ส่ วนที่ 2
ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและวัตถุประสงค์ การใช้ เงินที่ได้ จากการระดมทุน

2.

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและวัตถุประสงค์การใช้ เงินที่ได้ จากการระดมทุน

2.1.

ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มี แอมเพิล เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 100 โดยนายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ เป็ นผูถ้ ือหุ้นทั้งหมดใน
แอมเพิล คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยรายละเอียดที่เกี่ยวกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีดงั นี้
2.1.1.

ชื่ อของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

บริ ษทั เอสพีวี 77 จากัด เป็ นบริ ษทั จากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย (ทะเบียนเลขที่ 0105563011428)
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 มีสานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 43 อาคารไทยซี ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ห้อง
เลขที่ 222 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ ง เทพมหานคร โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ เสนอขายโทเคนดิ จิทัล
ต่อประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
2.1.2.

ทุนจดทะเบียนของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท

2.1.3.

โครงสร้ างการถือหุ้นของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้
โครงสร้ างการถือหุ้นก่อนการระดมทุน
นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์
ถือหุ้นร้อยละ 100

แอมเพิล
ถือหุ้นร้อยละ 100

เอสพีวี 77
(ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั )

โครงสร้ างการถือหุ้นหลังการระดมทุน
นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์
ถือหุ้นร้อยละ 100

แอมเพิล
ถือหุ้นร้อยละ 100

เอสพีวี 77
(ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั )
ถือหุ้นร้อยละ 100

สิริพฒั น์ โฟร์
(เจ้าของกรรมสิทธิ์กลุ่มอาคาร
สานักงาน สิริ แคมปัส - ผูใ้ ห้เช่า)
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ผูก้ ่อตั้ง
ทรัสต์

ทรัสตี
(มีฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้น
แทนกองทรัสต์)

กองทรัสต์
หุ้นทั้งหมดของบจก. สิ ริพัฒน์ โฟร์ จะถูก
โอนเข้าไปเป็ นทรั พย์สินในกองทรั สต์

รายชื่ อผู้ถือหุ้นของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ณ วันที่ 6 กันยายน 2564
1.
2.
3.
4.

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั แอมเพิล เวนเจอร์ จากัด /1
นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์
นายวิทยา วิสัยชนม์
นางสาวจันทร์พิมพ์ ปิ ยพงศ์โกวิท
รวม

จานวนหุ้น (หุ้น)
99,997
1
1
1
100,000

ร้ อยละ
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ: /1 บริ ษทั แอมเพิล เวนเจอร์ จากัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2562 เพื่อประกอบ
ธุรกิจโดยการเข้าถือหุน้ (Holding Company) ในบริ ษทั อื่น โดยบริ ษทั มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 1 ล้านบาท
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยมีรายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่และ
สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษทั ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 ดังนี้
1.
2.
3.

2.1.4.

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์
นายวิทยา วิสัยชนม์
นางสาวจันทร์พิมพ์ ปิ ยพงศ์โกวิท
รวม

จานวนหุ้น (หุ้น)
9,998
1
1
10,000

ร้ อยละ
99.98
0.01
0.01
100.00

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มี นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการแต่เพียงผูเ้ ดียว พร้อมทั้งดารงตาแหน่ง
เป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (Chief Executive Officer) และมีหน้าที่รับผิดชอบในสายงานบริ หารสิ นทรัพย์ และมีนางสาว
นาขวัญ หอมจาปา ดารงตาแหน่งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน (Chief Financial Officer) มีหน้าที่รับผิดชอบใน
สายงานการบัญชี การเงินและบริ หารทัว่ ไป และสายงานเลขานุการและนักลงทุนสัมพันธ์ และดารงตาแหน่งผูช้ ่วยประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารสิ นทรัพย์ ทั้งนี้ ภายหลังการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะมีการก่อตั้งทรัสต์
ร่ วมกับทรัสตีโดยโอนหุ้นทั้งหมดที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ถือใน สิ ริพฒั น์ โฟร์ เป็ นทรัพย์สินในการก่อตั้งทรัสต์เพื่อให้ผลู ้ งทุน
มัน่ ใจได้ว่าหุ้นดังกล่าวจะไม่ถูกจาหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ โดยไม่เป็ นไปตามหนังสื อชี้ชวน สัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์ และ/หรื อมติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั รายละเอียดปรากฎตามส่ วนที่ 6 อย่างไรก็ดี กลุ่มผูบ้ ริ หารดังกล่าวจะยังทาหน้าที่
บริ หารกิจการ สิ ริพฒั น์ โฟร์ และกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส ซึ่ง สิ ริพฒั น์ โฟร์เป็ นผูถ้ ือครองกรรมสิ ทธิ์
2.1.4.1. กรรมการของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 กรรมการของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีจานวน 1 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1.

รายชื่ อกรรมการ
นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์

ตาแหน่ ง
กรรมการ
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันผู้ออกโทเคนดิจิทัล
นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
2.1.4.2. ผู้บริหาร
ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 ผูบ้ ริ หารของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีจานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่ อผู้บริหาร
1. นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์
2. นางสาวนาขวัญ หอมจาปา

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารสิ นทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารสิ นทรัพย์

ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินจานวน 1.8 ล้านบาท
และไม่มีค่าตอบแทนอื่น
2.1.4.3. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ชื่ อ-สกุล/ตาแหน่ ง
1. นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์
- กรรมการบริ ษทั
- ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
0B

2. นางสาวนาขวัญ หอมจาปา
- ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารฝ่ ายการเงิน
- ผูช้ ่วยประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หาร
สิ นทรัพย์
1B

อายุ (ปี ) คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทางาน (ย้อนหลัง 5 ปี )
54 - ปริ ญญาตรี สาขาการบริ หารงาน
- กรรมการ/ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั ศรี สยาม
บุคคล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พรอพเพอร์ต้ ี จากัด
- กรรมการ/ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั มหาทุน
พลาซ่า จากัด
- กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร บริ ษทั สุขนิเวศน์ จากัด
- กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ดี.จี.ทรานส์
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
- ผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เดอะ ลิฟวิง่ ควอร์เทอส์
จากัด
- ผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ทุนศรี สยาม จากัด
44 - ปริ ญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์
- ที่ปรึ กษา บริ ษทั อินฟิ นิท แคปปิ ตอล จากัด
มหาบัณฑิต (การเงิน) (International
Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชีบณ
ั ฑิต
(International Program)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการอบรม
- หลักสูตรที่ปรึ กษาทางการเงิน (FA
License)
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2.2.

แนวทางการดาเนินกิจการของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

2.2.1.

โครงสร้ างการบริหารงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
กรรมการบริษัท
นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์

ประธานเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายการเงิน
นางสาวนาขวัญ หอมจาปา

ประธานเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายบริหารสินทรัพย์
นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายบริหารสินทรัพย์
นางสาวนาขวัญ หอมจาปา
ทาหน้ าที่ดูแลในส่ วนงานดังต่ อไปนี้
• บริ หารสิ นทรัพย์

ทาหน้ าที่ดูแลในส่ วนงานดังต่ อไปนี้
• เลขานุการบริ ษท
ั และนักลงทุนสัมพันธ์
• การบัญชี การเงิน และบริ หารทัว่ ไป

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มี นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ ดารงตาแหน่ งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (Chief Executive
Officer) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารสิ นทรัพย์มีหน้าที่รับผิดชอบในสายงานบริ หารสิ นทรัพย์ และมีนางสาวนาขวัญ
หอมจาปา ดารงตาแหน่งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน (Chief Financial Officer) มีหน้าที่รับผิดชอบในสายงาน
การบัญชี การเงินและบริ หารทัว่ ไป และสายงานเลขานุการและนักลงทุนสัมพันธ์ และดารงตาแหน่งผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์
ทั้งนี้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้ว่าจ้างผูร้ ับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานการบัญชี การเงินและบริ หารทัว่ ไป
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของโครงการมีประสิ ทธิภาพ
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้ว่าจ้างบริ ษทั สานักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซิ นดิเคท จากัด เป็ นผูร้ ับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนิ นการสาหรับการปฏิบตั ิ การด้านงานสนับสนุนเกี่ยวกับบัญชี การเงินและบริ หารทัว่ ไป ซึ่ งได้แก่ การจัดเก็บ
รายได้และรับเงิน การบันทึกค่าใช้จ่ายและการทารายการเบิกจ่าย การบัญชีทวั่ ไป ภาษีและการจัดทารายงานทางการเงิน โดย
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ได้ประเมินประสบการณ์และผลงานในอดีต ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ บัญชี การเงินและบริ หารทัว่ ไป และความพร้อมในการปฏิบัติงาน พบว่าบุคลากรของบริ ษทั
สานักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จากัด มีความรู ้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเห็นว่า บริ ษทั สานักงาน เอ็ม เอ็ม
เอ็น ซินดิเคท จากัด สามารถปฏิบตั ิงานตามที่รับมอบหมายได้
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รวมถึงผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เป็ น ผูร้ ับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรผลตอบแทน
ให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ร่ วมสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ร่ วมพิจารณากระบวนการการจาหน่ายทรัพย์สิน
ร่ วมจัดการข้อร้องเรี ยนของนักลงทุน และรวมถึงการให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ได้พิจารณาความเพียงพอของบุคลากรของผูอ้ อก
โทเคนดิ จิทัล โดยพิ จ ารณาถึ ง ปริ ม าณงานในแต่ล ะสายงานและขอบเขตความรั บผิ ดชอบของผูร้ ั บ มอบหมายในงาน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความเห็นว่าผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบตั ิงานของโครงการ
2.2.2.

หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
2.2.2.1. กรรมการบริษัท
(ก) หน้าที่และความรับผิดชอบโดยทัว่ ไป
1) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และกฎระเบียบของบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่ อสัตย์สุจริ ตเพื่อคุม้ ครองผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบอย่างเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหุ้น
2) กาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินกิจการของบริ ษทั กากับดูแลการบริ หารจัดการให้เป็ นไปตาม
นโยบายและกฎระเบียบอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3) จัดให้มีการรายงานทางการเงิ น การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
น่าเชื่อถือ
4) ควบคุมและกากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกันและมีจริ ยธรรม
5) คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ง รวมทั้งคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการ
เพิ่มเติมให้ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ทาการแต่งตั้งต่อไป
6) คัดเลือกและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูบ้ ริ หาร
7) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหากมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ้น กรรมการจะต้องให้ความมัน่ ใจว่าผูล้ งทุนจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและ
เหมาะสม
(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบต่อโครงการ
1) ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ที่ได้รับความไว้วางใจ โดยมีความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่อสัตย์สุจริ ตเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยรวม
2) ปฏิบตั ิหน้าที่และตัดสิ นใจด้วยความเชื่ ออย่างสุ จริ ตและเหตุผลอันเหมาะสมว่ าเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สู งสุ ดของโครงการ โดยการปฏิบตั ิหน้าที่และตัดสิ นใจดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อโดย
สุ จริ ตว่าเป็ นข้อมูลที่เพียงพอ และปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม
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3) บริ ห ารจัดการโครงการตามที่ กาหนดในแบบแสดงรายการข้อ มูล การเสนอขายโทเคนดิ จิทัล และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4) กาหนดนโยบายการบริ หารจัดการโครงการ รวมถึงกากับกลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงาน โครงสร้าง
ทางการเงินและการลงทุน และระบบการบริ หารความเสี่ ยง
5) จัดให้มีการใช้สิทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ ทธิ และผลประโยชน์
ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
6) จัดให้มีระบบงานในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เหมาะสมสาหรับโครงการ
7) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามกฎและระเบียบที่ ก.ล.ต. กาหนด
8) จัดเตรี ยมและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
9) จัดเตรี ยมและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ของราคาเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั ครั้งแรกในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของบริ ษทั อีกทั้ง บริ ษทั จะเผยแพร่ ขอ้ มูล
ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั เว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และศูนย์ซ้ื อขาย
สิ นทรัพย์ดิจิทลั
10) พิจารณาและแก้ไขเรื่ องร้องเรี ยนหรื อข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งได้รับจากบุคคลภายนอกตามที่
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั เสนอ
11) ดารงคุณสมบัติในฐานะผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ให้ครบถ้วน
2.2.2.2. ฝ่ ายบริหาร
(ก)

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยทัว่ ไป
1) ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่ อสัตย์สุจริ ต เพื่อประโยชน์
สู งสุ ดของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยรวม และจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
หน้าที่ตามที่ระบุในเอกสารต่าง ๆ ที่เปิ ดเผยแก่ ผูล้ งทุน ผูบ้ ริ หารจะต้องไม่กระทาการในลักษณะใด
ก็ตามอันขัดต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยรวม และจะต้องรับผิ ดโดยไม่มีขีดจากัด
ความรับผิดหากผูบ้ ริ หารไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของตน และ/หรื อปฏิบตั ิหน้าที่อย่างไม่ถูกต้องครบถ้วน
2) ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิตามหลักการทางธุรกิจดังต่อไปนี้
2.1) รับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
2.2) เปิ ดเผย แสดงความคิดเห็น หรื อให้ขอ้ มูลสาคัญที่เกี่ยวข้องแก่ผลู ้ งทุนอย่างเพียงพอ เพื่อให้
ผูล้ งทุนทาการตัดสิ นใจลงทุนได้ โดยจะต้องสื่ อสารข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจน ไม่มีการ
บิดเบือน หรื อแสดงข้อความเท็จ
2.3) ห้ามนาข้อมูลไปใช้อย่างไม่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรื อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรื อ
ก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อผลกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของบริ ษทั
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3)
4)

5)

6)

(ข)

2.4) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหากมี
ความขัดแย้งผลประโยชน์เกิดขึ้น ผูบ้ ริ หารจะต้องให้ความมัน่ ใจว่าผูล้ งทุนได้รับการปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
ปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูบ้ ริ หารจะต้องจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
บัญชี พร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยงบการเงินดังกล่าวจะต้องผ่าน
การสอบบัญชี และแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับความเห็ นชอบจาก ก.ล.ต. และสังกัด
สานักงานสอบบัญชี ที่มีคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กาหนด
จัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ตามที่ ก.ล.ต. และศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั กาหนด นอกจากนี้
ให้ ผูบ้ ริ ห ารมี ห น้า ที่ ช้ ี แ จง จัด ส่ ง เอกสารหรื อ หลักฐานที่ เ กี่ ย วข้อ ง ด าเนิ น การหรื อ งดเว้น การ
ดาเนินการตามที่ ก.ล.ต. มีคาสั่ง หรื อร้องขอ
หากผูบ้ ริ หารประสงค์จะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน ผูบ้ ริ หาร
จะต้องกาหนดขอบข่ายความรับผิดชอบที่มอบหมายให้แก่บุคคลที่กาหนด พร้อมทั้งระบุวิธีการ
คัดเลือกบุคคลดังกล่าว

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อโครงการ
1) เพื่อให้การบารุ งรักษาและบริ หารจัดการโครงการเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ และ
เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
โดยรวม ให้ผูบ้ ริ หารมี หน้าที่ รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการดาเนิ นงานที่ มีคุณภาพ มี การ
ตรวจสอบและถ่วงดุ ลการปฏิ บัติงานที่ มีอานาจในการดาเนิ นกิ จการอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และ
ความสามารถในการสนับสนุนการทางานภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่
2) การกาหนดนโยบายการบริ หาร กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ เ พื่ อ การจัด หาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน เพื่อให้การบริ หารจัดการการลงทุนที่ได้รับมอบหมายเป็ นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนตามที่ กาหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
2.1) การบริ หารและจัดการความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับการจัดการโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ
การป้องกันและลดความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.2) การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่างโครงการกับ
ผูบ้ ริ หารและบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับผูบ้ ริ หาร รวมถึ งมาตรการหรื อแนวทางการคุ้ม ครอง
ผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.3) การคัดเลือกบุคลากรโดยผูบ้ ริ หารและผูร้ ับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการ
ของโครงการ (Outsource) (ถ้า มี ) เพื่ อ ให้ ไ ด้บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ และมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบตั ิ
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3)
4)

5)

6)

7)
8)

2.4) การเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กาหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั และตามศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั
และรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
ในการทาธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะปฏิบตั ิตาหลักเกณฑ์
ดังนี้
4.1) ดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าการจาหน่าย จ่าย โอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการเข้าทาสัญญาที่
เกี่ยวเนื่ องกับอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อโครงการเป็ นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บงั คับได้ตาม
กฎหมาย
4.2) การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับไปดาเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจเป็ นผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้เท่าที่จาเป็ นเพื่อส่ งเสริ มให้การประกอบธุรกิจเป็ นไปอย่าง
คล่องตัวและมีประสิ ทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.2.1) การมอบหมายต้องไม่มีลกั ษณะที่อาจส่ งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั
4.2.2) มี ม าตรการรองรั บ ให้ ส ามารถประกอบธุ ร กิ จ ได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งในกรณี ที่ ผู ้รั บ
ดาเนินการไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้
4.2.3) บริ ษทั จะไม่มอบหมายงานหรื อระบบงานที่ ก.ล.ต. ไม่อนุ ญาตให้มอบหมายงาน
ดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น
ในกรณี ที่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ กษาเพื่ อ ให้ ค าปรึ กษาหรื อค าแนะน าที่ เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์และการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ผูอ้ อกโทเคนดิจิ ทลั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
5.1) ดาเนินการให้ที่ปรึ กษาแจ้งการมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจารณา
5.2) มิ ให้ที่ปรึ กษาผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมเข้าร่ วม
พิจารณาในเรื่ องนั้น ๆ
ดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของโครงการเป็ นไปอย่างเหมาะสม โดย
ต้องมีการดาเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1) การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริ หารการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ๆ ก่อน
รับเป็ นผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
6.2) ทาการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การทา due
diligence) อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ๆ พร้อมทั้งจัดให้มีแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงด้วย
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ตามที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน
จัดให้มีการจัดทาทะเบียนผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
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9) จัดทาหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในโทเคนดิจิทลั มอบให้แก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั กรณี ที่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
ขอให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ออกหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในโทเคนดิจิทลั ใหม่แทนหลักฐานเก่าที่สูญหาย
ลบเลื อ น หรื อ ชารุ ด ในสาระสาคัญ ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัล ต้อ งออกหรื อ ดาเนิ น การให้มี การออก
หลักฐานแสดงสิ ทธิในโทเคนดิจิทลั ให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ภายในเวลาอันควร
10) จัดทาและเผยแพร่ งบการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อม
ทั้งเผยแพร่ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
11) กากับดูแลโครงการให้เป็ นไปตามกฎหมายหรื อแนวทางของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกากับ
ดูแล
12) จัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั
13) กาหนดขอบเขตการดาเนิ นงานหรื อกรอบการประเมินในการประเมินทรัพย์สินเป็ นประจาทุกปี
ซึ่ งรวมถึ งการตรวจสอบสภาพทรั พย์สินของโครงการ โดยเปรี ยบเทียบกับทรั พย์สินในบริ เวณ
ใกล้เคียงที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับทรัพย์สินของโครงการ
14) เปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั โดย
จัดทารายงานที่แสดงผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิน รายงานประเมิน มูลค่าทรัพย์สิน แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี รายงานการใช้เงิน รายงานการวิเคราะห์และคาอธิบายระหว่างกาลของ
ฝ่ ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) กรณี รายได้หรื อกาไรสุ ทธิ ตามงบการ
เงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปี ก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
15) รายงานเหตุ การณ์ สาคัญ ตามที่ กาหนดในประกาศ กจ. 15/2561 หรื อ กฎเกณฑ์อื่ น ของ ก.ล.ต.
ที่เกี่ยวข้อง
16) ดารงไว้ซ่ ึงคุณสมบัติของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ให้ครบถ้วน
2.2.2.3. ฝ่ ายงาน และหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ ละฝ่ ายงาน
(ก)

ฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์

หน้าที่หลักของฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์คือ ตรวจสอบว่าทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จัดให้มีการ
ประกันภัยทรัพย์สินอย่างเพียงพอ และดาเนินการจาหน่ายทรั พย์สินเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั
1) จัดให้มีการบารุ งและรั กษาทรั พย์สินให้อยู่ในสภาพดี ตลอดจนตรวจสอบสภาพแวดล้อ มเป็ น
ประจาว่าอยูใ่ นสภาพสวยงามและเป็ นระเบียบ
2) ดู แ ลให้ ผูเ้ ช่ าซ่ อ มแซมปรั บ ปรุ ง และบ ารุ ง รั กษาทรั พ ย์สิน เพื่ อ ให้ ท รั พ ย์สิน สามารถใช้ง านได้
ตามปกติ
3) ประสานงานและอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ช่าในการยื่นขอหรื อขยายระยะเวลาใบอนุญาตต่าง ๆ
จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผูเ้ ช่า
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4) จัดให้มีการประกันภัยทรัพย์สินอย่างเพียงพอสาหรับโครงการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5) รับเรื่ องร้องเรี ยนหรื อข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องจากผูเ้ ช่า
6) ประสานงานกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบทานรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน รวมถึงสอบทาน
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของทรัพย์สิน ความสมเหตุสมผลของวิธีการและสมมุ ติฐานที่ใช้ในการ
ประเมินราคาและราคาที่คานวณได้ เป็ นต้น
7) ประสานงานกับทรัสตีและผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อการจัดทาสัญญาซื้อขาย และการโอนทรัพย์สิน
8) ดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั
(ข)

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริ ษทั

หน้าที่หลักของฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริ ษทั คือ รับผิดชอบการจัดเตรี ยมข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการให้แก่ผลู ้ งทุนและประชาชนทัว่ ไป
1) จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโดยตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค ความโปร่ งใส ความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูล
2) รั บเรื่ องร้องเรี ยนหรื อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการจากบุคคลภายนอก และนาเสนอต่อฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีดาเนินมาตรการแก้ไขและชี้แจงแก่ผยู ้ ื่นเรื่ องร้องเรี ยน
3) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารสาคัญของบริ ษทั รวมถึงหนังสื อบอกกล่าวการประชุมผูถ้ ื อหุ้นและ
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
4) ประสานงานกับผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ในการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั
5) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ ก.ล.ต. กาหนด
6) จัดการประชุมผูถ้ ือหุ้น
7) ประสานงานกับหน่วยงานกากับดูแล เช่น ก.ล.ต.
8) กากับดูแลการเปิ ดเผยและรายงานข้อมูลต่อหน่ วยงานกากับดูแลและประชาชนทัว่ ไปให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ค)

ฝ่ ายบัญชี การเงิน และกิจการทัว่ ไป

หน้าที่ หลักของฝ่ ายบัญชี การเงิ น และกิ จการทั่วไป คือ รั บผิดชอบการจัดทารายงานทางการเงิ น ที่
เกี่ยวกับโครงการ พร้อมทั้งทางานกับฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์อย่างใกล้ชิดเพื่อเรี ยกเก็บค่าเช่าและค่าบริ การจากผูเ้ ช่า
โครงการ และรับผิดชอบการบริ หารงบประมาณและโครงสร้างทางการเงินของโครงการ
1) จัดทารายงานหรื อข้อมูลตามประกาศ กจ. 15/2561 ข้อ 46 (2) (ก) (ข) และ (ค) และกฎเกณฑ์อื่นของ
ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาและบริ หารจัดการงบประมาณประจาปี ของโครงการ
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3) บริ หารจัดการความเสี่ ยงทางการเงินและโครงสร้างทางการเงินของโครงการ
4) บริ หารจัดการสภาพคล่องและกระแสเงินสดของโครงการ
5) พิ จ ารณาจ่ า ยค่ า ตอบแทนของโครงการให้ เ ป็ นไปตามตามนโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนของ
โครงการ
6) พิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะนามาใช้กบั โครงการ
7) คานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของโครงการตามอัตราที่กาหนด
8) ชาระเงินให้กบั เจ้าหนี้ของโครงการ
9) เรี ยกเก็บค่าเช่า ติดตามค่าเช่าค้างชาระ และจัดทารายงานค่าเช่าค้างชาระประจาเดือน รวมถึงติดตาม
และกระทบยอดข้อมูลที่ได้รับ เพื่อความถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งติดตามหนี้สินค้างชาระ
10) จัดทาบัญชีรายได้จากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายของโครงการ
11) ประสานงานกับผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ในการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั
12) ประสานงานกับทรัสตีเพื่อดาเนินการตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้
2.2.3. หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้ บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
(ก)

ตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั (due diligence) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ข)

ให้ความเห็นต่อ ก.ล.ต. ว่าผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีคุณสมบัติครบถ้วน และรับรองต่อ ก.ล.ต. ถึงการที่ผอู ้ อก
โทเคนดิจิทลั ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้อง

(ค)

ให้ความรู ้ คาแนะนา หรื อกระทาการใด ๆ เพื่อให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้ทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ
กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการและการดาเนินการที่ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบที่มีต่อผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ

(ง)

ติดต่อประสานงาน และเก็บรวบรวมและเปิ ดเผยข้อมูลต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมาย และประกาศที่
เกี่ยวข้อง

(จ)

ดาเนินการกาหนดรายชื่อผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั และการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั

(ฉ)

ดาเนินการทาลายโทเคนดิจิทลั เมื่อจบโครงการ

(ช)

ดาเนินการเรี ยกคืนโทเคนดิจิทลั ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Claw
Back Mechanism)

(ซ)

ดาเนิ นการเพิกถอนโทเคนดิจิทลั ออกจากศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามข้อกาหนดของศูนย์ซ้ื อขาย
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ในกรณี ที่โทเคนดิจิทลั ครบกาหนดอายุโครงการหรื อกรณี ที่เกิดเหตุผิดนัด
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(ฌ)

ดาเนินการอื่นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั
1) ดาเนินการเรี ยกคืนโทเคนดิจิทลั ที่ผลู ้ งทุนไม่สามารถเข้าถึงกระเป๋ าโทเคนดิจิทลั ของตนเอง
2) ดาเนินการร่ วมกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จัดส่ งรายงานเหตุการณ์สาคัญอย่างต่อเนื่อง หรื อการติดต่อ
กับหน่วยงานกากับดูแล
3) เป็ นช่องทางในการติดต่อและช่วยให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และโทเคนดิจิทลั ที่
ออกและเสนอขาย รวมทั้งประสานงานกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เพื่อตอบคาถามที่เกี่ยวข้อง
4) เป็ นที่ปรึ กษาและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับทรัพย์สินโครงการ
5) ให้ ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ใ หม่ ๆ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
6) ดาเนิ นการประสานงานและให้ขอ้ มูลกับทรัสตีตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดใน
หนังสื อชี้ชวน

2.2.4.

ระบบงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่สาคัญ
2.2.4.1. การบริหารทรัพย์สินโครงการ
(ก)

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการ
ผูร้ ับผิดชอบหลัก : ฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการ บริ ษทั โดยฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์จะดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1) ฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์ติดต่อผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 2 ราย โดยต้องเป็ นบริ ษทั ที่อยู่ใน
รายชื่อผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้เสนอค่าบริ การ โดยทั้ง 2 ราย
ต้องไม่เป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินทรัพย์สินของโครงการติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง และ
เป็ นไปตามนโยบายการคัดเลือกผูร้ ับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของโครงการ
2) ฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์นาเสนอรายชื่อผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เพื่อพิจารณาและคัดเลือกผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เหมาะสมจานวน 1 ราย
3) ฝ่ ายบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์เ ตรี ย มข้อ มู ล ของทรั พ ย์สิน และจัด ส่ ง ข้อ มู ล ดัง กล่ าวให้ ผูป้ ระเมิ นมู ลค่า
ทรัพย์สิน และนัดหมายให้ผปู ้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินเข้าสารวจทรัพย์สิน

(ข)

การสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ผูร้ ับผิดชอบหลัก : ฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์และฝ่ ายบัญชี การเงินและบริ หารทัว่ ไป

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะมีการสอบทานรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่ งจัดทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สินอิสระร่ วมกับผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ดังนี้
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1) สอบทานความครบถ้วนของจานวนทรัพย์สินที่ตอ้ งได้รับการประเมิน
2) ความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สิน
3) วิธีการที่ผปู ้ ระเมินใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สิน และราคาประเมินทรัพย์สินที่คานวณได้จากแต่
ละวิธี
4) ความสมเหตุสมผลของวิธีการประเมินราคาที่ผปู ้ ระเมินเลือกใช้ในการสรุ ปราคาประเมินทรัพย์สิน
ฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์นาส่ งรายงานการประเมินทรัพย์สินให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และฝ่ ายเลขานุ การบริ ษทั
และนักลงทุนสัมพันธ์นาส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่ ก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่กาหนด ทรัสตี ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั ศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั และเปิ ดเผยแก่สาธารณชนต่อไป
(ค)

การดูแลทรัพย์สินโครงการ
ผูร้ ับผิดชอบหลัก : ฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์
การตรวจสอบทรัพย์สินประจาปี
1) ฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์จะกาหนดวันเวลาเพื่อเข้าตรวจสอบทรัพย์สินอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ร่ วมกับ
ผูเ้ ช่า รวมถึงตรวจสอบให้มีการทาประกันภัยและการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขตามที่ ระบุในสัญญาเช่า
โดยฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์แจ้งกาหนดการการตรวจสอบทรัพย์สินประจาปี ให้ทรัสตีรับทราบ
2) ฝ่ ายบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ด าเนิ นการตรวจสอบทรั พย์สิน ตามกาหนดการการตรวจสอบทรั พ ย์สิน
ประจาปี ซึ่ งเมื่อตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเสร็ จ ฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์จะจัดทารายงานการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและนาส่งให้ทรัสตีต่อไป
3) ในกรณี ที่ตรวจพบว่าทรัพย์สินที่ตรวจสอบมีความแตกต่างกับรายละเอียดทรัพย์สิน ฝ่ ายบริ หาร
สิ นทรั พย์จะแจ้งให้ผูเ้ ช่ าชี้ แจงเหตุผลเพื่อให้ทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องดาเนิ นการปรั บปรุ งข้อมู ล ที่ ไ ม่
ถูกต้องให้แล้วเสร็ จ
การสอบทานรายงานการตรวจเช็คงานระบบรายเดือน
1) ฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์ดาเนินการติดตามการบริ หารทรัพย์สินโดยจะได้รับข้อมูล ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากผูเ้ ช่า ได้แก่ รายงานการตรวจสอบอาคารรายเดือน และ รายงานเกี่ยวกับการรักษาเชิงป้ องกัน
(Preventive Maintenance Report)
2) ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารสิ นทรัพย์จะทาการวิเคราะห์การบริ หารทรัพย์สินโดยการสอบ
ทานรายงานเกี่ยวกับการบารุ งรักษางานระบบต่าง ๆ และจัดทารายงานการสอบทานทรัพย์สิน หาก
มีประเด็นสงสัยจะแจ้งขอข้อมูลหรื อคาอธิบายเพิม่ เติมจากผูเ้ ช่าและติดตามในครั้งถัดไป
3) นาส่งรายงานการสอบทานทรัพย์สินแก่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารสิ นทรัพย์เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

(ง)

การซ่อมแซมทรัพย์สินโครงการ
ผูร้ ับผิดชอบหลัก : ฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์
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บริ ษทั โดยฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์จะดาเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) จากผลของการตรวจสอบทรัพย์สินประจาปี รวมถึงเหตุอื่น ๆ อันส่ งผลให้ ฝ่ายบริ หารสิ นทรัพย์
พบว่าผูเ้ ช่ ามิ ได้ทาการซ่ อมแซมทรั พย์สินตามที่ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั แจ้งผูเ้ ช่ าให้ดาเนิ นการตาม
หน้าที่ของผูเ้ ช่าให้อยู่ในสภาพเดิมตามสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์จะดาเนินการคัดเลือกผูร้ ับ
มอบหมายในงานที่ เกี่ ย วข้องกับการดาเนิ น งานของโครงการตามหลัก เกณฑ์และขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ได้ผรู ้ ับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของโครงการที่เหมาะสม
เข้าซ่อมแซมทรัพย์สิน
2) เมื่อผูร้ ับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของโครงการดาเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็ จ
ผูบ้ ริ หารทรั พย์สินจะตรวจรั บงานโดยให้ผูเ้ ช่ าลงนามในใบรั บงานไว้เ ป็ นหลักฐาน และจัดส่ ง
เอกสารต่าง ๆ และใบแจ้งหนี้ เพื่อเรี ยกชาระค่าซ่อมแซมทรัพย์สินจากผูเ้ ช่าตามเงื่อนไขในสัญญา
เช่า
2.2.4.2. การจัดทางบประมาณและการจัดสรรผลตอบแทนให้ แก่ผ้ถู ือโทเคนดิจิทัล
ผูร้ ับผิดชอบหลัก : ฝ่ ายบัญชี การเงินและบริ หารทัว่ ไป
ฝ่ ายบัญ ชี การเงิ น และบริ ห ารทั่ว ไปเงิ น มี หน้าที่ จัด ทางบประมาณของโครงการร่ วมกับ ฝ่ ายงานที่
เกี่ ยวข้อง เพื่อให้มีการวางแผนและควบคุมได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งงบประมาณที่ จัดทาขึ้นต้องผ่านความ
เห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั
(ก)

การจัดทางบประมาณประจาปี
1) ฝ่ ายบัญชี การเงินและบริ หารทัว่ ไปในฐานะผูจ้ ดั ทางบประมาณประจาปี หารื อร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร
สิ นทรัพย์และฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ออธิบายสมมุติฐานและรวบรวมข้อมูล
สาหรับการจัดทางบประมาณประจาปี โดยฝ่ ายบัญชี การเงินและบริ หารทัว่ ไป จะกาหนดรายได้
และค่าใช้จ่ายที่จะใช้เป็ นสมมุติฐานหลักในการจัดทางบประมาณ
2) ฝ่ ายบัญ ชี การเงิ น และบริ ห ารทั่ว ไปสอบทานงบประมาณประจาปี ที่ ท าเสร็ จ ร่ ว มกับ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร จากนั้นนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ และฝ่ าย
เลขานุการบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์นาส่งงบประมาณประจาปี ที่อนุมตั ิแล้วให้ทรัสตีทราบ

(ข)

การบริ หารงบประมาณ
1) ทุกสิ้ นไตรมาส และสิ้ นปี ฝ่ ายบัญชี การเงินและบริ หารทัว่ ไปโดยผูร้ ับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ จะจัดทารายงานทางการเงิน และเปรี ยบเทียบตัวเลขผลประกอบการจริ งกับงบประมาณ
ประธานเจ้า หน้ า ที่ ก ารเงิ น จะสอบทานรายงานเปรี ย บเที ย บตัว เลขผลประกอบการจริ ง กับ
งบประมาณ ในกรณี ที่มีความแตกต่างจากงบประมาณเกินกว่าร้อยละ 20 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
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การเงิ น จะจัด ท ารายงานเพื่ อ อธิ บ ายถึ ง สาเหตุ แ ละปั จ จัย สาคัญ ที่ ท าให้ เ กิ ด ความแตกต่ า งโดย
ประสานงานกับฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์และฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับทราบ
ข้อมูลในการประกอบการวิเคราะห์ และนาเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2) ในกรณี ที่รายได้หรื อกาไรสุ ทธิตามงบการเงินในงวดนั้นมีความแตกต่างจากผลการดาเนินงานของ
งวดเดียวกันของปี ก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 ฝ่ ายบัญชี การเงินและบริ หารทัว่ ไปโดยผูร้ ับมอบหมายที่
เกี่ ยวข้องกับโครงการจะจัดทารายงานการวิเคราะห์และคาอธิ บายระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ
(Interim Management Discussion and Analysis) โดยอธิ บายถึงสาเหตุและปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิด
ความแตกต่ าง รวมถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด จากปั จ จัย ดัง กล่ าว ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ ายการเงิ น และ
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ร่ วมสอบทานรายงานดังกล่าว และนาส่ งให้ผูม้ ีอานาจ
ลงนามก่อนนาส่งให้ ก.ล.ต. พร้อมกับการจัดส่งงบการเงินและเปิ ดเผยแก่สาธารณชนต่อไป
(ค)

การจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั
1) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินแจ้งกระแสรายรับสุ ทธิ และจานวนเงินคงเหลือสาหรับการจ่า ยส่วน
แบ่งรายไตรมาส ต่อผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ในฐานะนายทะเบียนโทเคนดิจิทลั
2) ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะจัดทาและรวบรวมรายชื่อของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มีสิทธิ
ได้รับจัดสรรผลตอบแทนตามที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ ชวน ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั จะแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้บริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ โดยบริ ษทั ร่ วมกับผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั จะดาเนินการจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
ของหนังสื อชี้ชวน

2.2.4.3. การเปิ ดเผยข้ อมูล
ผูร้ ับผิดชอบหลัก : ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์ และ/หรื อตามที่ทรัสตีร้องขอ
(ก)

การเปิ ดเผยข้อมูลโครงการ

ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์จดั ทาปฏิทินเกี่ยวกับกาหนดการการเปิ ดเผยข้อมูลโครงการ
ประจาปี และก่อนที่จะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ต่อผูล้ งทุน หน่วยงานทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ร่ วมกับผูใ้ ห้
บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะสอบทานความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ที่จะมีการเปิ ดเผย
อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทาและเผยแพร่ งบการเงิน และข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับโครงการมีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเผยแพร่ ภายในระยะเวลาที่กาหนดในกฎหมาย หนังสื อชี้ชวน สัญญาก่อตั้งทรัสต์ รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่นาส่ง ก.ล.ต. และเปิ ดเผยในเว็บไซต์ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั
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(ข)

การเปิ ดเผยข้อมูลของโครงการให้แก่ทรัสตี

เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่ของบริ ษทั ในฐานะผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
บริ ษทั จะนาส่ งข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ทรัสตีภายในเวลาที่กาหนด เช่น รายงานประจาเดือนซึ่ งแสดงถึงรายรับและ
รายจ่าย รายงานประจาไตรมาสซึ่ งแสดงถึงรายงานการจ่ายผลตอบแทน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารจัดการทรัพย์สิน เช่น รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็ นต้น
2.2.4.4. การคัดเลือกผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของโครงการ
ผูร้ ับผิดชอบหลัก : ฝ่ ายบริ หารสิ นทรัพย์ และ/หรื อ ฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้อง
(ก)

ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน

บริ ษทั มีนโยบายที่จะพิจารณาคัดเลือกผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยพิจารณาให้มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
เป็ นอย่างน้อย
1) ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นรายชื่อผูป้ ระเมินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
2) ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องไม่มีส่วนได้เสี ย หรื อเกี่ยวโยงในทรัพย์สินที่จะทาการประเมิน เพื่อ
ความเป็ นธรรมในการประเมินราคาทรัพย์สิน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สิน
ที่จะทาการประเมิน
3) ผูป้ ระเมิ นมู ล ค่าทรั พ ย์สิน ต้อ งมี ประสบการณ์ ในการประเมิ นราคาทรั พ ย์สินประเภทเดี ย วกับ
ทรัพย์สินที่จะทาการประเมิน หรื อทรัพย์สินในลักษณะที่ใกล้เคียง
4) ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องมีทีมงาน และบุคลากรที่มีความรู ้ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถื อ และ
มีความพร้อมในการดาเนินการประเมินราคาทรัพย์สิน
5) การประเมินมูลค่าต้องไม่กระทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินรายเดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง
6) มีค่าใช้จ่ายในการให้บริ การที่สมเหตุสมผล
7) ต้องเป็ นการคัดเลือกจากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เสนอให้บริ การอย่างน้อย 2 ราย
ฝ่ ายบริ หารสิ นทรั พย์จะน าเสนอรายชื่ อผูป้ ระเมิ นมู ลค่าทรั พ ย์สิน ต่อประธานเจ้าหน้าที่ บริ ห ารเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิการคัดเลือกผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เหมาะสม
(ข)

ผูร้ ับมอบหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของโครงการ

บริ ษ ัท มี การว่ าจ้างผูร้ ั บ มอบหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น การของโครงการโดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผูร้ ับมอบหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของโครงการ ดังนี้
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1) เป็ นการคัด เลื อ กจากผู ้รั บ มอบหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น การของโครงการที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานของโครงการ อย่างน้อย 2 ราย เว้น
แต่เป็ นรายการที่มีความเฉพาะเจาะจงและไม่สามารถหาคู่เทียบได้
2) เป็ นผูไ้ ม่มีส่วนได้เสี ยกับงานให้บริ การนั้น ๆ หรื อหากมีส่วนได้เสี ย ต้องแสดงได้ว่าจะสามารถ
บริ หารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริ การนั้นได้และต้องเป็ นการ
ดาเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
3) มีค่าใช้จ่ายในการให้บริ การที่สมเหตุสมผล
ฝ่ ายงานที่ เกี่ ยวข้องจะนาเสนอรายชื่ อผูร้ ั บมอบหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นการของโครงการต่อ
ผูม้ ี อานาจลงนามเพื่อพิจารณาอนุ มัติการคัดเลื อกผูร้ ั บมอบหมายที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นการของโครงการที่
เหมาะสม
2.2.4.5. การปฏิบัติการด้ านงานสนับสนุน
ผูร้ ับผิดชอบหลัก : ฝ่ ายบัญชี การเงินและบริ หารทัว่ ไป
(ก)

การปฏิบตั ิการด้านบัญชี การเงินและบริ หารทัว่ ไป

บริ ษทั ได้ว่าจ้างผูร้ ับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของโครงการสาหรับการปฏิบตั ิการ
ด้านงานสนับสนุ นเกี่ยวกับบัญชี การเงินและบริ หารทัว่ ไป เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของโครงการมีประสิ ทธิ ภาพ
สนับสนุนการดาเนินงานของโครงการและบริ ษทั ได้อย่างครบวงจร อีกทั้ง ผูร้ ับมอบหมายได้ใช้ระบบปฏิบตั ิการ
ด้านบัญชีและการเงินที่สนับสนุนให้การดาเนินงานรวดเร็ ว มีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งแบ่งหน้าที่
งานที่สาคัญออกเป็ น 4 ส่วนงาน ดังนี้
1) การจัดเก็บรายได้และรับเงิน ได้แก่ การออกใบแจ้งหนี้ การเรี ยกเก็บเงินตามสัญญา รวมถึงการ
ติดตามทวงถามเบื้องต้นกรณี ที่ผเู ้ ช่าจ่ายชาระค่าเช่าล่าช้ากว่ากาหนด อีกทั้งการจัดทารายงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
2) การบันทึ กค่าใช้จ่าย ได้แก่ การตั้งหนี้ ในระบบตามใบแจ้งหนี้ ที่ได้รับจากคู่ค้าและผูใ้ ห้บริ การ
ต่าง ๆ อีกทั้งการจัดทารายงานที่เกี่ยวข้อง รายเดือน รายไตรมาส และ รายปี
3) การบัญชี ทั่วไป ภาษีและการจัดทารายงานทางการเงิน ได้แก่ การสรุ ปตัวเลขรายการทางบัญชี
ทั้งหมดเพื่อทาบัญชี แยกประเภท และจัดทางบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมทั้ง
ติดต่อประสานงานกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เพื่อการสอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงิน
เพื่อให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
4) การทารายการเบิกจ่าย ได้แก่ การนารายการที่มีการเรี ยกเก็บตามใบแจ้งหนี้ รวมทั้งรายการที่มีการ
ขอเบิกจ่ายทัว่ ไป เพื่อทาการจ่ายเงินในรู ปแบบของเงินสดย่อย เช็ค และการโอนเงิน
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(ข)

การควบคุมและติดตามการปฏิบตั ิการด้านบัญชี การเงินและบริ หารทัว่ ไป
1) ทุกสิ้ นเดือนฝ่ ายการบัญชี การเงินและบริ หารทัว่ ไป จะจัดเตรี ยมรายงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็ จภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
2) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินตรวจสอบและผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ร่ วมสอบทาน
ข้อมูลที่ได้รับเพื่อให้มนั่ ใจว่าการจัดเก็บรายได้และการจ่ายเงินของโครงการในแต่ละเดือนเป็ นไป
อย่างถูกต้องครบถ้วน
3) ฝ่ ายการบัญ ชี การเงิ น และบริ ห ารทั่ว ไปควบคุ ม ยอดสะสมของค่ า ใช้จ่ า ยโดยเปรี ย บเที ย บกับ
งบประมาณที่กาหนด

2.2.4.6. การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผูร้ ับผิดชอบหลัก : ทุกฝ่ ายงาน
เนื่องจากบริ ษทั ในฐานะผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีหน้าที่ตามหนังสื อชี้ชวน กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ที่ตอ้ งรักษาไว้ซ่ ึ งประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั และต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
ก่อนผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั จึงมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วย
ความระมัดระวังและไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัดหรื อแย้งกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ในกรณี
ที่พบว่าในการปฏิบตั ิงานหรื อการเข้าทาธุรกรรมใดระหว่างบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่ งอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริ ษทั จะดาเนินการให้มนั่ ใจได้ว่าผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ได้รับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและ
เหมาะสม ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะนับตามนิยามของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษทั รวมทั้งผูเ้ กี่ ยวข้องและญาติ สนิ ทของบุคคลดังกล่าว
กรรมการของนิติบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริ ษทั รวมทั้งคู่สมรส บุตรหรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่ บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าว เป็ นต้น1
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว บริ ษทั โดยความร่ วมมือจากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ทุกคน รวมถึงทรัสตีซ่ ึงจะทาหน้าที่ดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง จะดาเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้
(ก)

1

บริ ษทั อาจขอคาปรึ กษาจากผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ว่าธุรกรรมใดบ้างเป็ นธุรกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณี ที่ปรากฏว่าธุรกรรมใดเป็ นธุรกรรมที่บุคคลที่ เกี่ยวโยง
กันมีส่วนได้เสี ย บริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะดาเนินการให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องนาเสนอธุ รกรรม
ดัง กล่ าวให้ คณะกรรมการของบริ ษทั พิ จารณาให้ความเห็ นชอบ และเมื่ อ ได้รับความเห็ น ชอบจาก

ผูส้ นใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมนิ ยามของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันได้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
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คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว และฝ่ ายเลขานุ การบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งธุ ร กรรมดัง กล่ าว
ให้ทรัสตีรับทราบก่อนเข้าทารายการ
(ข)

ฝ่ ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะจัดให้มีเอกสารหลักฐานที่สามารถแสดงได้ว่าธุ รกรรมระหว่างบริ ษทั กับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นธุรกรรมที่สมเหตุสมผลและใช้ราคาที่เป็ นธรรม และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มัติ ก่อนเข้าทาธุ ร กรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มี หน้าที่ ตรวจสอบข้อ มู ล
หลักฐานให้เป็ นไปตามลักษณะดังกล่าวด้วย

(ค)

ภายหลังการทาธุรกรรม บริ ษทั จะเปิ ดเผยธุรกรรมระหว่างบริ ษทั กับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี และงบการเงินของบริ ษทั

2.2.4.7. การจัดการกับข้ อร้ องเรียนของผู้ลงทุน
ผูร้ ับผิดชอบหลัก : ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สามารถใช้กลไกในการติดต่อ โดยการแจ้งข้อร้องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์ของผูอ้ อก
โทเคนดิ จิ ทัล หรื อ แจ้ง ฝ่ ายเลขานุ ก ารบริ ษ ัท และนัก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ ผ่ า นทางอี เ มล์ หรื อ ผ่ า นช่ อ งทางของ
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
(ก)

เมื่อมีขอ้ ร้องเรี ยนมายังผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ฝ่ ายเลขานุ การบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์ จะดาเนิ นการ
ร่ วมกับผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ในการตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของข้อร้องเรี ยน

(ข)

กรณี ข้อ ร้ อ งเรี ย นไม่ มี ป ระเด็ น ฝ่ ายเลขานุ การบริ ษ ัท และนักลงทุ น สั ม พัน ธ์ ท าหนัง สื อ แจ้ง ผลการ
ตรวจสอบรวมทั้งคาชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั และ
นักลงทุนสัมพันธ์จะเป็ นผูแ้ จ้งผลการตรวจสอบ พร้อมคาชี้แจงกลับไปยังผูร้ ้องเรี ยน

(ค)

กรณี ขอ้ ร้องเรี ยนมีประเด็น ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมกับผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั จะดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง วิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขปัญหา อีกทั้งหาแนวทาง
ดาเนิ นการเพื่อหลี กเลี่ ยงมิ ให้มีประเด็นข้อร้องเรี ยนเกิ ดขึ้นอีกในอนาคต โดยทาหนังสื อแจ้งผลการ
ตรวจสอบ คาชี้แจงและแนวทางดาเนินการเพื่อมิให้มีประเด็นข้อร้องเรี ยนเกิดขึ้นอีกในอนาคต เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์ จะแจ้งผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนกลับไปยังผูร้ ้องเรี ยน

จากการพิจารณาระบบงานของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ข้างต้น ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั มีความเห็นว่าผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีระบบงานที่มี ความรัดกุมเพียงพอและมีความพร้อมในการปฏิบตั ิ งานของ
โครงการ
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2.3.

วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินที่ได้ จากการระดมทุน

ผู ้อ อกโทเคนดิ จิ ทั ล มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะเสนอขายโทเคนดิ จิ ทั ล เพื่ อ การลงทุ น สิ ริ ฮั บ (“ICO”) จ านวน
2,400,000,000 บาท โดยจะนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ในการใช้ เงิน

ประมาณการใช้
เงินจาก ICO

ระยะเวลาที่ใช้
เงินโดยประมาณ

1) ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งทรั พย์สินโครงการ โดยมีรายละเอียดการลงทุน
ดังต่อไปนี้
ก) ลงทุนในสัญญา RSTA เพื่อให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้มาซึ่ งกระแส
ประมาณ
ปี 2564
รายรั บจากกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส (ซึ่ งรวมถึ งแต่ไ ม่ 1,539,000,000 บาท
จากัดเพียง ค่าเช่าและรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ)
จาก สิ ริ พัฒ น์ โฟร์ ซึ่ งเป็ นเจ้า ของกรรมสิ ท ธิ์ ในกลุ่ ม อาคาร
สานักงาน สิ ริ แคมปัส 2
ข) ลงทุ น ในหุ้ น ร้ อ ยละ 100 ของสิ ริ พัฒ น์ โฟร์ ซึ่ งเป็ นเจ้ า ของ
ประมาณ
ปี 2564
กรรมสิ ทธิ์ ในกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส และโอนเข้ามา 647,000,000 บาท
เป็ นทรัพย์สินของกองทรัสต์ 3
ทั้งนี้ ประมาณการใช้เงินจาก ICO สาหรั บการลงทุนในสัญญา RSTA
และการลงทุนในหุ้นร้อยละ 100 ของสิ ริพฒั น์ โฟร์ อาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามระยะเวลาในการเสนอขายโทเคนดิ จิ ทัล ส าเร็ จ อย่ า งไรก็ ต าม
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินสาหรับการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สิน
โครงการจะมีจานวนเงินรวมไม่เกิน 2,186,000,000 บาท
รวมมูลค่าการลงทุนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงการ
2,186,000,000 บาท
2) ชาระต้น ทุ น และค่ าใช้จ่ ายในการท าธุ ร กรรมการออกและเสนอขาย 214,000,000 บาท ปี 2564 - ปี 2568
โทเคนดิจิทลั และชาระคืนเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนครั้งนี้ และ
เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
รวมมูลค่าการชาระต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
214,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
2,400,000,000 บาท
0F0F

1F1F

2
3

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 1 สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญา RSTA
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 4 สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์
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2.4.

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

2.4.1.

สรุปรายงานการสอบบัญชีและรายชื่ อผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

รายละเอียดผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และประเภทหน้ารายงานผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต มีดงั นี้
ทะเบียน
ประเภทหน้ ารายงาน
งวดบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัทผู้สอบบัญชี
เลขที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับปี สิ้นสุ ด
นางสาวปณิ ตา โชติแสง
9575
บริ ษทั เอเอ็นเอส
รายงานผูส้ อบบัญชี
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
มณี กุล
ออดิท จากัด
รับอนุญาตแบบ
ไม่มีเงื่อนไข
รอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่
นายนริ นทร์ จูระมงคล
8593
บริ ษทั แกรนท์
รายงานผูส้ อบบัญชี
วันที่ 21 มกราคม 2563 ถึง
ธอนตัน จากัด
รับอนุญาตแบบ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ไม่มีเงื่อนไข
2.4.2.

รายละเอียดงบการเงินของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
หน่วย : บาท

2.5.2.1 งบแสดงฐานะการเงิน (ตรวจสอบ)
รายการ

งบการเงิน ณ วันที่
30 มิถุนายน 2564
30 มิถุนายน 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินสุ ทธิจากขาดทุนสะสมเกินทุน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระเแล้ว
ขาดทุนสะสม
ขาดทุนสะสมเกินทุน
หนีส้ ินสุ ทธิจากขาดทุนสะสมเกินทุน
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562,175.52
1.52
562,177.04

120,100.43
0.47
120,100.90

3,165,220.50
3,165,220.50
3,727,397.54

3,165,220.50
3,165,220.50
3,285,321.40

52,219,031.40
52,219,031.40
52,219,031.40

36,823,214.15
36,823,214.15
36,823,214.15

10,000,000.00
10,000,000.00
(58,491,633.86)
(48,491,633.86)
3,727,397.54

10,000,000.00
10,000,000.00
(43,537,892.75)
(33,537,892.75)
3,285,321.40

2.5.2.2 งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตรวจสอบ)

รายการ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิสาหรับงวด/ปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด/ปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด/ปี
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน4
2F

งบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
104.76
(14,953,845.87)
(14,953,741.11)
(14,953,741.11)
(14,953,741.11)
(14,953,741.11)
(149.54)

หน่วย : บาท
งบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วันที่ 21 มกราคม 2563
ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
47.44
(42,959,481.56)
(42,959,434.12)
(578,459.63)
(43,537,892.75)
(43,537,892.75)
(43,537,892.75)
(435.38)

งบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564

หน่วย : บาท
งบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วันที่ 21 มกราคม 2563
ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563

2.5.2.3 งบกระแสเงินสด (ตรวจสอบ)

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาเนินงาน:
ขาดทุนสุ ทธิ
รายการปรับกระทบขาดทุนเป็ นเงินสดใช้ ไปใน
กิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
หนี้สินจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินสดรับจากการรับชาระค่าหุ้น
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นงวด/ปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด/ปี

4

(14,953,741.11)

(43,537,892.75)

-

578,458.63

(14,953,741.11)

(42,959,434.12)

15,395,816.20
442,075.09

36,244,755.05
(6,714,679.07)

442,075.09
120,100.43
562,175.52

10,000,000.00
10,000,000.00
120,100.43
120,100.43

ขาดทุนต่อหุ้นคานวณโดยหารขาดทุนสุทธิสาหรับงวดด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี
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2.4.3.

ภาพรวมของฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

บริ ษทั เอสพีวี 77 จากัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จากัดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เพื่อดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนต่อประชาชนโดยเฉพาะ โดยมีวตั ถุประสงค์จากัดแต่เพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อการ
ดาเนินการเฉพาะที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายโทเคนดิจิทลั เท่านั้น ซึ่ งเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน
เป็ นสาคัญ ดังนั้น ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จึงไม่มีรายได้จากการดาเนินธุรกิจจนกว่าการเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะแล้วเสร็ จ
สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 30 มิถุนายน 2563 ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีขาดทุนสุ ทธิ จานวน
14,953,741.11 บาท และ 43,537,892.75 บาท ตามลาดับ โดยผลขาดทุนในปี 2564 เป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
จานวน 14,953,845.87 บาท ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนต่อประชาชน
ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็ นค่าที่ปรึ กษา 11,708,443.28 บาท เช่น ค่าธรรมเนียมผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และ
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พ 1,004,914.00 บาท เช่น ค่าธรรมเนี ยมผูป้ ระเมินมูลค่าทรั พย์สิน ค่าสอบบัญชี เป็ นต้น อย่างไรก็ดี
ในกรณี ที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชนครั้งแรกเป็ นผลสาเร็ จ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะมี
ภาระผูกพันที่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมความสาเร็ จแก่ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ตามอัตราร้อยละของมูลค่า
การเสนอขายที่ระบุในสัญญาซึ่งจะสะท้อนในงบการเงินในงวดถัดไป
สาหรับผลขาดทุนในปี 2563 เป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการบริ หารจานวน 42,959,481.56 บาท และต้นทุนทางการ
เงินจานวน 578,458.63 บาท โดยค่าใช้จ่ายในการบริ หารเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อ
การลงทุนต่อประชาชน ซึ่ งค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่เป็ นค่าที่ปรึ กษา 36,934,803.41 บาท เช่น ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าธรรมเนียม
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ค่าที่ปรึ กษาทางบัญชี เป็ นต้น และค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พ 5,804,544.00 บาท เช่น
ค่าธรรมเนียมผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน ค่าตรวจสอบสัญญาอัจฉริ ยะ (Smart Contract) ค่าสอบบัญชี เป็ นต้น
เมื่อพิจารณาฐานะการเงินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั พบว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีสินทรัพย์
รวมจานวน 3,727,397.54 บาท หนี้สินรวมจานวน 52,219,031.40 บาท และมีขาดทุนสะสมเกินทุนจานวน 48,491,633.86
บาท และ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัลมี สินทรั พย์รวมจานวน 3,285,321.40 บาท หนี้ สินรวมจานวน
36,823,214.15 บาท และมี ขาดทุนสะสมเกิ นทุนจานวน 33,537,892.75 บาท อย่างไรก็ดี เมื่ อการเสนอขายโทเคนดิจิทลั
สาเร็ จ บริ ษทั คาดว่าจะสามารถรับรู ้กาไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ในกระแสรายได้จากทรัพย์สินโครงการ
และเมื่อหักกับค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการเพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ทั้งหมดแล้ว จะส่ งผลให้บริ ษทั มีขาดทุนสะสม
ลดลง และมีส่วนของผูถ้ ือหุ้นเป็ นบวกในปี ที่ 2 ของอายุโครงการ
นอกจากนี้ ในระหว่างอายุโครงการ 4 ปี ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการประมาณปี ละ
3.5 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 4 ปี ตามอายุโครงการ ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะหักไว้จากกระแส
รายรับจาก RSTA ก่อนจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั
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จานวนเงิน
รอบและระยะเวลา
(ไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )
ที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าบริ การ
ตามที่จ่ายจริ ง
เมื่อเกิดรายการ
จัดทาบัญชีและค่าสอบบัญชี เป็ นต้น
(ประมาณ 3.5 ล้านบาท/ปี )
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการระหว่างโครงการ

2.5.

ข้ อมูลเกี่ยวกับสิริพฒ
ั น์ โฟร์

บริ ษัท สิ ริ พัฒ น์ โฟร์ จ ากัด เป็ นบริ ษัท จ ากัด ที่ จัด ตั้ง ขึ้ น ตามกฎหมายของประเทศไทย (ทะเบี ย นเลขที่
0105561212833) จดทะเบี ย นจัด ตั้ง เมื่ อ วัน ที่ 20 ธั น วาคม 2561 มี ส านัก งานจดทะเบี ย นตั้ง อยู่ เ ลขที่ 59 ซอยริ ม คลอง
พระโขนง แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการให้เช่าและดาเนิ นการเกี่ยวกับ
อสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นของตนเองหรื อเช่าจากผูอ้ ื่น ที่ไม่ใช่เพื่อการอยูอ่ าศัย
2.5.1.

ทุนจดทะเบียนของสิริพฒ
ั น์ โฟร์
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีทุนจดทะเบียน 277,500,000 บาท

2.5.2.

โครงสร้ างการถือหุ้น และกรรมการของสิริพฒ
ั น์ โฟร์
สิ ริพฒั น์ โฟร์ มีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้5
โครงสร้ างการถือหุ้นก่อนการระดมทุน
นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์
ถือหุ้นร้อยละ 100

ผูถ้ ือหุ้นอื่น4

ถือหุ้นร้อยละ 50

ออฟฟิ ศ 77
ถือหุ้นร้อยละ 45.65

ถือหุ้นร้อยละ 54.35

สิริพฒั น์ โฟร์
(เจ้าของกรรมสิทธิ์กลุ่มอาคาร
สานักงาน สิริ แคมปัส - ผูใ้ ห้เช่า)

5

นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์
ถือหุ้นร้อยละ 100

แอมเพิล

สตาร์ อินเตอร์

ถือหุ้นร้อยละ 50

โครงสร้ างการถือหุ้นหลังการระดมทุน

ถือหุ้นร้อยละ 100

เอสพีวี 77
(ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั )
ถือหุ้นร้อยละ 100

สิริพฒั น์ โฟร์
(เจ้าของกรรมสิทธิ์กลุ่มอาคาร
สานักงาน สิริ แคมปัส - ผูใ้ ห้เช่า)

ผูก้ ่อตั้ง
ทรัสต์

กองทรัสต์
หุ้นทั้งหมดของบจก. สิ ริพัฒน์ โฟร์ จะถูก
โอนเข้าไปเป็ นทรั พย์สินในกองทรั สต์

ผูถ้ ือหุ้นอื่น ประกอบด้วยบุคคลธรรมดา 3 รายที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
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ทรัสตี
(มีฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้น
แทนกองทรัสต์)

2.5.2.1 รายชื่ อผู้ถือหุ้นของสิริพฒ
ั น์ โฟร์ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564
1.
2.
3.

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั สตาร์ อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั ออฟฟิ ศ 77 จากัด
เซเว่นตี เซเว่น ดราก้อนส์ อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด
รวม

จานวนหุ้น (หุ้น)
1,508,270
1,266,729
1
2,775,000

ร้ อยละ
54.3521%
45.6479%
0.0000%
100.00%

2.5.2.2 รายชื่ อกรรมการของสิริพฒ
ั น์ โฟร์ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 มีจานวน 3 ท่ าน ประกอบด้ วย
ลาดับ
1.
2.
3.

รายชื่ อกรรมการ
นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์
นางสาวจันทร์พิมพ์ ปิ ยพงศ์โกวิท
นายสุ ทธิศกั ดิ์ วจีปิยนันทานนท์

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2.5.2.3 กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันสิริพฒ
ั น์ โฟร์
นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ หรื อ นางสาวจันทร์พิมพ์ ปิ ยพงศ์โกวิทลงลายมือชื่อร่ วมกับ นายสุ ทธิศกั ดิ์ วจีปิยนันทา
นนท์ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
2.5.3.

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของสิริพฒ
ั น์ โฟร์
2.5.3.1. สรุปรายงานการสอบบัญชีและรายชื่ อผู้สอบบัญชีของสิริพฒ
ั น์ โฟร์
รายละเอียดผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และประเภทหน้ารายงานผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต มีดงั นี้
งวดบัญชี

สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2563 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563

ทะเบียน
เลขที่
นางสาวปณิ ตา โชติแสงมณี กุล 9575
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

4521
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บริษัทผู้สอบบัญชี
บริ ษทั เอเอ็นเอส
ออดิท จากัด
บริ ษทั สานักงาน
อีวาย จากัด

ประเภทหน้ ารายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแบบ
ไม่มีเงื่อนไข
รายงานผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแบบ
ไม่มีเงื่อนไข

2.5.3.2. รายละเอียดงบการเงินของสิริพฒ
ั น์ โฟร์
(ก)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตรวจสอบ)

หน่วย : บาท
งบการเงิน ณ วันที่
30 มิถุนายน 2564
31 ธันวาคม 2563

รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้องกัน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินประกันการก่อสร้าง
เงินประกันการเช่า
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระเแล้ว
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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30,407,768.99
131,069,625.61
161,477,394.60

25,899,509.41
122,778,981.74
148,678,491.15

1,686,900,333.13
18,990,200.84
1,856,300.00
1,707,746,833.97
1,869,224,228.57

1,700,652,952.14
15,254,573.22
1,859,300.00
1,717,766,825.36
1,866,445,316.51

118,151,333.23
1,493,485,065.00
1,611,636,398.23

68,047,753.11
1,400,085,180.00
1,468,132,933.11

16,812,919.44
149,417,363.51
166,230,282.95
1,777,866,681.18

16,812,919.44
149,417,363.51
166,230,282.95
1,634,363,216.06

277,500,000.00
277,500,000.00
(186,142,452.61)
91,357,547.39
1,869,224,228.57

277,500,000.00
277,500,000.00
(45,417,899.55)
232,082,100.45
1,866,445,316.51

(ข)

งบกาไรขาดทุน (ตรวจสอบ)
งบการเงินสาหรับงวด
6 เดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2564
74,708,681.76
(13,752,619.01)
60,956,062.75
8,309,996.04
(98,829,873.71)
(29,563,814.92)
(10,741,233.02)
(10,741,233.02)
(40,305,047.94)
(100,419,505.12)
(140,724,553.06)
(140,724,553.06)

รายการ

รายได้จากการให้เช่า
ต้นทุนจากการให้เช่า
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ
2.6.

ความสัมพันธ์ ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องในการเสนอขาย

2.6.1.

ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ ผู้ให้ บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

งบการเงินสาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
149,417,363.52
(27,733,181.97)
121,684,181.55
10,403,416.07
27,958,430.95
160,046,028.57
(35,244,593.01)
(35,244,593.01)
124,801,435.56
(163,827,856.93)
(39,026,421.37)
(39,026,421.37)

โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั จะออกและเสนอขายผ่านผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั มี เอ็กซ์พีจี ถือหุ้นร้อยละ 100
ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์
(“นายอัฏฐ์”) เคยดารงตาแหน่ งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ก่อนเข้ามาดารงตาแหน่ งเป็ น
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (“Deputy CEO”) ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดย
ช่วงที่เข้ามาดารงตาแหน่งเป็ น Deputy CEO นั้น นายอัฏฐ์ไม่ได้มีส่วนร่ วมในการพิจารณาโครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการ
ลงทุนสิ ริฮับแต่อย่างใด ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายอัฏฐ์ได้เข้าดารงตาแหน่ งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารของ
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิ จิทัล ซึ่ งเป็ นระยะเวลาประมาณ 4 เดื อนนับแต่วนั ที่ นายอัฏฐ์ได้อ อกจากตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั อย่างไรก็ดี โครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ได้ผ่านการ
อนุมตั ิการรับงาน และอนุมตั ิการยื่นร่ างหนังสื อชี้ชวนโดยคณะกรรมการของให้ผบู ้ ริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั แล้ว
ตั้งแต่วนั ที่ 30 มกราคม 2563 และวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ตามลาดับ ซึ่ งเกิดขึ้นก่อนที่นายอัฏฐ์จะเข้ามาดารงตาแหน่งใน
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั นายอัฏฐ์จึงไม่ได้มีส่วนร่ วมในการพิจารณาอนุมตั ิการรับงาน และอนุมตั ิการยื่นร่ าง
หนังสื อชี้ชวนในขณะนั้น อีกทั้ง เมื่อได้เข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั แล้ว
ก็ได้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการควบคุมภายในของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั อย่างเคร่ งครัด ดังนั้น การที่
นายอัฏฐ์เคยดารงตาแหน่งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ในระยะเวลาอันสั้น จึงไม่เป็ นเหตุอนั
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั แต่อย่างใด
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2.6.2.

ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ ทรัสตี

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งให้เป็ นทรัสตี สาหรับโครงการ
โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั มีความเป็ นอิสระจากผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั โดยทรัสตีมีหน้าที่ในการจัดการกองทรัสต์ที่
ก่อตั้งโดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังเยี่ยงผูม้ ีวิชาชีพ ซึ่งต้องปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นธรรมเพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยรวม รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญาก่อตั้งทรัสต์
มติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั และข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั (ถ้ามี)
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมกับทรัสตี
2.6.3.

ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ สิริพฒ
ั น์ โฟร์

ภายหลังจากการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั แล้ว ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน สิ ริพฒั น์ โฟร์
2.6.4.

ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และแสนสิริ

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมกับแสนสิ ริ ซึ่ งเป็ นผูเ้ ช่ากลุ่มอาคารสานักงาน
สิ ริ แคมปัส
2.6.5.

ผู้ให้ บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และ สิริพฒ
ั น์ โฟร์

ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมกับสิ ริพฒั น์ โฟร์ ซึ่งเป็ น
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส
2.6.6.

แสนสิริและสิริพฒ
ั น์ โฟร์

สิ ริ พ ัฒ น์ โฟร์ เคยเป็ นบริ ษ ัท ในเครื อ แสนสิ ริ ก่ อ นที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท แสนสิ ริ จ ะจ าหน่ า ยหุ้ น ทั้ง หมดให้ แ ก่ ก ลุ่ ม
คุณกรวิชญ์ สวาทยานนท์ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นลาดับสู งสุ ดของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ในปัจจุบนั แสนสิ ริไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อมกับสิ ริพฒั น์ โฟร์ ซึ่ งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส นอกเหนือจากการเป็ น
ผูเ้ ช่ากลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส เท่านั้น
2.6.7.

ผู้ให้ บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และสตาร์ อินเตอร์

เมื่ อวันที่ 14 มิ ถุนายน 2564 เอ็กซ์พีจี ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ้นร้ อยละ100 ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
ได้ซ้ือตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange) ที่ผอู ้ อกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกาหนด (call option) ซึ่งมีมูลค่าหน้าตัว๋ แลกเงินจานวน
285 ล้านบาท อายุ 183 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี ครบกาหนดวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ออกโดยสตาร์ อินเตอร์ ซึ่ง
มีคุณกรวิชญ์ สวาทยานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อนาเงินที่ได้จากการขายตัว๋ แลกเงินไปซื้ อหุ้นสามัญบางส่ วนของสิ ริพฒั น์
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โฟร์ ซึ่งในปัจจุบนั สตาร์ อินเตอร์ เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของสิ ริพฒั น์ โฟร์ โดยถือหุ้นในสิ ริพฒั น์ โฟร์ ในอัตราร้อยละ 54.35
ทั้งนี้ หุ้นทั้งหมดของสตาร์ อินเตอร์ ได้ถูกนาไปเป็ นหลักประกันในการชาระเงินตามเงื่อนไขของตัว๋ แลกเงินดังกล่าว
ทั้งนี้ แม้เอ็กซ์พีจี จะเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 100 ในผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และ เอ็กซ์พีจี ได้เคยทา
รายการกูย้ ืมเงินจากผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อใช้ในกิจการของ เอ็กซ์พีจี และยังชาระคืนไม่ครบถ้วนก็
ตาม แต่ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั มีโครงสร้างการบริ หารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรที่เป็ น เอกเทศ
แยกต่างหากจาก เอ็กซ์พีจี และเป็ นโครงสร้างที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพด้วย
ความรับผิดชอบ และเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และข้อเท็จจริ งดังกล่าว
ไม่มีลกั ษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
ในฐานะผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั สาหรับการระดมทุนในครั้งนี้ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั แต่อย่างใด
อนึ่ง เมื่อผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั สามารถระดมทุนได้ตามจานวนเงินและเงื่อนไขที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้แล้ว ผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั จะจัดสรรเงินบางส่ วนที่ได้จากการระดมทุนเพื่อเข้าลงทุนในหุ้นของ สิ ริพฒั น์ โฟร์ ในอัตราร้อยละ 100 ตาม
วัตถุประสงค์การใช้เงินในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ โดยส่วนหนึ่งจะนาไปจ่ายชาระค่าหุ้นให้แก่ สตาร์ อินเตอร์ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้น
ใหญ่ของสิ ริพฒั น์ โฟร์
2.6.8.

ผู้ให้ บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และ แสนสิริ

ในเดือนกันยายน 2563 นายวันจักร์ บุรณศิริ (อดีตเคยดารงตาแหน่ งเป็ นประธานผูบ้ ริ หารสายงานการเงินและ
สนับสนุนธุรกิจของแสนสิ ริ) ได้เข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการของเอ็กซ์พีจี (ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือ
หุ้นร้อยละ 100 ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ) และเป็ นกรรมการของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั โดยปั จจุบนั ยังคงดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของแสนสิ ริ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เอ็กซ์พีจีได้เปิ ดเผย
มติการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยอนุมตั ิให้เอ็กซ์พีจีออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้กบั แสนสิ ริ รวมถึงบุคคลและนิ ติบุคคลท่านอื่น โดยผลจากการดาเนิ นการหลังการมีมติอนุ มตั ิส่งผลให้
แสนสิ ริเป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของเอ็กซ์พีจี โดยมีสัดส่ วนการถือหุ้น ประมาณร้ อยละ 15 ของจานวนหุ้นทั้งหมด อย่างไรก็ดี
ข้อเท็จจริ งดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานหรื อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูใ้ ห้บริ การระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อการให้บริ การแก่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั แต่อย่างใด เนื่องจาก
(ก) แสนสิ ริเป็ นเพียงผูเ้ ช่ากลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
(ข) การดาเนินงานของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั
นั้น ได้ดาเนิ นการและผ่านการพิจารณามาก่อนนานแล้ว (คณะกรรมการของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขาย
โทเคนดิ จิทลั ได้อนุ มัติการรับงานในวันที่ 30 มกราคม 2563 และอนุ มัติให้ยื่นร่ างหนังสื อชี้ ชวนในวันที่
11 มิถุนายน 2563) ซึ่ งเกิดขึ้นก่อนที่นายวันจักร์จะเข้ามาดารงตาแหน่งในผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั และเอ็กซ์พีจี
(ค) มี การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั อย่างเป็ นทางการกับทาง ก.ล.ต. ตั้งแต่วนั ที่
5 พฤษภาคม 2564 ซึ่ งก่อนที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นของเอ็กซ์พีจีจะมีมติอนุมตั ิให้เอ็กซ์พีจีออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กบั แสนสิ ริ
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(ง) ผูใ้ ห้ บ ริ การระบบเสนอขายโทเคนดิ จิทัล มี โ ครงสร้ างการบริ ห ารจัด การ ระบบงาน ตลอดจนบุ ค ลากร
แยกต่างหากจาก เอ็กซ์พีจี ซึ่ งเป็ นโครงสร้างที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดาเนินงานอย่างเป็ นอิสระ ซึ่ งมี
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.7.

บริษัทย่อย (ถ้ ามี)

ปั จจุบนั ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่มีบริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ดี หลังจากการระดมทุนแล้วเสร็ จ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะใช้
เงินส่ วนหนึ่งที่ได้รับจากการเสนอขายครั้งนี้เพื่อการได้มาซึ่ งการถือหุ้นร้อยละ 100 ใน สิ ริพฒั น์ โฟร์ ซึ่ งเป็ นเจ้าของกลุ่ม
อาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส และจะโอนหุ้นดังกล่าวเข้ากองทรัสต์ซ่ ึงมีทรัสตีกากับดูแลต่อไป
2.8.

การกากับดูแลกิจการ

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ยึดมัน่ และให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และถือเป็ นส่ วนสาคัญ
ในการบริ หารกิ จการของผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัล ทั้งนี้ กรรมการ และผูบ้ ริ หารจะดาเนิ นการให้มีการบริ หารจัดการที่ มีระบบ
โปร่ งใส และมีประสิ ทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผลู ้ งทุนในโทเคนดิจิทลั โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะดาเนินการดังนี้
2.8.1.

การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน (Insider Trading)
(ก)

(ข)

2.8.2.

กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในพร้อมแจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องถือปฏิบตั ิ โดย
ห้ามมิ ให้ บุคคลผูซ้ ่ ึ งรู ้ หรื อครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ ยวข้องกับ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทัล เช่ น ราคาประมูล
ทรัพย์สินโครงการ ซื้ อขายโทเคนดิจิทลั จนกว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และ/หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมไม่ว่าด้วยวิธีใด
กาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หารทุกราย ต้องไม่ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ภายใน 30 วัน
ก่ อนที่ จะเผยแพร่ งบการเงิ นรายไตรมาสและงบการเงิ นประจาปี ต่ อสาธารณชนและควรรออย่างน้อย
24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส ตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต. และศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตลอดจน
ข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั หรื อมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคา
หรื อมูลค่าของโทเคนดิจิทลั โดยจะดาเนินการดังนี้
(ก)
(ข)

(ค)

มีกลไกที่ทาให้มนั่ ใจได้ว่าข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อนักลงทุน ไม่ทาให้สาคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของ
นักลงทุน
มีผทู ้ ี่ทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะเผยแพร่ ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องผ่าน
ช่ อ งทางเว็บ ไซต์ ข องผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัล ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารระบบเสนอขายโทเคนดิ จิทัล และศู น ย์ซ้ื อ ขาย
สิ นทรัพย์ดิจิทลั
เปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่น ๆ ที่ผสู ้ อบบัญชีให้บริ การ
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