นภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ทั้งนี้ วันดังกล่าวจะไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
วันที่ครบกาหนดระยะเวลา 4 ปี ตามอายุโครงการนับตั้งแต่วนั ที่กองทรัสต์ก่อตั้ง
ขึ้น เว้นแต่มีการต่ออายุโครงการ
วันที่สัญญาเช่าเริ่ มต้น ตามความหมายตามที่ให้ไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.1.
10 วันทาการนับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มการเสนอขายวันแรก หรื อวันที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั
ได้รับเงินค่าจองซื้อครบถ้วนตามที่กาหนด แล้วแต่กรณี ใดจะเกิดก่อน
ศู น ย์กลางหรื อ เครื อ ข่ายใด ๆ ที่ อ นุ ญ าตให้ ผูซ้ ้ื อ และผูข้ ายทาการซื้ อ ขายหรื อ
แลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต่าง ๆ โดยใช้ท้ งั สกุลเงินทัว่ ไป (Fiat Currency) และ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั อื่น ๆ ซึ่ งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการเป็ นศูนย์ซ้ื อขาย
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ภายใต้กฎหมายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
บริ ษทั สตาร์ อินเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จากัดที่ จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของประเทศไทย (ทะเบียนเลขที่ 0105563070785)
มู ล ค่ าที่ ไ ด้รั บ จากรายได้ส่วนสุ ดท้ายเมื่ อ ครบกาหนดอายุโ ครงการ โดยผูถ้ ื อ
โทเคนดิ จิทัลจะต้องโอนโทเคนดิ จิทลั ที่หมดอายุไปยังกระเป๋ าอิเล็กทรอนิ กส์
เพื่อทาลาย (burn wallet)
ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่จดั สรรให้แก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยมาจากกระแส
รายรับสุ ทธิตามสัญญา RSTA แต่ไม่รวมถึงรายได้ส่วนสุ ดท้าย
สัญญาการขายและโอนสิ ทธิ รายได้ระหว่าง สิ ริพฒ
ั น์ โฟร์ และผูอ้ อกโทเคน
ดิจิทลั ซึ่งมีขอ้ กาหนดสาคัญสรุ ปไว้ในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 1
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ระหว่างทรัสตี ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั ซึ่งมีรายละเอียดตามที่แนบมาในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 4
สัญญาเช่าสาหรับ กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ระหว่าง สิ ริพฒั น์ โฟร์ ใน
ฐานะผูใ้ ห้เช่า และแสนสิ ริ ในฐานะผูเ้ ช่า ซึ่ งมีขอ้ กาหนดสาคัญสรุ ปไว้ในส่วนที่
8 เอกสารแนบ 2
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าสาหรับกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส ระหว่าง
สิ ริพฒั น์ โฟร์ ในฐานะผูใ้ ห้เช่า และแสนสิ ริ ในฐานะผูเ้ ช่า ซึ่ งแก้ไขข้อสัญญาเช่า
บางข้อและเพิ่มเติมเรื่ องข้อกาหนดในการจ่ายชาระค่าเช่าของผูเ้ ช่ า โดยมีสรุ ป
สาระสาคัญไว้ในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 2
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สัญญาอัจฉริ ยะ (Smart Contract)
สิ ริพฒั น์ โฟร์/ผูใ้ ห้เช่า
แสนสิ ริ/ผูเ้ ช่า
หนังสื อชี้ชวน
ออฟฟิ ศ 77
เอ็กซ์พีจี
แอมเพิล
AML/CFT (Anti-money
Laundering/Counter Financing
of Terrorism)
ERX
FA1.2
ICO (Initial Coin Offering)
NBIT
PwC ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
TQ
Whitelist

: สัญญาทางอิเล็กทรอนิ กส์ ที่เกี่ ยวข้องกับ การให้ สิท ธิ แ ก่ ผูถ้ ื อโทเคนดิ จิทัล ซึ่ ง
สามารถตรวจสอบรหัสต้นทางได้ (source code)
: บริ ษ ัท สิ ริ พ ฒ
ั น์ โฟร์ จ ากัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ัท จากัด ที่ จัด ตั้งขึ้ นตามกฎหมายของ
ประเทศไทย (ทะเบียนเลขที่ 0105561212833)
: บริ ษทั แสนสิ ริ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ประเทศไทย (ทะเบียนเลขที่ 0107538000665)
: แบบแสดงรายการข้อ มู ล และหนัง สื อ ชี้ ชวน ตามที่ อ าจมี ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
เป็ นครั้งคราว
: บริ ษทั ออฟฟิ ศ 77 จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั จากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ
ไทย (ทะเบียนเลขที่ 0105562142375)
: บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริ ษทั ซี มิโก้ แคปปิ ตอล
จากัด (มหาชน))
: บริ ษทั แอมเพิล เวนเจอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ประเทศไทย (ทะเบียนเลขที่ 0105562138050)
: การป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และการป้ อ งกัน และปราบปราม
การสนับ สนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อ การร้ า ยและแพร่ ขยายอาวุ ธ ที่ มีอ านุ ภาพ
ทาลายล้างสู ง
: บริ ษทั อีอาร์เอ็กซ์ จากัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์
ดิจิทลั จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563
: มาตรฐานที่ใช้ในการสร้างโทเคนดิจิทลั บนบล็อกเชนเทโซสที่มีความเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทสิ นทรัพย์ดิจิทลั
: การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชนครั้งแรก
: มีความหมายตามที่ให้ไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.3.1.1.
: PricewaterhouseCoopers AG ซึ่ งจั ด ตั้ ง ขึ้ นในประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ เป็ น
ผูต้ รวจสอบสัญญาอัจฉริ ยะ
: TOCQUEVILLE GROUP, INC ซึ่ งจั ด ตั้ ง ขึ้ น ในประเทศสหรั ฐ อเมริ กา เป็ น
ผูใ้ ห้บริ การในการจัดให้มีสัญญาอัจฉริ ยะบนบล็อกเชนเทโซส
: มีความหมายตามที่ให้ไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.4.4.
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