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5. การเสนอขายและการจองซ้ือ 

5.1. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 

5.1.1. ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือของโทเคนดิจิทัล (ภาษาไทย) โทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั 
ช่ือของโทเคนดิจิทัล (ภาษาอังกฤษ) SiriHub Investment Token 
ช่ือกลุ่มของโทเคนดิจิทัล โทเคนดิจิทลัสิริฮบั A / โทเคนดิจิทลัสิริฮบั B 
ช่ือย่อของโทเคนดิจิทัล SiriHubA / SiriHubB 
ประเภทของโทเคนดิจิทัล โทเคนดิจิทลัเพ่ือการลงทุนตามกฎเกณฑข์อง ก.ล.ต. ท่ีใชบ้งัคบั ณ วนัท่ีของหนงัสือช้ีชวนน้ี 
ผู้ออกโทเคนดิจิทัล บริษทั เอสพีวี 77 จ ากดั  
ผู้ให้บริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทัล 

บริษทั เอก็ซ์สปริง ดิจิทลั จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั เอสอี ดิจิทลั จ ากดั) 

ศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษทั อีอาร์เอก็ซ์ จ ากดั  
(อยูร่ะหว่างการพิจารณาน าโทเคนดิจิทลัเพ่ือการลงทนุสิริฮบัเขา้จดทะเบียนซ้ือขาย) 

ที่ปรึกษาทางกฎหมายของ 
ผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั (ส านกังานกรุงเทพฯ) 

ทรัสตี บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
ผู้สอบบัญชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
ผู้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอจี (PricewaterhouseCoopers AG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
การครบก าหนดอายุโครงการ /  
อายุของโครงการ 

4 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีกองทรัสตก่์อตั้งขึ้น เวน้แต่มีการต่ออายโุครงการ 

กฎหมายท่ีใช้บังคับ กฎหมายไทย 

5.1.2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 

ลักษณะและรูปแบบ
ของการเสนอขาย 

ระดมทุนดว้ยการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนต่อประชาชน ผ่านผูใ้ห้บริการระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั (ICO Portal) ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  

มูลค่าและจ านวน 
โทเคนดิจิทัลที่เสนอ
ขาย 

มูลค่าการเสนอขาย 2,400,000,000 บาท จ านวน 240,000,000 โทเคนโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
(1) โทเคนดิจิทลัสิริฮบั A มูลค่าเสนอขาย 1,600,000,000 บาท จ านวน 160,000,000 โทเคน 
(2) โทเคนดิจิทลัสิริฮบั B มูลค่าเสนอขาย 800,000,000 บาท จ านวน 80,000,000 โทเคน 
โดยผูล้งทุนสามารถจองซ้ือโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือทั้ง 2 กลุ่มได ้

เง่ือนไขการเสนอ
ขาย 

(1) ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะยกเลิกการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั หากมูลค่าท่ี
ไดจ้ากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัสิริฮบั A น้อยกว่า 1,600,000,000 บาท หรือ การออก
และเสนอขายโทเคนดิจิทลัสิริฮบั B นอ้ยกว่า 800,000,000 บาท หรือมีสัดส่วนนกัลงทุนไม่เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด (All or Nothing) 
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(2) มูลค่าของโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบัท่ีเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนรายยอ่ยจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 
70 ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด หรือไม่เกิน 1,680,000,000 บาท 

วัตถุประสงค์ 
ในการใช้เงิน 

(1) การลงทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นโครงการจ านวน 2,186,000,000 บาท 
(ก) ลงทุนในสัญญา RSTA เพื่อให้ผู ้ออกโทเคนดิจิทัลได้มาซ่ึงกระแสรายรับจากกลุ่มอาคาร

ส านกังาน สิริ แคมปัส (ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ค่าเช่าและรายไดจ้ากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น
โครงการ) จาก สิริพฒัน์ โฟร์ ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในกลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส   

(ข) ลงทุนในหุ้นร้อยละ 100 ของสิริพฒัน์ โฟร์ ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในกลุ่มอาคารส านกังาน สิริ 
แคมปัส และโอนเขา้มาเป็นทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 

(2) การช าระต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล ช าระคืน
เจา้หน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระดมทุนคร้ังน้ี และเป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจ านวน 214,000,000 บาท 

สิทธิและสถานะ
ของผู้ถือโทเคน
ดิจิทัล 

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B 
จะมีสิทธิไดรั้บ 
(1) ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในอัตราส่วน

แบ่งรายไดต้่อเงินลงทุนในโทเคนดิจิทลัสิริ
ฮบั A ไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี  

(2) ส่วนแบ่งรายได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สิน
โครงการ โดยจะได้รับรายได้ส่วนสุดท้าย
จ านวนสูงสุดไม่เกิน 1,600,000,000 บาทแรก
ก่อนผูถื้อโทเคนดิจิทลัสิริฮบั B 

(3) มีสิทธิในการลงมติอนุมัติให้มีการจ าหน่าย
ทรัพย์สินโครงการหากรายได้ส่วนสุดท้าย 
ท่ีได้รับจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ
ต ่ากว่า 1,600,000,000 บาท 

จะมีสิทธิไดรั้บ 
(1) ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในอัตราส่วน

แบ่งรายไดต้่อเงินลงทุนในโทเคนดิจิทลัสิริ
ฮบั B ไม่เกินร้อยละ 8.0 ต่อปี  

(2) ส่วนแบ่งรายได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สิน
โครงการโดยจะได้รับรายได้ส่วนสุดท้าย
เฉพาะส่วนท่ีเกิน 1,600,000,000 บาทเป็นตน้
ไป 

(3) ไม่มีสิทธิในการลงมติอนุมติัให้มีการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นโครงการหากรายได้ส่วนสุดท้าย 
ท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ
ต ่ากว่า 1,600,000,000 บาท 

เกณฑ์ในการ
ค านวณอัตราส่วน
แบ่งรายได้ต่อมูลค่า
การเสนอขายโทเคน
ดิจิทัลสิริฮับ 
(“อัตราส่วนแบ่ง
รายได้”) 
 

อตัราส่วนแบ่งรายไดจ้ะค านวณจากส่วนแบ่งรายไดร้ายไตรมาสท่ีผูถื้อโทเคนดิจิทลัแต่ละกลุ่มจะไดรั้บ
ในแต่ละปี ซ่ึงจดัสรรจากกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA ในอตัราส่วนระหว่างโทเคนดิจิทลัสิริ
ฮบั A ต่อโทเคนดิจิทลัสิริฮบั B เท่ากบัร้อยละ 52.94 : 47.06 ของกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA 
เทียบกบัมูลค่าการลงทุนตามราคาเสนอขายท่ี 10 บาทต่อหน่ึงโทเคน  

ทั้งน้ี อตัราส่วนแบ่งรายได้ท่ีค  านวณได ้มิใช่เป็นการรับประกนัส่วนแบ่งรายไดร้ายไตรมาสแก่ผูถื้อ 
โทเคนดิจิทลั และเป็นอตัราส่วนก่อนหักภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ซ่ึงในกรณีท่ีผูถื้อโทเคนดิจิทลัเป็น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 จากเงิน
ไดพ้ึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ซ) เงินส่วนแบ่งของก าไร หรือผลประโยชน์อื่นใด
ในลกัษณะเดียวกนัท่ีไดจ้ากการถือ หรือครอบครองโทเคนดิจิทลั โปรดพิจารณารายละเอียดเร่ืองภาษี
อากรเพ่ิมเติมในขอ้ 1.16.3. 
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เง่ือนไขการจ่าย 
ส่วนแบ่งรายได้ 
รายไตรมาสตาม 
ปีปฏิทิน 

เน่ืองจากรอบไตรมาสท่ีใชใ้นการค านวณส่วนแบ่งรายไดร้ายไตรมาสจะเป็นรอบไตรมาสตามปีปฏิทิน 
คือ 1) รอบมกราคมถึงมีนาคม 2) รอบเมษายนถึงมิถุนายน 3) รอบกรกฎาคมถึงกนัยายน และ 4) รอบ
ตุลาคมถึงธนัวาคม ของทุกปี ในกรณีท่ีรอบการจ่ายส่วนแบ่งรายไดส้ าหรับรอบแรก และรอบก่อนครบ
ก าหนดอายุโครงการโทเคนดิจิทลันอ้ยกว่า 3 เดือน ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะจดัสรรส่วนแบ่งรายไตรมาส
ในรอบการจ่ายดงักล่าว และด าเนินการดงัน้ี 
(1) รอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสรอบแรก 

ส่วนแบ่งรายไดร้ายไตรมาสรอบแรกท่ีเกิดขึ้นจะถูกสะสมและจดัสรรให้แก่ ผูถื้อโทเคนดิจิทลัท่ี
ยงัคงถือโทเคนดิจิทลัอยู ่ณ เวลา 23.59 น. ของวนัสุดทา้ยของไตรมาสถดัไป  

(2) รอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสรอบสุดท้ายก่อนครบก าหนดอายุโครงการ 
ส่วนแบ่งรายไดร้ายไตรมาสรอบสุดทา้ยก่อนครบก าหนดอายุโครงการท่ีเกิดขึ้นจะน าไปรวมกบั
ส่วนแบ่งรายไดจ้ากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการและจดัสรรให้แก่ ผูถื้อโทเคนดิจิทลัท่ียงัคงถือ
โทเคนดิจิทลัอยู ่ณ เวลา 23.59 น. ของวนัท่ีครบก าหนดอายโุครงการ 

ราคาที่เสนอขาย 10 บาทต่อหน่ึงโทเคน 
มูลค่าการจองซ้ือ 
ขั้นต ่าต่อคร้ัง 

10 บาท  

สกุลเงินท่ีใช้ได้ สกุลเงินบาท  
นักลงทุนท่ีจะ
สามารถลงทุนได้ 

ผูล้งทุนทุกประเภทสามารถลงทุนได ้ทั้งน้ี ผูล้งทุนรายยอ่ยท่ีมิใช่นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมทนุ 
ผูล้งทุนสถาบนั และผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ สามารถลงทุนไดร้ายละไม่เกิน 300,000 บาท 
โปรดพิจารณาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับนักลงทุนท่ีจะสามารถลงทุนได้  
ในขอ้ 5.2.2.  

การจัดสรร จัดสรรโทเคนดิจิทัลแต่ละกลุ่มให้แก่ผูล้งทุนตามล าดับการช าระเงินของผูล้งทุนแต่ละราย โดย 
ผูล้งทุนท่ีช าระเงินก่อนจะได้รับจัดสรรก่อน (First come first served) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระยะเวลาในการ
เสนอขาย 

ตั้ ง แต่ วัน ท่ี  21 กันย ายน  2564 เ วลา  00.01 น .  จน ถึ งวัน ท่ี  4 ตุ ล าคม  2564 เ วลา  15.30 น .  
ทั้งน้ี รายละเอียดให้เป็นไปตามขอ้ 5.2.1. 

5.2. การจองและการจัดสรร 

5.2.1. สรุปข้อมูลการจองซ้ือโทเคนดิจิทัล 

ประเภทนักลงทุน มูลค่าการจองซ้ือ วิธีการจองซ้ือ การช าระเงิน 
ผูล้งทุนรายยอ่ยท่ี
เป็นบุคคลธรรมดา 
สัญชาติไทย 

ขั้นต ่า: 10 บาท  
ขั้นสูง: 300,000 
บาท 

จองซ้ือไดท่ี้ Mobile Application 
“XSpring” ตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 
2564 เวลา 00.01 น. ถึงวนัท่ี  
4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. 
 

ช าระเงินไดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 
เวลา 00.01 น. ถึงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 
เวลา 15.30 น. 
ช่องทางการช าระเงิน 
 ช าระเงินผา่น QR Code 
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ประเภทนักลงทุน มูลค่าการจองซ้ือ วิธีการจองซ้ือ การช าระเงิน 
ผูล้งทุนรายยอ่ยท่ี
เป็นนิติบคุคลตาม
กฎหมายไทยหรือ
กฎหมาย
ต่างประเทศ หรือ
บุคคลธรรมดา 
ต่างชาติ ยกเวน้
สัญชาติอเมริกนั 

ขั้นต ่า: 10 บาท  
ขั้นสูง: 300,000 บาท 

จองซ้ือไดท่ี้ ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั หรือผูช่้วยในการจดั
จ าหน่ายโทเคนดิจิทลัของผูใ้หบ้ริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายจากบคุคลดงักล่าว 
ตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี  
4 ตุลาคม 2564 ตามวนัและเวลาท าการ 
9.00 น. – 15.30 น. 

ช าระเงินไดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 
ถึงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 ตามเวลาท าการ
ของธนาคาร 
ช่องทางการช าระเงิน 
1. ช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment โดย
ช าระเป็น 

 เงินสด / เงินโอน 
 เช็ค/แคชเชียร์เชค็/ดราฟท ์

2. ช าระเงินโดยการโอนเงินผา่นระบบ
บาทเนต (BAHTNET) 

ผูล้งทุนรายใหญ่
พิเศษท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดา 

ขั้นต ่า: 10 บาท 
ขั้นสูง: ไม่จ ากดั 

จองซ้ือไดท่ี้  
1) Mobile Application “XSpring” 

ตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 
เวลา 00.01 น. ถึงวนัท่ี 4 ตุลาคม 
2564 เวลา 15.30 น. 

2) ผา่นผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลั หรือผูช่้วยในการ 
จดัจ าหน่ายโทเคนดิจิทลัของ 
ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลั หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายจากบคุคลดงักล่าว  
ตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 ถึง
วนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 ตามวนัและ
เวลาท าการ 9.00 น. – 15.30 น. 

  

ช่องทางการช าระเงิน 
1. ช าระเงินผา่น QR Code ส าหรับกรณี
ยอดจองซ้ือไม่เกิน 2,000,000 บาท  
ช าระไดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2564  
เวลา 00.01 น. ถึงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 
เวลา 15.30 น 

2. ช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment โดย
ช าระเป็น 
 เงินสด / เงินโอน 
 เช็ค/แคชเชียร์เชค็/ดราฟท ์

ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 ถึง
วนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 ตามเวลาท าการ
ของธนาคาร 

3. ช าระเงินโดยการโอนเงินผา่นระบบ
บาทเนต (BAHTNET) ไดต้ั้งแต่วนัท่ี  
21 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 
ตามเวลาท าการของธนาคาร 

ผูล้งทุนรายใหญ่
พิเศษท่ีเป็นนิติ
บุคคล นิติบคุคล
ร่วมลงทุน กิจการ
เงินร่วมลงทนุ 
และผูล้งทนุ
สถาบนั  

ขั้นต ่า: 10 บาท 
ขั้นสูง: ไม่จ ากดั 
 

จองซ้ือไดท่ี้ ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั หรือผูช่้วยในการ 
จดัจ าหน่ายโทเคนดิจิทลัของ 
ผูใ้หบ้ริการ ระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจาก
บุคคลดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 
2564 ถึงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 ตามวนั
และเวลาท าการ 9.00 น. – 15.30 น. 

ช าระเงินไดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 
ถึงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 ตามเวลาท าการ
ของธนาคาร 
ช่องทางการช าระเงิน 
1. ช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment โดย
ช าระเป็น 

 เงินสด / เงินโอน 
 เช็ค/แคชเชียร์เชค็/ดราฟท ์
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ประเภทนักลงทุน มูลค่าการจองซ้ือ วิธีการจองซ้ือ การช าระเงิน 
2. ช าระเงินโดยการโอนเงินผา่นระบบ
บาทเนต (BAHTNET) 

5.2.2. วิธีการเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

การเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบัน้ี เป็นการเสนอขายผ่านผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั

ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี โดยในกรณีมีการยกเลิกการเสนอขาย ตามท่ีระบุไวใ้นส่วนท่ี 4 ขอ้ 4.6.3.1. ผูใ้ห้บริการ

ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะด าเนินการส่งมอบเงินค่าจองซ้ือโทเคนดิจิทลัคืนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5.2.8.  

ส าหรับการเสนอขายคร้ังน้ี ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัอาจว่าจา้งบุคคลภายนอก (โดยมีค่าธรรมเนียม) มาช่วยเหลือใน

ดา้นการท าการตลาดกบัผูล้งทุนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายบางส่วน  โดยท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่สามารถรับประกนัไดว่้าโทเคน

ดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบัท่ีเสนอขายในหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีจะขายได ้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

โทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบัจะเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อยและผูล้งทุนรายย่อยในจ านวนตามท่ี

ประกาศ กจ. 15/2561 ก าหนด ทั้งน้ีจะเสนอขายโทเคนดิจิทลัทั้ง 2 กลุ่ม ให้แก่นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน  

ผูล้งทุนสถาบัน และผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษโดยไม่จ ากัดจ านวนเงินลงทุนสูงสุด และจะเสนอขาย ให้แก่ผูล้งทุนรายย่อย

นอกเหนือจากกลุ่มผูล้งทุนขา้งตน้ ลงทุนไดไ้ม่เกินรายละ 300,000 บาท และมูลค่ารวมของโทเคนดิจิทลัสิริฮบัทั้งสองกลุ่ม 

ท่ีเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนรายยอ่ยจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าเสนอขายทั้งหมด หรือไม่เกิน 1,680,000,000 บาท 

ในการพิจารณาประเภทของผูล้งทุนให้ยึดตามนิยามท่ีก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

"นิติบุคคลร่วมลงทุน" (Venture Capital) หมายความว่า นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย

ต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจการร่วมลงทุนในวิสาหกิจเร่ิมตน้ (startup) และจ ากดัลกัษณะของผูล้งทุน

ไวเ้ฉพาะผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย 

"กิจการเงินร่วมลงทุน" (Private Equity) หมายความว่า กิจการท่ีจัดตั้ งขึ้ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย

ต่างประเทศ และมีลกัษณะท่ีครบถว้นดงัต่อไปน้ี 

1) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั้งแต่สอง (2) รายขึ้นไป โดยจ ากดัลกัษณะของผูล้งทุนไว้

เฉพาะผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย 

2) มีการมอบหมายให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทุนและทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากเงินทุน 

3) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าท าสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงิน  

ท่ีก่อให้เกิดสิทธิในการไดม้าซ่ึงหุ้นของกิจการนั้นในภายหลงั โดยมีส่วนในการก ากบัดูแลแผนธุรกิจ การ

ด าเนินงานหรือการปรับปรุงการด าเนินงาน หรือการด าเนินการอื่นใดในลกัษณะท่ีสะทอ้นถึงการมีบทบาท

ต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว 
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"ผู้ลงทุนสถาบัน" (Institutional Investor) ไดแ้ก่ผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี 
1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2) ธนาคารพาณิชย ์

3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

4) บริษทัเงินทุน 

5) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

6) บริษทัหลกัทรัพย ์

7) บริษทัประกนัวินาศภยั 

8) บริษทัประกนัชีวิต 

9) กองทุนรวม 

10) กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยรั์บจดัการเงินทุนของผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือ        

ผูล้งทุนตาม 1) ถึง 9) หรือ 11) ถึง 24) 

11) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

12) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

13) กองทุนประกนัสังคม 

14) กองทุนการออมแห่งชาติ 

15) กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

16) ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

17) สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ 

18) สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 

19) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

20) นิติบุคคลประเภทบรรษทั 

21) นิติบุคคลซ่ึงมีผูล้งทุนตาม 1) ถึง 20) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

22) ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูล้งทุนตาม 1) ถึง 21)  

23) ผูจ้ดัการกองทุน หรือผูจ้ดัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า

ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

24) ผูล้งทุนอื่นใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด1 

"ผู้ลงทุนรายใหญ่พเิศษ" ไดแ้ก่ผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี 
1) นิติบุคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

ก) มีส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 200 ลา้นบาทขึ้นไป 

 

1 ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี กจ. 4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษและผูล้งทุน  
รายใหญ่ ลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) 



 

ส่วนท่ี 5 หนา้ท่ี 7 

ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้นไป หรือในกรณีท่ี 

นับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 80 ลา้นบาทขึ้นไป ทั้งน้ี ให้พิจารณาตาม 

งบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

2) บุคคลธรรมดาซ่ึงนบัรวมกบัคู่สมรสแลว้มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

ค) มีสินทรัพยสุ์ทธิตั้งแต่ 70 ลา้นบาทขึ้นไป ทั้งน้ี สินทรัพยด์งักล่าวไม่นบัรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งใช้

เป็นท่ีพกัอาศยัประจ าของบุคคลนั้น 

ง) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีท่ีไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้วมีรายได้ต่อปีตั้งแต่  

7 ลา้นบาทขึ้นไป 

จ) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ลา้นบาทขึ้นไป หรือในกรณีท่ี 

นบัรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้นไป 

5.2.3. วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน 

ผูล้งทุนท่ีประสงค์จะจองซ้ือโทเคนดิจิทลัสามารถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือโทเคนดิจิทัลได ้

ท่ีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรือผูช่้วยในการจดัจ าหน่ายโทเคนดิจิทลัของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทลั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากบุคคลดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 ในเวลาท าการของ

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสือช้ีชวนซ่ึงมีขอ้มูลไม่แตกต่าง

จากหนงัสือช้ีชวนท่ียื่นต่อ ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและโทเคนดิจิทลัท่ีเสนอขายคร้ังน้ีได ้

ก่อนท าการจองซ้ือโทเคนดิจิทลัจากเวบ็ไซตข์อง ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 

5.2.4. วิธีการจองซ้ือโทเคนดิจิทัล 

ผูจ้องซ้ือจะตอ้งจองซ้ือโทเคนดิจิทลัผ่านผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรือผูช่้วยในการจดัจ าหน่าย 

โทเคนดิจิทลัของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากบุคคลดงักล่าว  โดยจองซ้ือโทเคน

ดิจิทัลจ านวนรวมขั้นต ่า 1 โทเคน ซ่ึงผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือโทเคนดิจิทลัไดต้ามวิธีการท่ีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย 

โทเคนดิจิทลัก าหนด ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ต่อผูจ้องซ้ือโดยรวม และเพ่ือให้การจองซ้ือประสบผลส าเร็จ ผูใ้ห้บริการระบบ

เสนอขายโทเคนดิจิทลัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ข เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและวิธีการในการจองซ้ือได ้

ทั้งน้ี ผูจ้องซ้ือท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือโทเคนดิจิทลั จะตอ้งเปิดบญัชีและปฏิบติัตามกระบวนการตรวจสอบความมีตวัตนของ

ลูกคา้ (KYC/CDD) และการตรวจสอบตามกฎหมาย AML/CFT ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมและรับรอง

คุณสมบัติของผูล้งทุน ตามท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทัลและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลก าหนด ในการด าเนิน

กระบวนการเหล่าน้ี ผูล้งทุนจะตอ้งผ่านการยืนยนัประเภทของผูล้งทุน พร้อมส่งมอบเอกสารหลกัฐานยืนยนัประเภทของผู ้

ลงทุนตามประกาศ กจ. 15/2561 และผ่านการทดสอบความรู้เก่ียวกับการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทัล (Knowledge Test) 

นอกจากน้ี ผูจ้องซ้ือจะตอ้งยืนยนัการท าธุรกรรมว่าไดศึ้กษาและเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลัในหนงัสือ 

ช้ีชวนหรือสรุปขอ้มูลส าคญัของการเสนอขาย (Fact Sheet) ยอมรับความเส่ียงในการลงทุนและยินยอมผูกพนัตามหนงัสือ 

ช้ีชวน โดยผูจ้องซ้ือตอ้งกรอกขอ้มูลส่วนตวัและขอ้มูลการจองซ้ือให้ครบถว้น และยืนยนัการลงทุนดว้ยตนเอง  

http://www.sec.or.th/
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5.2.5. เอกสารประกอบในการจองซ้ือโทเคนดิจิทัล 

ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นผูล้งทุนรายย่อย หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ท่ีเปิดบญัชีและผ่านกระบวนการตรวจสอบความ 

มีตวัตนของลูกคา้ (KYC/CDD) ตลอดจนผา่นการยืนยนัการจดัประเภทของผูล้งทุน ตามท่ีผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทลัก าหนด สามารถจองซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์ โดยไม่ตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือเพ่ิมเติม  

ในการจองซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์ ผูจ้องซ้ือจะตอ้งด าเนินการจองซ้ือด้วยตนเองและไม่เปิดเผยช่ือผูใ้ช้ (User 

Name) และรหสัผา่น (Password) ให้แก่ผูใ้ดเพ่ือด าเนินการจองซ้ือแทนผูจ้องซ้ือ และผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั

หรือผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่มีหนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งส าหรับการจองซ้ือผา่นระบบออนไลน์ของผูจ้องซ้ือดงักล่าว 

ส าหรับผูจ้องซ้ือท่ีเป็นผูล้งทุนรายย่อยซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาต่างชาติ ยกเวน้สัญชาติอเมริกนั หรือผูจ้องซ้ือท่ีเป็น 

ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีไม่ไดจ้องซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์ ผูจ้องซ้ือตอ้งผ่านการเปิดบญัชีและผ่าน

กระบวนการตรวจสอบความมีตวัตนของลูกคา้ (KYC/CDD) ตลอดจนผ่านการยืนยนัการจดัประเภทของผูล้งทุน ตามท่ี 

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัก าหนด โดยแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือ ดงัน้ี  

1) ใบจองซ้ือโทเคนดิจิทลัท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้น และลงลายมือช่ือโดยผูจ้องซ้ือ 

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอาย ุท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูจ้องซ้ือ 

3) ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวชาวต่างชาติ  (Alien Registration Card) หรือ 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอาย ุท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูจ้องซ้ือ (กรณีผูล้งทุนราย

ยอ่ยซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาต่างชาติ) 

4) แบบทดสอบ ซ่ึงแสดงผลผ่านการทดสอบความรู้เก่ียวกบัการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั (Knowledge Test)  

(กรณีผูจ้องซ้ือท่ีผ่านกระบวนการเปิดบญัชีกบัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และท าแบบทดสอบ

ซ่ึงผลการทดสอบความรู้เก่ียวกับการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทัล (Knowledge Test) ยงัไม่เกินก าหนดอายุ  

3 เดือน นบัจากวนัท่ีท าแบบทดสอบผา่นล่าสุดไม่ตอ้งแนบเอกสาร) 

5) กรณีท่ีผูจ้องซ้ือยงัไม่ได้ให้ข้อมูลบัญชีธนาคารกับผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือมีการ

เปล่ียนแปลงเก่ียวกับรายละเอียดบัญชีธนาคาร ต้องแนบส าเนาภาพถ่ายหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร ประเภทบญัชีออมทรัพย ์โดยช่ือบญัชีธนาคารจะตอ้งเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือผูจ้องซ้ือโทเคนดิจิทลั 

และลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

6) เอกสารอื่น ๆ เพ่ิมเติม ตามท่ีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเห็นสมควร 

ส าหรับผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคล นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน และผูล้งทุนสถาบนั ท่ีไม่ไดจ้องซ้ือ

ผา่นช่องทางออนไลน์ ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือผา่นการเปิดบญัชี และกระบวนการตรวจสอบความมีตวัตนของลูกคา้ (KYC/CDD) 

ตลอดจนผ่านการยืนยนัการจดัประเภทของผูล้งทุนตามท่ีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัก าหนด  รวมถึงไดใ้ห้

ขอ้มูลบญัชีธนาคารครบถว้นแลว้ผูจ้องซ้ือตอ้งกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซ้ือโทเคนดิจิทลั เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานใน

การจองซ้ือโทเคนดิจิทลั พร้อมลงลายมือช่ือผูมี้อ  านาจลงนามนิติบุคคล และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) ให้แก่ 

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั พร้อมแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือดงัต่อไปน้ี 
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1) ใบจองซ้ือโทเคนดิจิทลัท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้น และลงลายมือช่ือโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคล

และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

2) แบบทดสอบ ซ่ึงแสดงผลผ่านการทดสอบความรู้เก่ียวกบัการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั (Knowledge Test)  

(กรณีผูจ้องซ้ือท่ีผ่านกระบวนการเปิดบญัชีกบัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และท าแบบทดสอบ

ซ่ึงผลการทดสอบความรู้เก่ียวกับการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทัล (Knowledge Test) ยงัไม่เกินก าหนดอายุ  

3 เดือน นบัจากวนัท่ีท าแบบทดสอบผา่นล่าสุดไม่ตอ้งแนบเอกสาร) 

3) เอกสารอื่น ๆ เพ่ิมเติม ตามท่ีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเห็นสมควร 

ทั้งน้ี ผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ท่ีไม่ไดจ้องซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์ กรณีท่ีผูจ้องซ้ือ

ผ่านการเปิดบญัชี และกระบวนการตรวจสอบความมีตวัตนของลูกคา้ (KYC/CDD) ตลอดจนผา่นการยืนยนัการจดัประเภท

ของผูล้งทุนตามท่ีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัก าหนดแลว้ แต่เอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคลไม่เป็นปัจจุบนั 

หรือมีการเปล่ียนแปลงผูมี้อ านาจลงนาม หรือมีการเปล่ียนแปลงผูรั้บมอบอ านาจของนิติบุคคล จะตอ้งกรอกรายละเอียดใน

เอกสารใบจองซ้ือโทเคนดิจิทัลเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการจองซ้ือโทเคนดิจิทัลพร้อมลงลายมือช่ือผูมี้อ านาจลงนาม 

นิติบุคคล และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) ให้แก่ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการจองซ้ือดงัต่อไปน้ี 

ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือจดทะเบียนในประเทศไทย 

1) ใบจองซ้ือโทเคนดิจิทลัท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้น และลงลายมือช่ือโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคล

และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

2) ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยฉ์บบัล่าสุด (ท่ีออกให้  

ไม่เกินหก (6) เดือนนบัจนถึงวนัท่ียื่นใบจองซ้ือ หรือตามท่ีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัก าหนด 

(แลว้แต่กรณี)) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคล และประทบัตราส าคญั

ของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ  

(แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าวพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

3) กรณีมีการมอบอ านาจจะตอ้งแนบหนังสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมทั้งตวัอย่าง

ลายมือช่ือ รวมทั้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูม้อบ

อ านาจ (แล้วแต่กรณี) และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนา

หนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายขุองผูรั้บมอบอ านาจ (แลว้แต่กรณี) และลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัรายละเอียดบญัชีธนาคาร ต้องแนบส าเนาภาพถ่ายหน้าแรกของสมุด

บญัชีเงินฝากธนาคาร ประเภทบญัชีออมทรัพย ์หรือบญัชีกระแสรายวนั โดยช่ือบญัชีธนาคารจะตอ้งเป็นช่ือ

เดียวกนักบัช่ือนิติบุคคลผูล้งทุนซ่ึงเป็นผูจ้องซ้ือโทเคนดิจิทลั และลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจ

ลงนามของนิติบุคคล และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
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ส าหรับนิติบุคคลผูจ้องซ้ือท่ีผ่านกระบวนการเปิดบญัชีกบัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเรียบร้อย

และไดใ้ห้ขอ้มูลบญัชีธนาคารรวมถึงแสดงภาพถ่ายหน้าแรกของสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารแลว้และไม่มีการ

เปล่ียนแปลงรายละเอียดบญัชีธนาคาร ไม่ตอ้งแนบส าเนาภาพถ่ายหน้าแรกของสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร 

โดยขอ้มูลเลขท่ีบญัชีธนาคารจะเป็นไปตามท่ีนิติบุคคลแจง้ไวก้บัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั  

5) แบบทดสอบ ซ่ึงแสดงผลผ่านการทดสอบความรู้เก่ียวกบัการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั (Knowledge Test)  

(กรณีผูจ้องซ้ือท่ีผ่านกระบวนการเปิดบญัชีกบัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และท าแบบทดสอบ

ซ่ึงผลการทดสอบความรู้เก่ียวกับการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทัล (Knowledge Test) ยงัไม่เกินก าหนดอายุ  

3 เดือน นบัจากวนัท่ีท าแบบทดสอบผา่นล่าสุด ไม่ตอ้งแนบเอกสาร) 

6) เอกสารอื่น ๆ เพ่ิมเติม ตามท่ีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเห็นสมควร 

ผูล้งทุนท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ หรือท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

1) ใบจองซ้ือโทเคนดิจิทลัท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้น และลงลายมือช่ือโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคล

และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

2) ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือส าเนาหนังสือแสดงความเป็น 

นิติบุคคล (Affidavit)  และส าเนาแสดงรายช่ือผูมี้อ  านาจลงนามพร้อมตวัอยา่งลายมือช่ือ  ซ่ึงเอกสารทั้งหมด

ไดล้งนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล  

(ถา้มี) พร้อมแนบส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุของผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่ าว ซ่ึงลง

นามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือนั้นจะต้องตรงกับลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ 

การจองซ้ือโทเคนดิจิทลัทุกฉบบั  

ส าเนาเอกสารประกอบขา้งต้นทั้งหมดท่ีลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรอง

ลายมือช่ือโดยเจา้หน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีมีอ านาจในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท า

หรือรับรองความถูกตอ้ง และให้เจา้หนา้ท่ีสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้

จดัท าหรือรับรองความถูกตอ้ง ท าการรับรองลายมือช่ือและตราประทบัของเจา้หน้าท่ี Notary Public หรือ

หน่วยงานอื่นใดที่ไดด้ าเนินการขา้งตน้ ซ่ึงตอ้งมีอายไุม่เกินหก (6) เดือนนบัจนถึงวนัย่ืนใบจองซ้ือ  

3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบญัชีธนาคาร ตอ้งแนบส าเนาภาพถ่ายหนา้แรกของสมุดบญัชีเงินฝาก

ธนาคาร หรือรายละเอียดบญัชีธนาคาร โดยช่ือบญัชีธนาคารจะตอ้งเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือนิติบคุคลผูล้งทนุซ่ึง

เป็นผูจ้องซ้ือโทเคนดิจิทัล และลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคล และ

ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

ส าหรับนิติบุคคลผูจ้องซ้ือท่ีผ่านกระบวนการเปิดบญัชีกบัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเรียบร้อย

และไดใ้ห้ขอ้มูลบญัชีธนาคารรวมถึงแสดงภาพถ่ายหน้าแรกของสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารแลว้และไม่มีการ
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เปล่ียนแปลงรายละเอียดบญัชีธนาคาร ไม่ตอ้งแนบส าเนาภาพถ่ายหน้าแรกของสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร 

โดยขอ้มูลเลขท่ีบญัชีธนาคารจะเป็นไปตามท่ีนิติบุคคลแจง้ไวก้บัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั  

4) แบบทดสอบ ซ่ึงแสดงผลผ่านการทดสอบความรู้เก่ียวกบัการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั (Knowledge Test)  

(กรณีผูจ้องซ้ือท่ีผ่านกระบวนการเปิดบญัชีกบัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และท าแบบทดสอบ

ซ่ึงผลการทดสอบความรู้เก่ียวกับการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทัล (Knowledge Test) ยงัไม่เกินก าหนดอายุ  

3 เดือน นบัจากวนัท่ีท าแบบทดสอบผา่นล่าสุด ไม่ตอ้งแนบเอกสาร) 

5) เอกสารอื่น ๆ เพ่ิมเติม ตามท่ีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเห็นสมควร 

5.2.6. การช าระเงินค่าจองซ้ือโทเคนดิจิทัล 

ผูจ้องซ้ือตอ้งช าระเงินค่าจองซ้ือโทเคนดิจิทลัเป็นยอดเตม็ตามจ านวนโทเคนดิจิทลัท่ีจองซ้ือในแต่ละคร้ัง ท่ีราคา 

10 บาทต่อโทเคน โดยมีวิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือ ดงัน้ี 

1) ช าระค่าจองซ้ือผา่น QR Code โดยการโอนเงินส าหรับมูลค่าการจองซ้ือไม่เกิน 2,000,000 บาท 

ผูจ้องซ้ือสามารถช าระเงินส าหรับยอดจองซ้ือไม่เกิน 2,000,000 บาท ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 

2564 เวลา 00.01 น. ถึงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. โดยผูจ้องซ้ือต้องช าระเงินค่าจองซ้ือเต็มตาม

จ านวนท่ีจองซ้ือในแต่ละคร้ัง โดยการโอนเงินดว้ย QR Code ผา่นแอปพลิเคชนั Mobile Banking ของธนาคาร

ท่ีให้บริการ เพื่อเขา้บญัชีธนาคารท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบญัชี      :  “ บริษทั เอสพีวี 77 จ ากดั เพ่ือการจองซ้ือโทเคนดิจิทลัเพ่ือการลงทุน ” 

“ SPV 77 Co., Ltd. for Investment Token Subscription ” 

ทั้งน้ี เง่ือนไขการช าระเงิน (ซ่ึงรวมถึงจ านวนเงินสูงสุดท่ีสามารถช าระได)้ ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด

ของแต่ละธนาคารผูใ้ห้บริการระบบ Mobile Banking ทั้งนี ้ช่ือผู้โอนเงินต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือผู้จองซ้ือเท่านั้น 

ผูจ้องซ้ือเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดท่ีเกิดจากการท า

ธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (ถา้มี) ทั้งน้ี จ านวนเงินท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดรั้บ จะถือเป็นยอดจองซ้ือของผูจ้องซ้ือ  

2)    ช าระค่าจองซ้ือผา่นระบบ Bill Payment ดว้ยเงินสด หรือเงินโอน  

ผูจ้องซ้ือสามารถช าระเงินส าหรับค่าจองซ้ือไดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 

ตามเวลาท าการของธนาคาร โดยผูจ้องซ้ือจะตอ้งช าระเงินค่าจองซ้ือเต็มตามจ านวนท่ีจองซ้ือในแต่ละคร้ัง โดย

ช าระผา่นระบบ Bill Payment ดว้ยเงินสดหรือเงินโอน เขา้บญัชีธนาคารท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัก าหนดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบญัชี      :  “ บริษทั เอสพีวี 77 จ ากดั เพ่ือการจองซ้ือโทเคนดิจิทลัเพ่ือการลงทุน ” 

“ SPV 77 Co., Ltd. for Investment Token Subscription ” 
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ผูจ้องซ้ือตอ้งน าฝากดว้ยใบน าฝากแบบ Bill Payment ท่ีระบุหมายเลขอา้งอิง (Ref.1) และหมายเลขอา้งอิง 

(Ref.2) ให้ครบถว้น ตามท่ีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลก าหนด โดยสามารถช าระเงินท่ีเคาน์เตอร์

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา ท้ังนี ้ช่ือผู้โอนเงินต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือผู้จองซ้ือเท่านั้น 

ผูจ้องซ้ือเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดท่ีเ กิดจากการท า

ธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (ถา้มี) ทั้งน้ี จ านวนเงินท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดรั้บ จะถือเป็นยอดจองซ้ือของผูจ้องซ้ือ 

กรณีรายการช าระค่าจองซ้ือผ่านระบบ Bill Payment ท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดรั้บเงินล่วงเลยจาก

เวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิก

การเสนอขายโทเคนดิจิทลัให้แก่ผูจ้องซ้ือโทเคนดิจิทลัรายนั้น 

3)    ช าระค่าจองซ้ือเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท ์ผา่นระบบ Bill Payment 

หากยอดจองซ้ือเกิน 2,000,000 บาท ผูจ้องซ้ือสามารถช าระเงินเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ 

ดราฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment โดยผูจ้องซ้ือสามารถช าระเงินได้ตั้งแต่วนัท่ี 21 กันยายน 2564 ถึงวนัท่ี  

4 ตุลาคม 2564 ตามเวลาท าการของธนาคาร โดยผูจ้องซ้ือจะตอ้งช าระเงินค่าจองซ้ือเตม็ตามจ านวนท่ีจองซ้ือ

ในแต่ละคร้ัง และเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกิน 4 ตุลาคม 2564 เท่านั้น โดยให้ขีด

คร่อมส่ังจ่ายบญัชีธนาคารท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัก าหนดดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบญัชี      :  “ บริษทั เอสพีวี 77 จ ากดั เพ่ือการจองซ้ือโทเคนดิจิทลัเพ่ือการลงทุน ” 

“ SPV 77 Co., Ltd. for Investment Token Subscription ” 

พร้อมระบุช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ไวด้้านหลงัเช็ค  หรือ

แคชเชียร์เช็ค  หรือดราฟท์ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหักบญัชีในเขตเดียวกนัภายในระยะเวลา

การจองซ้ือเท่านั้น ทั้งนี ้ช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกันกับช่ือผู้จองซ้ือเท่านั้น  

โดยผูจ้องซ้ือตอ้งน าฝากดว้ยใบน าฝากแบบ Bill Payment ท่ีระบุหมายเลขอา้งอิง (Ref.1) และหมายเลข

อา้งอิง (Ref.2) ตามท่ีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัก าหนด และสามารถช าระเงินท่ีเคาน์เตอร์ของ

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ กรณีต้องการผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล  

น าฝากเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ แทนผูจ้องซ้ือ สามารถน าส่งใบจองซ้ือและเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

หรือดราฟท์ได้ท่ีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือผูช่้วยในการจัดจ าหน่ายโทเคนดิจิทัลของ 

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากบุคคลดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 

2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ตามวนัและเวลาท าการ 9.00 น. - 15.30 น. 

ผูจ้องซ้ือเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ส าหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ

เช็ค (ถา้มี) ทั้งน้ี จ านวนเงินท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดรั้บ จะถือเป็นยอดจองซ้ือของผูจ้องซ้ือ 



 

ส่วนท่ี 5 หนา้ท่ี 13 

ในกรณีท่ีเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท ์ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดน้ั้น เป็นวนั และ/หรือ เวลาท่ี

ล่วงเลยจากเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 หรือถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูจ้องซ้ือ  

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการเสนอขายโทเคนดิจิทลัให้แก่ผูจ้องซ้ือ

โทเคนดิจิทลัรายนั้น 

4) ช าระค่าจองซ้ือเป็นการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) 

หากยอดจองซ้ือเกิน 2,000,000 บาท ผูจ้องซ้ือสามารถช าระเป็นการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 

(BAHTNET) โดยผู ้จองซ้ือสามารถช าระเงินได้ตั้ งแต่วันท่ี 21 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 4 ตุลาคม 2564  

ตามเวลาท าการของธนาคาร ทั้งน้ี ผูจ้องซ้ือจะตอ้งช าระเงินค่าจองซ้ือเต็มตามจ านวนท่ีจองซ้ือในแต่ละคร้ัง 

โดยโอนเขา้บญัชีธนาคารท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัก าหนดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบญัชี      :  “ บริษทั เอสพีวี 77 จ ากดั เพ่ือการจองซ้ือโทเคนดิจิทลัเพ่ือการลงทุน ” 

“ SPV 77 Co., Ltd. for Investment Token Subscription ” 

 

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี 

ไทยพาณิชย ์ จี ทาวเวอร์ กระแสรายวนั 468-1-05589-6 

 ผูจ้องซ้ือสามารถช าระเงินได้ตามเวลาเปิดรับการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ท่ีแต่ละ

ธนาคารก าหนด ทั้งนี ้ช่ือผู้โอนเงินต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือผู้จองซ้ือเท่านั้น ผูจ้องซ้ือเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียม

การโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด โดยรายละเอียดค่าธรรมเนียม

ขา้งตน้ปรากฎตามขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/app/feerate/ ทั้งน้ี จ านวน

เงินท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดรั้บจะถือเป็นยอดจองซ้ือของผูจ้องซ้ือ 

กรณีรายการช าระค่าจองซ้ือเป็นการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) ท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลั

ไดรั้บเงินล่วงเลยจากเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการเสนอขายโทเคนดิจิทลัให้แก่ผูจ้องซ้ือโทเคนดิจิทลัรายนั้น 

5) ช าระค่าจองซ้ือเป็นการโอนเงินจากต่างประเทศ 

ผูจ้องซ้ือสามารถช าระเงินไดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 

เวลา 15.30 น. โดยผูจ้องซ้ือจะตอ้งช าระเงินค่าจองซ้ือเตม็ตามจ านวนท่ีจองซ้ือในแต่ละคร้ัง ผูจ้องซ้ือสามารถ

ช าระเงินโดยการโอนเงินจากต่างประเทศเขา้บญัชีธนาคารท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัก าหนดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบญัชี      :  “ บริษทั เอสพีวี 77 จ ากดั เพ่ือการจองซ้ือโทเคนดิจิทลัเพ่ือการลงทุน ” 

“ SPV 77 Co., Ltd. for Investment Token Subscription ” 

         

https://www.bot.or.th/app/feerate/
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รายละเอียดค าส่ังโอนเงินเขา้บญัชีผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 

Receiver Bank / 
Beneficiary Bank 

SWIFT Code   :  SICOTHBK 
Bank Name     :  The Siam Commercial Bank PLC 
Bank Address  :  9 Ratchadapisek Road, Chatuchak Sub District 

                               Chatuchak District, Bangkok 10900, Thailand 
 

Beneficiary’s Customer Account Number :  /4681055896 
Account’s Name  :  SPV 77 Co., Ltd. for Investment Token Subscription  
Address                :  No. 9 Rama 9 Road, Huaykwang,  

            Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand 
   Currency               :  Thai Baht (THB) 

ผูจ้องซ้ือเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดท่ีเกิดจากการท าธุรกรรม

โอนเงินทั้งหมด (Pay in full) ทั้งน้ี จ านวนเงินท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดรั้บจะถือเป็นยอดจองซ้ือของผูจ้องซ้ือ 

         ทั้งน้ี ผูจ้องซ้ือท่ีช าระเงินโดยวิธีการช าระผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรือการโอนเงินจาก

ต่างประเทศ เม่ือช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ผูจ้องซ้ือจะต้องน าส่งหลกัฐานการช าระเงิน และ/หรือเอกสาร

ประกอบการจองซ้ือท่ีแสดงว่ามีการช าระค่าจองซ้ือโทเคนดิจิทลัมายงัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทลัโดยผ่านช่องทางออนไลน์ หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัก าหนด 

ภายในระยะเวลาจองซ้ือ คือ ตั้ งแต่วนัท่ี 21 กันยายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 เวลา  

15.30 น. ทั้งน้ี ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเรียก

เอกสารหลกัฐานการช าระเงินเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร  

ผูจ้องซ้ือท่ีย่ืนความจ านงในการจองซ้ือและไดช้ าระค่าจองซ้ือโทเคนดิจิทลัแลว้ จะขอยกเลิกการจองซ้ือและขอรับ

เงินคืนไม่ได ้ทั้งน้ี ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือท่ีด าเนินการ 

ไม่ครบถว้นตามวิธีการท่ีระบุในขอ้ 5.2. ในกรณีท่ีการช าระเงินค่าจองซ้ือไม่เป็นไปตามวิธีการหรือเง่ือนไขท่ีระบุในขอ้ 5.2.  

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินค่าจองซ้ือตามท่ีระบุในขอ้ 5.2.8. เท่านั้น 

5.2.7. การจัดสรรโทเคนดิจิทัล 

การจดัสรรโทเคนดิจิทลัให้แก่ผูจ้องซ้ือให้อยูใ่นดุลยพินิจของผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ทั้งน้ีวิธีการ

จดัสรรโทเคนดิจิทลัจะไม่ขดักบักฎเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. ก าหนด โดยผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะจดัสรรโทเคน

ดิจิทลัให้แก่ผูจ้องซ้ือภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

1) ในกรณีท่ีจ านวนโทเคนดิจิทลัท่ีผูจ้องซ้ือทุกรายจองซ้ือไม่เกินจ านวนโทเคนดิจิทลัท่ีเสนอขายรวมทั้งหมด 

และจ านวนโทเคนดิจิทลัท่ีผูจ้องซ้ือท่ีเป็นผูล้งทุนรายย่อยทุกรายจองซ้ือรวมกนัมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 70 
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ของจ านวนโทเคนดิจิทลัท่ีเสนอขายรวมทั้งหมด ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะจดัสรรโทเคน

ดิจิทลัให้แก่ผูจ้องซ้ือทุกรายตามจ านวนท่ีจองซ้ือและไดรั้บช าระเงินค่าจองซ้ือโทเคนดิจิทลัเตม็จ านวนแลว้ 

2) ในกรณีท่ีจ านวนโทเคนดิจิทลัท่ีผูจ้องซ้ือทุกรายจองซ้ือเกินจ านวนโทเคนดิจิทลัท่ีเสนอขายรวมทั้งหมด และ/

หรือ จ านวนโทเคนดิจิทลัท่ีผูจ้องซ้ือท่ีเป็นผูล้งทุนรายยอ่ยทุกรายจองซ้ือรวมกนัมีจ านวนเกินร้อยละ 70 ของ

จ านวนโทเคนดิจิทัลท่ีเสนอขายรวมทั้งหมด ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะจดัสรรจ านวน       

โทเคนแต่ละกลุ่มให้แก่ผูจ้องซ้ือโดยใชห้ลกัการ “ช าระเงินก่อนไดรั้บจดัสรรก่อน” (First Come First Served) 

ตามท่ีจองซ้ือโทเคนดิจิทลัและไดรั้บช าระเงินเตม็จ านวนแลว้ หรือน าส่งใบจองซ้ือและเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค 

หรือดราฟท์ให้แก่ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรือผูช่้วยในการจดัจ าหน่ายโทเคนดิจิทลัของ 

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากบุคคลดงักล่าวแลว้ ในกรณีท่ีมีจ านวน

โทเคนดิจิทลัแต่ละกลุ่มท่ีเสนอขายคงเหลือไม่เพียงพอต่อการจดัสรร ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทัลจะจดัสรรจ านวนโทเคนดิจิทลัแต่ละกลุ่มตามล าดบัการช าระเงินของผูล้งทุนแต่ละรายจนสามารถ

จัดสรรครบตามจ านวน โดยจะพิจารณาจากจ านวนโทเคนดิจิทัลทั้งหมดของแต่ละกลุ่มโทเคนดิจิทัลท่ี 

ผูล้งทุนไดจ้องซ้ือ และอย่างน้อยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีร่างหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ี 

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

3) ในกรณีท่ีการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั มีกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสัดส่วนการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้ว ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะด าเนินการจดัสรรโทเคนดิจิทลัแก่ผูล้งทุน

ต่างดา้วให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดนั้นดว้ย  

5.2.8. การคืนเงินค่าจองซ้ือโทเคนดิจิทัล 

1) ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือไม่ไดรั้บการจดัสรรโทเคนดิจิทลั หรือผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัใช้สิทธิ

ปฏิเสธการจดัสรรโทเคนดิจิทลั ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

การจดัสรรโทเคนดิจิทลัให้อยูใ่นดุลยพินิจของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั โดยจะด าเนินการคืน

เงินค่าจองซ้ือโทเคนดิจิทลั ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือโทเคนดิจิทลัท่ีถูกปฏิเสธหรือไม่ไดรั้บการจดัสรร 

โดยไม่มีดอกเบ้ียและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือท่ีไดแ้จง้ไวก้ับ 

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเห็น

ว่าเหมาะสม ภายใน 10 วนัท าการนับตั้งแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ โดยผูจ้องซ้ือเป็นผูรั้บผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินปลายทาง หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดในการโอนเงิน (ถา้มี) 

ในกรณีการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือท่ีไดแ้จง้ไวก้บัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีมี

จ านวนเงินมากกว่า 2,000,000 บาท หรือจ านวนเงินมากกว่าขอ้ก าหนดการโอนของธนาคาร ผูใ้ห้บริการ

ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลอาจพิจารณาแยกรายการโอนเงินออกเป็นรายการย่อย รายการละไม่เกิน 

2,000,000 บาท หรือจ านวนเงินตามขอ้ก าหนดการโอนของธนาคาร 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือโทเคนดิจิทลัในส่วนท่ีไม่ไดรั้บจดัสรรให้แก่ผูจ้องซ้ือภายใน

ระยะเวลาดงักล่าว ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะตอ้งช าระดอกเบ้ียให้แก่ผูจ้องซ้ือในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปีโดย

ค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซ้ือโทเคนดิจิทลัท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรท่ีตอ้งส่งคืนนบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดเวลา 

ดงักล่าว จนถึงวนัท่ีไดมี้การช าระคืนตามวิธีการดงักล่าวขา้งตน้  

2) ในกรณีท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัยกเลิกการเสนอขายคร้ังน้ีก่อนปิดการเสนอขาย หรือไม่สามารถเสนอขาย       

โทเคนดิจิทลัไดต้ามท่ีก าหนด 

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะคืนเงินค่าจองซ้ือโทเคนดิจิทลัให้แก่ผูจ้องซ้ือโทเคนดิจิทลัตาม

สัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือโดยไม่มีดอกเบ้ีย และหลงัจากหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินปลายทาง หรือ

ค่าธรรมเนียมอื่นใดในการโอนเงิน (ถ้ามี) โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือท่ีได้แจ้งไวก้ับ 

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรือด าเนินการตามวิธีการอื่นใดตามท่ีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย

โทเคนดิจิทลัเห็นว่าเหมาะสม ภายใน 7 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย  

ในกรณีการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือท่ีไดแ้จง้ไวก้บัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีมี

จ านวนเงินมากกว่า 2,000,000 บาท หรือจ านวนเงินมากกว่าขอ้ก าหนดการโอนของธนาคาร ผูใ้ห้บริการ

ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลอาจพิจารณาแยกรายการโอนเงินออกเป็นรายการย่อย รายการละไม่เกิน 

2,000,000 บาท หรือจ านวนเงินตามขอ้ก าหนดการโอนของธนาคาร 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือหรือคืนเงินด้วยวิธีการอื่นใด

เรียบร้อยแลว้ ให้ถือว่าผูจ้องซ้ือไดรั้บเงินจองซ้ือคืนแลว้โดยชอบ และผูจ้องซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ 

ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป  

ทั้งน้ี หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซ้ือ ซ่ึงไม่ใช่ความผิดของผูใ้ห้บริการระบบ

เสนอขายโทเคนดิจิทลั เช่น ข้อมูลช่ือ ท่ีอยู่ หรือเลขท่ีบญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง

หรือไม่เป็นปัจจุบนั ตามท่ีไดใ้ห้ไวก้บัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะ

ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว 

5.2.9. วิธีการส่งมอบโทเคนดิจิทัล 

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะบนัทึกขอ้มูลการมีโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั ของผูล้งทุนแต่ละ

รายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ เขา้สู่กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของผูล้งทุนท่ี

ลงทะเบียนไวก้บัศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลั ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะใชเ้วลาไม่เกิน 15 วนัหลงัจากวนัปิดการเสนอขาย 
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5.2.10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บเพิม่เติมจากผู้จองซ้ือหรือผู้ถือโทเคนดิจิทัล 

5.2.10.1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บเพิม่เติมจากผู้จองซ้ือหรือผู้ถือโทเคนดิจิทัล 

 

 

5.2.10.2. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเม่ือมีการขายทรัพย์สินโครงการเม่ือครบก าหนดอายุโครงการ และภาระ

ผูกพนัตามสัญญาเช่า 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายหลัก 
เม่ือมีการขายทรัพย์สินโครงการ 

จ านวนเงิน 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 

รอบและระยะเวลา 
ที่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมในการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นโครงการ  เช่น 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือหุ้น
ค่าใชจ้่ายในการโอนอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือหุ้น ค่านายหนา้ 
ค่าธรรมเนียมธนาคารในการเปิดบัญชีเพื่อรับช าระเงิน 
ค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมทรัสตี  
ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
เป็นตน้ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

ค่าธรรมเนียมทรัสตี ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

ค่าท่ีปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ในการให้ความเห็นต่อการท า
รายการ เพื่ออนุมติัการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการในราคาต ่า
กว่าท่ีก าหนดหรือท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ  (ถา้มี) 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่า จ านวนเงิน รอบและระยะเวลา 

ที่เรียกเก็บ 
ภาระผูกพนัจากเงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะ
ยาวกบัแสนสิริ 

149.4 ลา้นบาท เม่ือส้ินสุดโครงการโดย
หกัออกจากมูลค่าการ
จ าหน่ายทรัพยสิ์น

โครงการ 

 

  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพิม่เติมจาก 
ผู้จองซ้ือหรือผู้ถือโทเคนดิจิทัล 

อัตราท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชยก์ าหนด (ถา้มี) 
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5.2.10.3. ภาษีอากร 

ผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะมีภาระภาษีท่ีตอ้งเสียเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 การไดรั้บส่วนแบ่งรายไดร้ายไตรมาส ซ่ึงถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ซ) 

กล่าวคือ เงินส่วนแบ่งของก าไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันท่ีได้จากการถือหรื อ

ครอบครองโทเคนดิจิทลั ซ่ึงจะถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 ของเงินได ้

 ส่วนแบ่งรายไดจ้ากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ เฉพาะส่วนท่ี เกินกว่าท่ีลงทุน และก าไรจากซ้ือขาย 

โทเคนดิจิทลับนศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลั (Capital Gain) ซ่ึงถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามประมวล

รัษฎากร มาตรา 40 (4)(ฌ) กล่าวคือ เป็นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคน

ดิจิทลั ทั้งน้ี เฉพาะซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกว่าท่ีลงทุน ซ่ึงจะถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 

15 ของเงินได ้

 ภาระภาษีมูลค่าเพ่ิม เน่ืองจากยงัไม่มีความชัดเจนว่าโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนจะถูกพิจารณาว่า 

เขา้ลกัษณะเป็น “บริการทางอิเล็กทรอนิกส์” ท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร

หรือไม่ ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจึงมีความประสงคท่ี์จะรับผิดชอบภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการออกและเสนอ

ขายโทเคนดิจิทลัเพ่ือการลงทุนเฉพาะส่วนท่ีเกิดขึ้นจากการเสนอขายต่อประชาชนคร้ังแรกไปก่อนเพ่ือ

ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนแก่ผูล้งทุน และผูอ้อกโทเคนจะด าเนินการเพ่ือหาข้อยุติเก่ียวกับ

ประเด็นภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อไป ในส่วนของผูถื้อโทเคนดิจิทลันั้น หากผูถื้อโทเคนดิจิทลัมีการซ้ือขายโทเคน

ดิจิทลัเพื่อการลงทุนในทางการคา้ปกติในลกัษณะเป็นผูป้ระกอบการและมีรายรับหรือฐานภาษีท่ีอยู่ใน

บงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกินกว่า 1.8 ลา้นบาทต่อปี ผูถื้อโทเคนดิจิทลัอาจมีหน้าท่ีตอ้งจดทะเบียนเป็น

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการซ้ือขายโทเคนดิจิทัลเพ่ือ 

การลงทุนดงักล่าว 


