ส่ วนที่ 4
ข้ อมูลเกีย่ วกับโทเคนดิจิทัล

4.

ข้ อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล

4.1.

ภาพรวม

โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ (1) โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A และ (2) โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
โดยโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ทั้ง 2 กลุ่มมีสิทธิ และสถานะเท่าเทียมกันทุกประการ เว้นแต่หนังสื อชี้ ชวนฉบับนี้
จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ที่จะเสนอขายทั้งหมดมีจานวนรวม 240,000,000 โทเคน โดยจะแบ่งการลงทุน
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
รวมทั้งสิ้น

จานวนโทเคนดิจิทัล
ที่เสนอขาย
(โทเคน)
160,000,000
80,000,000
240,000,000

ราคาต่ อโทเคน
(บาท)
10
10

มูลค่าที่เสนอขาย
(บาท)
1,600,000,000
800,000,000
2,400,000,000

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะใช้บล็อกเชนเทโซส ซึ่งมีความสามารถที่จะทางานตามรหัส (code) ผ่านสัญญาอัจฉริ ยะ และ
สาหรับส่ วนงานที่สัญญาอัจฉริ ยะไม่สามารถใช้บงั คับได้ เช่น การจ่ายส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาส และการจ่ายส่ วนแบ่ง
รายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้มีการกาหนดเงื่อนไข และวิธีการในการจ่าย เพื่อเป็ นกลไก
เพิ่มเติมในการคุม้ ครองผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยการจัดให้มีผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เข้ามาร่ วมจัดเตรี ยมข้อมูล
ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั และสั่งจ่ายเงินร่ วมกันกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั รายละเอียดตามข้อ 4.2.2.
ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจากการลงทุนในโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั จะจัดสรรจากกระแสรายรับสุ ทธิ
ตามสัญญา RSTA ให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ในทุกรอบการจ่ายส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาส โดยจะจ่ายในสกุลเงินบาทด้วย
วิธีการที่กาหนด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน ภาษี หรื อค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ ของทางราชการ
จะหักออกจากส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่จะจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยหากเป็ นบัญชี ของผูล้ งทุนที่เปิ ดใน
ต่างประเทศ สถาบันการเงิ น อาจมี การคิดค่าธรรมเนี ยมการแลกเปลี่ ยนสกุลเงิ นในการโอนเงิ นออกนอกประเทศหรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้
ณ วันที่ของหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ ยังไม่มีการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั แต่หลังจากที่แบบแสดง
รายการข้อมูลและหนังสื อชี้ ชวนมีผลใช้บงั คับและการเสนอขายสาเร็ จแล้ว จะมีการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน
สิ ริฮบั มูลค่า 2,400,000,000 บาท โดยเมื่อผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ได้รับโทเคนดิจิทลั ครบถ้วนตามจานวนที่ได้รับจัดสรรแล้ว
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จึงจะได้รับเงินจากการระดมทุน
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4.2.

ลักษณะสาคัญ และลักษณะพิเศษของโทเคนดิจิทัล

4.2.1.

สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในการลงมติเกี่ยวกับเรื่ องที่ระบุในส่ วนที่ 8 เอกสารแนบ 6 โดยการ
ขอมติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั จะกระทาผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผถู ้ ือโทเคน
ดิจิทลั ตามที่กาหนดในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 6 โดยมติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั จะมีผลผูกพันผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ทุกราย
4.2.2.

นโยบายการจัดสรรส่ วนแบ่ งรายได้ รายไตรมาส

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะจัดสรรส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจากกระแสรายรับสุ ทธิ ตามสัญญา RSTA ให้กบั ผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะดาเนินการให้ สิ ริพฒั น์ โฟร์ โอนกระแสรายรับสุ ทธิ ตามสัญญา RSTA เข้าบัญชีธนาคาร
ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั โดยตรง ซึ่ งบัญชีดงั กล่าวเป็ นบัญชีซ่ ึ งมีเงื่อนไขการเบิกถอนและถูกจัดการและควบคุม
โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (Co-signed account)
(ข) สิ ริพฒั น์ โฟร์ จะดาเนินการแก้ไขสัญญาเช่าแสนสิ ริเพิ่มเติมเพื่อให้แสนสิ ริชาระค่าเช่ารายเดือนตามอัตราส่ วนที่
กาหนดเข้าบัญชีซ่ ึงมีเงื่อนไขการเบิกถอนและถูกจัดการและควบคุมโดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั (Co-signed account) โดยจะแก้ไขให้แล้วเสร็ จภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
(ค) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะดาเนินการให้ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เข้ามาช่วยจัดเตรี ยมข้อมูลของผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั ที่จะมีสิทธิ ได้รับส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาส อีกทั้งผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะทา
หน้าที่ในการสั่งจ่ายเงินให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ร่ วมกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั โดยสั่งจ่ายเงินผ่านธนาคารพาณิ ชย์ที่
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้เปิ ดบัญชีไว้
(ง) หลังจากผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ได้กาหนดรายชื่ อของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่ มีสิทธิ ได้รับจัดสรร
ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสตามที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ ชวนนี้ แล้ว ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
จะแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั พิจารณาอนุ มตั ิ โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ร่ วมกับผูใ้ ห้บริ การระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั จะดาเนินการจัดสรรส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสให้แก่ ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ทั้ง 2 กลุ่มตาม
นโยบายการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสและตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะจัดสรรส่ วนแบ่งรายได้เป็ นรายไตรมาสให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยการจัดสรรดังกล่าวอาจลดลง
ภายหลังจากที่ได้หกั เงินค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ราย
ไตรมาส ตลอดจนภาษีหรื อค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของทางราชการ (ถ้ามี)
4.2.3.

การจัดสรรส่ วนแบ่ งรายได้ รายไตรมาส

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะเริ่ มคานวณส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสนับตั้งแต่วนั ที่กองทรัสต์ถูกก่อตั้งขึ้น ในกรณี ที่รอบ
การจ่ ายส่ วนแบ่ ง รายได้ร ายไตรมาสรอบแรกน้อ ยกว่ า 3 เดื อ น ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัล จะงดการจัด สรรส่ วนแบ่ง รายได้
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รายไตรมาสในรอบการจ่ายนั้น โดยส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่เกิดขึ้นจะถูกสะสมและจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มี
สิ ทธิ ได้รับในไตรมาสถัดไป เช่น ในกรณี ที่กองทรัสต์ถูกก่อตั้งขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะคานวณ
ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสรอบแรกตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2564 (วันเริ่ มโครงการ) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เนื่องจากรอบ
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 (วันเริ่ มโครงการ) ถึง 31 ธันวาคม 2564 น้อยกว่า 3 เดือน และจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่ยงั
คงถือโทเคนดิจิทลั อยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2565 (“วันกาหนดสิ ทธิ”) โดยจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่
มีสิทธิภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั กาหนดสิ ทธิ
แผนภาพ 4.2.3.-1 ตัวอย่างสรุประยะเวลาและรอบการจ่ ายส่ วนแบ่ งรายได้ รายไตรมาสครั้งแรก

วันเริ่ มโครงการ
วันก่อตั้งกองทรัสต์
แล้วเสร็จ
11 ต.ค. 64

ผูม้ ีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้
ประกาศรอบจ่าย รายไตรมาส คือ ผูถ้ ือโทเคน ประกาศรายชื่อและ
ส่วนแบ่งรายได้
รายละเอียดการจ่าย
ดิจิทลั ทีย่ งั คงถือ
ส่วนแบ่งรายได้
ประกาศงดจ่ายส่วนแบ่ง สะสมส่วนแบ่งรายได้ รายไตรมาสรอบแรก โทเคนดิจิทลั อยู่ ณ เวลา
รายได้รายไตรมาส
รายไตรมาสไปรวม และวันกาหนดสิทธิ 23.59 น. ของวันที่ 31 มี.ค. 65 รายไตรมาส (ภายใน
(7 วันทาการก่อน
2 วันทาการนับแต่
(7 วันทาการก่อน
คานวณกับรอบ
วันสิ้นไตรมาส)
วันกาหนดสิทธิ
วันสิ้นไตรมาส)
ไตรมาสถัดไป
วันกาหนดสิทธิ
22 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 64
22 มี.ค. 65
(วันที่ครบไตรมาสรอบแรก)
รอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รอบแรก

31 มี.ค. 65
(วันที่ครบไตรมาส4)

4 เม.ย. 65

วันจ่ายส่วนแบ่ง
รายได้รายไตรมาส
5 เม.ย. 65
(ภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วนั กาหนดสิทธิ )

4.2.3.1. วันกาหนดสิทธิในการจ่ ายส่ วนแบ่ งรายได้ รายไตรมาส
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีความประสงค์ที่จะจัดสรรส่ วนแบ่งรายได้ให้แก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ในทุกไตรมาส โดยผูถ้ ือ
โทเคนดิ จิทัล ที่มีสิทธิ ได้รับส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ต้องเป็ นผูถ้ ื อโทเคนดิ จิทัลที่ยงั คงถื อโทเคนดิ จิทัล อยู่ ณ เวลา
23.59 น. ของวันสุ ดท้ายของแต่ละไตรมาสนั้น (“วันกาหนดสิทธิ”)
4.2.3.2. วิธีการจ่ ายส่ วนแบ่ งรายได้ รายไตรมาส
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะร่ วมกันจ่ายส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสให้แก่
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ทั้งสองกลุ่มในแต่ละรอบการจ่ายส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ซึ่ งจะดาเนิ นการจ่ายส่ วนแบ่งรายได้ราย
ไตรมาสภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั กาหนดสิ ทธิ ตามช่องทางการชาระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารหรื อ
บัญชี Cash Balance ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ตามที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั เคยแจ้งความประสงค์ไว้กบั ศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ซึ่ งผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ต้องแจ้งความประสงค์ช่องทางการรับผลตอบแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 1 วันทาการนับแต่
วันกาหนดสิ ทธิ หากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั มิได้เคยแจ้งความประสงค์ขา้ งต้น ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะดาเนินการชาระผลตอบแทน
ผ่านทางบัญชีเงินฝากธนาคารของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั รายนั้น โดยหากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั รายใดไม่เคยให้ขอ้ มูลบัญชีเงินฝาก
ธนาคารไว้กบั ศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะชาระผลตอบแทนผ่านทางบัญชี Cash Balance ของผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั รายนั้นที่เปิ ดไว้กบั ศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั แทน โดยหากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ประสงค์จะถอนเงินออกจาก
บัญชี Cash Balance ที่เปิ ดไว้กบั ศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั จะมีค่าธรรมเนียมการถอนเงินตามที่ศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 3

กาหนด ซึ่ ง อาจมี การเปลี่ ย นแปลงได้ในอนาคต 1 ในกรณี ที่ มี เหตุจาเป็ นอื่ นใดที่ ทาให้ไ ม่สามารถจ่ายส่ วนแบ่ งรายได้
รายไตรมาสได้ทนั ตามที่กาหนด ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะมีการแจ้งให้ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ทั้งหมดที่มีสิทธิ ได้รับทราบล่วงหน้า
ก่อนวันครบกาหนด ทั้งนี้ ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจะจ่ายในสกุลเงินบาท ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั
กาหนด โดยอาจมีการหักภาษี ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
4.2.3.3. การประกาศการจ่ ายส่ วนแบ่ งรายได้ รายไตรมาส
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะดาเนิ นการให้ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่าย
ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสสาหรับโทเคนดิจิทลั ทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับในแต่ละรอบการจ่ายส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ดังนี้
(ก) แจ้งวันกาหนดสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ทั้งหมดทราบล่วงหน้า 7 วันทาการก่อนวันกาหนดสิ ทธิ ตามข้อ
4.2.3.1. โดยการแจ้งทางอีเมล และประกาศในเว็บไซต์ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั และเว็บไซต์ของศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(ข) แจ้งรายละเอียดการจ่ายส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสและอัตราส่ วนแบ่งรายไตรมาสที่จะจ่ายให้ผูถ้ ือโทเคน
ดิจิทลั ที่อยูใ่ นรายชื่อผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสทราบภายใน 2 วันทาการนับ
แต่วนั กาหนดสิ ทธิ ตามข้อ 4.2.3.1. โดยแจ้งผ่านทางอีเมลของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั แต่ละราย
ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่จะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มีสิทธิได้รับทั้ง 2 กลุ่มนั้น จะมาจากกระแสรายรับ
สุ ทธิ ตามสัญญา RSTA มูลค่าไม่เกิน 136,000,000 บาทต่อปี โดยจะจัดสรรส่ วนแบ่งกระแสรายรับให้แก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
สิ ริฮบั A เท่ากับร้อยละ 52.94 และผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B เท่ากับร้อยละ 47.06 ของกระแสรายรับสุ ทธิ ตามสัญญา RSTA
ซึ่งมีตวั อย่างวิธีการคานวณการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสตามอัตราส่วนสาหรับโทเคนดิจิทลั แต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
โทเคนดิจิทัลสิริฮับ A
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
2
1
1
ส่วนแบ่งกระแสรายรับสุ ทธิรายปี ตามสัญญา RSTA ที่จดั สรรตาม
72.0
72.0
72.0
72.01
อัตราส่วนแก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั สิริฮบั A
ขนาดหรื อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A
1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0
อัตราส่ วนส่ วนแบ่ งกระแสรายรับสุ ทธิรายปี ตามสัญญา RSTA ต่ อขนาด
4.53
4.52
4.52
4.52
หรื อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A (ร้ อยละ)

1

โปรดพิจารณารายละเอียดค่าธรรมเนียมการถอนเงินของบริ ษทั อีอาร์เอ็กซ์ จากัด https://happy.erx.io/en/articles/3640525-fees
ส่ วนแบ่งกระแสรายรับสุ ทธิ รายปี ตามสัญญา RSTA ที่ระบุน้ ี มิใช่เป็ นการรับประกันส่ วนแบ่งรายได้แก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ทั้งนี้ ในกรณี ที่กระแสรายรับสุ ทธิ
รายปี ตามสัญญา RSTA ที่ได้รับน้อยกว่าที่ระบุไว้ ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั จะยังได้รับส่ วนแบ่งกระแสรายรับสุ ทธิ ตามอัตราส่วนเดิม คือ ส่วนแบ่งกระแสรายรับที่จดั สรรให้แก่ผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A เท่ากับร้อยละ 52.94 และผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B เท่ากับร้อยละ 47.06 ของกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA
3
อัตราส่วนแบ่งรายได้ดงั กล่าวมิใช่เป็ นการรับประกันส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสแก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยคานวณจากส่ วนแบ่งกระแสรายรับที่จดั สรรให้แก่
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A เท่ากับร้อยละ 52.94 และผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B เท่ากับร้อยละ 47.06 ของกระแสรายรับสุทธิ ตามสัญญา RSTA และอัตราส่วนนี้เป็ นอัตราส่ วน
ก่อนหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งในกรณีที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้พึง
ประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ซ) เงินส่ วนแบ่งของกาไร หรื อผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดี ยวกันที่ได้จากการถือ หรื อครอบครองโทเคนดิ จิทลั โปรด
พิจารณารายละเอียดเรื่ องภาษีอากรเพิ่มเติมในส่วนที่ 5 ข้อ 5.2.10.3.
2

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 4

โทเคนดิจิทัลสิริฮับ B
ส่วนแบ่งกระแสรายรับสุ ทธิรายปี ตามสัญญา RSTA ที่จดั สรรตาม
อัตราส่วนแก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั สิริฮบั B
ขนาดหรื อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
อัตราส่ วนส่ วนแบ่ งกระแสรายรับสุ ทธิรายปี ตามสัญญา RSTA ต่ อขนาด
หรื อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B (ร้ อยละ)

ปี ที่ 1
64.01

ปี ที่ 2
64.01

หน่วย : ล้านบาท
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
1
64.0
64.01

800.0
8.02

800.0
8.02

800.0
8.02

800.0
8.02

ทั้งนี้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะจัดสรรส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในรอบสุ ดท้ายก่อนวันครบกาหนดอายุโครงการที่
ระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน (“ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสค้างจ่าย”) โดยนาไปรวมกับส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ าย
ทรัพย์สินโครงการเพื่อจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่ยงั คงถือโทเคนดิจิทลั อยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันกาหนดสิ ทธิเมื่อ
ครบกาหนดอายุโครงการ และเงินที่เหลือจากการปั ดเศษจากการจ่ายส่ วนแบ่งรายไตรมาสจะถูกสะสมและนาไปคานวณ
รวมเป็ นส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในรอบสุ ดท้ายก่อนครบกาหนดอายุโครงการเพื่อจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทัลที่มี
สิ ทธิได้รับทุกราย โปรดพิจารณาแผนภาพ 4.2.4.3.-1 และแผนภาพ 4.2.5.-2 เพื่อประกอบความเข้าใจเพิ่มเติม
4.2.3.4. วิธีการคานวณส่ วนแบ่ งรายได้ รายไตรมาส
วิธีการที่ใช้ในการคานวณส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่จะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ทั้ง 2 กลุม่ มีดงั นี้
1) ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสรวมที่จดั สรรให้แก้ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A
ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสของโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A = A * B
โดยที่
"A" หมายถึง กระแสรายรับสุ ทธิตามสัญญา RSTA
"B" หมายถึง อัตราส่ วนส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสของโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ซึ่ งเท่ากับร้อยละ 52.94 ของ
กระแสรายรับสุ ทธิตามสัญญา RSTA
2) ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสรวมที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในแต่ละรอบการจ่ายของโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B = A * C
โดยที่
"A" หมายถึง กระแสรายรับสุ ทธิตามสัญญา RSTA
"C" หมายถึง อัตราส่ วนส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสของโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B ซึ่ งเท่ากับ 47.06 ของกระแส
รายรับสุ ทธิตามสัญญา RSTA

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 5

ทั้งนี้ ในการคานวณส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสแต่ละรอบการจ่ายจะมีรายละเอียดการปัดเศษทศนิยม ดังนี้
ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสต่อหนึ่งโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A และ
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
จานวนเงินรวมที่ตอ้ งจ่ายให้กบั ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั แต่ละราย

ทศนิยม 5 ตาแหน่ง ที่เหลือปัดเศษทิ้ง
ทศนิยม 2 ตาแหน่ง ที่เหลือปัดเศษทิ้ง

ตัวอย่างการคานวณการจัดสรรส่ วนแบ่ งรายได้ รายไตรมาสให้ แก่ผ้ถู ือโทเคนดิจิทัล4
รอบการคานวณส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส
กระแสรายรับสุ ทธิตามสัญญา RSTA
อัตราส่ วนส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาส
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A : โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
จานวนโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A และ
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
จานวนโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั
ที่นาย ก. ถืออยู่ ณ วันกาหนดสิ ทธิ

1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม
34,000,000.00 บาท
52.94 : 47.06 ของกระแสรายรับสุ ทธิตามสัญญา RSTA
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A: 160,000,000 โทเคน
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B: 80,000,000 โทเคน
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A: 14,750 โทเคน
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B: 12,817 โทเคน

1) การคานวณส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสต่อหนึ่งโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A
ส่วนแบ่งรายได้
=
กระแสรายรับสุ ทธิตามสัญญา RSTA * อัตราส่วนส่วนแบ่งรายได้
รายไตรมาสต่อหนึ่ง
รายไตรมาสของโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A
จานวนโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A
= 34,000,000.00 บาท * 52.94% / 160,000,000 โทเคน
= 0.11249 บาทต่อหนึ่งโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A (ทศนิยม 5 ตาแหน่ง ที่เหลือปัดเศษทิง้ )
2) การคานวณส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสต่อหนึ่งโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
ส่วนแบ่งรายได้
รายไตรมาสต่อหนึ่ง
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B

=

กระแสรายรับสุ ทธิตามสัญญา RSTA * อัตราส่วนส่วนแบ่งรายได้
รายไตรมาสของโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
จานวนโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
= 34,000,000.00 บาท * 47.06% / 80,000,000 โทเคน
= 0.20000 บาทต่อหนึ่งโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B (ทศนิยม 5 ตาแหน่งที่เหลือปัดเศษทิ้ง)

4

ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่คานวณนี้ เป็ นเพียงตัวอย่า งการคานวณเพื่อ ประกอบความเข้า ใจเท่านั้น มิใช่ เป็ นการรับ ประกัน จานวนส่ ว นแบ่ง รายได้
รายไตรมาสที่จะจ่ายให้ แก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ซึ่ งเป็ นจานวนเงินก่อนหักภาษีที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหัก
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ซ) เงินส่ วนแบ่งของกาไร หรื อผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ที่ได้จากการถือหรื อครอบครองโทเคนดิจิทลั โปรดพิจารณารายละเอียดเรื่ องภาษีอากรเพิ่มเติมในส่วนที่ 5 ข้อ 5.2.10.3.
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3) การคานวณส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่จดั สรรให้แก่นาย ก.
ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส
ที่จดั สรรให้แก่นาย ก.

ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส
ที่ นาย ก. จะได้รับ5

= (ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสต่อ หนึ่ งโทเคนดิ จิทลั สิ ริฮับ A * จานวน
โทเคนดิ จิ ทั ล สิ ริ ฮั บ A ที่ น าย ก. ถื อ อยู่ ณ วั น ก าหนดสิ ทธิ ) +
(ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสต่อ หนึ่ งโทเคนดิ จิทัลสิ ริฮับ B * จานวน
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B ที่นาย ก. ถืออยู่ ณ วันกาหนดสิ ทธิ )
= (0.11249 บาท/โทเคน * 14,750 โทเคน) + (0.20000 บาทต่ อ โทเคน
* 12,817 โทเคน)
= 1,659.22750 + 2,563.40000 บาท
= 4,222.62750 บาท
= 4,222.62 บาท (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง ที่เหลือปัดเศษทิ้ง)

ทั้งนี้ จานวนเงินที่เหลือจากการปั ดเศษจากการจ่ายส่ วนแบ่งรายไตรมาสจะถูกสะสมและนาไปคานวณ
รวมเป็ นส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในรอบสุ ดท้ายก่อนครบกาหนดอายุโครงการให้แก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มี
สิ ทธิได้รับทุกราย
4.2.4.

การจัดสรรส่ วนแบ่ งรายได้ จากการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการ

ในกรณี ที่มีการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ และปิ ดโครงการได้โดยไม่มีเหตุผิดนัด
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ในฐานะผูก้ ่อตั้งทรั สต์จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทรัสต์ตามที่กาหนดไว้ในสัญ ญา
ก่อตั้งทรัสต์ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงค่าตอบแทนทรัสตี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน
เพื่อการชาระบัญชีและการเลิกกองทรัสต์ ทั้งนี้ ให้ทรัสตีเป็ นอันหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดใด ๆ ตามสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์น้ ีเมื่อได้มีการโอนทรัพย์สินของกองทรัสต์กลับไปยังผูก้ ่อตั้งทรัสต์และผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จ่ายส่ วนแบ่งรายได้จาก
การจาหน่ายทรัพย์สินโครงการให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั เรี ยบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
4.2.4.1. ขั้นตอนการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการ
การจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ จะเริ่ มดาเนินการ 12 เดือนก่อนครบกาหนดอายุโครงการ หรื อในกรณี ที่มีการต่อ
อายุโครงการ การจาหน่ายทรัพย์สินโครงการจะเริ่ มดาเนินการใหม่ทนั ทีที่ทราบว่ามีการต่ออายุโครงการ (เว้นแต่ในกรณี
ความเสี ยหายโดยสิ้ นเชิง) โดยทรัสตีอาจจาหน่ายหุ้นทั้งหมดใน สิ ริพฒั น์ โฟร์ หรื อมีมติให้ สิ ริพฒั น์ โฟร์ เริ่ มจาหน่ายกลุ่ม
อาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั สที่มีขอ้ ผูกพันภายใต้ภาระและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์
สู งสุ ดของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เป็ นสาคัญ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

5

ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่ค านวณนี้ เป็ นเพียงตัวอย่า งการค านวณเพื่ อ ประกอบความเข้า ใจเท่า นั้น มิใช่ เป็ นการรั บประกัน จานวนส่ ว นแบ่ ง รายได้
รายไตรมาสที่จะจ่ายให้แก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ซึ่ งเป็ นจานวนเงินก่อนหักภาษีที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหัก
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ซ) เงินส่ วนแบ่งของกาไร หรื อผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ที่ได้จากการถือหรื อครอบครองโทเคนดิจิทลั โปรดพิจารณารายละเอียดเรื่ องภาษีอากรเพิ่มเติมในส่วนที่ 5 ข้อ 5.2.10.3.

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 7

(ก)

จัดให้มีการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการโดยการเปิ ดให้มีการประกวดราคาซื้ อขาย (Bidding) โดยวิธีการ
ประกวดราคาที่ได้มาตรฐาน หรื อที่ปฏิบตั ิกนั เป็ นการทัว่ ไปในการประมูลขายอสังหาริ มทรัพย์ลกั ษณะ
เดียวกับกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะดาเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1) ประกาศให้ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ทุกรายทราบถึงการเริ่ มต้นดาเนิ นการดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
2) ขออนุมตั ิการดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินจากทรัสตีในฐานะผูถ้ ือหุ้นของ สิ ริพฒั น์ โฟร์
3) จัดให้มีผปู ้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. อย่างน้อย 1 ราย ทาการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน
4) แต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายทรัพย์สิน (Selling Agent) อย่างน้อย 1 ราย
5) กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธีการในการประมู ลราคาร่ วมกันระหว่ างผูอ้ อกโทเคนดิ จิ ทัล
และ ตัว แทนนายหน้ า ซื้ อ ขายทรั พ ย์สิ น (Selling Agent) โดยอยู่ ภ ายใต้ก ารดู แ ลของทรั ส ตี และ
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ในการตรวจสอบให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในหนังสื อชี้ชวน
6) จัดให้มีการประมูลทรัพย์สินโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินโดยผูป้ ระเมิ น
มูลค่าทรั พย์สิน ได้รับความเห็ นชอบจาก ก.ล.ต. ทั้งนี้ ตัวแทนนายหน้าซื้ อขายทรั พย์สิน (Selling
Agent) มี หน้าที่ ดาเนิ นการจัดการประกวดราคาให้เป็ นไปอย่างมี มาตรฐาน โปร่ งใส และเปิ ดเผย
แก่ สาธารณชน และการประมูลนั้นจะต้องคานึ งถึ งผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เป็ น
สาคัญ โดยอยูภ่ ายใต้การดูแลของทรัสตีในการตรวจสอบให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในหนังสื อชี้ชวน
7) สรุ ปผลการประมูลทรัพย์สินและแจ้งให้ทรัสตีทราบ
8) ดาเนินการเข้าทาสัญญาซื้อขายกับผูซ้ ้ือ
9) ชาระราคาครบเต็มจานวน
10) โอนทรัพย์สินพร้อมเลิกกองทรั สต์ โดยทรัสตียงั คงมี หน้าที่ ดูแลจนกว่าผูอ้ อกโทเคนดิจิทัลจะจ่าย
ส่วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั เรี ยบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ในกรณี ที่เป็ นการจาหน่ายหุ้น ต้องดาเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะดาเนินการให้การประกวดราคาดาเนินไปด้วยความโปร่ งใส และจาหน่ายกลุ่มอาคาร
สานักงาน สิ ริ แคมปั ส ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ให้แก่ผูซ้ ้ื อทรัพย์สินโครงการที่มีเงื่อนไขการซื้ อขายที่
เป็ นผลประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ตามดุลพินิจของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั

(ข)

ให้ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทลั ใช้รายงานการประเมิ นมูลค่ากลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั สซึ่ งมี อายุไม่เกิน
6 เดื อ นในวัน ที่ เ ริ่ ม ประกวดราคาของแต่ ล ะปี โครงการ หรื อ จัด ให้ มี การประเมิ น มู ล ค่ ากลุ่ ม อาคาร
สานักงาน สิ ริ แคมปั ส ใหม่ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงประกอบการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ทั้งนี้ มูลค่า
จากการประเมินเป็ นเพียงตัวเลขที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ใช้อา้ งอิงเท่านั้น ไม่ใช่หน้าที่หรื อข้อบังคับของผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั ที่จะต้องจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ให้ได้ไม่นอ้ ยกว่าราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการ
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ยังคงมีหน้าที่ในการจัด ประกวดราคาซื้ อขาย (Bidding) ตามที่
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กาหนดไว้ในข้อ 4.2.4.1. (ก) ข้างต้นนี้ แม้ว่าราคาที่ได้รับจากการประกวดราคาอาจต่ากว่ามูลค่าจากการ
ประเมิน เนื่ องจาก ปั จจัยตลาด ณ เวลานั้น รวมถึงเหตุผลทางธุ รกิจ สถานการณ์ สภาพคล่องหรื อสภาพ
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ สภาพเศรษฐกิจ หรื อปั จจัยอื่น ๆ ส่ งผลให้ไม่สามารถหาผูซ้ ้ือทรัพย์สินโครงการซึ่ง
ให้ราคาไม่น้อยกว่ามูลค่าของกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ที่ได้มาจากการประเมินดังกล่าวได้ ใน
กรณี มี ผูเ้ สนอซื้ อ กลุ่ ม อาคารส านัก งาน สิ ริ แคมปั ส ผ่า นการประกวดราคาตามขั้นตอนการจาหน่ าย
ทรัพย์สินโครงการที่กาหนดในข้อ (ก) โดยได้รายได้ส่วนสุ ดท้ายต่ากว่ามูลค่า 1,600 ล้านบาท การจาหน่าย
ทรัพย์สินโครงการจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับมติจากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
องค์ประกอบที่จาเป็ น ตามรายละเอียดในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 6
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั อาจพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย ผูส้ อบบัญชี และบุคคลอื่น
ใด เพื่อให้คาแนะนา ความเห็ น คาชี้ แจง หรื อข้อมูลแก่ ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัลในการดาเนิ นการจาหน่ าย
ทรัพย์สินโครงการ
(ค)

ภาษี ค่าธรรมเนี ยม ค่าตอบแทนทรั สตี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ เกิ ดจากการจาหน่ ายทรั พย์สินโครงการ
รวมถึงค่าจ้างที่ปรึ กษา และภาษีอากรที่เกิดขึ้นให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั สามารถหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าว
ออกจากเงินที่ได้จากการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการก่อนนาจานวนเงินที่เหลือมาจัดสรรคืนให้แก่ผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั ตามที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวนนี้

(ง)

กรณี การจาหน่ ายกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ผูซ้ ้ื อทรั พย์สินโครงการจะเป็ นผูร้ ั บโอนสิ ทธิ และ
หน้าที่ท้ งั หลาย รวมทั้งภาระผูกพันของสิ ริพฒั น์ โฟร์ ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าจากระบบผลิตไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ดังรายละเอียดในส่ วนที่ 3 ข้อ 3.3.3.3. โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมและ/
หรื อ ค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก สิ ริพฒั น์ โฟร์

(จ)

กรณี สิ้ น สุ ด การขยายระยะเวลาโครงการที่ ร ะบุไ ว้ใ นข้อ 4.2.5. หากยัง ไม่ สามารถจ าหน่ ายทรั พ ย์สิน
โครงการได้ ผูอ้ อกโทเคนดิ จิ ทัล จะบัง คับขายทรั พ ย์สิน โครงการตามขั้น ตอนการจาหน่ ายทรั พ ย์สิน
โครงการที่กล่าวไว้ขา้ งต้น และจะจาหน่ายทรัพย์สินโครงการให้กบั ผูท้ ี่เสนอซื้อราคาสู งที่สุดไม่ว่าจะเสนอ
มูลค่าเท่าไรก็ตาม ทั้งนี้ หากยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สิน โครงการได้อนั เนื่ องจากไม่มีผูเ้ สนอราคา
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะจัดให้มีการจาหน่ ายทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะยังคงจ่ายส่ วน
แบ่งรายได้รายไตรมาสจากรายรับที่ได้รับจากค่าเช่า ไม่ว่าจะได้รับจากผูเ้ ช่ารายใหม่ หรื อจากการต่อสัญญา
เช่าของแสนสิ ริก็ตามหักค่าใช้จ่าย ณ เวลานั้นในอัตราส่ วนระหว่างโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ต่อโทเคนดิจิทลั
สิ ริฮบั B เท่ากับร้อยละ 52.94 : 47.06 ของกระแสรายรับสุ ทธิตามสัญญา RSTA ให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั แต่
ละกลุ่มต่อไปจนกว่าจะจาหน่ ายทรัพย์สิน โครงการได้ แต่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั จะไม่สามารถซื้ อขายโทเคน
ดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ในศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ได้อีก

ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวให้อยู่ภายใต้การตรวจสอบของทรัสตีว่า การดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้หรื อไม่
ส่วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการจะถูกจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A และผูถ้ ือโทเคน
ดิจิทลั สิ ริฮบั B ที่ยงั คงถือโทเคนดิจิทลั อยู่ในวัน ครบกาหนดอายุโครงการ โดยที่การปั ดเศษจากการคานวณจะใช้หลักการ
เดียวกันกับการปัดเศษจากการคานวณส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ตามรายละเอียดข้อ 4.2.3.4.
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4.2.4.2. การจัดสรรส่ วนแบ่ งรายได้ จากการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการ
ส่ วนแบ่ งรายได้ จากการจาหน่ ายทรั พย์ สินโครงการแก่ ผ้ ูถือโทเคนดิจิทัลสิ ริฮับ A
ผูถ้ ื อ โทเคนดิ จิ ทัล สิ ริ ฮับ A มี สิท ธิ ไ ด้รั บ รายได้ส่วนสุ ด ท้ายไม่ เ กิ น จ านวนเงิ น 1,600,000,000 บาทแรก และ
ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสค้างจ่าย (ถ้ามี)
ส่ วนแบ่ งรายได้ จากการจาหน่ ายทรั พย์ สินโครงการแก่ ผ้ ูถือโทเคนดิจิทัลสิ ริฮับ B
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B มีสิทธิ ได้รับรายได้ส่วนสุ ดท้ายเฉพาะส่ วนที่เกิน 1,600,000,000 บาท และส่ วนแบ่ง
รายได้รายไตรมาสค้างจ่าย (ถ้ามี)
การวิ เ คราะห์ ความอ่ อ นไหว (Sensitivity Analysis) ของอั ต ราผลตอบแทนทั้ ง โครงการเฉลี่ ย ต่ อ ปี (IRR) ของ
ผู้ถือโทเคนดิจิทัล
อัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ขึ้นอยู่กบั ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่
ได้รั บ ทั้ง หมด และรายได้ส่ ว นสุ ด ท้า ย โดยตัว อย่ า งการค านวณนั้น จะค านวณโดยใช้ส มมุ ติ ฐ านว่ า ส่ ว นแบ่ ง รายได้
รายไตรมาสที่ได้รับระหว่างโครงการมีอตั ราส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสสาหรับผูถ้ ือ โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ในอัตราร้อยละ
4.5 ต่อปี และสาหรับผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B ในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี และรายได้ส่วนสุ ดท้าย เท่ากับมูลค่าสุ ทธิ หลังหัก
ภาระผูกพันจากเงิ นประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่ าระยะยาวกับแสนสิ ริจานวน 149.4 ล้านบาท และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ ายทรั พย์สินโครงการ เช่ น ค่านายหน้า ค่า ธรรมเนี ยมธนาคารในการเปิ ดบัญชี เ พื่อ รั บชาระเงิ น
ค่าธรรมเนี ยมทรัสตี ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนี ยมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ซึ่ ง
เท่ากับร้อยละ 3 ของเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการโดยอ้างอิงตามสมมุติฐานของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน
อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการที่เกิดขึ้นจริ ง ณ วันที่มีการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ จะขึ้นอยู่กบั
ข้อตกลงในการจาหน่ายว่าให้เป็ นความรับผิดชอบของผูซ้ ้ือ และ/หรื อ ผูข้ ายทรัพย์สินโครงการ รวมถึงวิธีการจาหน่ายหุ้นใน
สิ ริพฒ
ั น์ โฟร์ หรื อ กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ที่ มีค่าใช้จ่ายในการจาหน่ ายทรัพย์สินที่แตกต่างกัน รายละเอียด
ตัวอย่างการคานวณอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ในแต่ละวิธีแสดงดังต่อไปนี้
ตัวอย่ างที่ 1 มูลค่ าตลาดทรัพย์ สินเฉลี่ย ณ สิ้นปี ที่ 4: เป็ นกรณี ที่มีการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการในมูลค่าตลาด
ทรั พย์สินเฉลี่ ย ณ สิ้ นสุ ดปี ที่ 4 มูลค่าเท่ากับ 2,673.6 ล้านบาท จากผูป้ ระเมิ นราคาทั้ง 2 ราย คือ บริ ษทั ไพร์ ม แอสเซท
แอพไพรซัล จากัด และบริ ษทั พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จากัด ซึ่ งประเมิ นไว้ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 และ
1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามลาดับ โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ได้ปรับปรุ งบวกกลับ
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินในปี ที่คานวณ Terminal Value เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินแต่ละปี ได้ถูก
คานวณหักไว้เป็ นรายการแยกต่างหากในการคานวณ IRR แล้ว ดังนั้น จากการคานวณจะได้อตั ราผลตอบแทนทั้งโครงการ
เฉลี่ยต่อปี (IRR) ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A เท่ากับร้อยละ 4.50 และผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B เท่ากับร้อยละ 9.20

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 10

ตั ว อย่ า งที่ 2 มู ล ค่ า ตลาดทรั พ ย์ สิ น ที่ ค านวณมู ล ค่ า เมื่ อ มี ก ารต่ อ สั ญ ญาเช่ าแบบมี ผู้ เ ช่ ารายเดี ย วในลั ก ษณะ
Bare shell: เป็ นกรณี ที่มีการหน่ายทรัพย์สินโครงการในมูลค่าตลาดทรัพย์สิน ณ สิ้นปี ที่ 4 มูลค่าเท่ากับ 2,612.9 ล้านบาท ซึ่ง
คานวณโดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach) แบบคิดลดกระแสเงินสดสุ ทธิ (Discounted Cash Flow) ในระยะเวลา 11 ปี
อิงระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาเช่าแสนสิ ริ รวมกับมูลค่าตลาดปั จจุบนั ของทรัพย์สินเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่าแสนสิ ริ โดยยึด
สมมุติฐานที่ว่าจะมีการเช่าทรัพย์สินต่อภายใต้รูปแบบการเช่าแบบมีผเู ้ ช่ารายเดียวคล้ายคลึงกับสัญญาเช่าแสนสิ ริไปอีก 12 ปี
แล้วคานวณหามูลค่าปัจจุบนั สุ ดท้าย (Terminal Value) ดังนั้น จากการคานวณจะได้อตั ราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี
(IRR) ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A เท่ากับร้อยละ 4.50 และผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B เท่ากับร้อยละ 7.58
ตัวอย่างที่ 3 ราคาคืนทุนของผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A: เป็ นกรณี ที่มีจาหน่ายทรัพย์สินโครงการในราคาที่ทาให้ผถู ้ ือโทเคน
ดิ จิ ทัล สิ ริ ฮับ A ได้รั บ เงิ น ต้น คื น ทั้ง จ านวน โดยเงิ น ที่ ไ ด้รั บ จากการจ าหน่ า ยทรั พ ย์สิน โครงการ หักค่ าใช้จ่ ายต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่าย และหักภาระผูกพันจากเงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสนสิ ริ คงเหลือเป็ น
รายได้ส่วนสุ ดท้ายมูลค่าเท่ากับ 1,600 ล้านบาท ซึ่งจากการคานวณจะได้อตั ราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ของ
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A เท่ากับร้อยละ 4.50 และผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B เท่ากับร้อยละ -33.90
หน่วย : ล้านบาท
ตัวอย่างที่ 16
มูลค่าตลาด
ทรัพย์สินเฉลี่ย ณ
สิ้นปี ที่ 4

การจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการ

เงินที่ได้รับจากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ8
เงินที่ได้รับจากการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการ - สุ ทธิ
หัก ภาระผูกพันจากเงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่า
ระยะยาวกับแสนสิ ริ
รายได้ส่วนสุ ดท้าย
อัตราส่ วนแบ่ งรายได้รายไตรมาส
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A
ร้อยละ 4.5 ต่อปี
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
ร้อยละ 8.0 ต่อปี

2,673.67
(80.2)
2,593.3

ตัวอย่างที่ 25
ตัวอย่างที่ 3
ราคาทรัพย์สินที่
คานวณมูลค่าเมื่อมีการ ราคาคืนทุนของ
ต่ อสัญญาเช่ าแบบมี ผู้ถือโทเคนดิจิทัล
ผู้เช่ ารายเดียวใน
สิริฮับ A
ลักษณะ Bare shell
2,612.9
1,803.5
(78.4)
(54.1)
2,534.5
1,749.4

(149.4)
(149.4)
2,443.9
2,385.1
อัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่ อปี (IRR)9
4.50%
4.50%
9.20%
7.58%

6

(149.4)
1,600.0
4.50%
-33.90%

รายได้ส่วนสุ ดท้ายตามตัวอย่างที่ 1 อ้างอิงการคานวณจากมูลค่าตลาดทรัพย์สินโครงการตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และรายได้ส่วนสุ ดท้ายตามตัวอย่าง
ที่ 2 อ้างอิงการคานวณจากมูลค่าตลาดทรัพย์สินโครงการโดยผูอ้ อกโทเคนดิ จิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายซึ่ งใช้สมมุติฐานบางส่ วนจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
อย่างไรก็ตาม วันสิ้นรอบแต่ละปี ของโครงการจะนับจากวันเริ่ มโครงการ โดยหากพิจารณาตามตัวอย่างซึ่ งเริ่ มโครงการวันที่ 11 ตุลาคม 2564 วันสิ้นรอบปี จะตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม
ของทุกปี ซึ่งแตกต่างจากวันสิ้ นรอบแต่ละปี ของรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่ งตรงกับวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริ ษทั ไพร์ ม
แอสเซท แอพไพรซัล จากัด และ วันที่ 31 มกราคมของทุกปี ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริ ษทั พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จากัด โดยข้อมูลข้างต้นนั้นถูก
จัดทาขึ้นโดยใช้วิธีประมาณการช่วงเวลาของการเริ่ มโครงการเพื่อเป็ นตัวอย่างในการพิจารณาเท่านั้น
7
มูลค่าตลาดทรัพย์สินตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเฉลี่ย ณ สิ้นปี ที่ 4 ของผูป้ ระเมินราคาทั้ง 2 ราย ภายหลังการปรับปรุ งบวกกลับค่าใช้จ่ายในการจาหน่าย
ทรัพย์สินในปี ที่คานวณ Terminal Value เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินแต่ละปี ได้ถูกคานวณหักไว้เป็ นรายการแยกต่างหากในการคานวณ IRR แล้ว
8
สมมุติฐานของประมาณการค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการเท่ากับร้อยละ 3 ของเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยอ้างอิงตามสมมุติฐาน
ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ขา้ งต้น
9
อัตราดังกล่าว เป็ นการคานวณอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ตามข้อมูลตัวอย่าง ซึ่ งอัตราผลตอบแทนที่ได้รับเป็ นอัตราก่อนหักภาษีที่เกี่ยวข้อง ใน
กรณี ที่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40
(4)(ซ) เงินส่วนแบ่งของกาไร หรื อผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรื อครอบครองโทเคนดิจิทลั และมาตรา 40 (4)(ฌ) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริ ป
โทเคอร์เรนซีหรื อโทเคนดิจิทลั ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเรื่ องภาษีอากรเพิ่มเติมในส่ วนที่ 5 ข้อ 5.2.10.3.
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การคานวณข้างต้น เป็ นเพียงตัวอย่างการคานวณอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ซึ่ งส่ วนแบ่งรายได้
รายไตรมาสตลอดทั้งโครงการและรายได้ส่วนสุ ดท้ายที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากที่ยกตัวอย่างไว้ ส่ งผลให้
อัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ที่เกิดขึ้นจริ งเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ขอ้ มูลในส่ วนนี้ ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็ น
คารับรอง คารับประกัน หรื อการคาดการณ์ภายใต้สมมุติฐานที่ถูกต้องของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั หรื อผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขาย
โทเคนดิ จิทัล และไม่ควรถูกพิจารณาว่ าตัวอย่างข้างต้นจะบรรลุผลหรื อน่ าจะบรรลุผล เนื่ องจากข้อมูลดังกล่าวจัดท าบน
สมมุติฐานในช่วงเวลาที่จดั ทาหนังสื อชี้ชวนตามสถานการณ์สมมุติเท่านั้น
อย่างไรก็ดี เนื่องจากความไม่ชดั เจนเกี่ยวกับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั ว่าจะอยู่ใน
บังคับต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อไม่ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จึงมีความประสงค์ที่จะรับผิดชอบภาระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการออกและ
เสนอขายโทเคนดิ จิ ทัลเพื่ อการลงทุ นเฉพาะส่ วนที่ เกิ ดขึ้นจากการเสนอขายต่ อประชาชนครั้ งแรกไปก่ อนเพื่ อไม่ให้เกิ ด
ผลกระทบต่อผลตอบแทนแก่ผลู ้ งทุน และผูอ้ อกโทเคนจะดาเนินการตามกฎหมายเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต่อไป ดังนั้น ตัวอย่างการคานวณข้างต้น จึงไม่ได้รับผลกระทบจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายโท
เคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก
4.2.4.3. ขั้นตอนการจ่ ายส่ วนแบ่ งรายได้ จากการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการ และปิ ดโครงการ
ในกรณี ที่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวนนี้ โทเคน
ดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั จะถูกเพิกถอนออกจากศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ณ วันที่ครบกาหนดอายุโครงการ โดยผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั จะสามารถซื้ อขายโทเคนดิจิทลั ได้ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่จะถูกเพิกถอนจากศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิกถอนออกจากศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั จะไม่อนุญาตให้มีการโอนหรื อเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือโทเคน
ดิจิทลั ไม่ว่ากรณี ใด ๆ เพื่อปิ ดสมุดทะเบียนรายชื่ อผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั และดาเนินการจ่ายส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ าย
ทรัพย์สินโครงการ เว้นแต่ ในกรณี สิ้นสุ ดการขยายระยะเวลาโครงการที่ระบุไว้ในข้อ 4.2.5.
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการ
เช่น รายชื่อผูม้ ีสิทธิ ส่วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ เป็ นต้น ให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ทุกรายภายใน 7 วัน
ทาการนับแต่วนั ที่ครบกาหนดอายุโครงการ และร่ วมกันกับผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ในการจ่ายส่ วนแบ่ง
รายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่
มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการตามข้อมูลที่จดั เตรี ยมโดยผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั หรื อวิธีการอื่นใดที่กาหนดเพิม่ เติมโดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั แต่ละราย
ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ครบกาหนดอายุโครงการ กรณี ที่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถจ่ายส่ วนแบ่งรายได้
จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ทนั ตามที่กาหนด จะมีการแจ้งให้ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มีสิทธิได้รับ ส่ วนแบ่งรายได้จาก
การจาหน่ายทรัพย์สินโครงการทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกาหนด โดยส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
จะจ่ายในสกุลเงินบาท ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั กาหนด ทั้งนี้ อาจมีการหักภาษีอากร ค่าใช้จ่าย และ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
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ภายหลังการจ่ายคืนส่วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ขา้ งต้น
โทเคนดิจิทลั ทั้งหมดจะหมดอายุโดยอัตโนมัติและจะถูกโอนไปยังกระเป๋ าอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อทาลาย (Burn Wallet) และ
ดาเนินการทาลายตามกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ และถือเป็ นการสิ้นสุ ดโครงการ
การประกาศการจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทลั จะดาเนิ นการร่ วมกับให้ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับการจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ดังนี้
1) แจ้งเริ่ มกระบวนการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการล่วงหน้า 12 เดือนก่อนครบกาหนดอายุโครงการหรื อ
ในกรณี ที่มีการต่ออายุโครงการ การจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการจะเริ่ มดาเนิ นการใหม่ทนั ทีที่ทราบว่า
ต้องมีการต่ออายุโครงการโดยการส่งทางอีเมล และประกาศในเว็บไซต์ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เว็บไซต์
ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และเว็บไซต์ของศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
2) แจ้งการเพิกถอนโทเคนดิ จิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮับ ออกจากศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั วันสุ ดท้าย
ที่สามารถซื้ อขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั วันที่ครบกาหนดอายุโครงการ ให้ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั
ทราบล่วงหน้าตามเงื่อนไขของศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ก่อนวันที่จะเพิกถอนออกจากศูนย์ซ้ื อขาย
สิ นทรั พย์ดิจิทลั โดยการส่ งทางอีเมล และประกาศในเว็บไซต์ ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เว็บไซต์ของ
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และเว็บไซต์ของศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
3) แจ้งส่วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการภายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ที่ครบอายุโครงการ
(“วันที่ประกาศส่ วนแบ่ งรายได้ จากการจาหน่ ายทรัพย์ สินโครงการ”) โดยการส่ งทางอีเมล และประกาศ
ในเว็บไซต์ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และเว็บไซต์
ของศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
แผนภาพ 4.2.4.3.-1 ตัวอย่างสรุประยะเวลาและรอบการจ่ ายส่ วนแบ่ งรายได้ รอบสุ ดท้ ายในกรณีที่สามารถจาหน่ ายทรัพย์ สิน
ส่วนแบ่งรายได้จากการ
โครงการได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
จาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
และส่วนแบ่งรายได้
รายไตรมาสค้างจ่าย

เริ่ มต้นขั้นตอนการ
จาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการ 12 เดือน
ก่อนครบกาหนด
อายุโครงการ

ประกาศรายละเอียด
การเพิกถอนโทเคน
ดิจิทลั จากศูนย์ซ้ือขาย
สินทรัพย์ดิจิทลั
ภายใต้เงื่อนไขการ
จาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการ

11 ต.ค. 67

10 ก.ค. 68

ระยะเวลาขึ้นอยู่
กับข้อกาหนดของ
ศูนย์ซ้ือขาย
สินทรัพย์ดิจิทลั
30 ก.ย. 68
(วันที่ครบไตรมาส 3)

ผูม้ ีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้
จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการและส่วนแบ่งรายได้
รายไตรมาสค้างจ่าย คือ ผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั ที่ยงั คงถือโทเคน
ดิจิทลั อยู่ ณ เวลา 23.59 น.
ประกาศจ่าย
ของวันที่ 10 ต.ค. 68
ส่วนแบ่งรายได้
รอบสุดท้ายก่อน
วันกาหนดสิทธิ
ครบกาหนดอายุ
โครงการ (7 วัน วันครบกาหนดอายุโครงการ/
ทาการก่อนวัน วันจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ/
วันเพิกถอนจากศูนย์ซ้ือขาย
ครบกาหนดอายุ
สินทรัพย์ดิจิทลั
โครงการ)
2 ต.ค. 68

10 ต.ค. 68

รอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส
รอบสุดท้ายก่อนครบกาหนดอายุโครงการ
ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสค้างจ่าย
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ประกาศรายชื่อและ
รายละเอียดการจ่าย
ส่วนแบ่งรายได้จาก
การจาหน่าย
ทรัพย์สินโครงการ
(ภายใน 7 วันทาการ
นับแต่วนั กาหนด
สิทธิ)
วันประกาศส่วน
แบ่งรายได้จาก
การจาหน่าย
ทรัพย์สิน
โครงการ

วันจ่ายส่วนแบ่งรายได้
จากการจาหน่าย
ทรัพย์สินโครงการและ
ส่วนแบ่งรายได้
รายไตรมาสค้างจ่าย

22 ต.ค. 68

28 ต.ค. 68
(ภายใน 10 วันทาการนับ
แต่วนั กาหนดสิทธิ )

4.2.5.

การขยายระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ

การขยายระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุ ดอายุโครงการแล้วเกิดเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)

ไม่มีราคาเสนอซื้อ อันเนื่องมาจาก
1) ไม่มีผเู ้ สนอซื้อทรัพย์สินโครงการ หรื อ
2) มีผเู ้ สนอซื้อทรัพย์สินโครงการ แต่ผซู ้ ้ือผิดเงื่อนไขอันเป็ นเหตุแห่งการเลิกสัญญาซื้อขาย และผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั ไม่สามารถหาผูซ้ ้ือลาดับถัดไปมาทดแทนได้
มีผเู ้ สนอซื้ อทรัพย์สินโครงการในราคาที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขราคาเสนอซื้ อทรัพย์สินที่กาหนดไว้ใน
ส่ วนที่ 3 ข้อ 3.7. (ก) และมติ ของผูถ้ ื อโทเคนดิ จิทลั สิ ริฮับ A น้อยกว่าร้ อยละ 75 ขององค์ประกอบที่
จาเป็ น ตามรายละเอียดในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 6 ส่งผลให้ไม่มีการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ

การขยายระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ในกรณี ที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะยังคง
จ่ายส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจากกระแสรายรับสุ ทธิ ตามสัญญา RSTA ณ เวลานั้นให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ในอัตราส่ วน
ระหว่างโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ต่อโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B เท่ากับร้อยละ 52.94 : 47.06 ของกระแสรายรับสุ ทธิ ตามสัญญา
RSTA ที่ได้รับ ณ ขณะนั้น ต่อไปจนกว่าจะจาหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ โดยจะดาเนิ นการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการ
ทุกปี จนกว่าจะสาเร็ จ ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ในกรณี ที่ระบุไว้ขา้ งต้น จะขยาย
ออกไปได้ไม่เกินกว่าอายุสัญญาเช่ากับแสนสิ ริ คือวันที่ 15 ธันวาคม 2574 ซึ่ งถือเป็ นวันสิ้ นสุ ดการขยายระยะเวลาโครงการ
และวันเพิกถอนโทเคนดิจิทลั ออกจากศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
การจ าหน่ ายทรั พย์สินโครงการจะด าเนิ นการตามหลักเกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธีการเช่ น เดี ย วกับการจาหน่ าย
ทรัพย์สินโครงการครั้งแรก ซึ่ งหากไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินโครงการได้จนถึงวันสิ้ นสุ ดการขยายระยะเวลาโครงการ
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการให้กบั ผูท้ ี่เสนอราคาสู งที่สุด โดยไม่มีการขอมติจากผูถ้ ือ โทเคน
ดิจิทลั สิ ริฮบั A และไม่มีการขยายระยะเวลาของโครงการอีก และหากการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการแล้วเสร็ จก่อนวัน
สิ้ นสุ ดการขยายระยะเวลาโครงการ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะทาการแจ้งไปยังศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั เพื่อทาการเพิกถอน
โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ออกจากศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั โดยระยะเวลาในการดาเนินการขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาที่
ศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั กาหนด
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แผนภาพ 4.2.5.-1 สรุปขั้นตอนการดาเนินงานในกรณีมีการขยายระยะเวลาโครงการ
ในระหว่างปี ที่ 4

ปี ที่ 5 เป็ นต้ นไป

<อยู่ภายใต้ความดูแลของทรัสตีตลอดโครงการ>
1

ประเมินราคา
ทรัพย์สิน

กรณีรายได้ส่วนสุดท้าย
≥ 1,600 ล้านบาท

ประมูลขาย
ทรัพย์สิน

ใช่

อนุมตั ิดว้ ยคะแนน
เสียง 3 ใน 4

กรณีรายได้ส่วนสุดท้าย
< 1,600 ล้านบาท ตาม
รายละเอียดในข้อ 4.2.5.

ผูเ้ สนอ
ราคาซื้อ

ใช่

ขอมติผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั
สิริฮบั A เพื่อจาหน่าย
ทรัพย์สินโครงการ

3.3

กรณีไม่มีผเู ้ สนอราคาซื้อ
ตามรายละเอียดใน
ข้อ 4.2.5.

5

3.2.1
3

3.2

ไม่มี

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการ จ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจาหน่าย
ทรัพยสินโครงการและปิ ดโครงการ

ไม่ใช่

มี
2

4

3.1

ไม่อนุมตั ิ

ขยายระยะเวลาโครงการ ได้ไม่เกินวันที่
15 ธันวาคม 2574 (หมดสัญญาเช่ากับแสนสิริ)
 โทเคนดิจิทลั สิริฮบั A และ B ยังคงอยู่ โดย
มีสิทธิและได้รับส่วนแบ่งรายได้ใน
สัดส่วนเดิม
 ดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
อย่างต่อเนื่องทุกปี

ใช่

ในช่วงการขยายระยะเวลาโครงการ เมื่อมีผูซ้ ้ื อทรัพย์สินโครงการผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะดาเนิ นการร่ วมกับให้
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ดังนี้
1. ประกาศรายละเอียดการซื้ อทรัพย์สินโครงการภายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ที่มีผซู ้ ้ื อทรัพย์สินโครงการ
ในเว็บไซต์ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และเว็บไซต์
ของศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
2. เมื่อผูซ้ ้ื อจ่ายชาระค่าทรัพย์สินครบถ้วนและมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินโครงการเรี ยบร้อยแล้วจะ
ถื อ ว่ า การซื้ อ ขายทรั พ ย์สิ น โครงการนั้น เสร็ จ สิ้ น และถื อ เป็ นวัน ที่ สิ้ น สุ ด การจ่ า ยส่ ว นแบ่ ง รายได้
รายไตรมาส โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะแจ้งข้อมูลไปยัง ศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั เพื่อเพิกถอนโทเคน
ดิจิทลั จากศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ซึ่ งระยะเวลาในการเพิกถอนโทเคนดิจิทลั นั้นขึ้นอยู่กบั ระยะเวลา
ในการดาเนินการของศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั เช่น กรณี ERX เป็ นศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่จะ
รับโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั เข้าจดทะเบียนซื้อขาย จะมีระยะเวลาในการเพิกถอนโทเคนดิจิทลั
จากศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ประมาณ 90 วัน
3. ประกาศรายละเอียดการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการและเพิกถอนโทเคนดิจิทลั พื่อการลงทุน สิ ริฮบั จาก
ศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรั พย์ดิจิทัล วันสุ ดท้ายที่ สามารถซื้ อขายโทเคนดิ จิทัลเพื่อการลงทุนสิ ริฮับ ให้ผูถ้ ื อ
โทเคนดิจิทลั ทราบล่วงหน้าตามเงื่อนไขของศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ก่อนวันที่จะเพิกถอนออกจาก
ศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรั พย์ดิจิทัล โดยการส่ งทางอีเมล และประกาศในเว็บไซต์ของผูอ้ อกโทเคนดิ จิ ทัล
เว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และเว็บไซต์ของศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
4. ประกาศแจ้งความคืบหน้าโครงการ และแจ้งเตือนการเพิกถอนโทเคนดิจิทลั พื่อการลงทุน สิ ริฮบั จาก
ศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั วันสุ ดท้ายที่สามารถซื้ อขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ภายใน 7 วัน
ทาการก่อนวันเพิกถอนจากศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
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5. แจ้งส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ เพิกถอนจาก
ศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรั พย์ดิจิทัล โดยการส่ งทางอีเมล และประกาศในเว็บไซต์ของผูอ้ อกโทเคนดิ จิ ทัล
เว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และเว็บไซต์ของศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
แผนภาพ 4.2.5.-2 ตัวอย่ างสรุ ประยะเวลาและรอบการจ่ ายส่ วนแบ่ งรายได้ รอบสุ ดท้ ายในกรณีมีการขยายระยะเวลาในการ
จาหน่ ายทรัพย์สินโครงการ
ประกาศความคืบหน้าโครงการ/
ขยายระยะเวลาโครงการ
(7 วันทาการก่อนวันครบกาหนด
อายุโครงการ (4ปี ))
เริ่ มต้นขั้นตอนการ
จาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการ 12 เดือน
ก่อนครบกาหนด
อายุโครงการ

เมื่อมีขยายระยะเวลาโครงการเนื่องจาก
1. ไม่มีราคาเสนอซื้อ
2. มีการต่ออายุโครงการ เมื่อรายได้ส่วนสุดท้าย
< 1,600 ล้านบาท และมติผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั
สิริฮบั A ไม่ถึง ¾ ขององค์ประกอบที่จาเป็ น

11 ต.ค. 67

23 ก.ย. 68

วันครบกาหนด
อายุโครงการ
(4 ปี )
2 ต.ค. 68

ดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
อย่างต่อเนื่องทุกปี

10 ต.ค. 68

31 ธ.ค. 69
(วันที่ครบไตรมาส 4)

จ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสต่อเนื่องไปจนกว่าจะจาหน่ายทรัพย์สินได้
ส่วนแบ่งรายได้จากการ
จาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการและส่วนแบ่ง
รายได้รายไตรมาส
ค้างจ่าย

ประกาศรายละเอียดการ
ซื้อทรัพย์สินโครงการ
(ภายใน 4 วันทาการ
นับแต่วนั ที่มีผตู ้ กลงเข้า
ซื้อทรัพย์สินโครงการ
เมื่อมีการตกลง
เข้าซื้อทรัพย์สิน
โครงการ
1 ม.ค. 70

26 ก.พ. 70 4 มี.ค. 70

ประกาศรายละเอียด
การเพิกถอนโทเคน
ดิจิทลั จากศูนย์
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจทิ ลั
จาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการสาเร็จและ
สิ้นสุดการจ่ายส่วนแบ่ง
รายได้รายไตรมาส

ผูม้ ีสิทธิ ได้รับส่วนแบ่ง
รายได้จากการจาหน่าย
ทรั
พย์สินโครงการและ
ประกาศแจ้ง
ส่
ว
นแบ่
งรายได้รายไตร
ความคืบหน้า
มาสค้
า
งจ่าย คือ ผูถ้ ือ
โครงการ/ แจ้ง
โทเคนดิ
จิทลั ที่ยงั คงถือ
เตือนการเพิก
โทเคนดิ
จ
ิทลั อยู่ ณ เวลา
ถอนโทเคน
ดิจิทลั (7 วันทา 23.59 น. ของวันเพิกถอน
จากศูนย์ซ้ือขาย
การก่อนวันเพิก
สิ
นทรัพย์ดิจิทลั
ถอนจากศูนย์ซ้ือ
ขายสินทรัพย์
วันกาหนดสิทธิ
ระยะเวลาขึ้นอยูก่ บั
ดิจิทลั )
ข้อกาหนดของศูนย์
วันเพิกถอนจากศูนย์
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจทิ ลั
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจทิ ลั
15 มิ.ย. 70

25 มี.ค. 70

รอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสรอบสุดท้าย
ก่อนการจาหน่ายทรัพย์สินสาเร็จทีไ่ ม่ครบ 3 เดือน

24 มิ.ย. 70

ประกาศรายชื่อ
และรายละเอียด
การจ่ายส่วน
แบ่งรายได้จาก
การจาหน่าย
ทรัพย์สิน
โครงการ
(ภายใน 7 วันทา
วันประกาศ
การ
ส่วนันแบ่
บแต่งรายได้
วนั
จากการทธิ)
กาหนดสิ
จาหน่าย
ทรัพย์สิน
โครงการ
5 ก.ค. 70

วันจ่ายส่วนแบ่ง
รายได้จากการ
จาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการและส่วน
แบ่งรายได้ราย
ไตรมาสค้างจ่าย

8 ก.ค. 70
(ภายใน 10 วันทาการนับ
แต่วนั กาหนดสิทธิ )

ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสค้างจ่าย

หมายเหตุ

สมมุติฐานวันจาหน่ายทรัพย์สินโครงการสาเร็ จ คือวันที่ 25 มีนาคม 2570 โดยวันที่ที่กาหนดไว้ในตัวอย่างข้างต้นเป็ นเพียงวันที่ที่
สมมุติข้ ึ นเพื่ อประกอบความเข้าใจเท่านั้น อย่างไรก็ ดี วัน ที่ เ กิ ด ขึ้น จริ งอาจแตกต่ างจากวัน ที่ ป ระมาณไว้ ผูล้ งทุนควรศึก ษา
รายละเอียด ขั้นตอน และกาหนดการวันต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีการจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสาหรับการบริ หารจัดการโทเคนดิจิทลั ตลอดระยะเวลา 4 ปี แรก ซึ่ง
ครอบคลุ ม ถึ ง ค่ า ธรรมเนี ย มทรั ส ตี ค่ า บริ ห ารจัด การโทเคนดิ จิ ทัล ค่ า บริ ก ารของศู น ย์ซ้ื อ ขายสิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ทัล และ
ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร ดังนั้น ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั จะได้รับหลังจากระยะเวลา 4 ปี จะลดลง
เนื่องจากจะมีการหักค่าใช้จ่ายข้างต้นตามที่เกิดขึ้นจริ งในแต่ละปี ที่มีการขยายระยะเวลาโครงการออกไป
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ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาดังกล่าวอาจส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) เปลี่ยนแปลงไปตาม
ข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้น เช่น ระยะเวลา ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่ได้รับระหว่างโครงการและรายได้ส่วนสุ ดท้าย ภายใต้
สมมุติฐานว่าโครงการเริ่ มต้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โดยจะยกตัวอย่างต่อเนื่องจากตัวอย่างในข้อ 4.2.4.2. ทั้งนี้ ภายหลัง
จากครบอายุโครงการ 4 ปี ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั จะได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในจานวนที่ลดลงอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่าย
ในการบริ หารจัดการโทเคนดิจิทลั ที่เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น และหากมีการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการในทุก ๆ ปี ตั้งแต่
ปี ที่ 5 จนถึงปี ที่ 11 โดยรายได้ส่วนสุ ดท้ายจะเป็ นมูลค่าสุ ทธิ หลังหักภาระผูกพันจากเงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่า
ระยะยาวกับแสนสิ ริจานวน 149.4 ล้านบาท และประมาณการค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ซึ่ งเท่ากับร้อยละ
3 ของเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยอ้างอิงตามสมมุติฐานของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน อย่างไรก็ดี
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการที่เกิดขึ้นจริ ง ณ วันที่มีการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ จะขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงการ
จาหน่าย ว่าให้เป็ นความรับผิดชอบของผูซ้ ้ื อ และ/หรื อ ผูข้ ายทรัพย์สินโครงการ รวมถึงวิธีการจาหน่ายหุ้นในสิ ริพฒั น์ โฟร์
หรื อกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ที่มีค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินที่แตกต่างกัน รายละเอียดตัวอย่างการคานวณ
อัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ในแต่ละวิธีแสดงดังต่อไปนี้
ตัวอย่ างที่ 1 มูลค่ าตลาดทรัพย์ สินเฉลี่ย ณ สิ้นสุ ดปี ที่ 5-11: เป็ นกรณี ที่มีการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการในมูลค่า
ตลาดทรัพย์สินเฉลี่ย ณ สิ้นสุ ดปี ที่ 5 ถึงสิ้นปี ที่ 11 จากผูป้ ระเมินราคาทั้ง 2 ราย คือ บริ ษทั ไพร์ม แอสเซท แอพไพรซัล จากัด
และบริ ษทั พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จากัด ซึ่ งประเมิ นไว้ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 และ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ตามลาดับ โดยผูอ้ อกโทเคนดิ จิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิ จิทัลได้ปรั บปรุ งบวกกลับค่าใช้จ่ายในการ
จาหน่ ายทรัพย์สินในปี ที่คานวณ Terminal Value เนื่ องจากค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินแต่ละปี ได้ถูกคานวณหักไว้
เป็ นรายการแยกต่างหากในการคานวณ IRR แล้ว รายละเอียดมูลค่าตลาดทรัพย์สิน ณ สิ้ นปี ต่าง ๆ แสดงตามตารางด้านล่าง
ดังนี้
หน่วย : บาท
มูลค่าตลาดทรัพย์สิน ณ ปี ที10่
สิ้นปี ที่ 5
สิ้นปี ที่ 6
สิ้นปี ที่ 7
สิ้นปี ที่ 8
สิ้นปี ที่ 9
สิ้นปี ที่ 10
สิ้นปี ที่ 11

บริษัท พาวเวอร์ แลนด์
พลัส แอพไพรซัล จากัด
2,726,700,000
2,795,400,000
2,869,700,000
2,949,800,000
3,036,400,000
3,129,900,000
3,222,300,000

บริษัท ไพร์ ม แอสเซท
มูลค่าตลาดทรัพย์สินเฉลี่ย
แอพไพรซัล จากัด
2,749,000,000
2,737,850,000
2,820,000,000
2,807,700,000
2,896,000,000
2,882,850,000
2,978,000,000
2,963,900,000
3,067,000,000
3,051,700,000
3,163,000,000
3,146,450,000
3,265,000,000
3,243,650,000

10

มู ลค่ าตลาดทรั พย์สิ นตามรายงานการประเมิ นมูลค่ าทรั พย์สิ น ณ สิ้ นปี ต่ าง ๆ ของผู ้ประเมิ นราคาทั้ง 2 ราย ภายหลังการปรั บปรุ ง บวกกลับค่ าใช้จ่ายใน
การจาหน่ายทรัพย์สิน 3%
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ตั ว อย่ า งที่ 2 มู ล ค่ า ตลาดทรั พ ย์ สิ น ที่ ค านวณมู ล ค่ า เมื่ อ มี ก ารต่ อ สั ญ ญาเช่ าแบบมี ผู้ เ ช่ ารายเดี ย วในลั ก ษณะ
Bare shell: เป็ นกรณี ที่มีการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการในมูลค่าตลาดทรัพย์สิน ณ สิ้นปี ที่ 5 ถึงสิ้นปี ที่ 11 ซึ่งคานวณโดยใช้
วิธีรายได้ (Income Approach) แบบคิดลดกระแสเงินสดสุ ทธิ (Discounted Cash Flow) อิงระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาเช่า
แสนสิ ริ รวมกับมูลค่าตลาดปั จจุบนั ของทรัพย์สินเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่าแสนสิ ริโดยยึดสมมุติฐานที่ว่าจะมีการเช่าทรัพย์สิน
ต่อภายใต้รูปแบบการเช่าแบบมีผูเ้ ช่ ารายเดี ยวคล้ายคลึ งกับสัญญาเช่ าแสนสิ ริไปอีก 12 ปี แล้วคานวณหามูลค่าปั จจุบนั
สุ ดท้าย (Terminal Value) ซึ่งจากการคานวณด้วยสมมุติฐานดังกล่าว แสดงมูลค่าทรัพย์สินในแต่ละสิ้นปี ด้วยมูลค่าดังนี้
มูลค่าตลาดทรัพย์สิน ณ ปี ที่
สิ้นปี ที่ 5
สิ้นปี ที่ 6
สิ้นปี ที่ 7
สิ้นปี ที่ 8
สิ้นปี ที่ 9
สิ้นปี ที่ 10
สิ้นปี ที่ 11

มูลค่าตลาดทรัพย์สิน (บาท)
2,672,500,000
2,736,900,000
2,806,400,000
2,881,500,000
2,962,600,000
3,050,200,000
3,138,600,000

ตัวอย่ างที่ 3 ราคาคืนทุนของผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิ ริฮับ A: เป็ นกรณี ที่มีจาหน่ายทรัพย์สินโครงการในราคาที่ทาให้
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ได้รับเงินต้นคืนทั้งจานวน โดยเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายข้างต้น เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมธนาคารในการเปิ ดบัญชี เพื่ อรับชาระเงิน ค่าธรรมเนียม
ทรัสตี ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ และหักภาระผูกพัน
จากเงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสนสิ ริ คงเหลือเป็ นรายได้ส่วนสุ ดท้ายเป็ นจานวนเงิน 1,600 ล้าน
บาท และในปี ที่ 11 ให้คงเหลือรายได้ส่วนสุ ดท้าย เป็ นจานวนเงิน 1,120 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินต้นของ
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A (ร้อยละ 7011 ของ 1,600 ล้านบาท)
ตัวอย่ างที่ 4 ราคาคุ้มทุนของผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิ ริฮับ A ณ ปี ที่ 11 (IRR ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิ ริฮับ A เท่ ากับ
ศู นย์ ) เป็ นกรณี ที่มีการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการในราคาคุม้ ทุนของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ณ ปี ที่ 11 (IRR ของผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A เท่ากับศูนย์) จะเท่ากับ 1,080.0 ล้านบาท

11

อ้างอิงจากอัตราที่ผปู ้ ระเมินราคาทรัพย์สินใช้สาหรับคานวณราคาบังคับขาย
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ขายสิ นทรัพย์ ณ สิ้นปี ที่ 5
ขายสิ นทรัพย์ ณ สิ้นปี ที่ 6
ขายสิ นทรัพย์ ณ สิ้นปี ที่ 7
ขายสิ นทรัพย์ ณ สิ้นปี ที่ 8
12
11
11
11
11
11
ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 111 ตัวอย่างที่ 211 ตัวอย่างที่ 3
เงินที่ได้รับจากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
2,737.9 13 2,672.5
1,803.5
2,807.712 2,736.9
1,803.5
2,882.912 2,806.4
1,803.5
2,963.912 2,881.5
1,803.5
14
หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
(82.1)
(80.2)
(54.1)
(84.2)
(82.1)
(54.1)
(86.5)
(84.2)
(54.1)
(88.9)
(86.4)
(54.1)
เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการ – สุ ทธิ
2,655.7
2,592.3
1,749.4
2,723.5
2,654.8
1,749.4
2,796.4
2,722.2
1,749.4
2,875.0
2,795.1
1,749.4
หัก ภาระผูกพันจากเงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสนสิ ริ
(149.4)
(149.4)
(149.4)
(149.4)
(149.4)
(149.4)
(149.4)
(149.4)
(149.4)
(149.4)
(149.4)
(149.4)
รายได้ ส่วนสุ ดท้ าย
2,506.3
2,442.9
1,600.0
2,574.1
2,505.4
1,600.0
2,647.0
2,572.8
1,600.0
2,725.6
2,645.7
1,600.0
ผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลีย่ ต่อปี (IRR)15
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A
4.45%
4.45%
4.45%
4.42%
4.42%
4.42%
4.40%
4.40%
4.40%
4.38%
4.38%
4.38%
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
10.10%
8.82%
-24.81%
10.65%
9.60%
-18.21%
10.99%
10.11%
-13.33%
11.22%
10.45%
-9.64%
หมดสั ญญาเช่ าแสนสิ ริ
ขายสิ นทรัพย์ ณ สิ้นปี ที่ 9
ขายสิ นทรัพย์ ณ สิ้นปี ที่ 10
ขายสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2574
ตัวอย่างที่ 111 ตัวอย่างที่ 211 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 111 ตัวอย่างที่ 211 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 111 ตัวอย่างที่ 211 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4
เงินที่ได้รับจากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
3,051.712 2,962.6
1,803.5
3,146.512 3,050.2
1,803.5
3,243.712 3,138.6
1,308.7
1,080.0
13
หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
(91.6)
(88.9)
(54.1)
(94.4)
(91.5)
(54.1)
(97.3)
(94.2)
(39.3)
(32.4)
เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการ - สุ ทธิ
2,960.1
2,873.7
1,749.4
3,052.1
2,958.7
1,749.4
3,146.3
3,044.4
1,269.4
1,047.6
หัก ภาระผูกพันจากเงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสนสิ ริ
(149.4)
(149.4)
(149.4)
(149.4)
(149.4)
(149.4)
(149.4)
(149.4)
(149.4)
(149.4)
รายได้ ส่วนสุ ดท้ าย
2,810.7
2,724.3
1,600.0
2,902.7
2,809.3
1,600.0
2,996.9
2,895.0
1,120.0
898.2
ผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลีย่ ต่อปี (IRR)14
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A
4.36%
4.36%
4.36%
4.35%
4.35%
4.35%
4.33%
4.33%
1.57%
0.00%
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
11.36%
10.69%
-6.79%
11.45%
10.85%
-4.54%
11.89%
11.29%
-4.30%
-4.30%
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รายได้ส่วนสุดท้ายตามตัวอย่างที่ 1 อ้างอิงการคานวณจากมูลค่าตลาดทรัพย์สินโครงการตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และรายได้ส่วนสุดท้ายตามตัวอย่างที่ 2 อ้างอิงการคานวณจากมูลค่าตลาดทรัพย์สินโครงการโดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และ
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายซึ่ งใช้สมมุติฐานบางส่ วนจากรายงานการประเมินมูลค่ าทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม วันสิ้ นรอบแต่ละปี ของโครงการจะนับจากวันเริ่ มโครงการ โดยหากพิจารณาตามตัวอย่างซึ่ งเริ่ มโครงการวันที่ 11 ตุลาคม 2564 วันสิ้ นรอบปี จะตรงกับวันที่
10 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งแตกต่างจากวันสิ้ นรอบแต่ละปี ของรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่งตรงกับวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริ ษทั ไพร์ม แอสเซท แอพไพรซัล จากัด และ วันที่ 31 มกราคมของทุกปี ตามรายงานการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริ ษทั พาวเวอร์แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จากัด โดยข้อมูลข้างต้นนั้นถูกจัดทาขึ้นโดยใช้วิธีประมาณการช่วงเวลาของการเริ่ มโครงการเพื่อเป็ นตัวอย่างในการพิจารณาเท่านั้น
13
มูลค่าตลาดทรัพย์สินตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเฉลี่ย ณ สิ้นปี ต่าง ๆ ของผูป้ ระเมินราคาทั้ง 2 ราย ภายหลังการปรับปรุ งบวกกลับค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินในปี ที่คานวณ Terminal Value เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สิน
แต่ละปี ได้ถูกคานวณหักไว้เป็ นรายการแยกต่างหากในการคานวณ IRR แล้ว
14
สมมุติฐานของประมาณการค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการเท่ ากับร้อยละ 3 ของเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยอ้างอิงตามสมมุติฐานของผูป้ ระเมิน มูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ขา้ งต้น
15
อัตราดังกล่าว เป็ นการคานวณอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ตามข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ได้รับเป็ นอัตราก่อนหักภาษีที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ซ) เงินส่วนแบ่งของกาไร หรื อผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรื อครอบครองโทเคนดิจิทลั และมาตรา 40 (4)(ฌ) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริ ปโทเคอร์ เรนซี
หรื อโทเคนดิจิทลั ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเรื่ องภาษีอากรเพิ่มเติมในส่วนที่ 5 ข้อ 5.2.10.3.
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การคานวณข้างต้น เป็ นเพียงตัวอย่างการคานวณอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ในกรณี การขยาย
ระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ซึ่ งส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสตลอดทั้งโครงการและรายได้ส่วน
สุ ดท้ายที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากที่ยกตัวอย่างไว้ ส่ งผลให้อตั ราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี
(IRR) ที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งเปลี่ ยนแปลงไป ทั้ง นี้ ข้อ มู ล ในส่ ว นนี้ ไ ม่ ควรถู กพิ จารณาว่ า เป็ นคารั บรอง ค ารั บ ประกัน หรื อ การ
คาดการณ์ภายใต้สมมุติฐานที่ถูกต้องของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั หรื อผูใ้ ห้ บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และไม่ควรถูก
พิจารณาว่าตัวอย่างข้างต้นจะบรรลุผลหรื อน่าจะบรรลุผล เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจัดทาบนสมมุติฐานในช่วงเวลาที่จดั ทา
ร่ างหนังสื อชี้ชวนตามสถานการณ์สมมุติเท่านั้น
4.2.6.

กรณีเหตุผิดนัด

เมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็ นเหตุผิดนัด โดยทรัสตีอาจจาหน่ายกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส
ที่ มีข้อผูกพันภายใต้ภาระและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่ า หรื อในฐานะผูถ้ ื อหุ้นในสิ ริพฒ
ั น์ โฟร์ มี มติ ให้ขายหุ้น
ทั้งหมดในสิ ริพฒั น์ โฟร์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดในส่วนที่ 6 และสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(ก) เมื่ อ ผู ้อ อกโทเคนดิ จิ ทัล ไม่ ช าระเงิ น ใด ๆ ตามก าหนดช าระให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ โทเคนดิ จิ ทัล ติ ด ต่ อ กัน เกิ น กว่ า
2 ไตรมาส
(ข) เมื่ อสิ ริพฒ
ั น์ โฟร์ ไม่นาส่ งกระแสรายรั บให้แก่ ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทลั ตามสัญญา RSTA ติ ดต่อกันเกิ นกว่า
2 ไตรมาส
(ค) เมื่อสัญญาเช่าระยะยาวระหว่างแสนสิ ริและสิ ริพฒั น์ โฟร์มีเหตุให้ยกเลิกกก่อนครบกาหนดอายุสัญญา
(ง) เมื่อผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และ/หรื อ สิ ริพฒั น์ โฟร์ ตกเป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกาหนด หรื อมีการ
เริ่ มดาเนิ นการเพื่อขอฟื้ นฟูกิจการของผูอ้ อกโทเคนดิจิทัล และ/หรื อ สิ ริพฒ
ั น์ โฟร์ หรื อเพื่อขอให้ผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั และ/หรื อ สิ ริพฒั น์ โฟร์ตกเป็ นผูล้ ม้ ละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(จ) เมื่อมีกฎหมาย คาสั่ง หรื อมติจากหน่วยงานราชการที่ชอบด้วยกฎหมายอันส่ งผลให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั และ/
หรื อ สิ ริพฒั น์ โฟร์ ต้องเลิกประกอบกิจการเป็ นระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป เว้นแต่กฎหมาย
คาสั่ง หรื อมติจากหน่ วยงานราชการดังกล่าว เป็ นการออกโดยเหตุอนั ถือได้ว่าเป็ นเหตุสุดวิสัยที่มิได้เป็ น
ความผิ ดและอยู่นอกเหนื อ การควบคุมของผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัล และ/หรื อ สิ ริ พฒ
ั น์ โฟร์ เช่ น มี ภัยพิบัติ
โรคระบาด และ/หรื อ การจลาจล เป็ นต้น
(ฉ) เมื่อผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และ/หรื อ สิ ริพฒั น์ โฟร์ เข้าสู่กระบวนการเลิกกิจการหรื อชาระบัญชี
(ช) เมื่อวิธีการดาเนิ นการจาหน่ ายทรัพย์สินโดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และ/หรื อ สิ ริพฒั น์ โฟร์ ไม่เป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน และ/หรื อ ตามมติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
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4.3.

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ

4.3.1.

สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)

สัญญาอัจฉริ ยะสาหรับ โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั มีการใช้ชุดซอร์ สโค้ดทั้งหมด 2 ชุด เพื่อสร้างสัญญา
อัจฉริ ยะ ดังต่อไปนี้
4.3.1.1. ซอร์ สโค้ดสาหรับสัญญาอัจฉริยะ NBIT ซึ่งเป็ นชุดคาสั่งที่ใช้ สาหรับการสร้ างโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A และ
โทเคนดิจิทัลสิริฮับ B
การสร้ างโทเคนดิ จิ ทัล สิ ริ ฮับ ท าได้โดยการน า (“deploy”) ชุ ด รหัส ค าสั่ ง ส าหรั บ สั ญ ญาอัจ ฉริ ย ะ NBIT เข้าสู่
บล็อกเชนเทโซสในเครื อข่าย mainnet โดยจะต้องระบุ Contract Address หรื อ Private Wallet สาหรับการเก็บโทเคนดิจิทลั
ที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่ งถูกเรี ยกว่า Suspense Address โดยระบุได้เพียง 1 address เท่านั้น ภายหลังจาก deploy ชุดรหัสคาสั่งสัญญา
อัจฉริ ยะ NBIT เสร็ จสิ้น จะได้ผลลัพธ์เป็ น Contract Address ของโครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั โดย address ที่
ใช้ในการ deploy จะกลายเป็ น Admin Address สาหรับกากับควบคุม Contract Address ดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการโทเคนดิจิทลั
เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั จะมีการ deploy ชุดรหัสคาสั่งสาหรับสัญญาอัจฉริ ยะ NBIT ทั้งหมดสองครั้ง เพื่อสร้างโทเคนดิจิทลั
สิ ริฮบั A และโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
ภายหลังจากได้ Contract Address ของสัญญาอัจฉริ ยะโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A และโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B จะมีการ
กาหนดสิ ทธิ ของ address อื่นที่สามารถเรี ยก entry point ต่าง ๆ ที่มีอยู่บนสัญญาอัจฉริ ยะโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A และโทเคน
ดิจิทลั สิ ริฮบั B โดยการกาหนดสิ ทธิของ address อื่นจะทาได้โดย Admin Address เท่านั้น โดยสิ ทธิที่ถูกกาหนด ได้แก่
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

สิ ทธิในการสร้างโทเคนดิจิทลั
สิ ทธิในการทาลายโทเคนดิจิทลั
สิ ทธิ ในการดึงโทเคนดิจิทลั จากกระเป๋ าอิเล็กทรอนิ กส์หนึ่ง ไปยังอีกกระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งโดยการ
ทางานร่ วมกับ สัญญาอัจฉริ ยะ DistributionList
สิ ทธิในการเพิ่มกระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เข้าสู่ whitelist
สิ ทธิในเปลี่ยนสถานะกระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เป็ นโหมด active
สิ ทธิในเปลี่ยนสถานะกระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เป็ นโหมด inactive

หลังจากการกาหนดสิ ทธิ address ที่ได้รับสิ ทธิจะสามารถเรี ยก entry point บนสัญญาอัจฉริ ยะได้ตามสิ ทธิที่ได้รับ
โดยหากเมื่อ address ใดที่ถูกกาหนดสิ ทธิ ไว้ถูกระงับการใช้งาน Admin Address จะถูกนามาใช้เพื่อลบสิ ทธิ ที่เคยมีอยู่ออก
จาก address นั้น ๆ
ซอร์สโค้ดสาหรับโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ที่อยูบ่ นระบบ mainnet มีรายละเอียดดังนี้
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A : https://better-call.dev/mainnet/KT1SjcE7G4gCwV9gCC1mHegHFkoQX4DdZCFH/operations
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B : https://better-call.dev/mainnet/KT1S3KMjBuvbbZc9P4HDRSVbtu2Q6N5HFpFA/operations
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4.3.1.2. ซอร์ สโค้ดสาหรับสัญญาอัจฉริยะ DistributionList
สัญญาอัจฉริ ยะ Distribution List เป็ นชุดคาสั่งที่ใช้ระหว่างการจัดสรรโทเคนดิจิทลั โดยใช้สาหรับการสร้างรายการ
wallet address พร้ อมระบุจานวนเหรี ยญที่แต่ละ wallet address จะได้รับ การจัดสรรโทเคนดิ จิทลั จะทาได้โดยการดึงจาก
กระเป๋ าอิเล็กทรอนิ กส์ ของ Suspense Address ที่ ถูกกาหนดไว้ต้ งั แต่กระบวนการ deploy สัญญาอัจฉริ ยะ NBIT ที่ ใช้สร้ าง
โทเคนดิจิทลั สาหรับโครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ไปยังอีกกระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ซึ่งเปิ ด
ไว้กบั ศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั และจัดสรรต่อไปยังกระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์ของนักลงทุนแต่ละราย
เมื่ อได้รับผลการจัดสรรโทเคนดิ จิทลั สาหรั บโครงการโทเคนดิ จิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮับ แล้ว สัญญาอัจฉริ ยะ
Distribution List สาหรับโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A และโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B จะถูก deploy ขึ้นบล็อกเชนเทโซส โดยจะ deploy
ทั้งหมด 2 สัญญาอัจฉริ ยะ เมื่อการ deploy สัญญาอัจฉริ ยะ Distribution List เสร็ จสิ้ น ผลจากการ deploy จะได้ผลลัพธ์เป็ น
Contract Address ของสั ญญาอัจฉริ ยะ Distribution List โครงการโทเคนดิ จิทัลเพื่ อการลงทุนสิ ริ ฮับ ถัดมารายการ wallet
address พร้อมจานวนโทเคนตามผลการจัดสรรจะถูกเพิ่มเข้าไปในสัญญาอัจฉริ ยะ Distribution List โดยผ่านการเรี ยก entry
point ที่อยูบ่ นสัญญาอัจฉริ ยะ เมื่อการเพิ่มรายการเสร็ จสิ้น สัญญาอัจฉริ ยะ Distribution List จะถูกล็อกเพื่อให้ไม่สามารถแก้ไข
รายการได้อีก ซึ่งเป็ นการยืนยันว่าระหว่างทาการจัดสรรจะไม่เกิดการแก้ไขข้อมูลของ wallet address และจานวนโทเคนดิจิทลั
บนสัญญาอัจฉริ ยะ Distribution List ที่ถูก deploy บนบล็อกเชนเทโซสแล้ว
หลังจากการเตรี ยมสัญญาอัจฉริ ยะ Distribution List เสร็ จสิ้ น Contract Address ของสัญญาอัจฉริ ยะ Distribution
List ดังกล่าว จะถูกนามาเพิ่มเข้าสู่ สัญญาอัจฉริ ยะ NBIT เพื่อเตรี ยมสาหรับการดึงโทเคนดิจิทลั จากกระเป๋ าอิเล็กทรอนิ กส์
Suspense Address เข้าสู่ กระเป๋ าอิเล็กทรอนิ กส์แต่ละใบที่อยู่บนรายการของสัญญาอัจฉริ ยะ Distribution List โดย address
ที่สามารถเพิ่มค่า Contract Address ของสัญญาอัจฉริ ยะ Distribution List เข้าสู่ สัญญาอัจฉริ ยะ NBIT จะต้องเป็ น address
ที่ได้รับสิ ทธิ ในการดึงโทเคนดิจิทลั จาก admin address เท่านั้น เมื่อรายการ wallet address ที่จะรับโทเคนดิจิทลั ถูกตั้งค่า
เรี ยบร้อย กระบวนการดึงเหรี ยญจาก Suspense Address เข้าสู่ wallet address บนสัญญาอัจฉริ ยะ Distribution List จะเริ่ มขึ้น
โดยก่อนเริ่ มกระบวนการนี้โทเคนดิจิทลั ใน Suspense Address จะถูกล็อกเพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่มีการโอนออกด้วยวิธีการอื่น
ในขณะด าเนิ น การ หลัง จากการจัด สรรผ่ า นการดึ ง โทเคนดิ จิ ทัล จากกระเป๋ าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห นึ่ ง ไปยัง อี ก กระเป๋ า
อิเล็กทรอนิ กส์หนึ่ งเสร็ จสิ้ น จานวนเหรี ยญใน Suspense Address จะต้องถูกลดลง และ wallet address ของผูอ้ อกโทเคน
ดิจิทลั จะได้รับเหรี ยญตามจานวนที่ระบุไว้ เมื่อกระบวนการเสร็ จสิ้ น สัญญาอัจฉริ ยะ Distribution List จะถูกลบออกจาก
สัญญาอัจฉริ ยะ NBIT
ตัวอย่างซอร์สโค้ด : https://better-call.dev/edo2net/KT1HnfDNXU7jRPtiEp7fqnfALwgmEoZwmSt6/code
ซึ่งเป็ นซอร์สโค้ดที่อยูร่ ะบบ testing โดยจะมีการนาซอร์สโค้ดดังกล่าวเข้าสู่ระบบ mainnet ต่อไป
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4.3.1.3. ข้ อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ
ข้อเสนอแนะของ PwC ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ซึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบสัญญาอัจฉริ ยะภายนอก เกี่ ยวกับสัญญา
อัจฉริ ยะ มีดงั ต่อไปนี้
1)
2)

3)
4)

เสนอแนะให้มีการปรับปรุ งสัญญาอัจฉริ ยะเพื่อให้ไม่มีการตรวจสอบ allowance ในระหว่างการทา batch
transfer ที่ใช้กบั สัญญาอัจฉริ ยะ Distribution List และมีการแยกชุดข้อมูล allowance ออกไปต่างหาก
เสนอแนะให้เพิ่ม entry point abortBatchTransfer เพื่อใช้ในการยกเลิกกระบวนการการโอนผ่านสัญ ญา
อัจฉริ ยะ distributionList โดยจะทาการยกเลิกสัญญาอัจฉริ ยะ Distribution List ออกจากสัญญาอัจฉริ ยะ
NBIT ผ่านการเรี ยก entry point abortBatchTransfer ซึ่งสามารถใช้ในกรณี ที่มีขอ้ ผิดพลาดระหว่างการโอน
โดยอาจเกิดขึ้นกับกระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์ใบใดใบหนึ่งซึ่งอาจทาให้ไม่สามารถดาเนินการโอนลาดับถัดไป
ที่เหลือทั้งหมดได้
เสนอแนะให้การทาลายเหรี ยญควรทาได้เฉพาะจากเพียงกระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุเท่านั้น เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั สามารถควบคุมการทาลายเหรี ยญจากกระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้
เสนอแนะให้แยกการเก็บข้อมูลระหว่างข้อมูลผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั (whitelist) และข้อมูลสิ ทธิ ของ address มี
อยู่บนสัญญาอัจฉริ ยะโทเคนดิ จิทลั NBIT โดย address ที่ ได้รับสิ ทธิ ในการเรี ยก entry point บนสัญญา
อัจฉริ ยะ NBIT ไม่จาเป็ นต้องอยูใ่ นรายการผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั

โดยสัญญาอัจฉริ ยะสาหรับโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นไปตามข้อเสนอแนะ
ของ PwC ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์แ ล้ว รวมถึ ง ได้รั บ การรั บ รองว่ าเป็ นไปตามข้อ กาหนดความต้อ งการสาหรั บ การ
นาไปใช้งาน
4.3.2.

บล็อกเชนเทโซส
4.3.2.1. ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบล็อกเชนเทโซส

ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัลพิจารณาแล้วเห็ น ว่ าบล็อกเชนเทโซส และมาตรฐานโทเคนดิ จิทัลของบล็อ กเชนเทโซส
มี คุณภาพ และเป็ นตัวเลื อกที่ เหมาะสมสาหรั บ โทเคนดิ จิทัลเพื่อการลงทุนสิ ริฮับ โดยบล็อกเชนเทโซสนั้น ได้รับการ
ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการจัดการโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน เนื่องจากมีวิธีการทางานของระบบตรวจสอบและบันทึก
ธุรกรรมแบบการพิสูจน์ว่ามีส่วนได้ส่วนเสี ย (Proof Of Stake) ซึ่ งต่างกับบล็อกเชนอีเธอร์เรี ยม (Ethereum) ซึ่ งออกแบบขึ้น
สาหรับโทเคนดิจิทลั เพื่อการใช้ประโยชน์เป็ นหลัก
4.3.2.2. ผู้ตรวจสอบธุรกรรมของบล็อกเชนเทโซส (Node Validator)
บล็อกเชนเทโซสใช้วิธีการพิสูจน์ธุรกรรมเพื่อนาขึ้นบล็อกเชนแบบการพิสูจน์ว่ามี ส่วนได้ส่วนเสี ย (Proof Of
Stake) ผูต้ รวจสอบธุ รกรรมของบล็อกเชนเทโซส (Node Validator) ถูกเรี ยกว่ า Baker โดยในปั จจุบันบล็อกเชนเทโซส
มีผเู ้ ข้าร่ วมเป็ นผูต้ รวจสอบธุรกรรมในเครื อข่ายมากกว่า 300 Node โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลของผูต้ รวจสอบธุรกรรม
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หลักได้จากปริ มาณสิ นทรัพย์ที่ถูกนามาวางค้ าประกัน และสถานะการดาเนิ นการทาธุ รกรรมของผูต้ รวจสอบธุ รกรรม
รายชื่ อ ผู ้ต รวจสอบธุ ร กรรมหลัก 5 อัน ดั บ แรกของบล็ อ กเชนเทโซส ณ วัน ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ซึ่ งอ้ า งอิ ง จาก
https://tzstats.com/bakers#top20 ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)

Coinbase Custody
Binance Baker
Kraken Baker
Everstake
PosDog

4.3.2.3. การอัปเกรดโพรโทคอล
บล็ อ กเชนเทโซสมี ก ระบวนการในการอัป เกรดโพรโทคอลผ่ า นการก ากับ ดู แ ลแบบ on-chain (on-chain
governance) ซึ่งแบ่งช่วงเวลาก่อนการอัปเกรดโพรโทคอลออกเป็ น 4 ช่วง ดังนี้
1) ช่ วงที่ หนึ่ งเป็ นช่ วงเวลาที่ อนุ ญาตให้ผูท้ ี่ เข้าร่ วมในการตรวจสอบธุ รกรรม (baker) บนบล็อกเชนเทโซส
สามารถส่งคาร้องเกี่ยวกับการแก้ไขพัฒนาต่าง ๆ ของโพรโทคอลผ่านบล็อกเชน (on-chain)
2) ช่วงที่สองจะเป็ นการออกเสี ยงเพื่อเลือกคาร้องขอเกี่ยวกับการแก้ไขพัฒนาโพรโทคอลที่เหมาะสม
3) ช่วงที่สามจะมีการแยกเครื อข่ายเพื่อใช้สาหรับการทดสอบ (testnet) โดยในเครื อข่ายนี้ ผูใ้ ช้งานบล็อกเชน
เทโซสสามารถเข้าร่ วมเพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับการอัปเกรดโพรโทคอล และ
4) ช่ วงสุ ดท้ายจะเป็ นการสรุ ปผลและตัด สิ น ว่ าจะน าโพรโทคอลใหม่ที่มี การแก้ไขตามคาร้ อ งที่ ได้รั บ การ
คัดเลือกเพื่อนาไปใช้งานจริ งหรื อไม่ หากมีการลงความเห็นว่าเหมาะสม โพรโทคอลดังกล่าวจะถู กนาไปใช้
งานบนเครื อข่ายจริ ง (testnet)
จากกระบวนการในการอัปเกรดโพรโทคอลข้างต้นจะเห็นได้ว่าระบบการกากับดูแลนี้ (on-chain governance)
ช่วยให้วิวฒั นาการของบล็อกเชนเป็ นไปได้อย่างราบรื่ นและหลีกเลี่ยงการเกิดการ hard fork ซึ่งจะเป็ นการแยกตัวบล็อกเชน
ออกเป็ น 2 เวอร์ชนั่
4.3.2.4. ภาษาโปรแกรมของสัญญาอัจฉริยะ
ภาษาโปรแกรมการเขียนสัญญาอัจฉริ ยะ มีชื่อว่า Michelson ซึ่ งเป็ นภาษาที่ช่วยอานวยความสะดวกในการสอบ
ทานอย่างมี แบบแผน (formal verification) โดยการสอบทานอย่างมี แบบแผนนั้นทาให้นักพัฒนาสามารถพิ สูจน์ ค วาม
ถูกต้องของรหัสสัญญาอัจฉริ ยะทางคณิ ตศาสตร์ได้และเป็ นการทาให้แน่ใจได้ว่าสัญญาอัจฉริ ยะจะทางานตามที่คาดหวังไว้
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4.3.2.5. ความนิยมและความแพร่ หลายของบล็อกเชนเทโซส
ปัจจุบนั มีการใช้บล็อกเชนเทโซส เพื่อการออกโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนในหลายโครงการทัว่ โลก บางโครงการ
มีการประกาศต่อสาธารณะแล้ว และบางโครงการยังอยู่ในขั้นตอนก่ อนการประกาศ ซึ่ งแพร่ หลายทั้งในสหรั ฐอเมริ กา
สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์ แลนด์ และประเทศอื่น ๆ อาทิเช่น BTG Pactual ซึ่ งเป็ นธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่ที่สุดใน
ประเทศบราซิลก็ได้เลือกบล็อกเชนเทโซสเป็ นพันธมิตร อีกทั้ง โครงการต่าง ๆ ในยุโรป ตลอดจนโครงการเชื่อมต่อกับศูนย์
ซื้ อขายที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล ผูร้ ับฝาก และนายหน้าและผูค้ า้ ในประเทศต่าง ๆ ก็อยู่ระหว่างการดาเนินการในการออก
โทเคนดิจิทลั โดยใช้บล็อกเชนเทโซส
4.3.2.6. บริการของบล็อกเชนเทโซส
บล็อกเชนเทโซสมีเครื อข่ายการสนับสนุนที่มีความแข็งแกร่ งในเอเชีย ทาให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั มีความมัน่ ใจที่เลือกบล็อกเชนเทโซสสาหรับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน
สิ ริฮบั โดยบล็อกเชนเทโซสมีรากฐานที่ได้รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดี พร้อ มทั้งมีทรัพยากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อีกทั้ง
ยังเสนอโครงการการศึกษาแบบบูรณาการเกี่ยวกับบล็อกเชน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและส่ งเสริ มคุณภาพของนักพัฒนา
ผูม้ ีศกั ยภาพในอนาคต
4.3.2.7. การเชื่ อมต่ อกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยใช้ บล็อกเชนเทโซส
ขั้นตอนการบูรณาการกับโพรโทคอลของบล็อกเชนเทโซส โดยทัว่ ไปแล้วค่อนข้างง่ายและสามารถทาให้เสร็ จได้
ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ดังนั้นจึงสะดวกในการเชื่อมต่อกับศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็ นที่น่าสนใจว่า
โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั สามารถโอนไปยังบล็อกเชนอื่นได้เสมอเมื่อมีความจาเป็ นหรื อมีบล็อกเชนอื่นที่เหมาะสม
กว่า ดังนั้น ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะมีตวั เลือกในการใช้ผใู ้ ห้บริ การเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เหมาะสม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเสมอ
4.3.3.

กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่มีการจากัดประเภทของกระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์ที่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ต้องการใช้เพื่อจัดเก็บ
โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั อย่างไรก็ตาม กระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวจะต้องมีคุณสมบัติที่สามารถรองรับ NBIT
Token บนบล็อกเชนเทโซส และฟังก์ชนั อื่น ๆ ของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ได้
เพื่อความสะดวกของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั และเพื่อเป็ นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั กาหนดให้ผลู ้ งทุนลงทะเบียนเพื่อใช้กระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์ของ
ERX เพื่อจัดเก็บโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั และผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่อนุญาตให้ผลู ้ งทุนใช้กระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์
(private wallet) ส่ วนตัว ซึ่ งมิได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ได้ ทั้งนี้ หากผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั รายใดมีความประสงค์ที่จะใช้กระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด สามารถกระทาได้เมื่อได้ยืนยันความเป็ นเจ้าของบน
กระเป๋ าอิเล็กทรอนิ กส์น้ นั กับทางผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และสามารถดาเนิ นการตามเงื่อนไขที่ ผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั กาหนดได้
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4.4.

กลไกความคุ้มครองผู้ถือโทเคนดิจิทัล

4.4.1.

กลไกความคุ้มครองผู้ถือโทเคนดิจิทัล ผ่านกลไกทางสัญญา การเพิม่ ความน่ าเชื่ อถือ และหลักประกัน
กลไกความคุม้ ครองเพื่อการคุม้ ครองสิ ทธิของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยผ่านกลไกทางสัญญา สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
สัญญาหรื อเอกสาร
ทางกฎหมาย

1) สัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์

2) สัญญา RSTA

3) สัญญาเช่า
แสนสิ ริ
4) ข้อผูกพันตาม
หนังสื อชี้ชวน

4.4.2.

คู่สัญญา

การเพิม่ ความน่ าเชื่ อถือหรื อการให้ หลักประกัน

- ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
- ทรัสตี
- ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั
- สิ ริพฒั น์ โฟร์ (ในฐานะ
ผูข้ ายกระแสรายรับ)
- ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั (ใน
ฐานะผูซ้ ้ือกระแสรายรับ)
- แสนสิ ริ (ในฐานะผูเ้ ช่า)
- สิ ริพฒั น์ โฟร์ (ในฐานะ
ผูใ้ ห้เช่า)

ผูอ้ อกโทเคนดิ จิ ทัล จะโอนหุ้ น ที่ ถื อ ในสิ ริ พฒ
ั น์ โฟร์ เข้า เป็ น
ทรั พ ย์สิ น ในการก่ อ ตั้ง ทรั ส ต์ โดยให้ ท รั ส ตี ดู แ ล เพื่ อ เป็ นการ
ป้องกันไม่ให้หุ้น ถูกจาหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพัน

- ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
- ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั

- หากผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันและหน้าที่
ของตนตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นหนัง สื อ ชี้ ชวนฉบับ นี้ ผู ้ถื อ โทเคน
ดิจิทลั มีสิทธิยื่นข้อเรี ยกร้อง ไม่ว่าจะเป็ นการใช้สิทธิรายบุคคล
หรื อใช้สิทธิแบบกลุ่ม
- หุ้นร้อยละ 100 ใน สิ ริพฒั น์ โฟร์ จะกลายเป็ นทรัพย์สินของ
กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ภายใต้สัญญา
ก่อตั้งทรัสต์และหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้

มีการกาหนดให้มีการโอนเงินกระแสรายรับ บางส่ วนเข้าไปยัง
บัญชี ธนาคารพาณิ ชย์ที่ผูอ้ อกโทเคนดิ จิ ทัลได้เปิ ดบัญชี ไว้ ซึ่ ง
บัญชี ดงั กล่าวดูแลโดยผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
ร่ วมกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั (Co-signed account)
แสนสิ ริ มีการจ่ายเงินประกันความเสี ยหายเท่ากับค่าเช่า 12 เดือน
ไว้กับ สิ ริพฒ
ั น์ โฟร์ เพื่อเป็ นหลักประกันในการทาสัญญาเช่า
ระยะยาว16

กลไกความคุ้มครองอื่น ๆ ตามกฎหมาย

เนื่องจากรายได้อา้ งอิงที่จะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั จะมาจากกระแสรายรับซึ่งเกิดจากกลุ่มอาคารสานักงาน
สิ ริ แคมปั ส ที่ สิ ริพฒั น์ โฟร์ ในฐานะเจ้าของกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส จะจัดสรรให้แก่ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ตาม
สั ญ ญา RSTA ระหว่ า งผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัล และสิ ริ พ ฒ
ั น์ โฟร์ ดัง นั้น จึ ง จะมี ก ารก าหนดกลไกต่ าง ๆ ดัง ต่ อ ไปนี้ เพื่อที่
(1) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และสิ ริพฒั น์ โฟร์ จะไม่สามารถเข้าทาธุ รกรรมใด ๆ ที่อาจส่ งผลกระทบต่อข้อผูกพันของตนตาม
หนังสื อชี้ ชวนฉบับนี้และตามสัญญา RSTA และ (2) ทรัสตี ในฐานะผูถ้ ือหุ้นของสิ ริพฒั น์ โฟร์ จะทาหน้าที่ดูแล สิ ริพฒั น์
โฟร์ และกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส ภายใต้ขอบเขตของสัญญาก่อตั้งทรัสต์และหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้

16

ทั้งนี้ เงินประกันความเสี ยหายไม่ใช่การจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าและไม่ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าเช่า และสิ ริพฒั น์ โฟร์ไม่มีขอ้ ผูกพันใด ๆ ที่จะต้องนาเงินประกัน
ความเสี ยหายดังกล่าวมาจ่ายเป็ นกระแสรายรับสุทธิ ตามสัญญา RSTA
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วัตถุประสงค์ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ตามที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์จากัดอยู่เพียงวัตถุประสงค์เท่าที่
จาเป็ นเพื่อให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันของตนภายใต้หนังสื อชี้ชวนเท่านั้น เนื่องจาก
ตามกฎหมายไทย บริ ษทั ไม่สามารถดาเนินการใด ๆ ที่อยูน่ อกขอบวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ได้ วัตถุประสงค์ที่
จากัดดังกล่าวของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ช่วยรับรองว่าผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะไม่สามารถเข้าทาธุรกรรมใดที่อาจ
ส่ งผลกระทบต่อข้อผูกพันของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ภายใต้หนังสื อชี้ ชวนฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น ผูอ้ อกโทเคน
ดิจิทลั ไม่สามารถกูย้ ืมในลักษณะใด ๆ นอกจากที่ กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ ชวนนี้ ซึ่ งการไม่สามารถกูย้ ืมจะ
ช่ วยลดความเสี่ ยงในการที่ ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัลจะตกเป็ นบุคคลล้ม ละลาย อีกทั้ง ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัล ไม่
สามารถจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใด ๆ ของตน รวมถึงไม่สามารถโอนขายหุ้นใน สิ ริพฒั น์ โฟร์ ซึ่ งผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั จะได้มาโดยการระดมทุนจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตตามหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้
ทั้งนี้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั สามารถกูย้ ืมเงินจากหรื อให้กยู้ ืมแก่ สิ ริพฒั น์ โฟร์ เพื่อนามาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และสิ ริพฒั น์ โฟร์ได้
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ส่ วนหนึ่ งเพื่อใช้ในการ
ได้มาซึ่ งการถือหุ้นร้อยละ 100 ใน สิ ริพฒั น์ โฟร์ จากผูถ้ ือหุ้นปั จจุบนั ของ สิ ริพฒั น์ โฟร์ โดยหุ้นดังกล่าวจะ
ถูกโอนเข้าไปเป็ นทรัพย์สินของกองทรัสต์ และมีทรัสตีทาหน้าที่ดูแลทรัพย์สินดังกล่าวภายใต้ขอ้ กาหนดของ
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ ยงที่ สิ ริพฒั น์ โฟร์ จะฝ่ าฝื นภาระผูกพันของตนภายใต้สัญญา RSTA
และ/หรื อสัญญาเช่าที่มีอยูก่ บั ผูเ้ ช่ากลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส
ก่อนที่ทรัสตีจะรับโอนหุ้นร้อยละ 100 ในสิ ริพฒั น์ โฟร์ จากผูก้ ่อตั้งทรัสต์ โดยที่ทรัสตีจะเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ
99.99 และบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอีก 2 รายซึ่งทรัสตีเป็ นผูแ้ ต่งตั้งถือหุ้น อีกรายละ 1 หุ้น เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นมี
จ านวนครบตามจานวนขั้น ต่ า ตามที่ ก าหนดในประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ ทั้ง นี้ ผูถ้ ื อ หุ้ นบุคคล
ธรรมดาดังกล่าวมี สิทธิ ในฐานะของผูถ้ ื อหุ้นตามที่ทรัสตีกาหนดเท่านั้น โดยผูก้ ่อตั้งทรัสต์ตกลงจะให้คา
รับรองและคายืนยันเกี่ยวกับการประกอบกิจการของ สิ ริพฒั น์ โฟร์ และเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ สิ ริพฒั น์ โฟร์ ถือ
กรรมสิ ทธิ์ อยู่ ซึ่ งรวมถึ งแต่ไม่จากัดเพียงคารั บรองและคายืนยันว่า กลุ่มอาคารสานักงานสิ ริ แคมปั ส ที่
สิ ริพฒั น์ โฟร์ ถือกรรมสิ ทธิ์อยูน่ ้ นั ปราศจากภาระจานองและภาระติดพันหรื อภาระผูกพันใด ๆ และ สิ ริพฒั น์
โฟร์ ถื อกรรมสิ ทธิ์ ในทรั พย์สินดังกล่าวอยู่โดยสมบูรณ์ โดยปราศจากข้อโต้แย้งหรื อคดี ความใด ๆ ตาม
รายละเอียดที่ทรัสตีเห็นชอบ นอกจากนี้ เพื่อมิให้กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ถูกจาหน่ายจ่ายโอนหรื อ
ก่ อภาระผูกพันโดยไม่ได้รับความเห็ นชอบจากทรั สตี ผูก้ ่ อตั้งทรั สต์ตกลงจะจัดให้มีการแก้ไขเอกสารที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การจัด ตั้ง สิ ริ พ ัฒ น์ โฟร์ ให้ มี ร ายละเอี ย ดตามที่ ท รั ส ตี เ ห็ น ชอบ โดยให้ มี ก ารก าหนดว่ า
การจาหน่ าย จ่ายโอน หรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ บนกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของ สิ ริพฒั น์ โฟร์ ก่อนการดาเนินการ ซึ่ งจะทาให้มนั่ ใจได้ว่า สิ ริพฒั น์ โฟร์
จะไม่สามารถทาธุ รกรรมใดที่อาจส่ งผลกระทบต่อกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส หรื อข้อผูกพันของ
สิ ริพฒั น์ โฟร์ ตามหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้
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ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ทรัสตีรับโอนหุ้นร้อยละ 100 ใน สิ ริพฒั น์ โฟร์ หากพบว่าคารับรองที่ผกู ้ ่อตั้งทรัสต์ได้ให้
ไว้ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนอย่างมีนยั สาคัญ ผูก้ ่อตั้งทรัสต์ตกลงรับผิดชดใช้แก่ทรัสตีหากเกิดความเสี ยหาย
ใด ๆ ขึ้น
4.4.3.

กลไกเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลในการจ่ ายส่ วนแบ่ งรายได้ รายไตรมาส

เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ว่า การจ่ายส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจะผ่านกลไกการชาระเงิ น
ที่โปร่ งใส ไม่มีความซับซ้อน และเพื่อกาจัดความเสี่ ยงกรณี ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั และ/หรื อ สิ ริพฒั น์ โฟร์ จะสั่งจ่ายเงินที่อยู่
ในบัญชีออกไปโดยพลการ หรื อจ่ายออกไปให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง จึงมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
ตามสัญญา RSTA ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะกาหนดให้ สิ ริพฒั น์ โฟร์ โอนส่ วนแบ่งกระแสรายรับสุ ทธิ เข้าบัญชี
ที่ถูกจัดการและควบคุมโดยผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั โดยตรง
ตามสิ ทธิ ที่ สิ ริพฒั น์ โฟร์ มีอยู่ภายใต้สัญญาเช่าแสนสิ ริ สิ ริพฒั น์ โฟร์ จะดาเนินการแก้ไขสัญญาเช่าเพิ่มเติม
เพื่อให้แสนสิ ริชาระค่าเช่าตามสัดส่วนเข้าบัญชีที่ถูกจัดการและควบคุมโดยผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั และผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั โดยตรง
ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัล จะดาเนิ นการให้ ผูใ้ ห้บ ริ การระบบเสนอขายโทเคนดิ จิ ทัล เข้ามาช่ วยจัดการในการ
จัดเตรี ยมข้อมูลผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่จะมีสิทธิได้รับส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาส อีกทั้งผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั จะทาหน้าที่ ร่วมกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ในการสั่งจ่ายเงินให้แก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยสั่ง
จ่ายเงินผ่านธนาคารพาณิ ชย์ที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้เปิ ดบัญชีไว้
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะกาหนดกลไกในการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ทั้งสอง
กลุ่มโดยตรง
4.4.4.

มาตรการและกลไกเพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ โทเคนดิ จิ ทั ล ในส่ วนของมาตรการป้ อ งกั น การโจรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
แผนภาพ 4.4.4.-1 กระบวนการสามแนวทางเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
Whitelist
PwC

Whitelist

(

(

A

B

Whitelist
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ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะกาหนดกลไกความคุม้ ครองสิ ทธิของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ความ
มัน่ ใจว่าโทเคนดิจิทลั ที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ถืออยูป่ ลอดภัยจากการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ดังนี้
การแต่งตั้งผูจ้ ดั ทาสัญญาอัจฉริ ยะจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่ งได้แก่ TQ โดยมีเงื่อนไขการควบคุม
สิ ทธิที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอัจฉริ ยะ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

การกาหนดจานวนโทเคนดิจิทลั สู งสุ ดที่สามารถออกและเสนอขายได้ (“Hard cap”)
การตรวจสอบกระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรองรับโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ได้
การระบุกระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องเพื่อการทาลาย
การตรวจสอบความถูกต้องของกระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ก่อนจะที่ได้รับโอน
หรื อจัดสรรโดยผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
การดาเนิ นการดึ งโทเคนดิ จิทัลกลับจากกระเป๋ าอิเล็กทรอนิ กส์ หนึ่ ง และโอนไปยังอีกกระเป๋ า
อิเล็กทรอนิกส์หนึ่ง สาหรับกรณี ที่มีการกระทาโดยมิชอบ

การแต่ ง ตั้ง ผู ้ต รวจสอบสั ญ ญาอัจ ฉริ ยะที่ เ ป็ นบุ ค คลภายนอกที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ซึ่ งได้แ ก่ PwC ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อตรวจสอบ source code และการทางานของสัญญาอัจฉริ ยะ และให้ความมั่นใจว่า
สัญญาอัจฉริ ยะแสดงและดาเนิ นการตามสิ ทธิ และภาระผูกพันตามหนังสื อชี้ ชวนได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิ ทธิภาพ ซึ่ งได้มีการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (ตามรายละเอียดในส่วนที่ 8 เอกสาร
แนบ 7)
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะมอบหมายให้ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ทาหน้าที่ เป็ นนายทะเบียน
โทเคนดิจิทลั เพื่อดูแลและตรวจสอบรายชื่ อที่มีสิทธิ ในการลงทุนในโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน สิ ริฮับ
(“Whitelist”)
การใช้กระบวนการสามแนวทางจะช่ วยให้บุคคลที่เกี่ ยวข้องสามารถมั่นใจได้ว่าธุ รกรรมมี ความถูกต้องและ
ปลอดภัยจากความเสี่ ยงต่อการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากธุรกรรมและการแก้ไขทุกรายการจะถูกบันทึกไว้ใน
ประวัติการทาธุรกรรม (ในบันทึกการตรวจสอบ (Audit Trail)) และจัดเก็บไว้สาหรับใช้ในการตรวจสอบประวัติความเป็ น
เจ้าของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ทั้งนี้ การโอนจะเสร็ จสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนมีชื่อเป็ นผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ดังกล่าวใน
Whitelist โดย Whitelist และรายชื่ อผูถ้ ื อโทเคนดิจิทลั ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (“Master Cap Table”) จะทาหน้าที่เป็ น
สมุดทะเบียนผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ซึ่งแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ที่เหลืออยูท่ ้งั หมด ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่ง โดยผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั สามารถตรวจสอบรายชื่อผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ณ เวลาใดเวลาหนึ่งได้
จาก Whitelist และ Master Cap Table ที่บนั ทึกไว้สาหรับเวลานั้น
4.5.

ข้ อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลในการเข้ าร่ วมลงทุนหรื อโครงการ

ผูถ้ ื อโทเคนดิ จิทลั จะมี สิทธิ โดยตรงที่จะได้รับ ผลตอบแทนจากกระแสเงินสดที่เกิ ดจากกลุ่มอาคารสานักงาน
สิ ริ แคมปัส ตามหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้
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ในกรณี ที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่สามารถจัดสรรผลตอบแทนดังกล่าวได้ตามหนังสื อชี้ชวน ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั จะมี
สิ ทธิ ในการเรี ยกร้องต่อผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ตามข้อมูลในสัญญาอัจฉริ ยะและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ ทั้งนี้
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้กาหนดกลไกเพิ่มเติมที่นามาใช้ทดแทนการบังคับสิ ทธิตามสัญญาอัจฉริ ยะ ดังนี้
1)

2)

กรณี ของการจัดสรรโทเคนดิจิทลั ให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ได้จดั
ให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการช่วยคานวณ โดยมี บุคลากรของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
คอยดูแลการใส่ขอ้ มูล
กรณี การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้กาหนดให้ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั เข้ามาร่ วมดูแลการจ่ายผลตอบแทน เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน

ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนใด ๆ เว้นแต่เฉพาะเรื่ องที่ระบุในส่ วนที่ 8 เอกสารแนบ 6 ว่าให้
กระทาได้ต่อเมื่ อได้รับมติจากผูถ้ ื อโทเคนดิจิทัลเท่านั้น โดยการขอมติ ของผูถ้ ื อโทเคนดิ จิทลั จะกระทาผ่านวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอมติผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 6
โดยที่มติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ซึ่ งได้มาโดยชอบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในส่ วนที่ 8 เอกสารแนบ 6
นั้นจะผูกพันผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ทุกรายไม่ว่าจะร่ วมลงมติหรื อไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็ นการลงมติเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับโทเคน
ดิจิทลั ในแต่ละประเภท
4.6.

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ

การลงทุนในโทเคนดิ จิ ทัลเพื่อการลงทุนสิ ริฮับ มี ความเสี่ ยงในระดับสู ง ก่ อนตัดสิ นใจลงทุนผูล้ งทุนจึ งควร
พิจารณาปัจจัยความเสี่ ยงต่อไปนี้อย่างรอบคอบร่ วมกับข้อมูลอื่น ๆ ในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ หากความเสี่ ยงใดที่อา้ งอิงอยูใ่ น
หนังสื อชี้ชวนฉบับนี้เกิดขึ้นจริ ง กิจการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และผลการดาเนินงานอาจได้รับผลกระทบด้านลบ
อย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ มีความเสี่ ยงที่ในปั จจุบนั ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เชื่ อว่ายังไม่มีนยั สาคัญ แต่อาจส่ งผลกระทบต่อ
ธุ รกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และผลการดาเนิ นงาน รวมทั้งโอกาสทางธุ รกิจของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้ และอาจ
กลายเป็ นความเสี่ ยงที่มีนัยสาคัญ ปั จจัยความเสี่ ยงเหล่านี้ ลว้ นส่ งผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุ รกิจ ฐานะทาง
การเงิน สภาพคล่อง และผลการดาเนินงานของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั หากกรณี ดงั กล่าวเกิดขึ้นจริ ง ราคาโทเคนดิจิทลั เพื่อการ
ลงทุนสิ ริฮบั อาจปรับลดลงอย่างมีนยั สาคัญ และอาจทาให้ผลู ้ งทุนสู ญเสี ยมูลค่าเงินลงทุนบางส่วนหรื อทั้งหมดได้
หนังสื อชี้ ชวนฉบับนี้ ยงั มี ขอ้ ความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ และประเมิ นเหตุการณ์ ในอนาคต (ForwardLooking) ซึ่งรวมถึงความเสี่ ยงและความไม่แน่นอน ผลการดาเนินงานของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างอย่าง
มีนยั สาคัญกับผลการดาเนินงานซึ่งได้มีการคาดการณ์ไว้ในข้อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์และประเมินเหตุการณ์ใน
อนาคตดังกล่าว โดยเป็ นผลมาจากปัจจัยบางประการ รวมทั้งความเสี่ ยงต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ดา้ นล่างนี้ ตลอดจนส่วนอื่น ๆ
ของหนังสื อชี้ ชวนฉบับนี้ ผูล้ งทุนควรพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ประกอบกับข้อความที่ มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ แ ละ
ประเมินเหตุการณ์ในอนาคตในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ รวมทั้งข้อสงวนสิ ทธิ เกี่ยวกับข้อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์
และประเมินเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวด้วย
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4.6.1.

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับโทเคนดิจิทัลและกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปัส
4.6.1.1. ความเสี่ยงที่ผ้ถู ือโทเคนดิจิทัลอาจจะไม่ ได้ รับคืนเงินต้ น

เมื่อครบกาหนดอายุโครงการ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ซึ่ งราคาที่จะจาหน่าย
ได้ข้ ึนอยู่กบั ปั จจัยตลาด ณ เวลานั้น ดังนั้น ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั จึงมีความเสี่ ยงที่อาจจะไม่ได้รับคืนเงินต้นเต็มจานวน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(ก)

กรณี ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A

โดยที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A มีสิทธิในการพิจารณาลงมติอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการจาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการในกรณี ที่ร ายได้ส่วนสุ ดท้ายจากการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการน้อยกว่า 1,600 ล้านบาทได้ ซึ่ งต้องอาศัยมติ
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ขององค์ประกอบที่ จาเป็ น ตามรายละเอียดในส่ วนที่ 8 เอกสารแนบ 6 จึ งจะอนุ มัติให้จาหน่ าย
ทรัพย์สินของโครงการในราคาที่ต่ากว่า 1,600 ล้านบาทได้ ซึ่งกรณี ดงั กล่าวจะทาให้ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ไม่ได้รับเงิน
ต้นคืนเต็มจานวน
อย่างไรก็ดี หากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A มีมติไม่ถึงร้อยละ 75 ขององค์ประกอบที่จาเป็ นให้จาหน่าย
ทรัพย์สินโครงการ หรื อกรณี ที่ไม่มีราคาเสนอซื้ อ การจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการจะถูกขยายระยะเวลาออกไป ซึ่ งผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั จะดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการทุกปี จนกว่าจะสาเร็ จ โดยจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการเช่นเดียวกับการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการครั้งแรก ซึ่งหากไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินโครงการได้จนถึงวันสิ้นสุ ด
การขยายระยะเวลาโครงการ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการให้กบั ผูท้ ี่เสนอราคาสู งที่สุด โดย
ไม่มีการขอมติจากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A และไม่มีการขยายระยะเวลาของโครงการอีก และหากรายได้ส่วนสุ ดท้ายจาก
การจาหน่ายทรัพย์สินโครงการน้อยกว่า 1,600 ล้านบาท กรณี น้ ีจะทาให้ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ได้รับคืนเงินต้นไม่เต็ม
จานวนเช่นกัน
(ข)

กรณี ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B

ความเสี่ ยงสู งสุ ดของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B คือ สู ญเสี ยเงินต้นทั้งจานวนในกรณี ที่รายได้ส่วนสุ ดท้าย
จากการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการ ณ สิ้ นปี ที่ 4 น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1,600 ล้านบาท โดยอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการ
เฉลี่ยต่อปี (IRR) ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B ตามตัวอย่าง 3 ที่ระบุไว้ในข้อ 4.2.4.2. ในกรณี น้ ีจะเท่ากับ -33.90%
ทั้งนี้ รายได้ส่วนสุ ดท้ายจากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการจะคานวณจาก เงินที่ได้รับจากการจาหน่าย
ทรัพย์สินโครงการ หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายข้างต้น เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมธนาคารในการเปิ ด
บัญชี เพื่อรับชาระเงิน ค่าธรรมเนี ยมทรัสตี ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนี ยมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจาหน่าย
ทรัพย์สินโครงการ และหักภาระผูกพันจากเงินประกันความเสี ยหายตามสัญ ญาเช่าระยะยาวกับแสนสิ ริ คงเหลือเป็ นรายได้
ส่วนสุ ดท้าย
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อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินโครงการเป็ นทรัพย์สินที่ต้งั อยูใ่ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพในการเติบโตและมีอุปสงค์ของ
สานักงานให้เช่าในเชิงบวก ส่ งผลให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีความน่าสนใจ อีกทั้ง กระบวนการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการจะ
ทาโดยการประกวดราคาซื้อขาย (Bidding) โดยมีการว่าจ้างตัวแทนนายหน้าซื้ อขายทรัพย์สิน (Selling Agent) ให้ดาเนินการ
จัดการประกวดราคาให้เป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน โปร่ งใส และเปิ ดเผยแก่สาธารณชน อีกทั้ง ยังมีทรัสตีทาหน้าที่คอยดูแล
และควบคุมการจาหน่ ายทรัพย์สิน โดยการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการนั้นจะต้องคานึ งถึ งผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ื อ
โทเคนดิจิทลั เป็ นสาคัญ
4.6.1.2. ความเสี่ ยงที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะได้ รับอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่ อปี (IRR) ไม่ เป็ นไปตามที่
ได้ ประมาณการไว้ เนื่องจากจาหน่ ายทรั พย์ สินโครงการได้ ในราคาที่ต่ากว่ ามูลค่ าการเสนอขายโทเคน
ดิจิทัลสิริฮับ
12 เดือนก่อนสิ้ นสุ ดอายุโครงการ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะเริ่ มดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดย
มูลค่าของการจาหน่ายจะขึ้นอยู่กบั ปั จจัยในตลาด ณ เวลานั้น ในกรณี ที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั จาหน่ ายทรัพย์สินโครงการได้
ต่ากว่ามูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั อาจส่ งผลให้อตั ราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ที่ผูถ้ ือโทเคน
ดิ จิทัลจะได้รับจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่ ได้ประมาณการไว้ (โปรดพิจารณาตัวอย่างการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
(Sensitivity Analysis) ของอัต ราผลตอบแทนทั้ง โครงการเฉลี่ ย ต่ อ ปี (IRR) ของผูถ้ ื อ โทเคนดิ จิ ทัล ในข้อ 4.2.4.2. และ
ข้อ 4.2.5. ในกรณี ที่มีการขยายอายุโครงการเพิ่มเติม)
4.6.1.3. กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส เป็ นอสั งหาริ มทรั พย์ ที่สามารถสร้ างรายได้ เพียงรายการเดียวของ
ผู้ออกโทเคนดิจิทัล ดังนั้นกิจการของผู้ออกโทเคนดิจิทัลจึงขึน้ อยู่อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเท่ านั้น
เมื่อการเสนอขายและรายการธุ รกรรมการลงทุนตามวัตถุประสงค์ ของการระดมทุน แล้วเสร็ จ ผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั จะมีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพียงรายการเดี ยว คือ กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ซึ่ งกลุ่มอาคาร
สานักงาน สิ ริ แคมปั ส มีความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการต่าง ๆ ที่พบได้ ในอุตสาหกรรมอาคารสานักงาน ความเสี่ ยงเหล่านี้
ส่วนใหญ่อยูน่ อกเหนือความควบคุมและความคาดหมายของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้ เช่น
-

-

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบของภาครัฐ นโยบายการเงิน ข้อกาหนดเกี่ยวกับการแบ่งเขตการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน และความเห็นของหน่วยงานราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการเงิน และคาสั่งต่าง ๆ
การเรี ยกเก็บภาษีหรื อเงินเพิ่มจากหน่วยงานกากับดูแล
การโจมตีของผูก้ ่อการร้าย
ข้อกังวลด้านสุ ขภาพ รวมถึงโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการให้บริ การของกลุม่
อาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส เช่น การแพร่ ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธ์ A (Influenza A H5N1)
โรคทางเดิ น หายใจเฉี ย บพลัน รุ น แรง (Severe Acute Respiratory Syndrome “SARS”) โรคทางเดิ น
หายใจตะวันออกกลาง (“Middle East Respiratory Syndrome “MERS”) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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-

(“COVID-19”) ซึ่ งก่ อให้เกิ ดความผันผวนในตลาดทุนและตลาดการเงิ นทั่วโลก และส่ งผลกระทบ
ในทางลบต่อเศรษฐกิ จในวงกว้าง นอกจากนี้ มาตรการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะการจากัดการเดินทางเข้าและออก
ประเทศ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จในหลายภาคส่ วน โดยเฉพาะธุ รกิ จการท่องเที่ ยวและ
โรงแรม รวมถึงมาตรการที่สร้างข้อจากัดในการดาเนินธุรกิจที่ได้มีการกาหนดเป็ นการชัว่ คราวสาหรับ
สภาวการณ์ดงั กล่าว เช่น การจากัดเวลาในการเดินทาง การปิ ดร้านค้าบางประเภทและห้างสรรพสิ นค้า
ต่าง ๆ เป็ นการชัว่ คราว อาจกระทบต่อชีวิตประจาวันของบุคคลทัว่ ไปและอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม ทั้งการลดลงและหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจให้เช่าพื้นที่ ทั้งโดยทางตรง และโดยทางอ้อมจากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการประกอบ
กิจการของผูเ้ ช่าพื้นที่
สภาพอากาศผิดปกติ รวมทั้งภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ าท่วม หรื อแผ่นดินไหว
ผลกระทบทางลบจากสภาวะเศรษฐกิ จและตลาดทั้งในระดับท้องถิ่ น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่าง
ประเทศ
ผลกระทบทางลบจากสภาวะอุตสาหกรรมอาคารสานักงานที่ ยงั คงมี อยู่อย่างต่อเนื่ องหรื อทวีความ
รุ นแรง

นอกจากนี้ กระแสเงินสดจากกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
หากมี ค วามเสี ย หายหรื อ อัน ตรายเกิ ด ขึ้ น กับ กลุ่ ม อาคารส านัก งาน สิ ริ แคมปั ส หรื อ ชื่ อ เสี ย งของทรั พ ย์สิ น ดัง กล่ าว
ที่ไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้โดยเร็ ว การที่ความเสี่ ยงกระจุกตัวอยู่กบั ทรัพย์ สินใดทรัพย์สินหนึ่งเพียงรายการเดียวทาให้
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นมากกว่าเมื่อเทียบกับกรณี ที่ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีการลงทุนที่
หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ ยง
4.6.1.4. ความเสี่ ยงจากการพึ่งพาผู้เช่ าเพียงรายเดียวและกรณีที่สภาพเศรษฐกิจไม่ ดีหรื อเกิดภาวะอื่น ๆ ที่อาจ
ส่ งผลให้ ผ้เู ช่ าผิดนัดชาระค่าเช่ า
เนื่องจากปัจจุบนั กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส มีการทาสัญญากับผูเ้ ช่ารายเดียว คือ แสนสิ ริ ซึ่งเป็ น
ผูเ้ ช่าพื้นที่ท้ งั หมด 100% ของโครงการ ดังนั้นจึงมีความเสี่ ยงจากการพึ่งพาผูเ้ ช่าเพียงรายเดียว หากผูเ้ ช่ามีการผิดนัดชาระ
ค่ า เช่ า ไม่ ว่า ด้ว ยเหตุใ ดก็ต าม จะก่ อ ให้เ กิ ด ผลกระทบในทางลบต่อ รายได้ของสิ ริพฒ
ั น์ โฟร์ เป็ นจานวนเท่ากับ 12.45
ล้านบาทต่อเดือน หรื อ 149.42 ล้านบาทต่อปี ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสรายรับภายใต้สัญญา RSTA เท่ากับ 11.71
ล้านบาทต่อเดือน หรื อ 140.50 ล้านบาทต่อปี ทาให้ความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ลดลง
อย่างไรก็ดี แสนสิ ริจดั เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีความมัน่ คง ได้รับ
การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อ BBB+ จากทริ สเรทติ้ง เมื่ อวันที่ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 โดยในไตรมาส 1 ของปี 2564
แสนสิ ริ มี ร ายได้ร วม และกาไรสุ ท ธิ สาหรั บ งวดระยะเวลา 3 เดื อ นจ านวน 6,863.64 ล้านบาท และ 384.06 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เท่ากับ 19,470.18 ล้านบาท นอกจากนี้ ในกรณี
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ที่แสนสิ ริผิดนัดชาระค่าเช่า สิ ริพฒั น์ โฟร์ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริ บเงินประกันสัญญาเช่าและเรี ยกร้องค่าขาดประโยชน์
จากแสนสิ ริได้ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแสนสิ ริได้ในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 9
4.6.1.5. ความเสี่ ยงจากการที่ผู้เช่ าไม่ ชาระค่ าไฟฟ้ าจากระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา
(“ระบบผลิตไฟฟ้า”) ซึ่งอาจส่ งผลให้ ผ้ใู ห้ เช่ าผิดนัดชาระค่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า
สิ ริพฒ
ั น์ โฟร์ ได้เข้าทาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าจากระบบผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
("สัญญาซื้อขายไฟฟ้า") กับผูใ้ ห้บริ การรายหนึ่ง โดยมีแสนสิ ริซ่ ึงเป็ นผูเ้ ช่ารายเดียวเป็ นผูร้ ับผิดชอบชาระค่าไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตไฟฟ้าตลอดระยะเวลาการเช่า ในกรณี ที่ผเู ้ ช่าผิดนัดชาระค่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม สิ ริพฒั น์
โฟร์ ในฐานะคู่สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า อาจมีความเสี่ ยงที่ จะต้องชาระค่าไฟฟ้ าจากระบบผลิตไฟฟ้ าตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้า
อย่างไรก็ดี ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีความประสงค์ที่จะรับผิดชอบในการชาระค่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อมิให้ สิ ริพฒั น์
โฟร์กระทาผิดเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และจะดาเนินการให้สิริพฒั น์ โฟร์ เรี ยกชาระคืนค่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า
และเจรจาต่อรองเพื่อริ บเงินประกันสัญญาเช่า รวมถึงเรี ยกร้องค่าขาดประโยชน์จากแสนสิ ริ โดยสิ ทธิในการได้รับส่ วนแบ่ง
รายได้รายไตรมาสของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั จะไม่ได้รับผลกระทบจากภาระค่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าว
นอกจากนี้ เมื่อสิ้ นสุ ดอายุโครงการ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีความประสงค์ที่จะจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
โดยให้ผซู ้ ้ือทรัพย์สินโครงการรับโอนภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไปจนครบอายุสัญญา ซึ่งการเปลี่ยนคู่สัญญานี้
มิ ได้มีการคิดค่าปรับแต่อย่างใด หากผูซ้ ้ื อทรั พย์สินโครงการประสงค์ที่จะยกเลิ กสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าก่ อนครบกาหนด
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ผูซ้ ้ื อทรัพย์สินโครงการจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมในการยกเลิกสัญญาเป็ น
จานวนเงินไม่เกิน 11.6 ล้านบาท
4.6.1.6. ความสู ญเสียที่มิได้ มีการทาประกันภัยไว้ หรื อเกินมูลค่ าความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย อาจส่ งผล
กระทบทางลบต่ อฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้
ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาเช่าระหว่างสิ ริพฒั น์ โฟร์ และแสนสิ ริ ได้กาหนดว่าจะจัดให้มีและรักษาไว้ซ่ ึง
การทาประกันภัยดังต่อไปนี้ (1) ประกันความเสี่ ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) (2) การประกันภัยบุคคลที่สาม (Third
Party Insurance) (3) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยผูเ้ ช่าจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ที่เกิดขึ้นจากการทาประกันภัยดังกล่าวตลอดอายุสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม ความสู ญเสี ยบางประเภทอาจเป็ นความสู ญเสี ยที่
ไม่สามารถทาสัญญาประกันภัยได้ หรื ออาจไม่คมุ้ ค่าในทางเศรษฐกิจที่จะทาสัญญาประกันภัย เช่น ความสู ญเสี ยอันเกิดจาก
พายุ น้ าท่วม การจลาจล สงคราม หรื อการก่อการร้าย หากเกิดความสู ญเสี ยที่มิได้มีการทาประกันภัยไว้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
อาจจะต้องสู ญเสี ยทั้งเงินลงทุน และกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินโครงการได้ นอกจากนั้น แม้ความสู ญเสี ย
จะได้รับความคุม้ ครองจากการประกันภัย แต่ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ยังอาจจะต้องจ่ายเงินเป็ นจานวนมากในการฟื้ นฟูความ
เสี ยหายไปก่อนที่บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยจะชาระค่าสิ นไหมให้แก่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั สาหรับความสู ญเสี ยดังกล่าว หรื อมูลค่า
ความเสี ยหายอาจสู งกว่าทุนทรัพย์ที่เอาประกันได้ อันจะส่ งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาเนิ นงานของผูอ้ อกโทเคน
ดิจิทลั
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4.6.1.7. ความเสี่ ยงจากการที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเป็ นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ ใหม่ มีผลการดาเนินงานเพียงปี เดียว
ซึ่งอาจไม่ เพียงพอที่นักลงทุนจะใช้ อ้างอิงในการพิจารณาตัดสินใจเข้ าลงทุน
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทัลเป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ซ่ ึ งจัดตั้งขึ้นเมื่ อวันที่ 21 มกราคม 2563 จึ งมี ผลการ
ดาเนินงานเพียงปี เดียว คือ ปี 2563 ซึ่งอาจยังไม่เพียงพอสาหรับให้นกั ลงทุนใช้อา้ งอิงในการประกอบการตัดสิ นใจเข้าลงทุน
อย่างไรก็ตาม นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ ซึ่ งดารงตาแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของ
ผู ้อ อกโทเคนดิ จิ ทัล มี ป ระสบการณ์ ท้ ัง ในด้า นการลงทุ น การพัฒ นา และการจัด การ โดยเฉพาะการด าเนิ น กิ จ การ
อสังหาริ มทรัพย์โดยเน้นอาคารสานักงานระดับพรี เมียม (premium-grade) ในย่านใจกลางธุรกิจของกรุ งเทพมหานคร พร้อม
ทั้งเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการพัฒนาที่ดินที่มีศกั ยภาพ เพื่อรองรับความต้องการตลาด อาทิ อาคารมหาทุนพลาซ่า อาคาร
ไทย ซี ซี ทาวเวอร์ อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ เป็ นต้น ดังนั้น แม้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั จะเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ แต่
บุคลากรของบริ ษทั ล้วนแต่เป็ นผูม้ ีความรู ้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ ประกอบกับโครงการนี้ มีทรั พย์สิน
ของโครงการที่ชดั เจน และไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงทาให้ความเสี่ ยงด้านนี้ลดน้อยลงไป
นอกจากนี้ ในปี 2563 ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุ ทธิจานวน 43,537,893 บาท และ
มีขาดทุนสะสมเกินทุนจานวน 33,537,893 บาท ซึ่ งผลขาดทุนดังกล่าวเป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการเพื่อการ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนต่อ ประชาชน รวมถึ งการที่ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะไม่มีรายได้จากการดาเนิ นธุ รกิจ
จนกว่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะแล้วเสร็ จ เนื่ องจากผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์
โดยเฉพาะเพื่อดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนต่อประชาชน โดยมีวตั ถุประสงค์จากัดแต่
เพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อการดาเนินการเฉพาะที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายโทเคนดิจิทลั เท่านั้น
อย่างไรก็ดี เมื่ อการเสนอขายโทเคนดิ จิทัลสาเร็ จ ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัลจะสามารถรั บรู ้ กาไรจากการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ในกระแสรายได้จากทรัพย์สินโครงการและเมื่อหักกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพื่อการ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั ทั้งหมด จะส่งผลให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั สามารถแก้ไขขาดทุนสะสมเกินทุนได้และมีส่วนของผูถ้ ือหุน้
เป็ นบวก
4.6.1.8. ความเสี่ยงเนื่องจากมูลค่าของทรัพย์สินที่มีการประเมินค่าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อาจไม่ ได้ แสดง
มูลค่าที่แท้ จริงของทรัพย์สิน และไม่ สามารถประกันได้ ว่าราคาของทรัพย์สินจะเป็ นไปตามที่ประเมินไว้
เนื่องจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โครงการนั้น จัดทาขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูล และสมมุติฐานที่
ประเมินขึ้น ณ วันที่จดั ทารายงานเป็ นสาคัญ โดยข้อมูลและสมมุติฐานดังกล่าวมีการพิจารณาอ้างอิงมาจากสถานการณ์
อุตสาหกรรมและภาวะตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดทารายงาน อาทิ สภาวะตลาดของพื้นที่ให้เช่า ความสามารถในการ
แข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่ งหากปั จจัยที่นามาพิจารณาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ข้อมูลและสมมุติฐานที่ใช้
อ้างอิง รวมถึ งสถานการณ์ ในอุตสาหกรรมที่นามาใช้พิจารณานั้นอาจเปลี่ ยนแปลงไปจากวันที่มีการจัดทารายงานการ
ประเมิน และอาจจะส่ งผลกระทบให้มูลค่าทรั พย์สินที่ประเมินไว้ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรั พย์สินนี้ ไม่สะท้อน
มูลค่าที่ แท้จริ งของทรั พย์สินที่ เข้าลงทุนได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัลจึ งไม่อาจรั บประกันได้ว่ามูลค่า
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ทรัพย์สินที่ระบุในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะสามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริ งของทรัพย์สินได้ รวมถึงในอนาคต
หากผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีการจาหน่ายทรัพย์สิน ราคาทรัพย์สินที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั จะได้รับก็อาจต่า กว่ามูลค่าที่ประเมินใน
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หรื อต่ากว่าราคาที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว
ดังนั้น ส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการโทเคนดิจิทลั อาจน้อยกว่าจานวนเงินที่ผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั ได้ลงทุนจากการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ในครั้งนี้ เมื่อครบกาหนดอายุโครงการ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่สามารถ
รับประกันได้ว่าผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั จะได้รับเงินลงทุนของตนคืนไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วน
4.6.1.9. ความเสี่ยงจากกรณีกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปัส ที่ผ้อู อกโทเคนดิจิทัลเข้ าลงทุนถูกเวนคืน
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั อาจมีความเสี่ ยงในกรณี ที่หน่วยงานราชการเวนคืนกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส
ที่ลงทุน ซึ่ งจะทาให้ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่อาจใช้กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ที่ลงทุนไปแล้วเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนิ นธุ รกิจต่อไปได้ นอกจากนี้ กรณี ที่เกิดการเวนคืนดังกล่าว ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั อาจไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเวนคืน
หรื อได้รับค่าชดเชยดังกล่าวน้อยกว่ามูลค่าที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั จ่ายเพื่อการลงทุนในกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ซึ่ ง
อาจส่ งผลให้ผลตอบแทนที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั จะได้รับจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ท้งั ในส่วนของส่วน
แบ่งรายได้รายไตรมาส และ ส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ทั้งนี้ จานวนเงินค่าชดเชยที่ผอู ้ อกโทเคน
ดิจิทลั จะได้รับขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขตามที่กาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง และตามที่หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการเวนคืน
ดังกล่าวกาหนดตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จากการได้ศึกษาข้อมูลตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริ เวณที่จะเวนคืนในท้องที่ ของ
กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั พบว่า ที่ต้ งั ของกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ไม่อยู่ภายใต้เขต
เวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื่องจากการ
เวนคืนที่ดินเป็ นนโยบายและความจาเป็ นในการใช้พ้นื ที่ของรัฐซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
4.6.2.

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างองค์กร

เนื่องจากผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะเป็ นผูเ้ ข้าทาธุรกรรมทั้งหมดที่รองรับการเสนอขายครั้งนี้ ผูล้ งทุนจึงต้องพึ่งพาการ
ปฏิบตั ิตามข้อผูกพันโดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เพื่อการดาเนินการที่จาเป็ นในการบังคับสิ ทธิ ท้งั หลายของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
ภายใต้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ไม่ใช่ผถู ้ ือหุ้นและไม่มีอานาจควบคุมการจัดการเหนือผูอ้ อกโทเคน
ดิ จิทัล จึ งอาจเป็ นการยากที่ ผูถ้ ื อโทเคนดิ จิทลั จะขอให้ผูอ้ อกโทเคนดิจิทัลบังคับใช้สิทธิ ของผูอ้ อกโทเคนดิ จิทลั ภายใต้
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว หากคู่สัญญาของธุรกรรมนั้นไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนภายใต้ธุรกรรมนั้น
เพื่อลดความเสี่ ยงนี้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จึง แต่งตั้งทรัสตีเพื่อทาหน้าที่ในการคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์ของ
ั
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เพื่อมิให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์ กล่าวคือหุ้นท้งหมดของ
สิ ริพฒั น์ โฟร์ และกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ
แคมปั ส ถูกจาหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพัน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี หรื อไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้ง
ทรั สต์ หนังสื อชี้ ชวน และ/หรื อ มติ ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ในกรณี ที่มีการทาผิดข้อกาหนด หรื อหน้าที่ตามที่ระบุไว้ใน
หนังสื อชี้ชวน หรื อสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าที่ดาเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (โปรดพิจารณาข้อมูล
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เพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทรัสต์และทรัสตี ในส่วนที่ 6) นอกจากนี้ ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั จะสามารถดาเนินการทางกฎหมายต่อผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั ได้ หากผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่ปฏิบตั ิตามคารับรองที่ให้ไว้ตามหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้
4.6.3.

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ และการเสนอขายครั้งนี้
4.6.3.1. ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะยกเลิกการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิ ริฮับ หากเสนอขายโทเคนดิจิทัล
เพื่อการลงทุนสิริฮับ ไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด

ความสาเร็ จของการระดมทุนอยูก่ บั เงื่อนไขหลายประการ โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะยกเลิกการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้
1)
2)

เงิ น ที่ ไ ด้รั บ จากการระดมทุ น โดยการออกและเสนอขายโทเคนดิ จิทัล เพื่ อ การลงทุ น สิ ริฮับ
ไม่ครบตามมูลค่า 2,400,000,000 บาท
เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั แก่นิติบุคคลร่ วมลงทุน
กิจการเงินร่ วมลงทุน ผูล้ งทุนสถาบัน และผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษจองซื้ อน้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
มูลค่าเสนอขายรวมทั้งหมด ซึ่งขัดกับข้อกาหนดตามประกาศ กจ. 15/2561

ในกรณี ที่มีการยกเลิกการเสนอขาย ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะคืนเงินค่าจองซื้อโทเคน
ดิจิทลั ให้แก่ผจู ้ องซื้ อโทเคนดิจิทลั ทุกรายโดยไม่มีดอกเบี้ย และจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูจ้ องซื้ อภายใน 7 วันนับแต่
วันสิ้นสุ ดระยะเวลาการเสนอขาย
4.6.3.2. โทเคนดิจิทัลเพื่ อการลงทุนสิ ริฮับ คื อผลิตภัณฑ์ การลงทุนชนิดหนึ่ง ดังนั้น ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจึงไม่
สามารถมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดาเนินกิจการของผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้
กรรมการของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เป็ นผูก้ าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรผลตอบแทนและการ
บริ หารสัญญาเช่า รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่สาคัญ และจะทบทวนหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสม
กับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ดี ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั จะไม่สามารถมีส่วนในการกาหนดนโยบายดังกล่าวได้ ซึ่งถือ
เป็ นความเสี่ ยงด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจเกิดขึ้น
4.6.3.3. ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการจดทะเบียนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิ ริฮับ เป็ นสิ นทรั พย์ ดิจิทัลจดทะเบียน
ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ผูอ้ อกโทเคนดิ จิ ทัล จะดาเนิ นการขอจดทะเบี ย นโทเคนดิ จิทัล เพื่อ การลงทุ นสิ ริ ฮับ ในศู น ย์ซ้ื อ ขาย
สิ นทรัพย์ดิจิทลั โดยในปัจจุบนั มีศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั 1 แห่ง ที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณานาโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน
สิ ริฮบั เข้าจดทะเบียนซื้ อขายในศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ดังกล่าว อันได้แก่ ERX ซึ่ งเป็ นศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทัล
ที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั จากกระทรวงการคลัง และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลโดย
ก.ล.ต ทั้งนี้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะดาเนินการขอจดทะเบียนให้แล้วเสร็ จภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายโทเคน
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ดิจิทลั เมื่อศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั รับจดทะเบียนแล้ว โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั จะเริ่ มทาการซื้อขายในศูนย์ซ้ื อ
ขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ที่ก่อตั้งกองทรัสต์เสร็ จสิ้น
อย่า งไรก็ ดี ศู น ย์ซ้ื อ ขายสิ นทรั พย์ดิจิทัล อาจก าหนดวันเริ่ ม ซื้ อ ขายเป็ นอย่า งอื่ นหรื อ พิ จารณาไม่รับ
จดทะเบียนโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ได้ ดังนั้น โทเคนดิจิทลั ที่เสนอขายในครั้งนี้จะสามารถซื้ อขายในศูนย์ซ้ื อขาย
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ได้ต่อเมื่อศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั สั่งรับโทเคนดิจิทลั เป็ นสิ นทรัพย์ดิจิทลั จดทะเบียนแล้วเท่านั้น โดย
ผูถ้ ื อโทเคนดิจิทลั ยังสามารถขายโทเคนดิ จิทลั ได้นอกศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั และ/หรื อผูอ้ อกโทเคนดิ จิทลั อาจจะ
ดาเนินการขอจดทะเบียนโทเคนดิจิทลั ในศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั รายอื่น
ทั้งนี้ ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และ ERX ได้พิจารณาคุณสมบัติของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถจดทะเบียนใน ERX ได้ตามนโยบายการคัดเลือก
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ของ ERX
4.6.3.4. ศู นย์ ซื้อขายสิ นทรัพย์ ดิจิทัลสาหรับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิ ริฮับ มีอยู่จากัด และอาจมีสภาพคล่อง
ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลน้ อย
ปั จจุบนั มีศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั 1 แห่ ง ที่อยู่ระหว่างการพิจารณานาโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน
สิ ริฮบั เข้าจดทะเบียนซื้ อขาย ได้แก่ ERX ซึ่ งเป็ นศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์
ซื้อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั จากกระทรวงการคลัง และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลโดย ก.ล.ต.
อย่างไรก็ดี แม้จะมีการจดทะเบียนในศูน ย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั เพื่อรองรับการซื้ อขายโทเคนดิจิทลั นี้
แต่ยงั มีปัจจัยอีกหลายประการที่อาจส่ งผลกระทบทางลบต่อสภาพคล่องหรื อราคาตลาดของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน
สิ ริฮบั ได้ ดังนั้น ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จึงไม่อาจรับรองได้ว่า ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั จะสามารถขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน
สิ ริฮบั ที่ตนถือได้ และไม่อาจรับรองราคาที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั จะได้รับจากการขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ที่ตนถือได้
โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมใน "4.7. การจดทะเบียนในศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั "
ทั้งนี้ มีปัจจัยอีกหลายประการที่อาจส่ งผลกระทบทางลบต่อราคาตลาดของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน
สิ ริฮบั เช่น
-

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริ ง หรื อที่คาดการณ์ไว้ ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และสภาพคล่อง
การเผยแพร่ รายงานการวิจัยเกี่ยวกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั หรื ออุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์กลุ่ม
อาคารสานักงาน
การเปลี่ยนแปลงการประเมินมูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่คล้ายกัน
การคาดการณ์ของสื่ อต่าง ๆ หรื ออุตสาหกรรมการลงทุน ซึ่ งเกี่ยวข้องกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั หรื อ
อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์กลุ่มอาคารสานักงาน
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-

อัตราดอกเบี้ยในตลาดสู งขึ้น ซึ่ งอาจส่ งผลให้ผูล้ งทุนต้องการผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากโทเคน
ดิจิทลั ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ หรื อกฎหมาย
ความผันผวนของราคาและปริ มาณการซื้อขายในศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั โดยทัว่ ไป
สภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป รวมถึงสภาวะปัจจุบนั ของตลาดสิ นเชื่อและตลาดทุน

4.6.3.5. หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้นอาจส่ งผลกระทบทางลบต่ อราคาตลาดของโทเคนดิจิทัลเพื่อการ
ลงทุนสิริฮับ
ปั จจัยหนึ่ งที่ผูล้ งทุนอาจต้องพิจารณาก่อนตัดสิ นใจซื้ อหรื อขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั คือ
ความสามารถของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ในการจ่ายอัตราการจ่ายส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสเปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้น ผูล้ งทุนอาจต้องการอัตราผลตอบแทนจากโทเคนของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เพิ่มขึ้น
หรื ออาจเลือกลงทุนในรู ปแบบอื่นที่จ่ายผลตอบแทนหรื อดอกเบี้ยสู งกว่า ดังนั้น ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและสภาวะ
ตลาดทุนอาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ได้ เช่น หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นโดยที่อตั รา
การจ่ายผลตอบแทนของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วย ราคาตลาดของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั อาจปรับตัว
ลง เนื่ องจากผูล้ งทุนต้องการผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั เพราะอัตราตลาดของตราสารที่มี
ภาระดอกเบี้ยอื่น ๆ เช่น หุ้นกู้ นั้นปรับตัวสู งขึ้น เป็ นต้น
4.6.4.

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ เพื่อรองรับการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ
4.6.4.1. กฎเกณฑ์ ในการกากับดูแลที่มีอยู่ในปัจจุบันที่จะนามาใช้ บังคับกับเทคโนโลยีบล็อกเชน โทเคนดิจิทัล และ
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่ าง ๆ เช่ น โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิ ริฮับ ยังคงอยู่ระหว่ างการพัฒนา
จึงยังคงมีความไม่ แน่ นอนสู งมากในหลาย ๆ ด้ าน ซึ่งระเบียบและนโยบายใหม่ ๆ อาจส่ งผลกระทบทาง
ลบอย่างมีนัยสาคัญต่ อมูลค่าของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ได้

ในปัจจุบนั กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั (รวมถึงโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ) ตลอดจน
เครื อข่ายบล็อกเชนต่าง ๆ (เช่น บล็อกเชนเทโซส ที่จะนามาใช้เพื่อออกโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ) มีแนวโน้มว่าจะมี
การพัฒนาอย่างรวดเร็ ว กฎระเบียบดังกล่าวอาจมี ความแตกต่างและขัดแย้งกันในเขตอานาจตามกฎหมายต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ กฎระเบียบที่มีอยู่ในปั จจุบนั ซึ่ งอาจนามาบังคับใช้น้ นั ยังขาดความชัดเจนในบางด้าน
อีกทั้ง ในอนาคตหน่วยงานกากับดูแลของไทยและต่างประเทศอาจมีการออกกฎหมาย ประกาศ หรื อแนวทางใหม่ ๆ หรื อ
กาหนดมาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติม (รวมถึงการบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่มีอยูใ่ นทางที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ) ซึ่งอาจส่งผล
กระทบรุ นแรงต่อความสามารถในการเข้าถึงตลาดซื้ อขายหรื อศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่มีการซื้ อขายโทเคนดิจิทลั เพื่อ
การลงทุนสิ ริฮับ ตลอดจนโครงสร้ าง สิ ทธิ มูลค่า และความสามารถในการโอนโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน สิ ริฮับ ได้
ขณะเดียวกันหากผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่ตอ้ งอาศัยการตีความ หรื อที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้
อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางลบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงโทษและค่าปรับทางแพ่งด้วย
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4.6.4.2. การพัฒ นาเครื อ ข่ า ยบล็ อ กเชนเพิ่ ม เติ ม และการยอมรั บ ให้ เครื อ ข่ ายบล็ อ กเชนเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
อุตสาหกรรมใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ ว ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ าง ๆ หลายประการซึ่ งยากที่จะ
ประเมินได้
การใช้ประโยชน์และการเติบโตของอุตสาหกรรมบล็อกเชนยังมีความไม่แน่ นอนสู งมาก ปั จจัยที่จะ
ส่ งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่ องและการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตลอดจนเครื อข่ายบล็อกเชน
ต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น
-

-

การที่ทวั่ โลกมีการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบล็อกเชนและการใช้บล็อกเชน หรื อข้อจากัดหรื อกฎระเบียบที่กากับดูแล
การเข้าถึงและการบริ หารเครื อข่ายบล็อกเชน (เช่น บล็อกเชนเทโซส) หรื อระบบอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
รวมถึงเขตอานาจตามกฎหมายนอกประเทศไทย
การรักษาและพัฒนาโพรโทคอลของบล็อกเชนเทโซส
การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ โภค รสนิยม และความชอบของคนทัว่ ไป
สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปและสภาพแวดล้อมด้านการกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ดิจิทลั

การชะลอตัวหรื อการหยุด การพัฒนา การยอมรั บเป็ นการทั่วไป การนามาใช้ หรื อการใช้เครื อข่ า ย
บล็อกเชนที่ชะลอตัว (เช่น บล็อกเชนเทโซส) อาจก่อให้เกิดอุปสรรคหรื อทาให้โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ได้รับการ
ยอมรับและนาไปใช้ล่าช้าลงได้
4.6.4.3. ราคาสิ นทรัพย์ ดิจิทัลในระบบบล็อกเชนอาจส่ งผลกระทบทางลบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อ โทเคนดิจิทัลเพื่อ
การลงทุนสิริฮับ
ที่ผ่านมาราคาสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในระบบบล็อกเชนบางประเภทอาจมีความผันผวนอย่างรุ นแรง ดังนั้น
ราคาตลาดสาหรับโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั จึงอาจมีความผันผวนสู งเช่นกัน นอกจากนี้ มีปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่ งผล
กระทบต่อราคาตลาดของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั เช่น
-

-

ปริ มาณสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในระบบบล็อกเชนทัว่ โลก
ความต้องการสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในระบบบล็อกเชนทัว่ โลก ซึ่ งอาจได้รับอิทธิ พลจากการที่มีผคู ้ า้ ปลีก
และธุ รกิจพาณิ ชย์ยอมรับสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในระบบบล็อกเชน และ/หรื อคริ ปโทเคอร์ เรนซี ในการ
ชาระค่าสิ นค้า และ/หรื อ บริ การเพิ่มขึ้น ความปลอดภัยของศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ความรู ้
ความเข้าใจว่าการใช้และถือสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในระบบบล็อ กเชนมีความปลอดภัย ตลอดจนข้อจากัด
ด้านการกากับดูแลว่าด้วยการใช้งานสิ นทรัพย์ดิจิทลั ดังกล่าว
การที่นกั ลงทุนคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบี้ย
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-

-

-

อัต ราแลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น รวมถึ ง อัต ราแลกเปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ทัล เป็ นสกุ ล เงิ น ทั่ว ไป (fiat
currency)
นโยบายการฝากและถอนสกุลเงินทัว่ ไป (fiat currency) ในตลาดซื้ อขายต่าง ๆ เช่น ศูนย์ซ้ื อขาย
สิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ทัล หรื อตลาดซื้ อ ขายอื่ น ๆ ที่ อ าจมี ก ารซื้ อ ขายโทเคนดิ จิ ทัล เพื่ อ การลงทุ นสิ ริฮับ
ตลอดจนสภาพคล่องของตลาดซื้อขายนั้น ๆ
การให้บริ การหยุดชะงักหรื อความล้มเหลวของตลาดซื้ อขายที่อาจมีการซื้ อขายโทเคนดิจิทลั เพื่อ
การลงทุนสิ ริฮบั
การลงทุนและซื้ อขายของผูล้ งทุนสถาบัน ซึ่ งรวมถึ งกองทุนส่ วนบุคคลและกองทุนรวมที่หาก
กฎเกณฑ์มีการเปิ ดช่องให้สามารถลงทุนได้ อาจเข้าลงทุ นในโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
นโยบายการเงินของรัฐบาลต่าง ๆ ข้อจากัดด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยน การด้อยค่า และการประเมิน
มูลค่าสกุลเงินใหม่
มาตรการด้านการกากับดูแล (ถ้ามี) ที่กระทบต่อการใช้สินทรัพย์ดิจิทลั ในระบบบล็อกเชน เช่น
โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั
การรักษาและพัฒนาโพรโทคอลของบล็อกเชนเทโซส
เหตุ การณ์ หรื อสถานการณ์ ทางการเมื อง เศรษฐกิ จ หรื อการเงิ น ไม่ ว่ าจะในระดับภู มิ ภาคหรื อ
ระดับโลก
ความคาดหวังของผูม้ ีส่วนร่ วมในสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในระบบบล็อกเชนว่า มูลค่าโทเคนดิจิทลั เพื่อการ
ลงทุนสิ ริฮบั หรื อสิ นทรัพย์ดิจิทลั อื่น ๆ ในระบบบล็อกเชนจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้

หากสิ น ทรั พ ย์ดิ จิ ทัล ในระบบบล็อ กเชนรายการใดรายการหนึ่ ง มี ร าคาลดลงอย่ างมี นัย ส าคัญ อาจ
ก่อให้เกิดความผันผวนในอุตสาหกรรมสิ นทรัพย์บล็อกเชนทั้งหมดได้ และอาจกระทบต่อสิ นทรัพย์ดิจิทลั อื่น ๆ ในระบบ
บล็อกเชน รวมถึงโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ด้วย
4.6.4.4. อาจมี ภั ย คุ ก คามความปลอดภัย ไซเบอร์ เช่ น การยั ก ยอก การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (hack) การ
ติดมัลแวร์ หรื อความเสี ยหายอื่น ๆ ต่ อ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิ ริฮับ หรื อเครื อข่ ายบล็อกเชนที่ออก
โทเคน ซึ่งอาจส่ งผลกระทบทางลบต่ อการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ได้
การละเมิดความปลอดภัย มัลแวร์ คอมพิวเตอร์ และการบุกรุ กด้วยการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (hack)
เป็ นปั ญหาที่ พบได้บ่อยนับแต่มีการเปิ ดตัวเครื อข่ายบล็อกเชนเป็ นต้นมา การละเมิ ดความปลอดภัยด้วยการเจาะระบบ
คอมพิวเตอร์หมายถึงความพยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลหรื อระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต หรื อเจตนาให้เกิดการทางานที่ผิดปกติ
หรื อ ความสู ญหายหรื อ เสี ยหายของข้อ มูล ซอฟต์แ วร์ ฮาร์ ด แวร์ หรื อ อุ ปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ อื่น ๆ รวมถึ ง การติ ด ไวรั ส
คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรื อไม่ก็ตาม ซึ่ งอาจเป็ นอันตรายหรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อซอฟต์แวร์ ของโทเคน
ดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั (ซึ่งใช้บล็อกเชนเทโซส) ส่งผลให้สูญเสี ยการทาหน้าที่ มูลค่า การครอบครอง หรื อความเสี ยหาย
อื่น ๆ ต่อผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
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ความเสี ยหายของโครงสร้างพื้นฐานของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั อาจ
ส่งผลกระทบทางลบต่อการลงทุนดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตาม สาหรับโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั นั้น การใช้การติดตามในรู ปแบบ Whitelist จะ
ลดความเสี่ ยงของภัยคุกคามความปลอดภัยไซเบอร์ ได้อย่างมีนัยสาคัญ กล่าวคือจะใช้การติ ดตามในรู ปแบบ Whitelist
สาหรับผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และรายละเอียดเกี่ยวกับการถือโทเคนดิจิทลั โดยจะแสดงข้อมูลอย่างเป็ น
ทางการเกี่ยวกับโครงสร้างการถือครองโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ต่างจากกรณี ของตราสารที่ระบุชื่อผูถ้ ือที่ผเู ้ ป็ น
เจ้าของไม่สามารถไล่เบี้ยได้ในกรณี ที่มีการยักยอก ทั้งนี้ หากมีการเจาะระบบคอมพิวเตอร์หรื อปัญหาอื่นใดที่เกี่ยวกับโทเคน
ดิจิทลั หรื อเครื อข่ายบล็อกเชน ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะมีการใช้การติดตามในรู ปแบบ Whitelist เพื่อ
เรี ยกคืนโทเคนดิจิทลั ให้กบั ผูล้ งทุน
4.6.5.

ความเสี่ยงอื่น ๆ
4.6.5.1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั อาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ หรื อการ
ปรับปรุ งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรื อ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
เช่ นการที่ มาตรฐานการบัญชี ได้รับการปรั บปรุ งเพิ่มเติ มให้ตรงกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ
(International Financial Reporting Standards - IFRS) ทั้งนี้ งบการเงินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั อาจได้รับผลกระทบจากการ
บังคับใช้มาตรฐานการบัญชี ที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุ ง โดยเงื่อนไขและเวลาในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี น้ ี ไม่
สามารถทราบได้และขึ้นอยูก่ บั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าการเปลี่ยนแปลง
นี้จะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการจัดทางบการเงิน หรื อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
4.6.5.2. ความเสี่ยงจากการพิจารณาด้ านภาษีมูลค่าเพิม่ ที่เกี่ยวข้ องของกรมสรรพากร
แม้จะยังไม่มีความชัดเจนภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ดา้ นภาษีอากรว่า การออกและเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั เพื่อการระดมทุนในครั้งนี้จะอยูใ่ นบังคับต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อไม่ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จึงมีความประสงค์ที่
จะรับผิดชอบภาระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนเฉพาะส่ วนที่เกิดขึ้นจากการเสนอ
ขายต่อประชาชนครั้งแรกไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนแก่ผลู ้ งทุน และผูอ้ อกโทเคนจะดาเนินการเพื่อหา
ข้อยุติเกี่ยวกับประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยสิ ทธิ ในการได้รับส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสและรายได้ส่วนสุ ดท้ายจาก
การจาหน่ายทรัพย์สินโครงการของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั จะไม่ได้รับผลกระทบจากภาระภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว
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4.6.5.3. ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายทางภาษี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การลงทุ น ในโทเคนดิ จิ ทั ล และ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง
หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบด้านภาษีหรื อด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลให้ผถู ้ ือโทเคน
ดิจิทลั อาจมีภาระภาษีเพิ่มเติมจากการลงทุน หรื อการซื้ อขายโทเคนดิจิทลั หรื ออาจจะต้องเสี ยภาษีในอัตราที่สูงขึ้น หรื อ
ในกรณี ของผูล้ งทุนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยอาจจะต้องเสี ยภาษีหกั ณ ที่จ่ายในอัตราที่แตกต่างไปจากเดิมได้ อีกทั้ง ในอนาคต
ภาระภาษีและค่าธรรมเนี ยมของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั อาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราในปั จจุบนั เช่น ในการขาย โอน หรื อ
รับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคตนั้นอาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับ
โอนกรรมสิ ทธิ์ซ่ ึงผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั อาจต้องรับภาระทั้งหมดหรื อบางส่ วน โดยที่อตั ราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีที่ผอู ้ อก
โทเคนดิจิทลั จะต้องชาระดังกล่าวอาจแตกต่างจากอัตราที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั
4.6.5.4. ความเสี่ยงทางการเมือง
จากการที่ ส ถานการณ์ ท างการเมื อ งในประเทศไทยเคยประสบภาวะขาดเสถี ย รภาพหลายครั้ ง
ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ดังนั้น ในกรณี ที่เกิดปัญหาทางการเมืองอีก
ในอนาคตอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั ได้
4.7.

การจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ประสงค์ที่จะนาโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั เข้าจดทะเบียนในศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์
ดิจิทลั ที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
มีระบบงานที่สามารถรองรับบล็อกเชนเทโซส และ NBIT Token มีระบบงานที่สามารถเผยแพร่ รหัสของ
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั (Investor ID) ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน ในกรณี ที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั
ได้เปิ ดบัญชีไว้กบั ศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
มีระบบงานหรื อวิธีการอื่นใดที่รองรับให้ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั มีช่องทางในการสื่ อสารกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
มีระบบงานหรื อวิธีการอื่นใดที่รองรับฟังก์ชนั การเป็ นตัวแทนการโอนโทเคนดิจิทลั
มีระบบงานที่รองรับการถ่ายโอนข้อมูลธุ รกรรม (transaction trail) ไปยังระบบบล็อกเชนและผูอ้ อกโทเคน
ดิจิทลั
ปัจจุบนั มีศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั 1 แห่ง ที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณานาโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั เข้าจด
ทะเบี ยนซื้ อขาย ได้แก่ ERX ซึ่ งเป็ นศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรั พย์ดิจิทัลที่ ได้รับใบอนุ ญาตการประกอบธุ รกิ จเป็ นศูนย์ซ้ื อขาย
สิ นทรัพย์ดิจิทลั จากกระทรวงการคลัง และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลโดย ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มีฐานภาษีอยู่
ในบังคับต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มมีภาระภาษีที่ตอ้ งเสี ยเพิ่มเติมจากการซื้อขายโทเคนดิจิทลั บนศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
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4.8.

เงื่อนไขในการซื้อขาย และการโอนเปลี่ยนมือโทเคนดิจิทัลสิริ ฮับ ในตลาดรอง

เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแล ติดตาม และคุม้ ครองผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั กาหนดให้ผถู ้ ือโทเคน
ดิจิทลั ซื้อ ขาย และโอนเปลี่ยนมือโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ในตลาดรองผ่านศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่อยู่ภายใต้
การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น ซึ่งศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ประสงค์จะนาโทเคนดิจิทลั
เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั เข้าไปจดทะเบียนซื้ อขายนั้น ได้แก่ ERX โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ยังไม่อนุ ญาตให้มีการโอนโทเคน
ดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ไปยังกระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์ที่มิได้เปิ ดไว้กบั ERX ได้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มีกระเป๋ า
อิเล็กทรอนิกส์ที่เปิ ดไว้กบั ERX ประสงค์จะโอนโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ระหว่างผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ด้วยกัน ผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั ต้องดาเนินการซื้อขายบนระบบของ ERX เท่านั้น
อย่างไรก็ดี ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั อาจพิจารณาให้มีการซื้ อ ขาย และโอนเปลี่ยนมือโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั
ในลักษณะอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตได้
4.9.

ข้ อมูลเพิม่ เติม

4.9.1.

เอกสารแนบที่เกี่ยวข้ อง
เอกสารแนบของหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ ประกอบด้วย
เอกสารแนบ 1 สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญา RSTA
เอกสารแนบ 2 สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาเช่าแสนสิ ริ("สัญญาเช่า") และสรุ ปสาระสาคัญของสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาเช่าแสนสิ ริ (“สัญญาแก้ไขสัญญาเช่า”)
เอกสารแนบ 3 สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาซื้อขายหุ้น
เอกสารแนบ 4 ร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์
เอกสารแนบ 5 การประเมินราคาสิ่ งปลูกสร้าง
เอกสารแนบ 6 หลักเกณฑ์ในการขอมติผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั
เอกสารแนบ 7 รายงานการตรวจสอบสัญญาอัจฉริ ยะ
เอกสารแนบ 8 งบการเงินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เอกสารแนบ 9 คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการของแสนสิ ริ ในฐานะผูเ้ ช่า
เอกสารแนบ 10 แนวโน้มธุรกิจที่อยู่อาศัยในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลปี 2564-2566 ซึ่ งเป็ นธุรกิจหลักของ
กลุ่มแสนสิ ริในปัจจุบนั
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