
 

ส่วนที่ 2 
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2. ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน 

2.1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมี แอมเพิล เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 100 โดยนายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ เป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมดใน 

แอมเพิล คิดเป็นร้อยละ 100 โดยรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีดงัน้ี 

2.1.1. ช่ือของผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

บริษทั เอสพีวี 77 จ ากดั เป็นบริษทัจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย (ทะเบียนเลขท่ี 0105563011428) 

จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2563 มีส านักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้นท่ี 22 ห้อง

เลขท่ี 222 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

ต่อประชาชนภายใตห้ลกัเกณฑต์ามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 

2.1.2. ทุนจดทะเบียนของผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

2.1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีโครงสร้างการถือหุ้น ดงัน้ี 

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการระดมทุน โครงสร้างการถือหุ้นหลังการระดมทุน 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เอสพีวี 77 
(ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั) 

ถือหุ้นร้อยละ 100 

ถือหุ้นร้อยละ 100 

แอมเพิล 

นายกรวิชญ ์สวาทยานนท์ 

ถือหุ้นร้อยละ 100 

ถือหุ้นร้อยละ 100 

แอมเพิล 

นายกรวิชญ ์สวาทยานนท์ 

สิริพฒัน์ โฟร์ 
(เจา้ของกรรมสิทธ์ิกลุ่มอาคาร

ส านกังาน สิริ แคมปัส - ผูใ้ห้เช่า) 
 

ถือหุ้นร้อยละ 100 

กองทรัสต์ 

เอสพีวี 77 
(ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั) 

หุ้นทั้งหมดของบจก. สิริพัฒน์ โฟร์ จะถูก
โอนเข้าไปเป็นทรัพย์สินในกองทรัสต์ 

ทรัสตี  
(มีฐานะเป็นผูถ้ือหุ้น
แทนกองทรัสต)์ ผูก้่อตั้ง 

ทรัสต ์ 
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รายช่ือผู้ถือหุ้นของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ณ วันที ่6 กันยายน 2564 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 
1. บริษทั แอมเพิล เวนเจอร์ จ ากดั /1  99,997 100.00 
2. นายกรวิชญ ์สวาทยานนท ์ 1 0.00 
3. นายวิทยา วิสัยชนม ์ 1 0.00 
4. นางสาวจนัทร์พิมพ ์ปิยพงศโ์กวิท 1 0.00  

รวม 100,000 100.00 

หมายเหตุ: /1  บริษทั แอมเพิล เวนเจอร์ จ ากดั จดทะเบียนจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 เพื่อประกอบ

ธุรกิจโดยการเขา้ถือหุน้ (Holding Company) ในบริษทัอื่น โดยบริษทัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 1 ลา้นบาท

แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท โดยมีรายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่และ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 6 กนัยายน 2564 ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 
1. นายกรวิชญ ์สวาทยานนท ์ 9,998 99.98 
2. นายวิทยา วิสัยชนม ์ 1 0.01 
3. นางสาวจนัทร์พิมพ ์ปิยพงศโ์กวิท 1 0.01  

รวม 10,000 100.00 

2.1.4. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมี นายกรวิชญ ์สวาทยานนท ์ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการแต่เพียงผูเ้ดียว พร้อมทั้งด ารงต าแหน่ง

เป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (Chief Executive Officer) และมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในสายงานบริหารสินทรัพย ์และมีนางสาว

นาขวญั หอมจ าปา ด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการเงิน  (Chief Financial Officer) มีหนา้ท่ีรับผิดชอบใน

สายงานการบญัชี การเงินและบริหารทัว่ไป และสายงานเลขานุการและนกัลงทุนสัมพนัธ์ และด ารงต าแหน่งผูช่้วยประธาน

เจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารสินทรัพย ์ทั้งน้ี ภายหลงัการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะมีการก่อตั้งทรัสต์

ร่วมกบัทรัสตีโดยโอนหุ้นทั้งหมดท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัถือใน สิริพฒัน์ โฟร์ เป็นทรัพยสิ์นในการก่อตั้งทรัสตเ์พ่ือให้ผูล้งทุน

มัน่ใจไดว่้าหุ้นดงักล่าวจะไม่ถูกจ าหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพนัใด ๆ โดยไม่เป็นไปตามหนงัสือช้ีชวน สัญญาก่อตั้ง 

ทรัสต์ และ/หรือมติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั รายละเอียดปรากฎตามส่วนท่ี 6 อย่างไรก็ดี กลุ่มผูบ้ริหารดงักล่าวจะยงัท าหนา้ท่ี

บริหารกิจการ สิริพฒัน์ โฟร์ และกลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส ซ่ึง สิริพฒัน์ โฟร์เป็นผูถื้อครองกรรมสิทธ์ิ 

2.1.4.1. กรรมการของผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

ณ วนัท่ี 6 กนัยายน 2564 กรรมการของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีจ านวน 1 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายกรวิชญ ์สวาทยานนท ์ กรรมการ 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนัผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

นายกรวิชญ ์สวาทยานนท ์และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

2.1.4.2. ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 6 กนัยายน 2564 ผูบ้ริหารของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีจ านวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย  

ล าดับ รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. นายกรวิชญ ์สวาทยานนท ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารสินทรัพย ์
2. นางสาวนาขวญั หอมจ าปา ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารสินทรัพย ์

ในรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดจ้่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินจ านวน 1.8 ลา้นบาท

และไม่มีค่าตอบแทนอื่น  

2.1.4.3. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม ประสบการณ์ท างาน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
0B1. นายกรวิชญ ์สวาทยานนท ์

- กรรมการบริษทั 
- ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

54 - ปริญญาตรีสาขาการบริหารงาน
บุคคล มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

- กรรมการ/ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั ศรีสยาม 
พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 
- กรรมการ/ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั มหาทุน 
พลาซ่า จ ากดั 
- กรรมการ/ผูบ้ริหาร บริษทั สุขนิเวศน์ จ ากดั 
- กรรมการ/ผูบ้ริหาร บริษทั ดี.จี.ทรานส์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
- ผูบ้ริหาร บริษทั เดอะ ลิฟว่ิง ควอร์เทอส์ 
จ ากดั 
- ผูบ้ริหาร บริษทั ทุนศรีสยาม จ ากดั 

1B2. นางสาวนาขวญั หอมจ าปา 
- ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารฝ่ายการเงิน 
- ผูช่้วยประธาน

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหาร
สินทรัพย ์

44 - ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์
มหาบณัฑิต (การเงิน) (International 
Program) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรีสาขาบญัชีบณัฑิต 

(International Program) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลักสูตรการอบรม 
- หลกัสูตรท่ีปรึกษาทางการเงิน (FA 

License) 

- ท่ีปรึกษา บริษทั อินฟินิท แคปปิตอล จ ากดั 
 

  



 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 4 

2.2. แนวทางการด าเนินกิจการของผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

2.2.1. โครงสร้างการบริหารงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมี นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ ด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (Chief Executive 

Officer) และประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารสินทรัพยมี์หน้าท่ีรับผิดชอบในสายงานบริหารสินทรัพย ์และมีนางสาวนาขวญั 

หอมจ าปา ด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการเงิน  (Chief Financial Officer) มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในสายงาน

การบญัชี การเงินและบริหารทัว่ไป และสายงานเลขานุการและนกัลงทุนสัมพนัธ์ และด ารงต าแหน่งผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ี

ฝ่ายบริหารสินทรัพย ์

ทั้งน้ี ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดว่้าจา้งผูรั้บมอบหมายในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานการบญัชี การเงินและบริหารทัว่ไป 

เพื่อให้การปฏิบติังานของโครงการมีประสิทธิภาพ 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดว่้าจา้งบริษทั ส านกังาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จ ากดั เป็นผูรั้บมอบหมายในงานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการด าเนินการส าหรับการปฏิบติัการดา้นงานสนับสนุนเก่ียวกบับญัชี การเงินและบริหารทัว่ไป ซ่ึงไดแ้ก่ การจดัเก็บ

รายไดแ้ละรับเงิน การบนัทึกค่าใชจ้่ายและการท ารายการเบิกจ่าย การบญัชีทัว่ไป ภาษีและการจดัท ารายงานทางการเงิน โดย

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัไดป้ระเมินประสบการณ์และผลงานในอดีต ความสามารถ

ในการปฏิบติังานเก่ียวกบับญัชี การเงินและบริหารทัว่ไป และความพร้อมในการปฏิบัติงาน พบว่าบุคลากรของบริษทั 

ส านกังาน เอม็ เอม็ เอน็ ซินดิเคท จ ากดั มีความรู้ความสามารถในงานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงมีความเห็นว่า บริษทั ส านกังาน เอม็ เอม็ 

เอน็ ซินดิเคท จ ากดั สามารถปฏิบติังานตามท่ีรับมอบหมายได ้

กรรมการบริษัท 
นายกรวิชญ ์สวาทยานนท ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นายกรวิชญ ์สวาทยานนท ์

ท าหน้าท่ีดูแลในส่วนงานดังต่อไปนี้ 
• บริหารสินทรัพย ์

ท าหน้าท่ีดูแลในส่วนงานดังต่อไปนี้ 
• เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
• การบญัชี การเงิน และบริหารทัว่ไป 
 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

นางสาวนาขวญั หอมจ าปา 

ประธานเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

นายกรวิชญ ์สวาทยานนท ์

ประธานเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายการเงิน 

นางสาวนาขวญั หอมจ าปา 
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รวมถึงผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเป็นผูรั้บมอบหมายในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรผลตอบแทน

ให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั ร่วมสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ร่วมพิจารณากระบวนการการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 

ร่วมจดัการขอ้ร้องเรียนของนกัลงทุน และรวมถึงการให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑใ์หม่ ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกิจของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั  

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัไดพ้ิจารณาความเพียงพอของบุคลากรของผูอ้อก

โทเคนดิจิทัล โดยพิจารณาถึงปริมาณงานในแต่ละสายงานและขอบเขตความรับผิดชอบของผูรั้บมอบหมายในงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ มีความเห็นว่าผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบติังานของโครงการ 

2.2.2. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

2.2.2.1. กรรมการบริษัท 

(ก) หนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยทัว่ไป 

1) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และกฎระเบียบของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความ

รับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริตเพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบอย่างเป็น

ธรรมต่อผูถื้อหุ้น 

2) ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินกิจการของบริษทั ก ากบัดูแลการบริหารจดัการให้เป็นไปตาม

นโยบายและกฎระเบียบอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

3) จัดให้มีการรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและ

น่าเช่ือถือ 

4) ควบคุมและก ากบัดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดอยา่งเท่าเทียมกนัและมีจริยธรรม 

5) คดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง รวมทั้งคดัเลือกและเสนอช่ือกรรมการ

เพ่ิมเติมให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัท าการแต่งตั้งต่อไป 

6) คดัเลือกและแต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหาร 

7) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหากมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์เกิดขึ้น กรรมการจะตอ้งให้ความมัน่ใจว่าผูล้งทุนจะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและ

เหมาะสม 

(ข) หนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อโครงการ 

1) ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูอ้อกโทเคนดิจิทลัท่ีไดรั้บความไวว้างใจ โดยมีความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั 

และความซ่ือสัตยสุ์จริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อโทเคนดิจิทลัโดยรวม 

2) ปฏิบติัหน้าท่ีและตดัสินใจดว้ยความเช่ืออย่างสุจริตและเหตุผลอนัเหมาะสมว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์

สูงสุดของโครงการ โดยการปฏิบติัหน้าท่ีและตดัสินใจดงักล่าวตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีเช่ือโดย

สุจริตว่าเป็นขอ้มูลท่ีเพียงพอ และปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 
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3) บริหารจัดการโครงการตามท่ีก าหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายโทเคนดิจิทัล และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) ก าหนดนโยบายการบริหารจดัการโครงการ รวมถึงก ากบักลยทุธ์และแนวทางการด าเนินงาน โครงสร้าง

ทางการเงินและการลงทุน และระบบการบริหารความเส่ียง 

5) จดัให้มีการใชสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อโทเคนดิจิทลัในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงสิทธิและผลประโยชน์

ของผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

6) จดัให้มีระบบงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับโครงการ 

7) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัตามกฎและระเบียบท่ี ก.ล.ต. ก าหนด 

8) จดัเตรียมและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น พร้อมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการท่ีศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

9) จดัเตรียมและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉล่ียต่อปี (IRR) ของราคาเสนอขาย

โทเคนดิจิทลัคร้ังแรกในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของบริษทั อีกทั้ง บริษทัจะเผยแพร่ขอ้มูล

ดงักล่าวผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั เวบ็ไซต์ของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และศูนยซ้ื์อขาย

สินทรัพยดิ์จิทลั 

10) พิจารณาและแกไ้ขเร่ืองร้องเรียนหรือขอ้พิพาทที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการซ่ึงไดรั้บจากบุคคลภายนอกตามท่ี

ผูบ้ริหารบริษทัเสนอ 

11) ด ารงคุณสมบติัในฐานะผูอ้อกโทเคนดิจิทลัให้ครบถว้น 

2.2.2.2. ฝ่ายบริหาร 

(ก) หนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยทัว่ไป 

1) ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อโทเคนดิจิทลัโดยรวม และจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

หนา้ท่ีตามท่ีระบุในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเปิดเผยแก่ ผูล้งทุน ผูบ้ริหารจะตอ้งไม่กระท าการในลกัษณะใด

ก็ตามอนัขดัต่อผลประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทลัโดยรวม และจะตอ้งรับผิดโดยไม่มีขีดจ ากัด

ความรับผิดหากผูบ้ริหารไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของตน และ/หรือปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไม่ถูกตอ้งครบถว้น 

2) ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัการทางธุรกิจดงัต่อไปน้ี 

2.1) รับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

2.2) เปิดเผย แสดงความคิดเห็น หรือให้ขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวข้องแก่ผูล้งทุนอย่างเพียงพอ เพ่ือให้  

ผูล้งทุนท าการตดัสินใจลงทุนได ้โดยจะตอ้งส่ือสารขอ้มูลดงักล่าวอย่างชัดเจน ไม่มีการ

บิดเบือน หรือแสดงขอ้ความเทจ็ 

2.3) ห้ามน าขอ้มูลไปใชอ้ยา่งไม่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ

ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของบริษทั 



 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 7 

2.4) ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงัเพื่อหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหากมี

ความขดัแยง้ผลประโยชน์เกิดขึ้น ผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความมัน่ใจว่าผูล้งทุนไดรั้บการปฏิบติั

อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3) ปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพ

บญัชี พร้อมทั้งย่ืนงบการเงินต่อหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินดงักล่าวจะตอ้งผ่าน

การสอบบญัชีและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และสังกัด

ส านกังานสอบบญัชี ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนด 

5) จดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัตามท่ี ก.ล.ต. และศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัก าหนด นอกจากน้ี 

ให้ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีช้ีแจง จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง ด าเนินการหรืองดเวน้การ

ด าเนินการตามท่ี ก.ล.ต. มีค  าส่ัง หรือร้องขอ 

6) หากผูบ้ริหารประสงคจ์ะมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นปฏิบติัหน้าท่ีภายใตค้วามรับผิดชอบของตน ผูบ้ริหาร

จะตอ้งก าหนดขอบข่ายความรับผิดชอบท่ีมอบหมายให้แก่บุคคลท่ีก าหนด พร้อมทั้งระบุวิธีการ

คดัเลือกบุคคลดงักล่าว  

(ข) หนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อโครงการ 

1) เพื่อให้การบ ารุงรักษาและบริหารจดัการโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทลั

โดยรวม ให้ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ มีการ

ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานท่ีมีอ านาจในการด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ความสามารถในการสนบัสนุนการท างานภายใตค้วามรับผิดชอบของตนอยา่งเตม็ท่ี  

2) การก าหนดนโยบายการบริหาร ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ เพื่อการจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพยสิ์น เพื่อให้การบริหารจดัการการลงทุนท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นไปอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั 

สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนตามท่ีก าหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคน

ดิจิทลั กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

2.1) การบริหารและจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการจดัการโครงการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อ

การป้องกนัและลดความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2) การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงระหว่างโครงการกบั

ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผูบ้ริหาร รวมถึงมาตรการหรือแนวทางการคุ้มครอง

ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อโทเคนดิจิทลัเม่ือเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2.3) การคดัเลือกบุคลากรโดยผูบ้ริหารและผูรั้บมอบหมายในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ

ของโครงการ (Outsource) (ถ้ามี) เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และมี

คุณสมบติัเหมาะสมกบังานท่ีจะปฏิบติั 
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2.4) การเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้นและถูกตอ้งตามท่ีก าหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ

ขายโทเคนดิจิทลั และตามศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

3) ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

และรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

4) ในการท าธุรกรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยข์องโครงการ ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะปฏิบติัตาหลกัเกณฑ์

ดงัน้ี 

4.1) ด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าการจ าหน่าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย ์หรือการเขา้ท าสัญญาท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัอสังหาริมทรัพย ์เพื่อโครงการเป็นไปอย่างถูกตอ้งและมีผลใช้บงัคบัไดต้าม

กฎหมาย 

4.2) การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผูรั้บไปด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ

ธุรกิจเป็นผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดเ้ท่าท่ีจ าเป็นเพื่อส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอยา่ง

คล่องตวัและมีประสิทธิภาพ ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

4.2.1) การมอบหมายตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของผูอ้อก  

โทเคนดิจิทลั 

4.2.2) มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองในกรณีท่ีผู ้รั บ

ด าเนินการไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้

4.2.3) บริษทัจะไม่มอบหมายงานหรือระบบงานท่ี ก.ล.ต. ไม่อนุญาตให้มอบหมายงาน

ดงักล่าวให้แก่บุคคลอ่ืน  

5) ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้ ง ท่ีปรึกษาเ พ่ือให้ค  าปรึกษาหรือค าแนะน าท่ี เ ก่ียวกับการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละการจดัการอสังหาริมทรัพย ์ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

5.1) ด าเนินการให้ท่ีปรึกษาแจง้การมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณา 

5.2) มิให้ท่ีปรึกษาผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเขา้ร่วม

พิจารณาในเร่ืองนั้น ๆ  

6) ด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าการลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องโครงการเป็นไปอยา่งเหมาะสม โดย

ตอ้งมีการด าเนินการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

6.1) การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพยน์ั้นๆ ก่อน

รับเป็นผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 

6.2) ท าการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได ้และการตรวจสอบและสอบทาน (การท า due 

diligence) อสังหาริมทรัพย ์ตลอดจนการประเมินความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดจากการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยน์ั้น ๆ พร้อมทั้งจดัให้มีแนวทางการบริหารความเส่ียงดว้ย 

7) จดัให้มีการประชุมผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 

8) จดัให้มีการจดัท าทะเบียนผูถื้อโทเคนดิจิทลั 
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9) จดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในโทเคนดิจิทลัมอบให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั กรณีท่ีผูถื้อโทเคนดิจิทลั

ขอให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัออกหลกัฐานแสดงสิทธิในโทเคนดิจิทลัใหม่แทนหลกัฐานเก่าท่ีสูญหาย 

ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคัญ ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลต้องออกหรือด าเนินการให้มีการออก

หลกัฐานแสดงสิทธิในโทเคนดิจิทลัให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัภายในเวลาอนัควร 

10) จดัท าและเผยแพร่งบการเงินและขอ้มูลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น พร้อม

ทั้งเผยแพร่ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

11) ก ากบัดูแลโครงการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือแนวทางของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานก ากบั

ดูแล 

12) จดัสรรผลประโยชน์ให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ

ขายโทเคนดิจิทลั  

13) ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานหรือกรอบการประเมินในการประเมินทรัพยสิ์นเป็นประจ าทุกปี  

ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบสภาพทรัพยสิ์นของโครงการ โดยเปรียบเทียบกับทรัพยสิ์นในบริเวณ

ใกลเ้คียงท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัทรัพยสิ์นของโครงการ  

14) เปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั โดย

จดัท ารายงานท่ีแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน รายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น แบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี รายงานการใชเ้งิน รายงานการวิเคราะห์และค าอธิบายระหว่างกาลของ

ฝ่ายจดัการ (Interim Management Discussion and Analysis) กรณีรายไดห้รือก าไรสุทธิตามงบการ

เงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20   

15) รายงานเหตุการณ์ส าคญัตามท่ีก าหนดในประกาศ กจ. 15/2561 หรือกฎเกณฑ์อื่นของ ก.ล.ต.  

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

16) ด ารงไวซ่ึ้งคุณสมบติัของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัให้ครบถว้น 

2.2.2.3. ฝ่ายงาน และหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน 

(ก) ฝ่ายบริหารสินทรัพย ์

หน้าท่ีหลกัของฝ่ายบริหารสินทรัพยค์ือ ตรวจสอบว่าทรัพยสิ์นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จดัให้มีการ

ประกนัภยัทรัพยสิ์นอย่างเพียงพอ และด าเนินการจ าหน่ายทรัพยสิ์นเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในแบบ

แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

1) จัดให้มีการบ ารุงและรักษาทรัพยสิ์นให้อยู่ในสภาพดี ตลอดจนตรวจสอบสภาพแวดล้อมเป็ น

ประจ าว่าอยูใ่นสภาพสวยงามและเป็นระเบียบ 

2) ดูแลให้ผูเ้ช่าซ่อมแซมปรับปรุง และบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้

ตามปกติ 

3) ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ช่าในการย่ืนขอหรือขยายระยะเวลาใบอนุญาตต่าง ๆ 

จากหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของผูเ้ช่า 
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4) จดัให้มีการประกนัภยัทรัพยสิ์นอยา่งเพียงพอส าหรับโครงการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) รับเร่ืองร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งจากผูเ้ช่า  

6) ประสานงานกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสอบทานรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์น รวมถึงสอบทาน

ความครบถว้นสมบูรณ์ของทรัพยสิ์น ความสมเหตุสมผลของวิธีการและสมมุ ติฐานท่ีใช้ในการ

ประเมินราคาและราคาท่ีค านวณได ้เป็นตน้ 

7) ประสานงานกบัทรัสตีและผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือการจดัท าสัญญาซ้ือขาย และการโอนทรัพยสิ์น 

8) ด าเนินการจ าหน่ายทรัพยสิ์นเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการ

เสนอขายโทเคนดิจิทลั 

(ข) ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์และเลขานุการบริษทั 

หน้าท่ีหลกัของฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์และเลขานุการบริษทัคือ รับผิดชอบการจดัเตรียมขอ้มูลเก่ียวกบั

โครงการให้แก่ผูล้งทุนและประชาชนทัว่ไป 

1) จดัท าขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการโดยตั้งอยู่บนหลกัความเสมอภาค ความโปร่งใส ความถูกตอ้ง และ

ความครบถว้นสมบูรณ์ ตามแนวทางการเปิดเผยขอ้มูล 

2) รับเร่ืองร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกับโครงการจากบุคคลภายนอก และน าเสนอต่อฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือหาวิธีด าเนินมาตรการแกไ้ขและช้ีแจงแก่ผูย่ื้นเร่ืองร้องเรียน 

3) จดัท าและเก็บรักษาเอกสารส าคญัของบริษทั รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการประชุมผูถื้อหุ้นและ

รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

4) ประสานงานกบัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ในการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

5) ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนด 

6) จดัการประชุมผูถื้อหุ้น 

7) ประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดูแล เช่น ก.ล.ต. 

8) ก ากบัดูแลการเปิดเผยและรายงานขอ้มูลต่อหน่วยงานก ากบัดูแลและประชาชนทัว่ไปให้มีความ

ถูกตอ้งและครบถว้น เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) ฝ่ายบญัชี การเงิน และกิจการทัว่ไป 

หน้าท่ีหลกัของฝ่ายบัญชี การเงิน และกิจการทั่วไป คือ รับผิดชอบการจัดท ารายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวกบัโครงการ พร้อมทั้งท างานกบัฝ่ายบริหารสินทรัพยอ์ย่างใกลชิ้ดเพ่ือเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการจากผูเ้ช่า

โครงการ และรับผิดชอบการบริหารงบประมาณและโครงสร้างทางการเงินของโครงการ 

1) จดัท ารายงานหรือขอ้มูลตามประกาศ กจ. 15/2561 ขอ้ 46 (2) (ก) (ข) และ (ค) และกฎเกณฑอ์ื่นของ 

ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) จดัท าและบริหารจดัการงบประมาณประจ าปีของโครงการ  
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3) บริหารจดัการความเส่ียงทางการเงินและโครงสร้างทางการเงินของโครงการ 

4) บริหารจดัการสภาพคล่องและกระแสเงินสดของโครงการ 

5) พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของโครงการให้เป็นไปตามตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของ

โครงการ 

6) พิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะน ามาใชก้บัโครงการ 

7) ค านวณค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของโครงการตามอตัราท่ีก าหนด 

8) ช าระเงินให้กบัเจา้หน้ีของโครงการ 

9) เรียกเก็บค่าเช่า ติดตามค่าเช่าคา้งช าระ และจดัท ารายงานค่าเช่าคา้งช าระประจ าเดือน รวมถึงติดตาม

และกระทบยอดขอ้มูลท่ีไดรั้บ เพ่ือความถูกตอ้งและครบถว้น พร้อมทั้งติดตามหน้ีสินคา้งช าระ 

10) จดัท าบญัชีรายไดจ้ากค่าเช่าและค่าใชจ้่ายของโครงการ 

11) ประสานงานกบัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ในการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

12) ประสานงานกบัทรัสตีเพ่ือด าเนินการตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ี 

2.2.3. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

(ก) ตรวจสอบและสอบทานขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั (due diligence) และขอ้มูลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ข) ให้ความเห็นต่อ ก.ล.ต. ว่าผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีคุณสมบติัครบถว้น และรับรองต่อ ก.ล.ต. ถึงการท่ีผูอ้อก

โทเคนดิจิทลัไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) ให้ความรู้ ค  าแนะน า หรือกระท าการใด ๆ เพื่อให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดท้ราบถึงหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ 

กฎเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีการจดัการและการด าเนินการท่ีตระหนกัถึงความ

รับผิดชอบท่ีมีต่อผูล้งทุนเป็นส าคญั 

(ง) ติดต่อประสานงาน และเก็บรวบรวมและเปิดเผยขอ้มูลต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามกฎหมาย และประกาศท่ี

เก่ียวขอ้ง 

(จ) ด าเนินการก าหนดรายช่ือผูถื้อโทเคนดิจิทลั และการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

(ฉ) ด าเนินการท าลายโทเคนดิจิทลัเม่ือจบโครงการ 

(ช) ด าเนินการเรียกคืนโทเคนดิจิทลัในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์เก่ียวกบัอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Claw 

Back Mechanism) 

(ซ) ด าเนินการเพิกถอนโทเคนดิจิทลัออกจากศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัตามขอ้ก าหนดของศูนยซ้ื์อขาย

สินทรัพยดิ์จิทลั ในกรณีท่ีโทเคนดิจิทลัครบก าหนดอายโุครงการหรือกรณีท่ีเกิดเหตุผิดนดั  
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(ฌ) ด าเนินการอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

1) ด าเนินการเรียกคืนโทเคนดิจิทลัท่ีผูล้งทุนไม่สามารถเขา้ถึงกระเป๋าโทเคนดิจิทลัของตนเอง 

2) ด าเนินการร่วมกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจดัส่งรายงานเหตุการณ์ส าคญัอย่างต่อเน่ือง หรือการติดต่อ

กบัหน่วยงานก ากบัดูแล 

3) เป็นช่องทางในการติดต่อและช่วยให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและโทเคนดิจิทลัท่ี

ออกและเสนอขาย รวมทั้งประสานงานกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเพ่ือตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) เป็นท่ีปรึกษาและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นโครงการ 

5) ให้ค  าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ  

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 

6) ด าเนินการประสานงานและให้ขอ้มูลกบัทรัสตีตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดใน

หนงัสือช้ีชวน 

2.2.4. ระบบงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่ส าคัญ 

2.2.4.1. การบริหารทรัพย์สินโครงการ 

(ก) การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโครงการ 

 ผูรั้บผิดชอบหลกั : ฝ่ายบริหารสินทรัพย ์

ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโครงการ บริษทัโดยฝ่ายบริหารสินทรัพยจ์ะด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1) ฝ่ายบริหารสินทรัพยติ์ดต่อผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอย่างน้อย 2 ราย โดยตอ้งเป็นบริษทัท่ีอยู่ใน

รายช่ือผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้เสนอค่าบริการ โดยทั้ง 2 ราย

ตอ้งไม่เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีประเมินทรัพยสิ์นของโครงการติดต่อกนัเกิน 2 คร้ัง และ

เป็นไปตามนโยบายการคดัเลือกผูรั้บมอบหมายในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของโครงการ  

2) ฝ่ายบริหารสินทรัพยน์ าเสนอรายช่ือผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร

เพื่อพิจารณาและคดัเลือกผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเหมาะสมจ านวน 1 ราย 

3) ฝ่ายบริหารสินทรัพย์เตรียมข้อมูลของทรัพย์สิน และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผูป้ระเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์น และนดัหมายให้ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเขา้ส ารวจทรัพยสิ์น 

(ข) การสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

ผูรั้บผิดชอบหลกั : ฝ่ายบริหารสินทรัพยแ์ละฝ่ายบญัชี การเงินและบริหารทัว่ไป 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะมีการสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นซ่ึงจดัท าโดยผูป้ระเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นอิสระร่วมกบัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ดงัน้ี 



 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 13 

1) สอบทานความครบถว้นของจ านวนทรัพยสิ์นท่ีตอ้งไดรั้บการประเมิน 

2) ความสมเหตุสมผลของสมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

3) วิธีการท่ีผูป้ระเมินใชใ้นการประเมินราคาทรัพยสิ์น และราคาประเมินทรัพยสิ์นท่ีค านวณไดจ้ากแต่

ละวิธี 

4) ความสมเหตุสมผลของวิธีการประเมินราคาท่ีผูป้ระเมินเลือกใชใ้นการสรุปราคาประเมินทรัพยสิ์น 

ฝ่ายบริหารสินทรัพยน์ าส่งรายงานการประเมินทรัพยสิ์นให้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และฝ่ายเลขานุการบริษทั

และนกัลงทุนสัมพนัธ์น าส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ ก.ล.ต. ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ทรัสตี ผูใ้ห้บริการระบบเสนอ

ขายโทเคนดิจิทลั ศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลั และเปิดเผยแก่สาธารณชนต่อไป 

(ค) การดูแลทรัพยสิ์นโครงการ  

ผูรั้บผิดชอบหลกั : ฝ่ายบริหารสินทรัพย ์

การตรวจสอบทรัพยสิ์นประจ าปี 

1) ฝ่ายบริหารสินทรัพยจ์ะก าหนดวนัเวลาเพื่อเขา้ตรวจสอบทรัพยสิ์นอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ร่วมกบั 

ผูเ้ช่า รวมถึงตรวจสอบให้มีการท าประกนัภยัและการปฏิบติัตามเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาเช่า 

โดยฝ่ายบริหารสินทรัพยแ์จง้ก าหนดการการตรวจสอบทรัพยสิ์นประจ าปีให้ทรัสตีรับทราบ 

2) ฝ่ายบริหารสินทรัพยด์ าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินตามก าหนดการการตรวจสอบทรัพยสิ์น

ประจ าปี ซ่ึงเม่ือตรวจสอบทรัพยสิ์นแลว้เสร็จ ฝ่ายบริหารสินทรัพยจ์ะจดัท ารายงานการตรวจสอบ

ทรัพยสิ์นและน าส่งให้ทรัสตีต่อไป 

3) ในกรณีท่ีตรวจพบว่าทรัพยสิ์นท่ีตรวจสอบมีความแตกต่างกบัรายละเอียดทรัพยสิ์น  ฝ่ายบริหาร

สินทรัพยจ์ะแจ้งให้ผูเ้ช่าช้ีแจงเหตุผลเพ่ือให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องด าเนินการปรับปรุงข้อมูลท่ีไม่

ถูกตอ้งให้แลว้เสร็จ 

การสอบทานรายงานการตรวจเช็คงานระบบรายเดือน 

1) ฝ่ายบริหารสินทรัพยด์ าเนินการติดตามการบริหารทรัพยสิ์นโดยจะไดรั้บขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

จากผูเ้ช่า ไดแ้ก่ รายงานการตรวจสอบอาคารรายเดือน และ รายงานเก่ียวกบัการรักษาเชิงป้องกนั 

(Preventive Maintenance Report) 

2) ผูช่้วยประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารสินทรัพยจ์ะท าการวิเคราะห์การบริหารทรัพยสิ์นโดยการสอบ

ทานรายงานเก่ียวกบัการบ ารุงรักษางานระบบต่าง ๆ และจดัท ารายงานการสอบทานทรัพยสิ์น หาก

มีประเด็นสงสัยจะแจง้ขอขอ้มูลหรือค าอธิบายเพ่ิมเติมจากผูเ้ช่าและติดตามในคร้ังถดัไป 

3) น าส่งรายงานการสอบทานทรัพยสิ์นแก่ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารสินทรัพยเ์พื่อพิจารณาอนุมติั 

(ง) การซ่อมแซมทรัพยสิ์นโครงการ 

ผูรั้บผิดชอบหลกั : ฝ่ายบริหารสินทรัพย ์
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บริษทัโดยฝ่ายบริหารสินทรัพยจ์ะด าเนินการซ่อมแซมทรัพยสิ์น ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) จากผลของการตรวจสอบทรัพยสิ์นประจ าปี รวมถึงเหตุอื่น ๆ อนัส่งผลให้ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

พบว่าผูเ้ช่ามิได้ท าการซ่อมแซมทรัพยสิ์นตามท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัแจง้ผูเ้ช่าให้ด าเนินการตาม

หน้าท่ีของผูเ้ช่าให้อยู่ในสภาพเดิมตามสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารสินทรัพยจ์ะด าเนินการคดัเลือกผูรั้บ

มอบหมายในงานท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของโครงการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน เพื่อให้ไดผู้รั้บมอบหมายในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของโครงการท่ีเหมาะสม

เขา้ซ่อมแซมทรัพยสิ์น 

2) เม่ือผูรั้บมอบหมายในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของโครงการด าเนินการซ่อมแซมแลว้เสร็จ 

ผูบ้ริหารทรัพยสิ์นจะตรวจรับงานโดยให้ผูเ้ช่าลงนามในใบรับงานไวเ้ป็นหลกัฐาน และจัดส่ง

เอกสารต่าง ๆ และใบแจง้หน้ี เพ่ือเรียกช าระค่าซ่อมแซมทรัพยสิ์นจากผูเ้ช่าตามเง่ือนไขในสัญญา

เช่า 

2.2.4.2. การจัดท างบประมาณและการจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล 

ผูรั้บผิดชอบหลกั : ฝ่ายบญัชี การเงินและบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารทั่วไปเงินมีหน้าท่ีจัดท างบประมาณของโครงการร่วมกับฝ่ายงานท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการวางแผนและควบคุมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงงบประมาณท่ีจัดท าขึ้นต้องผ่านความ

เห็นชอบจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั 

(ก) การจดัท างบประมาณประจ าปี 

1) ฝ่ายบญัชี การเงินและบริหารทัว่ไปในฐานะผูจ้ดัท างบประมาณประจ าปี หารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร

สินทรัพยแ์ละฝ่ายเลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่ออธิบายสมมุติฐานและรวบรวมขอ้มูล

ส าหรับการจดัท างบประมาณประจ าปี โดยฝ่ายบญัชี การเงินและบริหารทัว่ไป จะก าหนดรายได้

และค่าใชจ้่ายท่ีจะใชเ้ป็นสมมุติฐานหลกัในการจดัท างบประมาณ 

2) ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารทั่วไปสอบทานงบประมาณประจ าปีท่ีท าเสร็จร่วมกับประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหาร จากนั้นน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั และฝ่าย

เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์น าส่งงบประมาณประจ าปีท่ีอนุมติัแลว้ให้ทรัสตีทราบ 

(ข) การบริหารงบประมาณ 

1) ทุกส้ินไตรมาส และส้ินปี ฝ่ายบญัชี การเงินและบริหารทัว่ไปโดยผูรั้บมอบหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

โครงการ จะจดัท ารายงานทางการเงิน และเปรียบเทียบตวัเลขผลประกอบการจริงกบังบประมาณ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินจะสอบทานรายงานเปรียบเทียบตัวเลขผลประกอบการจริงกับ

งบประมาณ ในกรณีท่ีมีความแตกต่างจากงบประมาณเกินกว่าร้อยละ 20 ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่าย
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การเงินจะจัดท ารายงานเพื่ออธิบายถึงสาเหตุและปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดความแตกต่างโดย

ประสานงานกบัฝ่ายบริหารสินทรัพยแ์ละฝ่ายเลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อรับทราบ

ขอ้มูลในการประกอบการวิเคราะห์ และน าเสนอต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2) ในกรณีท่ีรายไดห้รือก าไรสุทธิตามงบการเงินในงวดนั้นมีความแตกต่างจากผลการด าเนินงานของ

งวดเดียวกนัของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 ฝ่ายบญัชี การเงินและบริหารทัว่ไปโดยผูรั้บมอบหมายท่ี

เก่ียวข้องกับโครงการจะจัดท ารายงานการวิเคราะห์และค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ 

(Interim Management Discussion and Analysis) โดยอธิบายถึงสาเหตุและปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิด

ความแตกต่าง รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดจากปัจจัยดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและ  

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัร่วมสอบทานรายงานดงักล่าว และน าส่งให้ผูมี้อ  านาจ  

ลงนามก่อนน าส่งให้ ก.ล.ต. พร้อมกบัการจดัส่งงบการเงินและเปิดเผยแก่สาธารณชนต่อไป 

(ค) การจดัสรรผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

1) ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงินแจง้กระแสรายรับสุทธิ และจ านวนเงินคงเหลือส าหรับการจ่ายส่วน

แบ่งรายไตรมาส ต่อผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัในฐานะนายทะเบียนโทเคนดิจิทลั 

2) ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะจดัท าและรวบรวมรายช่ือของผูถื้อโทเคนดิจิทลัท่ีมีสิทธิ

ไดรั้บจดัสรรผลตอบแทนตามท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทลัจะแจง้ขอ้มูลดงักล่าวให้บริษทัพิจารณาอนุมติั โดยบริษทัร่วมกบัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย

โทเคนดิจิทลั จะด าเนินการจดัสรรผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข

ของหนงัสือช้ีชวน 

2.2.4.3. การเปิดเผยข้อมูล 

ผูรั้บผิดชอบหลกั : ฝ่ายเลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์ และ/หรือตามท่ีทรัสตีร้องขอ 

(ก) การเปิดเผยขอ้มูลโครงการ 

ฝ่ายเลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์จดัท าปฏิทินเก่ียวกบัก าหนดการการเปิดเผยขอ้มูลโครงการ

ประจ าปี และก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ต่อผูล้งทุน หน่วยงานทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัร่วมกบัผูใ้ห้

บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะสอบทานความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจะมีการเปิดเผย

อย่างรอบคอบ ทั้งน้ี เพ่ือให้การจดัท าและเผยแพร่ งบการเงิน และขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกบัโครงการมีความถูกตอ้ง

ครบถว้นและเผยแพร่ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในกฎหมาย หนงัสือช้ีชวน สัญญาก่อตั้งทรัสต ์รวมทั้งกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลท่ีน าส่ง ก.ล.ต. และเปิดเผยในเวบ็ไซตผ์ูอ้อกโทเคนดิจิทลั 
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(ข) การเปิดเผยขอ้มูลของโครงการให้แก่ทรัสตี 

เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลและตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของบริษทัในฐานะผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 

บริษทัจะน าส่งขอ้มูลต่าง ๆ ให้แก่ทรัสตีภายในเวลาท่ีก าหนด เช่น รายงานประจ าเดือนซ่ึงแสดงถึงรายรับและ

รายจ่าย รายงานประจ าไตรมาสซ่ึงแสดงถึงรายงานการจ่ายผลตอบแทน รวมถึงเอกสารอื่น  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารจดัการทรัพยสิ์น เช่น รายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

2.2.4.4. การคัดเลือกผู้รับมอบหมายในงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของโครงการ 

ผูรั้บผิดชอบหลกั : ฝ่ายบริหารสินทรัพย ์และ/หรือ ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ก) ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะพิจารณาคดัเลือกผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น โดยพิจารณาให้มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี

เป็นอยา่งนอ้ย 

1) ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเป็นบริษทัที่อยูใ่นรายช่ือผูป้ระเมินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

2) ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สีย หรือเก่ียวโยงในทรัพยสิ์นท่ีจะท าการประเมิน เพื่อ

ความเป็นธรรมในการประเมินราคาทรัพยสิ์น และป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น

ท่ีจะท าการประเมิน 

3) ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทเดียวกับ

ทรัพยสิ์นท่ีจะท าการประเมิน หรือทรัพยสิ์นในลกัษณะท่ีใกลเ้คียง 

4) ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งมีทีมงาน และบุคลากรท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ ความน่าเช่ือถือ และ 

มีความพร้อมในการด าเนินการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

5) การประเมินมูลค่าตอ้งไม่กระท าโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นรายเดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 คร้ัง 

6) มีค่าใชจ้่ายในการให้บริการท่ีสมเหตุสมผล 

7) ตอ้งเป็นการคดัเลือกจากผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเสนอให้บริการอยา่งนอ้ย 2 ราย 

ฝ่ายบริหารสินทรัพยจ์ะน าเสนอรายช่ือผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพื่อ

พิจารณาอนุมติัการคดัเลือกผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเหมาะสม  

(ข) ผูรั้บมอบหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโครงการ 

บริษัทมีการว่าจ้างผูรั้บมอบหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการของโครงการโดยเป็นไปตาม

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกผูรั้บมอบหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโครงการ ดงัน้ี 
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1) เป็นการคัดเลือกจากผู ้รับมอบหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการของโครงการท่ีมีความรู้

ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของโครงการ อย่างน้อย 2 ราย เวน้

แต่เป็นรายการท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและไม่สามารถหาคู่เทียบได ้

2) เป็นผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียกบังานให้บริการนั้น ๆ  หรือหากมีส่วนไดเ้สีย ตอ้งแสดงไดว่้าจะสามารถ

บริหารจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการให้บริการนั้นไดแ้ละตอ้งเป็นการ

ด าเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

3) มีค่าใชจ้่ายในการให้บริการท่ีสมเหตุสมผล 

ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องจะน าเสนอรายช่ือผูรั้บมอบหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการของโครงการต่อ 

ผูมี้อ านาจลงนามเพื่อพิจารณาอนุมัติการคดัเลือกผูรั้บมอบหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินการของโครงการท่ี

เหมาะสม  

2.2.4.5. การปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน 

ผูรั้บผิดชอบหลกั : ฝ่ายบญัชี การเงินและบริหารทัว่ไป 

(ก) การปฏิบติัการดา้นบญัชี การเงินและบริหารทัว่ไป 

 บริษทัไดว่้าจา้งผูรั้บมอบหมายในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโครงการส าหรับการปฏิบติัการ

ดา้นงานสนับสนุนเก่ียวกบับญัชี การเงินและบริหารทัว่ไป เพ่ือให้การปฏิบติังานของโครงการมีประสิทธิภาพ 

สนบัสนุนการด าเนินงานของโครงการและบริษทัไดอ้ย่างครบวงจร อีกทั้ง ผูรั้บมอบหมายไดใ้ชร้ะบบปฏิบติัการ

ดา้นบญัชีและการเงินท่ีสนบัสนุนให้การด าเนินงานรวดเร็ว มีความถูกตอ้ง สามารถตรวจสอบได้  ซ่ึงแบ่งหน้าท่ี

งานท่ีส าคญัออกเป็น 4 ส่วนงาน ดงัน้ี 

1) การจดัเก็บรายไดแ้ละรับเงิน ไดแ้ก่ การออกใบแจง้หน้ี การเรียกเก็บเงินตามสัญญา รวมถึงการ

ติดตามทวงถามเบ้ืองตน้กรณีท่ีผูเ้ช่าจ่ายช าระค่าเช่าล่าชา้กว่าก าหนด อีกทั้งการจดัท ารายงานต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง รายเดือน รายไตรมาส และรายปี  

2) การบันทึกค่าใช้จ่าย ได้แก่ การตั้งหน้ีในระบบตามใบแจ้งหน้ีท่ีได้รับจากคู่ค้าและผูใ้ห้บริการ 

ต่าง ๆ อีกทั้งการจดัท ารายงานท่ีเก่ียวขอ้ง รายเดือน รายไตรมาส และ รายปี 

3) การบัญชีทั่วไป ภาษีและการจัดท ารายงานทางการเงิน ได้แก่ การสรุปตัวเลขรายการทางบญัชี

ทั้งหมดเพ่ือท าบญัชีแยกประเภท และจดัท างบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมทั้ง

ติดต่อประสานงานกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัเพื่อการสอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

เพื่อให้รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้

4) การท ารายการเบิกจ่าย ไดแ้ก่ การน ารายการท่ีมีการเรียกเก็บตามใบแจง้หน้ี รวมทั้งรายการท่ีมีการ

ขอเบิกจ่ายทัว่ไป เพ่ือท าการจ่ายเงินในรูปแบบของเงินสดยอ่ย เช็ค และการโอนเงิน  
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(ข) การควบคุมและติดตามการปฏิบติัการดา้นบญัชี การเงินและบริหารทัว่ไป 

1) ทุกส้ินเดือนฝ่ายการบญัชี การเงินและบริหารทัว่ไป จะจดัเตรียมรายงานต่าง ๆ  ให้แลว้เสร็จภายใน

วนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

2) ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินตรวจสอบและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัร่วมสอบทาน

ขอ้มูลท่ีไดรั้บเพ่ือให้มัน่ใจว่าการจดัเก็บรายไดแ้ละการจ่ายเงินของโครงการในแต่ละเดือนเป็นไป

อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

3) ฝ่ายการบัญชี การเงินและบริหารทั่วไปควบคุมยอดสะสมของค่าใช้จ่ายโดยเปรียบเทียบกับ

งบประมาณท่ีก าหนด 

2.2.4.6. การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ผูรั้บผิดชอบหลกั : ทุกฝ่ายงาน 

 เน่ืองจากบริษทัในฐานะผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีหนา้ท่ีตามหนงัสือช้ีชวน กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง

ท่ีตอ้งรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อโทเคนดิจิทลั และตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทลั

ก่อนผลประโยชน์ของบริษทัและผูบ้ริหารหรือพนักงานของบริษทั ดงันั้น บริษทัจึงมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติังานดว้ย

ความระมดัระวงัและไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัผลประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทลั ในกรณี  

ท่ีพบว่าในการปฏิบติังานหรือการเขา้ท าธุรกรรมใดระหว่างบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษทัจะด าเนินการให้มัน่ใจไดว่้าผูถื้อโทเคนดิจิทลัไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและ

เหมาะสม ทั้งน้ี บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัจะนบัตามนิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ไดแ้ก่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั รวมทั้งผูเ้ก่ียวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

กรรมการของนิติบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการบริษทั รวมทั้งคู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะของบุคคลดงักล่าว เป็นตน้1  

 ดงันั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว บริษทัโดยความร่วมมือจากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

ทุกคน รวมถึงทรัสตีซ่ึงจะท าหนา้ท่ีดูแลและป้องกนัมิให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ จะด าเนินการตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

(ก) บริษทัอาจขอค าปรึกษาจากผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัว่าธุรกรรมใดบา้งเป็นธุรกรรมท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ในกรณีท่ีปรากฏว่าธุรกรรมใดเป็นธุรกรรมท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยง

กนัมีส่วนไดเ้สีย บริษทัโดยคณะกรรมการบริษทัจะด าเนินการให้ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งน าเสนอธุรกรรม

ดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษทัพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบจาก

 

1 ผูส้นใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมนิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไดใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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คณะกรรมการบริษทัแล้ว และฝ่ายเลขานุการบริษทัและนักลงทุนสัมพนัธ์จะแจ้งธุรกรรมดังกล่าว

ให้ทรัสตีรับทราบก่อนเขา้ท ารายการ 

(ข) ฝ่ายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะจดัให้มีเอกสารหลกัฐานท่ีสามารถแสดงไดว่้าธุรกรรมระหว่างบริษทักบั

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นธุรกรรมท่ีสมเหตุสมผลและใชร้าคาท่ีเป็นธรรม และน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนเข้าท าธุรกรรม ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูล

หลกัฐานให้เป็นไปตามลกัษณะดงักล่าวดว้ย 

(ค) ภายหลงัการท าธุรกรรม บริษทัจะเปิดเผยธุรกรรมระหว่างบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจ าปีและงบการเงินของบริษทั 

2.2.4.7. การจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน  

ผูรั้บผิดชอบหลกั : ฝ่ายเลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

 ผูถื้อโทเคนดิจิทลัสามารถใช้กลไกในการติดต่อ โดยการแจง้ขอ้ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของผูอ้อก 

โทเคนดิจิทัล หรือแจ้งฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล์ หรือผ่านช่องทางของ 

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

(ก) เม่ือมีขอ้ร้องเรียนมายงัผูอ้อกโทเคนดิจิทลั ฝ่ายเลขานุการบริษทัและนักลงทุนสัมพนัธ์จะด าเนินการ

ร่วมกบัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ในการตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของขอ้ร้องเรียน 

(ข) กรณีข้อร้องเรียนไม่มีประเด็น ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพนัธ์ท าหนังสือแจ้งผลการ

ตรวจสอบรวมทั้งค  าช้ีแจงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือแจง้ให้ทราบ โดยฝ่ายเลขานุการบริษทัและ

นกัลงทุนสัมพนัธ์จะเป็นผูแ้จง้ผลการตรวจสอบ พร้อมค าช้ีแจงกลบัไปยงัผูร้้องเรียน 

(ค) กรณีขอ้ร้องเรียนมีประเด็น ฝ่ายเลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์ร่วมกบัผูใ้ห้บริการระบบเสนอ

ขายโทเคนดิจิทลัจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง วิเคราะห์สาเหตุ และแกไ้ขปัญหา อีกทั้งหาแนวทาง

ด าเนินการเพื่อหลีกเล่ียงมิให้มีประเด็นขอ้ร้องเ รียนเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยท าหนังสือแจง้ผลการ

ตรวจสอบ ค าช้ีแจงและแนวทางด าเนินการเพ่ือมิให้มีประเด็นขอ้ร้องเรียนเกิดขึ้นอีกในอนาคต เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั โดยฝ่ายเลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์จะแจง้ผลการ

ด าเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนกลบัไปยงัผูร้้องเรียน 

จากการพิจารณาระบบงานของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัขา้งตน้ ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย 

โทเคนดิจิทลัมีความเห็นว่าผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีระบบงานท่ีมีความรัดกุมเพียงพอและมีความพร้อมในการปฏิบติังานของ

โครงการ  
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2.3. วัตถุประสงค์ในการใช้เงินท่ีได้จากการระดมทุน 

ผู ้ออกโทเคนดิจิทัลมีความประสงค์ท่ีจะ เสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ  (“ICO”) จ านวน 
2,400,000,000 บาท โดยจะน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนไปใชใ้นวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ประมาณการใช้ 
เงินจาก ICO 

ระยะเวลาท่ีใช้
เงินโดยประมาณ 

1) ลงทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นโครงการ โดยมีรายละเอียดการลงทุน
ดงัต่อไปน้ี 
ก) ลงทุนในสัญญา RSTA เพื่อให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดม้าซ่ึงกระแส

รายรับจากกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส (ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียง ค่าเช่าและรายไดจ้ากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ) 
จาก สิริพัฒน์ โฟร์ ซ่ึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในกลุ่มอาคาร
ส านกังาน สิริ แคมปัส 0F0F

2  
ข) ลงทุนในหุ้นร้อยละ 100 ของสิริพัฒน์  โฟร์ ซ่ึงเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิในกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส และโอนเขา้มา
เป็นทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 1F1F3 

ทั้งน้ี ประมาณการใช้เงินจาก ICO ส าหรับการลงทุนในสัญญา RSTA
และการลงทุนในหุ้นร้อยละ 100 ของสิริพฒัน์ โฟร์ อาจเปล่ียนแปลงไป
ตามระยะเวลาในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลส าเร็จ อย่างไรก็ตาม 
วตัถุประสงค์ในการใช้เงินส าหรับการลงทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น
โครงการจะมีจ านวนเงินรวมไม่เกิน 2,186,000,000 บาท 

 
 

ประมาณ
1,539,000,000 บาท 

 
 
 

ประมาณ
647,000,000 บาท 

 
 

ปี 2564 
 
 
 
 

ปี 2564 

รวมมูลค่าการลงทุนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินโครงการ 2,186,000,000 บาท 
2) ช าระต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมการออกและเสนอขาย 

โทเคนดิจิทลั และช าระคืนเจา้หน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระดมทุนคร้ังน้ี และ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั  

214,000,000 บาท ปี 2564 - ปี 2568 

รวมมูลค่าการช าระต้นทุนและค่าใช้จ่าย 214,000,000 บาท 

รวมทั้งส้ิน 2,400,000,000 บาท 

 

  

 

2 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นส่วนท่ี 8 เอกสารแนบ 1 สรุปสาระส าคญัของร่างสัญญา RSTA 
3 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นส่วนท่ี 8 เอกสารแนบ 4 สรุปสาระส าคญัของร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
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2.4. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญของผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

2.4.1. สรุปรายงานการสอบบัญชีและรายช่ือผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล  

 รายละเอียดผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และประเภทหนา้รายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีดงัน้ี  

งวดบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียน
เลขที่ 

บริษัทผู้สอบบัญชี 
ประเภทหน้ารายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

นางสาวปณิตา โชติแสง
มณีกุล 

9575 บริษทั เอเอน็เอส 
ออดิท จ ากดั 

รายงานผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตแบบ 
ไม่มีเง่ือนไข 

รอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่
วนัท่ี 21 มกราคม 2563 ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

นายนรินทร์ จูระมงคล 8593 บริษทั แกรนท ์
ธอนตนั จ ากดั 

รายงานผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตแบบ 
ไม่มีเง่ือนไข 

2.4.2. รายละเอียดงบการเงินของผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

2.5.2.1 งบแสดงฐานะการเงิน (ตรวจสอบ) 

   งบการเงิน ณ วนัที่  
รายการ 30 มถิุนายน 2564 30 มถิุนายน 2563 

สินทรัพย์   
สินทรัพย์หมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 562,175.52 120,100.43  
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 1.52 0.47 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 562,177.04 120,100.90  
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,165,220.50 3,165,220.50 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,165,220.50 3,165,220.50  
รวมสินทรัพย์ 3,727,397.54 3,285,321.40 
หนีสิ้นสุทธิจากขาดทุนสะสมเกินทุน    
หนีสิ้นหมุนเวียน   

เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 52,219,031.40 36,823,214.15 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 52,219,031.40 36,823,214.15 
รวมหนีสิ้น 52,219,031.40 36,823,214.15 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   

ทุนเรือนหุน้   

    ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 10,000,000.00 
    ทุนท่ีออกและเรียกช าระเแลว้ 10,000,000.00 10,000,000.00 
ขาดทนุสะสม (58,491,633.86) (43,537,892.75) 
ขาดทุนสะสมเกินทุน (48,491,633.86) (33,537,892.75) 
หนีสิ้นสุทธิจากขาดทุนสะสมเกินทุน 3,727,397.54 3,285,321.40 

หน่วย : บาท 
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2.5.2.2 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตรวจสอบ) 

    งบการเงินส าหรับ  
 งบการเงิน รอบระยะเวลาบัญชี 

รายการ ส าหรับปีส้ินสุด ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 
  วันที่ 30 มิถนุายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถนุายน 2563  
ดอกเบ้ียรับ 104.76 47.44 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (14,953,845.87) (42,959,481.56) 
ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงาน (14,953,741.11) (42,959,434.12) 
ตน้ทุนทางการเงิน - (578,459.63) 
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน (14,953,741.11) (43,537,892.75) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ - - 
ขาดทุนสุทธิส าหรับงวด/ปี (14,953,741.11) (43,537,892.75) 
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรับงวด/ปี - - 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด/ปี (14,953,741.11) (43,537,892.75) 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน2F

4 (149.54) (435.38) 

2.5.2.3 งบกระแสเงินสด (ตรวจสอบ) 

    งบการเงินส าหรับ  
 งบการเงิน รอบระยะเวลาบัญชี 

รายการ ส าหรับปีส้ินสุด ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 
  วันที่ 30 มิถนุายน 2564  ถึงวันที่ 30 มิถนุายน 2563  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน:    
ขาดทนุสุทธิ (14,953,741.11) (43,537,892.75) 
รายการปรับกระทบขาดทุนเป็นเงินสดใช้ไปใน 
     กิจกรรมด าเนินงาน 

  

ตน้ทุนทางการเงิน - 578,458.63 
ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน    
     สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน (14,953,741.11) (42,959,434.12) 
หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น    
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15,395,816.20 36,244,755.05 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 442,075.09 (6,714,679.07) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:    
เงินสดรับจากการรับช าระค่าหุ้น - 10,000,000.00 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน - 10,000,000.00 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธ ิ 442,075.09 120,100.43 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด/ปี 120,100.43 - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด/ปี 562,175.52 120,100.43 

 

4 ขาดทุนต่อหุ้นค านวณโดยหารขาดทุนสุทธิส าหรับงวดดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกในระหว่างปี 

หน่วย : บาท 

หน่วย : บาท 



 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 23 

2.4.3. ภาพรวมของฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

บริษทั เอสพีวี 77 จ ากดั จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2563 เพื่อด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนต่อประชาชนโดยเฉพาะ โดยมีวตัถุประสงคจ์ ากดัแต่เพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อการ

ด าเนินการเฉพาะท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลเสนอขายโทเคนดิจิทลัเท่านั้น ซ่ึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผูล้งทุน

เป็นส าคญั ดงันั้น ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจึงไม่มีรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจจนกว่าการเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะแลว้เสร็จ 

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 30 มิถุนายน 2563 ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีขาดทุนสุทธิจ านวน 

14,953,741.11 บาท และ 43,537,892.75 บาท ตามล าดบั โดยผลขาดทุนในปี 2564 เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จ านวน 14,953,845.87 บาท ซ่ึงเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนต่อประชาชน  

ซ่ึงค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่เป็นค่าท่ีปรึกษา 11,708,443.28 บาท เช่น ค่าธรรมเนียมผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั  และ

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,004,914.00 บาท เช่น ค่าธรรมเนียมผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ค่าสอบบญัชี เป็นตน้ อย่างไรก็ดี  

ในกรณีท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชนคร้ังแรกเป็นผลส าเร็จ ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะมี

ภาระผูกพนัท่ีตอ้งช าระค่าธรรมเนียมความส าเร็จแก่ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตามอตัราร้อยละของมูลค่า 

การเสนอขายท่ีระบุในสัญญาซ่ึงจะสะทอ้นในงบการเงินในงวดถดัไป 

ส าหรับผลขาดทุนในปี 2563 เป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 42,959,481.56 บาท และตน้ทุนทางการ

เงินจ านวน 578,458.63 บาท โดยค่าใชจ้่ายในการบริหารเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพื่อ

การลงทุนต่อประชาชน ซ่ึงค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่เป็นค่าท่ีปรึกษา 36,934,803.41 บาท เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียม

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ค่าท่ีปรึกษาทางบญัชี เป็นตน้ และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 5,804,544.00 บาท เช่น 

ค่าธรรมเนียมผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ค่าตรวจสอบสัญญาอจัฉริยะ (Smart Contract) ค่าสอบบญัชี เป็นตน้ 

เม่ือพิจารณาฐานะการเงินของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัพบว่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีสินทรัพย์

รวมจ านวน 3,727,397.54 บาท หน้ีสินรวมจ านวน 52,219,031.40 บาท และมีขาดทุนสะสมเกินทุนจ านวน 48,491,633.86 

บาท และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลมีสินทรัพยร์วมจ านวน 3,285,321.40 บาท หน้ีสินรวมจ านวน 

36,823,214.15 บาท และมีขาดทุนสะสมเกินทุนจ านวน 33,537,892.75 บาท อย่างไรก็ดี เม่ือการเสนอขายโทเคนดิจิทลั

ส าเร็จ บริษทัคาดว่าจะสามารถรับรู้ก าไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในกระแสรายไดจ้ากทรัพยสิ์นโครงการ

และเม่ือหักกบัค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทลัทั้งหมดแลว้ จะส่งผลให้บริษทัมีขาดทุนสะสม

ลดลง และมีส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นบวกในปีท่ี 2 ของอายโุครงการ 

นอกจากน้ี ในระหว่างอายุโครงการ 4  ปี ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัคาดว่าจะมีค่าใชจ้่ายในการด าเนินการประมาณปีละ 

3.5 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลา 4 ปีตามอายุโครงการ ตามรายละเอียดดา้นล่าง โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะหักไวจ้ากกระแส

รายรับจาก RSTA ก่อนจ่ายส่วนแบ่งรายไดร้ายไตรมาสให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการระหว่างโครงการ 
จ านวนเงิน 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 
รอบและระยะเวลา 

ที่เรียกเก็บ 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ เช่น ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าบริการ
จดัท าบญัชีและค่าสอบบญัชี เป็นตน้ 

ตามท่ีจ่ายจริง 
(ประมาณ 3.5 ลา้นบาท/ปี) 

เม่ือเกิดรายการ 

 

2.5. ข้อมูลเกี่ยวกับสิริพฒัน์ โฟร์ 

บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จ ากัด เป็นบริษัทจ ากัดท่ีจัดตั้ งขึ้ นตามกฎหมายของประเทศไทย (ทะเบียนเลขท่ี 

0105561212833) จดทะเบียนจัดตั้ งเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 มีส านักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 59 ซอยริมคลอง 

พระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการให้เช่าและด าเนินการเก่ียวกบั

อสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นของตนเองหรือเช่าจากผูอ้ื่น ท่ีไม่ใช่เพื่อการอยูอ่าศยั 

2.5.1. ทุนจดทะเบียนของสิริพฒัน์ โฟร์ 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีทุนจดทะเบียน 277,500,000 บาท 

2.5.2. โครงสร้างการถือหุ้น และกรรมการของสิริพฒัน์ โฟร์ 

สิริพฒัน์ โฟร์ มีโครงสร้างการถือหุ้น ดงัน้ี5 

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการระดมทุน โครงสร้างการถือหุ้นหลังการระดมทุน 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

5 ผูถ้ือหุ้นอื่น ประกอบดว้ยบุคคลธรรมดา 3 รายท่ีไม่ไดม้ีความสัมพนัธ์ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางออ้มกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 

ถือหุ้นร้อยละ 100 

ถือหุ้นร้อยละ 100 

แอมเพิล 

นายกรวิชญ ์สวาทยานนท์ 

สิริพฒัน์ โฟร์ 
(เจา้ของกรรมสิทธ์ิกลุ่มอาคาร

ส านกังาน สิริ แคมปัส - ผูใ้ห้เช่า) 
 

ถือหุ้นร้อยละ 100 

กองทรัสต์ 

เอสพีวี 77 
(ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั) 

หุ้นทั้งหมดของบจก. สิริพัฒน์ โฟร์ จะถูก
โอนเข้าไปเป็นทรัพย์สินในกองทรัสต์ 

ทรัสตี  
(มีฐานะเป็นผูถ้ือหุ้น
แทนกองทรัสต)์ ผูก้่อตั้ง 

ทรัสต ์ 

 

สิริพฒัน์ โฟร์ 
(เจา้ของกรรมสิทธ์ิกลุ่มอาคาร

ส านกังาน สิริ แคมปัส - ผูใ้ห้เช่า) 
 

นายกรวิชญ ์สวาทยานนท์ 

สตาร์ อินเตอร์ 

ออฟฟิศ 77 

ถือหุ้นร้อยละ 100 

ถือหุ้นร้อยละ 50 

ถือหุ้นร้อยละ 54.35 ถือหุ้นร้อยละ 45.65 

ผูถ้ือหุ้นอ่ืน4  
ถือหุ้นร้อยละ 50 
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2.5.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นของสิริพฒัน์ โฟร์ ณ วันที ่6 กันยายน 2564 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 
1. บริษทั สตาร์ อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 1,508,270 54.3521% 
2. บริษทั ออฟฟิศ 77 จ ากดั 1,266,729 45.6479% 
3. เซเว่นตี เซเว่น ดรากอ้นส์ อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตด็ 1 0.0000%  

รวม 2,775,000 100.00% 

2.5.2.2 รายช่ือกรรมการของสิริพฒัน์ โฟร์ ณ วันที ่6 กันยายน 2564 มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายกรวิชญ ์สวาทยานนท ์ กรรมการ 
2. นางสาวจนัทร์พิมพ ์ปิยพงศโ์กวิท กรรมการ 
3. นายสุทธิศกัด์ิ วจีปิยนนัทานนท ์ กรรมการ 

2.5.2.3 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนัสิริพฒัน์ โฟร์ 

นายกรวิชญ ์สวาทยานนท ์หรือ นางสาวจนัทร์พิมพ ์ปิยพงศโ์กวิทลงลายมือช่ือร่วมกบั นายสุทธิศกัด์ิ วจีปิยนนัทา

นนท ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

2.5.3. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญของสิริพฒัน์ โฟร์ 

2.5.3.1. สรุปรายงานการสอบบัญชีและรายช่ือผู้สอบบัญชีของสิริพฒัน์ โฟร์  

 รายละเอียดผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และประเภทหนา้รายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีดงัน้ี  

งวดบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียน
เลขที ่

บริษัทผู้สอบบัญชี 
ประเภทหน้ารายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล 9575 บริษทั เอเอน็เอส 
ออดิท จ ากดั 

รายงานผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตแบบ 
ไม่มีเง่ือนไข 

รอบระยะเวลาบญัชี
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 4521 บริษทั ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั 

รายงานผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตแบบ 
ไม่มีเง่ือนไข 
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2.5.3.2. รายละเอียดงบการเงินของสิริพฒัน์ โฟร์ 

(ก) งบแสดงฐานะการเงิน (ตรวจสอบ) 

   งบการเงิน ณ วนัที่  

รายการ 30 มถิุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 
สินทรัพย์   
สินทรัพย์หมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30,407,768.99 25,899,509.41 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 131,069,625.61 122,778,981.74 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 161,477,394.60 148,678,491.15 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน   
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ - สุทธิ 1,686,900,333.13 1,700,652,952.14 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคนื 18,990,200.84 15,254,573.22 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 1,856,300.00 1,859,300.00 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,707,746,833.97 1,717,766,825.36 

รวมสินทรัพย์ 1,869,224,228.57 1,866,445,316.51 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   
หนีสิ้นหมุนเวียน   
เจา้หน้ีอ่ืน  118,151,333.23 68,047,753.11 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการอ่ืน 1,493,485,065.00 1,400,085,180.00 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,611,636,398.23 1,468,132,933.11 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน   
เงินประกนัการก่อสร้าง 16,812,919.44 16,812,919.44 
เงินประกนัการเช่า 149,417,363.51 149,417,363.51 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 166,230,282.95 166,230,282.95 

รวมหนีสิ้น 1,777,866,681.18 1,634,363,216.06 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   
ทุนเรือนหุน้   
    ทุนจดทะเบียน 277,500,000.00 277,500,000.00 
    ทุนท่ีออกและเรียกช าระเแลว้ 277,500,000.00 277,500,000.00 
ขาดทนุสะสม (186,142,452.61) (45,417,899.55) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 91,357,547.39 232,082,100.45 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,869,224,228.57 1,866,445,316.51 

 

 

หน่วย : บาท 
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(ข) งบก าไรขาดทุน (ตรวจสอบ) 

  งบการเงินส าหรับงวด  งบการเงินส าหรับปี 
 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี ส้ินสุดวันท่ี 

รายการ 30 มถิุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 
รายไดจ้ากการให้เช่า 74,708,681.76 149,417,363.52 
ตน้ทุนจากการให้เช่า (13,752,619.01) (27,733,181.97) 
ก าไรขั้นต้น 60,956,062.75 121,684,181.55 
รายไดอ้ื่น 8,309,996.04 10,403,416.07 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (98,829,873.71) 27,958,430.95 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (29,563,814.92) 160,046,028.57 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (10,741,233.02) (35,244,593.01) 
รวมค่าใช้จ่าย (10,741,233.02) (35,244,593.01) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (40,305,047.94) 124,801,435.56 
ตน้ทุนทางการเงิน (100,419,505.12) (163,827,856.93) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (140,724,553.06) (39,026,421.37) 
ภาษีเงินได ้ - - 
ขาดทุนสุทธ ิ (140,724,553.06) (39,026,421.37) 

2.6. ความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการเสนอขาย 

2.6.1. ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

โทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั จะออกและเสนอขายผา่นผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัมี เอก็ซ์พีจี ถือหุ้นร้อยละ 100  

ในช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ ระหว่างวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 นายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท์ 

(“นายอฏัฐ์”) เคยด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงินของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั ก่อนเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็น 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (“Deputy CEO”) ของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 โดย

ช่วงท่ีเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็น Deputy CEO นั้น นายอฏัฐ์ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการโทเคนดิจิทลัเพื่อการ

ลงทุนสิริฮับแต่อย่างใด ต่อมาในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 นายอฏัฐ์ได้เข้าด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของ 

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ซ่ึงเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือนนับแต่วนัท่ีนายอฏัฐ์ได้ออกจากต าแหน่ง

ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงินของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั อย่างไรก็ดี โครงการโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบัไดผ้่านการ

อนุมติัการรับงาน และอนุมติัการย่ืนร่างหนงัสือช้ีชวนโดยคณะกรรมการของให้ผูบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัแลว้

ตั้งแต่วนัท่ี 30 มกราคม 2563 และวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 ตามล าดบั ซ่ึงเกิดขึ้นก่อนท่ีนายอฏัฐ์จะเขา้มาด ารงต าแหน่งใน 

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั นายอฏัฐ์จึงไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมติัการรับงาน และอนุมติัการยื่นร่าง

หนงัสือช้ีชวนในขณะนั้น อีกทั้ง เม่ือไดเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัแลว้ 

ก็ไดมี้การปฏิบติัตามนโยบายการควบคุมภายในของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัอย่างเคร่งครัด ดงันั้น การท่ี

นายอฏัฐ์เคยด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัในระยะเวลาอนัส้ัน จึงไม่เป็นเหตุอนั

อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัแต่อยา่งใด 
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2.6.2. ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ ทรัสตี 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นทรัสตี ส าหรับโครงการ 

โทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั มีความเป็นอิสระจากผูอ้อกโทเคนดิจิทลั โดยทรัสตีมีหน้าท่ีในการจดัการกองทรัสต์ท่ี

ก่อตั้งโดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลัดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัเย่ียงผูมี้วิชาชีพ ซ่ึงตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นธรรมเพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อโทเคนดิจิทลัโดยรวม รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง สัญญาก่อตั้งทรัสต์  

มติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั และขอ้ผกูพนัท่ีไดใ้ห้ไวแ้ก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั (ถา้มี)   

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มกบัทรัสตี 

2.6.3. ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ สิริพฒัน์ โฟร์ 

ภายหลงัจากการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบัแลว้ ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอ

ขายโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั เพ่ือเขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดใน สิริพฒัน์ โฟร์ 

2.6.4. ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และแสนสิริ  

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มกบัแสนสิริ ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ากลุ่มอาคารส านกังาน 

สิริ แคมปัส  

2.6.5. ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และ สิริพฒัน์ โฟร์ 

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มกบัสิริพฒัน์ โฟร์ ซ่ึงเป็น

เจา้ของกรรมสิทธ์ิกลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส 

2.6.6. แสนสิริและสิริพฒัน์ โฟร์ 

สิริพัฒน์ โฟร์ เคยเป็นบริษัทในเครือแสนสิริ ก่อนท่ีกลุ่มบริษัทแสนสิริจะจ าหน่ายหุ้นทั้งหมดให้แก่กลุ่ม 

คุณกรวิชญ ์สวาทยานนท ์ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นล าดบัสูงสุดของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั ในปัจจุบนัแสนสิริไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้มกบัสิริพฒัน์ โฟร์ ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิกลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส  นอกเหนือจากการเป็น 

ผูเ้ช่ากลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส เท่านั้น 

2.6.7. ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และสตาร์ อินเตอร์ 

เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 เอ็กซ์พีจี ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ100 ของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

ไดซ้ื้อตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) ท่ีผูอ้อกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบก าหนด (call option) ซ่ึงมีมูลค่าหนา้ตัว๋แลกเงินจ านวน 

285 ลา้นบาท อาย ุ183 วนั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.75 ต่อปี ครบก าหนดวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 ท่ีออกโดยสตาร์ อินเตอร์ ซ่ึง

มีคุณกรวิชญ์ สวาทยานนท ์ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการขายตัว๋แลกเงินไปซ้ือหุ้นสามญับางส่วนของสิริพฒัน์ 
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โฟร์ ซ่ึงในปัจจุบนัสตาร์ อินเตอร์ เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของสิริพฒัน์ โฟร์ โดยถือหุ้นในสิริพฒัน์ โฟร์ ในอตัราร้อยละ 54.35 

ทั้งน้ี หุ้นทั้งหมดของสตาร์ อินเตอร์ ไดถู้กน าไปเป็นหลกัประกนัในการช าระเงินตามเง่ือนไขของตัว๋แลกเงินดงักล่าว 

ทั้งน้ี แมเ้อ็กซ์พีจี จะเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 100 ในผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และ เอ็กซ์พีจี ไดเ้คยท า

รายการกูย้ืมเงินจากผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อใชใ้นกิจการของ เอ็กซ์พีจี และยงัช าระคืนไม่ครบถว้นก็

ตาม แต่ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีโครงสร้างการบริหารจดัการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรท่ีเป็น เอกเทศ

แยกต่างหากจาก เอก็ซ์พีจี และเป็นโครงสร้างท่ีเหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย

ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้เท็จจริงดงักล่าว  

ไม่มีลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั

ในฐานะผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัส าหรับการระดมทุนในคร้ังน้ีของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัแต่อยา่งใด 

อน่ึง เม่ือผูอ้อกโทเคนดิจิทลัสามารถระดมทุนไดต้ามจ านวนเงินและเง่ือนไขท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ีแลว้ ผูอ้อก

โทเคนดิจิทลัจะจดัสรรเงินบางส่วนท่ีไดจ้ากการระดมทุนเพื่อเขา้ลงทุนในหุ้นของ สิริพฒัน์ โฟร์ ในอตัราร้อยละ 100 ตาม

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินในหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ี โดยส่วนหน่ึงจะน าไปจ่ายช าระค่าหุ้นให้แก่ สตาร์ อินเตอร์ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น

ใหญ่ของสิริพฒัน์ โฟร์ 

2.6.8. ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และ แสนสิริ 

ในเดือนกนัยายน 2563 นายวนัจกัร์ บุรณศิริ (อดีตเคยด ารงต าแหน่งเป็นประธานผูบ้ริหารสายงานการเงินและ

สนบัสนุนธุรกิจของแสนสิริ) ไดเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการของเอ็กซ์พีจี (ซ่ึงเป็นผูถื้อ

หุ้นร้อยละ 100 ของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั) และเป็นกรรมการของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทลั โดยปัจจุบนัยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของแสนสิริ นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 เอ็กซ์พีจีไดเ้ปิดเผย

มติการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 โดยอนุมติัให้เอ็กซ์พีจีออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนโดยเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจงให้กบัแสนสิริ รวมถึงบุคคลและนิติบุคคลท่านอื่น โดยผลจากการด าเนินการหลงัการมีมติอนุมติัส่งผลให้  

แสนสิริเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของเอ็กซ์พีจี โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 15 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด อย่างไรก็ดี 

ขอ้เท็จจริงดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผูใ้ห้บริการระบบ

เสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อการให้บริการแก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัแต่อยา่งใด เน่ืองจาก 

(ก) แสนสิริเป็นเพียงผูเ้ช่ากลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส และมิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 
(ข) การด าเนินงานของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั 

นั้น ได้ด าเนินการและผ่านการพิจารณามาก่อนนานแลว้ (คณะกรรมการของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลั ได้อนุมัติการรับงานในวนัท่ี 30 มกราคม 2563 และอนุมัติให้ย่ืนร่างหนังสือช้ีชวนในวนัท่ี  
11 มิถุนายน 2563) ซ่ึงเกิดขึ้นก่อนท่ีนายวนัจกัร์จะเขา้มาด ารงต าแหน่งในผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั และเอก็ซ์พีจี  

(ค) มีการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัอย่างเป็นทางการกบัทาง ก.ล.ต. ตั้งแต่วนัท่ี  
5 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงก่อนท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของเอ็กซ์พีจีจะมีมติอนุมติัให้เอ็กซ์พีจีออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กบัแสนสิริ 



 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 30 

(ง) ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากร  
แยกต่างหากจาก เอ็กซ์พีจี ซ่ึงเป็นโครงสร้างท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินงานอย่างเป็นอิสระ ซ่ึงมี
มาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

2.7. บริษัทย่อย (ถ้ามี) 

ปัจจุบนัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่มีบริษทัย่อย อย่างไรก็ดี หลงัจากการระดมทุนแลว้เสร็จ ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะใช้

เงินส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บจากการเสนอขายคร้ังน้ีเพ่ือการไดม้าซ่ึงการถือหุ้นร้อยละ 100 ใน สิริพฒัน์ โฟร์ ซ่ึงเป็นเจา้ของกลุ่ม

อาคารส านกังาน สิริ แคมปัส และจะโอนหุ้นดงักล่าวเขา้กองทรัสตซ่ึ์งมีทรัสตีก ากบัดูแลต่อไป 

2.8. การก ากับดูแลกิจการ 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัยึดมัน่และให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และถือเป็นส่วนส าคญั

ในการบริหารกิจการของผูอ้อกโทเคนดิจิทัล ทั้งน้ี กรรมการ และผูบ้ริหารจะด าเนินการให้มีการบริหารจัดการท่ีมีระบบ 

โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูล้งทุนในโทเคนดิจิทลั โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลั จะด าเนินการดงัน้ี 

2.8.1. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) 

(ก) ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในพร้อมแจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งถือปฏิบติั โดย
ห้ามมิให้บุคคลผูซ่ึ้งรู้หรือครอบครองขอ้มูลภายในท่ีเก่ียวข้องกับผูอ้อกโทเคนดิจิทัล เช่น ราคาประมูล
ทรัพยสิ์นโครงการ ซ้ือขายโทเคนดิจิทลัจนกว่าขอ้มูลดงักล่าวจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ และ/หรือเปิดเผย
ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มไม่ว่าดว้ยวิธีใด  

(ข) ก าหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารทุกราย ตอ้งไม่ซ้ือขายโทเคนดิจิทลัของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั ภายใน 30 วนั
ก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีต่อสาธารณชนและควรรออย่างน้อย  
24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว 

2.8.2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งขอ้มูลการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูล
ทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลัตลอดจน
ขอ้มูลอื่น ๆ ท่ีอาจมีผลต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทลั หรือมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคา
หรือมูลค่าของโทเคนดิจิทลั โดยจะด าเนินการดงัน้ี 

(ก) มีกลไกท่ีท าให้มัน่ใจไดว่้าขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อนกัลงทุน ไม่ท าให้ส าคญัผิด และเพียงพอต่อการตดัสินใจของ
นกัลงทุน 

(ข) มีผูท่ี้ท  าหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อโทเคนดิจิทลั โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งผา่น
ช่องทางเว็บไซต์ของผูอ้อกโทเคนดิจิทัล ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และศูนย์ซ้ือขาย
สินทรัพยดิ์จิทลั  

(ค) เปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอื่น ๆ ท่ีผูส้อบบญัชีให้บริการ  


