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การเสนอขายและการจองซื้อ

5.1.

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

5.1.1.

ข้ อมูลทั่วไป

ชื่ อของโทเคนดิจิทัล (ภาษาไทย)
ชื่ อของโทเคนดิจิทัล (ภาษาอังกฤษ)
ชื่ อกลุ่มของโทเคนดิจิทัล
ชื่ อย่อของโทเคนดิจิทัล
ประเภทของโทเคนดิจิทัล
ผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ผู้ให้ บริการระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทัล
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่ปรึกษาทางกฎหมายของ
ผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ทรัสตี
ผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ
การครบกาหนดอายุโครงการ /
อายุของโครงการ
กฎหมายที่ใช้ บังคับ
5.1.2.

โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั
SiriHub Investment Token
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A / โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
SiriHubA / SiriHubB
โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ที่ใช้บงั คับ ณ วันที่ของหนังสื อชี้ชวนนี้
บริ ษทั เอสพีวี 77 จากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จากัด)
บริ ษทั อีอาร์เอ็กซ์ จากัด
(อยูร่ ะหว่างการพิจารณานาโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั เข้าจดทะเบียนซื้อขาย)
บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด (สานักงานกรุ งเทพฯ)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอจี (PricewaterhouseCoopers AG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
4 ปี นับตั้งแต่วนั ที่กองทรัสต์ก่อตั้งขึ้น เว้นแต่มีการต่ออายุโครงการ
กฎหมายไทย

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

ลักษณะและรูปแบบ
ของการเสนอขาย
มูลค่าและจานวน
โทเคนดิจิทัลที่เสนอ
ขาย
เงื่อนไขการเสนอ
ขาย

ระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนต่อประชาชน ผ่านผูใ้ ห้บริ การระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั (ICO Portal) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
มูลค่าการเสนอขาย 2,400,000,000 บาท จานวน 240,000,000 โทเคนโดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
(1) โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A มูลค่าเสนอขาย 1,600,000,000 บาท จานวน 160,000,000 โทเคน
(2) โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B มูลค่าเสนอขาย 800,000,000 บาท จานวน 80,000,000 โทเคน
โดยผูล้ งทุนสามารถจองซื้อโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรื อทั้ง 2 กลุ่มได้
(1) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะยกเลิกการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั หากมูลค่าที่
ได้จากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A น้อยกว่า 1,600,000,000 บาท หรื อ การออก
และเสนอขายโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B น้อยกว่า 800,000,000 บาท หรื อมีสัดส่วนนักลงทุนไม่เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด (All or Nothing)
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(2) มูลค่าของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ที่เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนรายย่อยจะต้องไม่เกินร้อยละ
70 ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด หรื อไม่เกิน 1,680,000,000 บาท
(1) การลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงการจานวน 2,186,000,000 บาท
วัตถุประสงค์
(ก) ลงทุ นในสั ญญา RSTA เพื่ อให้ ผู ้ออกโทเคนดิ จิ ทัลได้มาซึ่ งกระแสรายรั บจากกลุ่ มอาคาร
ในการใช้ เงิน
สานักงาน สิ ริ แคมปั ส (ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ค่าเช่าและรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการ) จาก สิ ริพฒั น์ โฟร์ ซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ในกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส
(ข) ลงทุนในหุ้นร้อยละ 100 ของสิ ริพฒั น์ โฟร์ ซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ
แคมปัส และโอนเข้ามาเป็ นทรัพย์สินของกองทรัสต์
(2) การชาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทาธุ รกรรมการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล ชาระคืน
เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนครั้งนี้ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จานวน 214,000,000 บาท
สิทธิและสถานะ
ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A
ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B
ของผู้ถือโทเคน
จะมีสิทธิได้รับ
จะมีสิทธิได้รับ
ดิจิทัล
(1) ส่ วนแบ่ ง รายได้ ร ายไตรมาสในอัต ราส่ วน (1) ส่ วนแบ่ ง รายได้ ร ายไตรมาสในอัต ราส่ วน
แบ่งรายได้ต่อเงินลงทุนในโทเคนดิจิทลั สิ ริ
แบ่งรายได้ต่อเงินลงทุนในโทเคนดิจิทลั สิ ริ
ฮับ A ไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี
ฮับ B ไม่เกินร้อยละ 8.0 ต่อปี
(2) ส่ วนแบ่ งรายได้ จากการจ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น (2) ส่ วนแบ่ งรายได้ จากการจาหน่ ายทรั พย์ สิ น
โครงการ โดยจะได้รั บ รายได้ส่ วนสุ ด ท้ า ย
โครงการโดยจะได้รั บ รายได้ส่ ว นสุ ด ท้าย
จานวนสู งสุ ดไม่เกิน 1,600,000,000 บาทแรก
เฉพาะส่วนที่เกิน 1,600,000,000 บาทเป็ นต้น
ก่อนผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
ไป
(3) มีสิทธิ ในการลงมติ อนุ มัติให้มีการจาหน่ าย (3) ไม่ มีสิทธิในการลงมติอนุมตั ิให้มีการจาหน่ าย
ทรั พ ย์สิน โครงการหากรายได้ส่วนสุ ดท้าย
ทรั พย์สินโครงการหากรายได้ส่วนสุ ดท้าย
ที่ ได้รับจากการจาหน่ ายทรั พย์สินโครงการ
ที่ได้รับจากการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการ
ต่ากว่า 1,600,000,000 บาท
ต่ากว่า 1,600,000,000 บาท
อัตราส่วนแบ่งรายได้จะคานวณจากส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั แต่ละกลุ่มจะได้รับ
เกณฑ์ ในการ
คานวณอัตราส่ วน ในแต่ละปี ซึ่ งจัดสรรจากกระแสรายรับสุ ทธิ ตามสัญญา RSTA ในอัตราส่ วนระหว่างโทเคนดิจิทลั สิ ริ
แบ่ งรายได้ ต่อมูลค่า ฮับ A ต่อโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B เท่ากับร้อยละ 52.94 : 47.06 ของกระแสรายรับสุ ทธิ ตามสัญญา RSTA
การเสนอขายโทเคน เทียบกับมูลค่าการลงทุนตามราคาเสนอขายที่ 10 บาทต่อหนึ่งโทเคน
ดิจิทัลสิริฮับ
ทั้งนี้ อัตราส่ วนแบ่งรายได้ที่คานวณได้ มิใช่เป็ นการรับประกันส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสแก่ ผูถ้ ื อ
(“อัตราส่ วนแบ่ ง
โทเคนดิจิทลั และเป็ นอัตราส่ วนก่อนหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่ งในกรณี ที่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เป็ น
รายได้ ”)
บุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงิน
ได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ซ) เงินส่ วนแบ่งของกาไร หรื อผลประโยชน์อื่นใด
ในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือ หรื อครอบครองโทเคนดิจิทลั โปรดพิจารณารายละเอียดเรื่ องภาษี
อากรเพิ่มเติมในข้อ 1.16.3.
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เงื่อนไขการจ่ าย
ส่ วนแบ่ งรายได้
รายไตรมาสตาม
ปี ปฏิทิน

ราคาที่เสนอขาย
มูลค่าการจองซื้อ
ขั้นต่าต่อครั้ง
สกุลเงินที่ใช้ ได้
นักลงทุนที่จะ
สามารถลงทุนได้

การจัดสรร

ระยะเวลาในการ
เสนอขาย

เนื่องจากรอบไตรมาสที่ใช้ในการคานวณส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจะเป็ นรอบไตรมาสตามปี ปฏิทิน
คือ 1) รอบมกราคมถึงมีนาคม 2) รอบเมษายนถึงมิถุนายน 3) รอบกรกฎาคมถึงกันยายน และ 4) รอบ
ตุลาคมถึงธันวาคม ของทุกปี ในกรณี ที่รอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้สาหรับรอบแรก และรอบก่อนครบ
กาหนดอายุโครงการโทเคนดิจิทลั น้อยกว่า 3 เดือน ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะจัดสรรส่ วนแบ่งรายไตรมาส
ในรอบการจ่ายดังกล่าว และดาเนินการดังนี้
(1) รอบการจ่ ายส่ วนแบ่ งรายได้ รายไตรมาสรอบแรก
ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสรอบแรกที่เกิดขึ้นจะถูกสะสมและจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่
ยังคงถือโทเคนดิจิทลั อยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันสุ ดท้ายของไตรมาสถัดไป
(2) รอบการจ่ ายส่ วนแบ่ งรายได้ รายไตรมาสรอบสุ ดท้ ายก่อนครบกาหนดอายุโครงการ
ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสรอบสุ ดท้ายก่อนครบกาหนดอายุโครงการที่เกิดขึ้นจะนาไปรวมกับ
ส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการและจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่ยงั คงถือ
โทเคนดิจิทลั อยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันที่ครบกาหนดอายุโครงการ
10 บาทต่อหนึ่งโทเคน
10 บาท
สกุลเงินบาท
ผูล้ งทุนทุกประเภทสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ผูล้ งทุนรายย่อยที่มิใช่ นิติบุคคลร่ วมลงทุน กิจการเงินร่ วมทุน
ผูล้ งทุนสถาบัน และผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ สามารถลงทุนได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท
โปรดพิ จ ารณาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ หลัก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ นัก ลงทุ น ที่ จ ะสามารถลงทุ น ได้
ในข้อ 5.2.2.
จัด สรรโทเคนดิ จิ ทัล แต่ ล ะกลุ่ ม ให้ แ ก่ ผูล้ งทุ น ตามล าดับ การชาระเงิ น ของผูล้ งทุ น แต่ ล ะราย โดย
ผูล้ งทุ น ที่ ช าระเงิ น ก่ อ นจะได้รั บ จัด สรรก่ อ น (First come first served) และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตั้ งแต่ ว ั น ที่ 21 กั น ยายน 2564 เวลา 00.01 น. จนถึ งวั น ที่ 4 ตุ ล าคม 2564 เวลา 15.30 น.
ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็ นไปตามข้อ 5.2.1.

5.2.

การจองและการจัดสรร

5.2.1.

สรุปข้ อมูลการจองซื้อโทเคนดิจิทัล

ประเภทนักลงทุน
ผูล้ งทุนรายย่อยที่
เป็ นบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย

มูลค่าการจองซื้อ
ขั้นต่า: 10 บาท
ขั้นสู ง: 300,000
บาท

วิธีการจองซื้อ
จองซื้อได้ที่ Mobile Application
“XSpring” ตั้งแต่วนั ที่ 21 กันยายน
2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่
4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น.
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การชาระเงิน
ชาระเงินได้ต้งั แต่วนั ที่ 21 กันยายน 2564
เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564
เวลา 15.30 น.
ช่องทางการชาระเงิน
 ชาระเงินผ่าน QR Code

ประเภทนักลงทุน มูลค่าการจองซื้อ
ผูล้ งทุนรายย่อยที่ ขั้นต่า: 10 บาท
เป็ นนิติบคุ คลตาม ขั้นสู ง: 300,000 บาท
กฎหมายไทยหรื อ
กฎหมาย
ต่างประเทศ หรื อ
บุคคลธรรมดา
ต่างชาติ ยกเว้น
สัญชาติอเมริ กนั

วิธีการจองซื้อ
จองซื้อได้ที่ ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั หรื อผูช้ ่วยในการจัด
จาหน่ายโทเคนดิจิทลั ของผูใ้ ห้บริ การ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว
ตั้งแต่วนั ที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่
4 ตุลาคม 2564 ตามวันและเวลาทาการ
9.00 น. – 15.30 น.

ผูล้ งทุนรายใหญ่ ขั้นต่า: 10 บาท
พิเศษที่เป็ นบุคคล ขั้นสู ง: ไม่จากัด
ธรรมดา

จองซื้อได้ที่
1) Mobile Application “XSpring”
ตั้งแต่วนั ที่ 21 กันยายน 2564
เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 4 ตุลาคม
2564 เวลา 15.30 น.
2) ผ่านผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั หรื อผูช้ ่วยในการ
จัดจาหน่ายโทเคนดิจิทลั ของ
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายจากบุคคลดังกล่าว
ตั้งแต่วนั ที่ 21 กันยายน 2564 ถึง
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตามวันและ
เวลาทาการ 9.00 น. – 15.30 น.

ผูล้ งทุนรายใหญ่ ขั้นต่า: 10 บาท
พิเศษที่เป็ นนิติ
ขั้นสู ง: ไม่จากัด
บุคคล นิติบคุ คล
ร่ วมลงทุน กิจการ
เงินร่ วมลงทุน
และผูล้ งทุน
สถาบัน

จองซื้อได้ที่ ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั หรื อผูช้ ่วยในการ
จัดจาหน่ายโทเคนดิจิทลั ของ
ผูใ้ ห้บริ การ ระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจาก
บุคคลดังกล่าว ตั้งแต่วนั ที่ 21 กันยายน
2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตามวัน
และเวลาทาการ 9.00 น. – 15.30 น.
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การชาระเงิน
ชาระเงินได้ต้งั แต่วนั ที่ 21 กันยายน 2564
ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตามเวลาทาการ
ของธนาคาร
ช่องทางการชาระเงิน
1. ชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดย
ชาระเป็ น

เงินสด / เงินโอน

เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์
2. ชาระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET)
ช่องทางการชาระเงิน
1. ชาระเงินผ่าน QR Code สาหรับกรณี
ยอดจองซื้อไม่เกิน 2,000,000 บาท
ชาระได้ต้งั แต่วนั ที่ 21 กันยายน 2564
เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564
เวลา 15.30 น
2. ชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดย
ชาระเป็ น

เงินสด / เงินโอน

เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์
ได้ต้งั แต่วนั ที่ 21 กันยายน 2564 ถึง
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตามเวลาทาการ
ของธนาคาร
3. ชาระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) ได้ต้งั แต่วนั ที่
21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564
ตามเวลาทาการของธนาคาร
ชาระเงินได้ต้งั แต่วนั ที่ 21 กันยายน 2564
ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตามเวลาทาการ
ของธนาคาร
ช่องทางการชาระเงิน
1. ชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดย
ชาระเป็ น

เงินสด / เงินโอน

เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์

ประเภทนักลงทุน

5.2.2.

มูลค่าการจองซื้อ

วิธีการจองซื้อ

การชาระเงิน
2. ชาระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET)

วิธีการเสนอขายโทเคนดิจิทัล

การเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั นี้ เป็ นการเสนอขายผ่านผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยในกรณี มีการยกเลิกการเสนอขาย ตามที่ระบุไว้ในส่ วนที่ 4 ข้อ 4.6.3.1. ผูใ้ ห้บริ การ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะดาเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อโทเคนดิจิทลั คืนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.8.
สาหรับการเสนอขายครั้งนี้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั อาจว่าจ้างบุคคลภายนอก (โดยมีค่าธรรมเนี ยม) มาช่วยเหลือใน
ด้านการทาการตลาดกับผูล้ งทุนที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายบางส่ วน โดยที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่สามารถรับประกันได้ว่า โทเคน
ดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ที่เสนอขายในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้จะขายได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วน
โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั จะเสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนที่มิใช่รายย่อยและผูล้ งทุนรายย่อยในจานวนตามที่
ประกาศ กจ. 15/2561 กาหนด ทั้งนี้ จะเสนอขายโทเคนดิจิทลั ทั้ง 2 กลุ่ม ให้แก่นิติบุคคลร่ วมลงทุน กิจการเงินร่ วมลงทุน
ผูล้ งทุนสถาบัน และผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษโดยไม่จากัดจานวนเงินลงทุน สู งสุ ด และจะเสนอขาย ให้แก่ ผูล้ งทุนรายย่อย
นอกเหนือจากกลุ่มผูล้ งทุนข้างต้น ลงทุนได้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท และมูลค่ารวมของโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั ทั้งสองกลุ่ม
ที่เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนรายย่อยจะต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าเสนอขายทั้งหมด หรื อไม่เกิน 1,680,000,000 บาท
ในการพิจารณาประเภทของผูล้ งทุนให้ยึดตามนิยามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
"นิติบุคคลร่ วมลงทุน" (Venture Capital) หมายความว่า นิ ติบุคคลที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการร่ วมลงทุนในวิสาหกิจเริ่ มต้น (startup) และจากัดลักษณะของผูล้ งทุน
ไว้เฉพาะผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
"กิ จ การเงิ น ร่ วมลงทุ น " (Private Equity) หมายความว่ า กิ จ การที่ จัด ตั้ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทยหรื อ กฎหมาย
ต่างประเทศ และมีลกั ษณะที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้
1) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่ วมกันของผูล้ งทุนตั้งแต่สอง (2) รายขึ้นไป โดยจากัดลักษณะของผูล้ งทุนไว้
เฉพาะผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
2) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
3) มี นโยบายการลงทุนในกิ จการอื่นผ่านการเข้าทาสัญญาการลงทุนในหุ้นหรื อการสนับ สนุ นทางการเงิ น
ที่ก่อให้เกิดสิ ทธิ ในการได้มาซึ่ งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกากับดูแลแผนธุ รกิจ การ
ดาเนินงานหรื อการปรับปรุ งการดาเนินงาน หรื อการดาเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาท
ต่อการดาเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว
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"ผู้ลงทุนสถาบัน" (Institutional Investor) ได้แก่ผลู ้ งทุนดังต่อไปนี้
1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
2) ธนาคารพาณิ ชย์
3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
4) บริ ษทั เงินทุน
5) บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
6) บริ ษทั หลักทรัพย์
7) บริ ษทั ประกันวินาศภัย
8) บริ ษทั ประกันชีวิต
9) กองทุนรวม
10) กองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งบริ ษทั หลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรื อ
ผูล้ งทุนตาม 1) ถึง 9) หรื อ 11) ถึง 24)
11) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
12) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
13) กองทุนประกันสังคม
14) กองทุนการออมแห่งชาติ
15) กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
16) ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
18) สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20) นิติบุคคลประเภทบรรษัท
21) นิติบุคคลซึ่งมีผลู ้ งทุนตาม 1) ถึง 20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
22) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะทานองเดียวกับผูล้ งทุนตาม 1) ถึง 21)
23) ผูจ้ ดั การกองทุน หรื อผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
24) ผูล้ งทุนอื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด1
"ผู้ลงทุนรายใหญ่ พเิ ศษ" ได้แก่ผลู ้ งทุนดังต่อไปนี้
1) นิติบุคคลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
ก) มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุ ดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป

1

ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่ อง การกาหนดบทนิ ยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษและผูล้ งทุน
รายใหญ่ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
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ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป หรื อในกรณี ที่
นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตาม
งบการเงินปี ล่าสุ ดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
ค) มีสินทรัพย์สุทธิต้งั แต่ 70 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งใช้
เป็ นที่พกั อาศัยประจาของบุคคลนั้น
ง) มี รายได้ต่อปี ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรื อในกรณี ที่ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้วมี รายได้ต่อปี ตั้งแต่
7 ล้านบาทขึ้นไป
จ) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป หรื อในกรณี ที่
นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
5.2.3.

วิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวน

ผูล้ งทุนที่ ประสงค์จะจองซื้ อโทเคนดิจิทลั สามารถติ ดต่อขอรั บหนังสื อชี้ ชวนและใบจองซื้ อโทเคนดิ จิทัลได้
ที่ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรื อผูช้ ่วยในการจัดจาหน่ายโทเคนดิจิทลั ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว ตั้งแต่วนั ที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ในเวลาทาการของ
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสื อชี้ชวนซึ่งมีขอ้ มูลไม่แตกต่าง
จากหนังสื อชี้ชวนที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และโทเคนดิจิทลั ที่เสนอขายครั้งนี้ ได้
ก่อนทาการจองซื้อโทเคนดิจิทลั จากเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
5.2.4.

วิธีการจองซื้อโทเคนดิจิทัล

ผูจ้ องซื้ อจะต้องจองซื้ อโทเคนดิจิทลั ผ่านผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรื อผูช้ ่วยในการจัดจาหน่าย
โทเคนดิจิทลั ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว โดยจองซื้ อโทเคน
ดิ จิ ทัลจานวนรวมขั้นต่า 1 โทเคน ซึ่ งผูจ้ องซื้ อสามารถจองซื้ อโทเคนดิ จิทลั ได้ตามวิธีการที่ ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั กาหนด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อผูจ้ องซื้ อโดยรวม และเพื่อให้การจองซื้ อประสบผลสาเร็ จ ผูใ้ ห้บริ การระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการในการจองซื้อได้
ทั้งนี้ ผูจ้ องซื้ อที่ประสงค์จะจองซื้ อโทเคนดิจิทลั จะต้องเปิ ดบัญชีและปฏิบตั ิตามกระบวนการตรวจสอบความมีตวั ตนของ
ลูกค้า (KYC/CDD) และการตรวจสอบตามกฎหมาย AML/CFT ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมและรับรอง
คุ ณสมบัติ ของผูล้ งทุน ตามที่ ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัล และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิ จิทัล กาหนด ในการดาเนิ น
กระบวนการเหล่านี้ ผูล้ งทุนจะต้องผ่านการยืนยันประเภทของผูล้ งทุน พร้อมส่ งมอบเอกสารหลักฐานยืนยันประเภทของผู ้
ลงทุนตามประกาศ กจ. 15/2561 และผ่านการทดสอบความรู ้ เ กี่ ย วกับ การลงทุน ในสิ นทรั พย์ดิจิทัล (Knowledge Test)
นอกจากนี้ ผูจ้ องซื้ อจะต้องยืนยันการทาธุรกรรมว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ในหนังสื อ
ชี้ชวนหรื อสรุ ปข้อมูลสาคัญของการเสนอขาย (Fact Sheet) ยอมรับความเสี่ ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสื อ
ชี้ชวน โดยผูจ้ องซื้อต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อให้ครบถ้วน และยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง
ส่วนที่ 5 หน้าที่ 7

5.2.5.

เอกสารประกอบในการจองซื้อโทเคนดิจิทัล

ผูจ้ องซื้ อที่เป็ นผูล้ งทุนรายย่อย หรื อ ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ที่ เปิ ดบัญชี และผ่านกระบวนการตรวจสอบความ
มีตวั ตนของลูกค้า (KYC/CDD) ตลอดจนผ่านการยืนยันการจัดประเภทของผูล้ งทุน ตามที่ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั กาหนด สามารถจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ตอ้ งแนบเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติม
ในการจองซื้ อผ่านช่องทางออนไลน์ ผูจ้ องซื้ อจะต้องดาเนิ นการจองซื้ อด้วยตนเองและไม่เปิ ดเผยชื่ อผูใ้ ช้ (User
Name) และรหัสผ่าน (Password) ให้แก่ผใู ้ ดเพื่อดาเนินการจองซื้ อแทนผูจ้ องซื้ อ และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
หรื อผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่มีหน้าที่ตอ้ งตรวจสอบความถูกต้องสาหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผูจ้ องซื้อดังกล่าว
สาหรับผูจ้ องซื้ อที่เป็ นผูล้ งทุนรายย่อยซึ่ งเป็ นบุคคลธรรมดาต่างชาติ ยกเว้นสัญชาติอเมริ กนั หรื อผูจ้ องซื้ อที่เป็ น
ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษซึ่ งเป็ นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จองซื้ อผ่านช่องทางออนไลน์ ผูจ้ องซื้ อต้องผ่านการเปิ ดบัญชีและผ่าน
กระบวนการตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้า (KYC/CDD) ตลอดจนผ่านการยืนยันการจัดประเภทของผูล้ งทุน ตามที่
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั กาหนด โดยแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
1) ใบจองซื้อโทเคนดิจิทลั ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผูจ้ องซื้อ
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูจ้ องซื้อ
3) สาเนาหนัง สื อเดิ นทาง (Passport) หรื อ สาเนาบัต รประจาตัวชาวต่ างชาติ (Alien Registration Card) หรื อ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูจ้ องซื้อ (กรณี ผลู ้ งทุนราย
ย่อยซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาต่างชาติ)
4) แบบทดสอบ ซึ่ งแสดงผลผ่านการทดสอบความรู ้เกี่ยวกับการลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั (Knowledge Test)
(กรณี ผจู ้ องซื้ อที่ผ่านกระบวนการเปิ ดบัญชีกบั ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และทาแบบทดสอบ
ซึ่ งผลการทดสอบความรู ้ เกี่ ย วกับ การลงทุนในสิ นทรั พย์ดิจิทัล (Knowledge Test) ยังไม่เ กิ นกาหนดอายุ
3 เดือน นับจากวันที่ทาแบบทดสอบผ่านล่าสุ ดไม่ตอ้ งแนบเอกสาร)
5) กรณี ที่ ผูจ้ องซื้ อ ยังไม่ ได้ให้ข้อมู ล บัญชี ธ นาคารกับผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิ จิทัล หรื อ มี การ
เปลี่ ยนแปลงเกี่ ยวกับรายละเอียดบัญชี ธนาคาร ต้องแนบสาเนาภาพถ่ายหน้าแรกของสมุดบัญชี เงิ นฝาก
ธนาคาร ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ โดยชื่ อบัญชี ธนาคารจะต้องเป็ นชื่ อเดียวกันกับชื่ อผูจ้ องซื้ อโทเคนดิจิทลั
และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
6) เอกสารอื่น ๆ เพิม่ เติม ตามที่ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เห็นสมควร
สาหรับผูจ้ องซื้ อประเภทนิติบุคคล นิติบุคคลร่ วมลงทุน กิจการเงิ นร่ วมลงทุน และผูล้ งทุนสถาบัน ที่ไม่ได้จองซื้อ
ผ่านช่องทางออนไลน์ ในกรณี ที่ผจู ้ องซื้อผ่านการเปิ ดบัญชี และกระบวนการตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้า (KYC/CDD)
ตลอดจนผ่านการยืนยันการจัดประเภทของผูล้ งทุนตามที่ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั กาหนด รวมถึงได้ให้
ข้อมูลบัญชีธนาคารครบถ้วนแล้วผูจ้ องซื้ อต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้ อโทเคนดิจิทลั เพื่อใช้เป็ นหลักฐานใน
การจองซื้ อโทเคนดิจิทลั พร้อมลงลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามนิติบุคคล และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ให้แก่
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั พร้อมแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
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1) ใบจองซื้ อโทเคนดิจิทลั ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่ อโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคล
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
2) แบบทดสอบ ซึ่ งแสดงผลผ่านการทดสอบความรู ้เกี่ยวกับการลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั (Knowledge Test)
(กรณี ผจู ้ องซื้ อที่ผ่านกระบวนการเปิ ดบัญชีกบั ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และทาแบบทดสอบ
ซึ่ งผลการทดสอบความรู ้ เกี่ ย วกับ การลงทุนในสิ นทรั พย์ดิจิทัล (Knowledge Test) ยังไม่เกิ นกาหนดอายุ
3 เดือน นับจากวันที่ทาแบบทดสอบผ่านล่าสุ ดไม่ตอ้ งแนบเอกสาร)
3) เอกสารอื่น ๆ เพิม่ เติม ตามที่ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เห็นสมควร
ทั้งนี้ ผูจ้ องซื้อประเภทนิติบุคคลตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นที่ไม่ได้จองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ กรณี ที่ผจู ้ องซื้อ
ผ่านการเปิ ดบัญชี และกระบวนการตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้า (KYC/CDD) ตลอดจนผ่านการยืนยันการจัดประเภท
ของผูล้ งทุนตามที่ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั กาหนดแล้ว แต่เอกสารแสดงความเป็ นนิติบุคคลไม่เป็ นปัจจุบนั
หรื อมีการเปลี่ยนแปลงผูม้ ีอานาจลงนาม หรื อ มีการเปลี่ยนแปลงผูร้ ับมอบอานาจของนิติบุคคล จะต้องกรอกรายละเอียดใน
เอกสารใบจองซื้ อโทเคนดิ จิทัล เพื่ อใช้เป็ นหลัก ฐานในการจองซื้ อโทเคนดิ จิทัลพร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ ผูม้ ี อานาจลงนาม
นิ ติบุคคล และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ให้แก่ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
ผูจ้ องซื้อที่เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรื อจดทะเบียนในประเทศไทย
1) ใบจองซื้ อโทเคนดิจิทลั ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่ อโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคล
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
2) สาเนาหนังสื อแสดงความเป็ นนิ ติบุคคลหรื อสาเนาหนังสื อรับรองกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับล่าสุ ด (ที่ออกให้
ไม่เกินหก (6) เดือนนับจนถึงวันที่ยื่นใบจองซื้ อ หรื อตามที่ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั กาหนด
(แล้วแต่กรณี )) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสาคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
(แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
3) กรณี มีการมอบอานาจจะต้องแนบหนังสื อมอบอานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย พร้อมทั้งตัวอย่าง
ลายมือชื่อ รวมทั้งแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อบ
อานาจ (แล้วแต่กรณี ) และลงนามรั บรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนา
หนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุของผูร้ ับมอบอานาจ (แล้วแต่กรณี ) และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4) ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายละเอียดบัญชี ธนาคาร ต้ องแนบสาเนาภาพถ่ายหน้าแรกของสมุด
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีกระแสรายวัน โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็ นชื่อ
เดียวกันกับชื่อนิติบุคคลผูล้ งทุนซึ่ งเป็ นผูจ้ องซื้ อโทเคนดิจิทลั และลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจ
ลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
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สาหรับนิติบุคคลผูจ้ องซื้ อที่ผ่านกระบวนการเปิ ดบัญชีกบั ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เรี ยบร้อย
และได้ให้ขอ้ มูลบัญชีธนาคารรวมถึงแสดงภาพถ่ายหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไม่ตอ้ งแนบสาเนาภาพถ่ายหน้าแรกของสมุดบัญชี เงินฝากธนาคาร
โดยข้อมูลเลขที่บญั ชีธนาคารจะเป็ นไปตามที่นิติบุคคลแจ้งไว้กบั ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
5) แบบทดสอบ ซึ่ งแสดงผลผ่านการทดสอบความรู ้เกี่ยวกับการลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั (Knowledge Test)
(กรณี ผจู ้ องซื้ อที่ผ่านกระบวนการเปิ ดบัญชีกบั ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และทาแบบทดสอบ
ซึ่ งผลการทดสอบความรู ้ เกี่ ย วกับ การลงทุนในสิ นทรั พย์ดิจิทัล (Knowledge Test) ยังไม่เกิ นกาหนดอายุ
3 เดือน นับจากวันที่ทาแบบทดสอบผ่านล่าสุ ด ไม่ตอ้ งแนบเอกสาร)
6) เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เห็นสมควร
ผูล้ งทุนที่เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ หรื อที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
1) ใบจองซื้ อโทเคนดิจิทลั ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่ อโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคล
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
2) สาเนาหนัง สื อ ส าคัญ การจัด ตั้ง บริ ษ ัท (Certificate of Incorporation) หรื อ สาเนาหนัง สื อ แสดงความเป็ น
นิติบุคคล (Affidavit) และสาเนาแสดงรายชื่อผูม้ ีอานาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ซึ่ งเอกสารทั้งหมด
ได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่ าว ซึ่ งลง
นามรั บรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมื อชื่ อนั้นจะต้องตรงกับลายมื อชื่ อที่ ลงนามในเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับ
การจองซื้อโทเคนดิจิทลั ทุกฉบับ
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมื อชื่ อรั บรองสาเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทา
หรื อรับรองความถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรื อสถานกงสุ ลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้
จัดทาหรื อรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่ อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่ได้ดาเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกินหก (6) เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ
3) ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีธนาคาร ต้องแนบสาเนาภาพถ่ายหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร หรื อรายละเอียดบัญชีธนาคาร โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็ นชื่อเดียวกันกับชื่อนิติบคุ คลผูล้ งทุนซึ่ง
เป็ นผูจ้ องซื้ อ โทเคนดิ จิ ทัล และลงนามรั บ รองสาเนาถู ก ต้อ งโดยผูม้ ี อ านาจลงนามของนิ ติ บุ ค คล และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
สาหรับนิติบุคคลผูจ้ องซื้ อที่ผ่านกระบวนการเปิ ดบัญชีกบั ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เรี ยบร้อย
และได้ให้ขอ้ มูลบัญชีธนาคารรวมถึงแสดงภาพถ่ายหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วและไม่มีการ
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เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไม่ตอ้ งแนบสาเนาภาพถ่ายหน้าแรกของสมุดบัญชี เงินฝากธนาคาร
โดยข้อมูลเลขที่บญั ชีธนาคารจะเป็ นไปตามที่นิติบุคคลแจ้งไว้กบั ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
4) แบบทดสอบ ซึ่ งแสดงผลผ่านการทดสอบความรู ้เกี่ยวกับการลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั (Knowledge Test)
(กรณี ผจู ้ องซื้ อที่ผ่านกระบวนการเปิ ดบัญชีกบั ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และทาแบบทดสอบ
ซึ่ งผลการทดสอบความรู ้ เกี่ ย วกับ การลงทุนในสิ นทรั พย์ดิจิทัล (Knowledge Test) ยังไม่เกิ นกาหนดอายุ
3 เดือน นับจากวันที่ทาแบบทดสอบผ่านล่าสุ ด ไม่ตอ้ งแนบเอกสาร)
5) เอกสารอื่น ๆ เพิม่ เติม ตามที่ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เห็นสมควร
5.2.6.

การชาระเงินค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัล

ผูจ้ องซื้ อต้องชาระเงินค่าจองซื้ อโทเคนดิจิทลั เป็ นยอดเต็มตามจานวนโทเคนดิจิทลั ที่จองซื้ อในแต่ละครั้ง ที่ราคา
10 บาทต่อโทเคน โดยมีวิธีการชาระเงินค่าจองซื้อ ดังนี้
1) ชาระค่าจองซื้อผ่าน QR Code โดยการโอนเงินสาหรับมูลค่าการจองซื้อไม่เกิน 2,000,000 บาท
ผูจ้ องซื้ อสามารถชาระเงินสาหรับยอดจองซื้ อไม่เกิน 2,000,000 บาท ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 21 กันยายน
2564 เวลา 00.01 น. ถึ งวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. โดยผูจ้ องซื้ อต้องชาระเงิ นค่าจองซื้ อเต็มตาม
จานวนที่จองซื้อในแต่ละครั้ง โดยการโอนเงินด้วย QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคาร
ที่ให้บริ การ เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั กาหนด ดังต่อไปนี้
ชื่อบัญชี

: “ บริ ษทั เอสพีวี 77 จากัด เพื่อการจองซื้อโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน ”
“ SPV 77 Co., Ltd. for Investment Token Subscription ”

ทั้งนี้ เงื่อนไขการชาระเงิน (ซึ่ งรวมถึงจานวนเงินสู งสุ ดที่สามารถชาระได้) ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของแต่ละธนาคารผูใ้ ห้บริ การระบบ Mobile Banking ทั้งนี้ ชื่ อผู้โอนเงินต้ องเป็ นชื่ อเดียวกับชื่ อผู้จองซื้อเท่ านั้น
ผูจ้ องซื้ อเป็ นผูร้ ั บผิดชอบค่าธรรมเนี ยมการโอน และ/หรื อค่าธรรมเนี ยมอื่นใดที่ เกิ ดจากการท า
ธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (ถ้ามี) ทั้งนี้ จานวนเงินที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้รับ จะถือเป็ นยอดจองซื้อของผูจ้ องซื้อ
2) ชาระค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill Payment ด้วยเงินสด หรื อเงินโอน
ผูจ้ องซื้ อสามารถชาระเงินสาหรับค่าจองซื้ อได้ต้ งั แต่วนั ที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564
ตามเวลาทาการของธนาคาร โดยผูจ้ องซื้ อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้ อเต็มตามจานวนที่จองซื้ อในแต่ละครั้ง โดย
ชาระผ่านระบบ Bill Payment ด้วยเงินสดหรื อเงินโอน เข้าบัญชีธนาคารที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั กาหนดดังต่อไปนี้
ชื่อบัญชี

: “ บริ ษทั เอสพีวี 77 จากัด เพื่อการจองซื้อโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน ”
“ SPV 77 Co., Ltd. for Investment Token Subscription ”
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ผูจ้ องซื้อต้องนาฝากด้วยใบนาฝากแบบ Bill Payment ที่ระบุหมายเลขอ้างอิง (Ref.1) และหมายเลขอ้างอิง
(Ref.2) ให้ครบถ้วน ตามที่ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกาหนด โดยสามารถชาระเงินที่ เคาน์เตอร์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั้งนี้ ชื่ อผู้โอนเงินต้ องเป็ นชื่ อเดียวกับชื่ อผู้จองซื้อเท่ านั้น
ผูจ้ องซื้ อเป็ นผูร้ ั บผิดชอบค่าธรรมเนี ยมการโอน และ/หรื อค่าธรรมเนี ยมอื่นใดที่ เ กิ ดจากการท า
ธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (ถ้ามี) ทั้งนี้ จานวนเงินที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้รับ จะถือเป็ นยอดจองซื้อของผูจ้ องซื้อ
กรณี รายการชาระค่าจองซื้ อผ่านระบบ Bill Payment ที่ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้รับเงิน ล่วงเลยจาก
เวลา 15.30 น. ของวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะยกเลิก
การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ให้แก่ผจู ้ องซื้อโทเคนดิจิทลั รายนั้น
3) ชาระค่าจองซื้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์เช็ค หรื อดราฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment
หากยอดจองซื้ อเกิน 2,000,000 บาท ผูจ้ องซื้ อสามารถชาระเงินเป็ นเช็ค หรื อแคชเชี ยร์ เช็ค หรื อ
ดราฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment โดยผูจ้ องซื้ อสามารถชาระเงิ นได้ต้ งั แต่วนั ที่ 21 กันยายน 2564 ถึ งวันที่
4 ตุลาคม 2564 ตามเวลาทาการของธนาคาร โดยผูจ้ องซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้ อเต็มตามจานวนที่จองซื้อ
ในแต่ละครั้ง และเช็ค หรื อแคชเชียร์เช็ค หรื อดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกิน 4 ตุลาคม 2564 เท่านั้น โดยให้ขีด
คร่ อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั กาหนดดังต่อไปนี้
ชื่อบัญชี

: “ บริ ษทั เอสพีวี 77 จากัด เพื่อการจองซื้อโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน ”
“ SPV 77 Co., Ltd. for Investment Token Subscription ”

พร้ อมระบุชื่อ นามสกุล ที่ อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ไ ว้ด้านหลังเช็ค หรื อ
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดราฟท์ และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในระยะเวลา
การจองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ ชื่ อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่ อเดียวกันกับชื่ อผู้จองซื้อเท่ านั้น
โดยผูจ้ องซื้อต้องนาฝากด้วยใบนาฝากแบบ Bill Payment ที่ระบุหมายเลขอ้างอิง (Ref.1) และหมายเลข
อ้างอิง (Ref.2) ตามที่ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั กาหนด และสามารถชาระเงินที่เคาน์เตอร์ ของ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา หรื อ กรณี ต้องการผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิ จิทัล
นาฝากเช็ค หรื อแคชเชี ยร์ เช็ค หรื อดราฟท์ แทนผูจ้ องซื้ อ สามารถนาส่ งใบจองซื้ อและเช็ค หรื อแคชเชี ยร์ เช็ค
หรื อดราฟท์ ได้ที่ ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิ จิทัล หรื อผูช้ ่ วยในการจัดจาหน่ ายโทเคนดิ จิทัลของ
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว ตั้งแต่วนั ที่ 21 กันยายน
2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามวันและเวลาทาการ 9.00 น. - 15.30 น.
ผูจ้ องซื้ อเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สาหรับการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บ
เช็ค (ถ้ามี) ทั้งนี้ จานวนเงินที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้รับ จะถือเป็ นยอดจองซื้อของผูจ้ องซื้อ
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ในกรณี ที่เช็ค หรื อแคชเชียร์เช็ค หรื อดราฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้น้ นั เป็ นวัน และ/หรื อ เวลาที่
ล่วงเลยจากเวลา 15.30 น. ของวันที่ 4 ตุลาคม 2564 หรื อถูกปฏิ เสธการจ่ายเงิ นจากธนาคารของผูจ้ องซื้ อ
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะยกเลิกการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ให้แก่ผจู ้ องซื้อ
โทเคนดิจิทลั รายนั้น
4) ชาระค่าจองซื้อเป็ นการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
หากยอดจองซื้ อเกิน 2,000,000 บาท ผูจ้ องซื้ อสามารถชาระเป็ นการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
(BAHTNET) โดยผู ้จ องซื้ อ สามารถช าระเงิ น ได้ต้ ัง แต่ ว ัน ที่ 21 กัน ยายน 2564 ถึ ง วัน ที่ 4 ตุ ล าคม 2564
ตามเวลาทาการของธนาคาร ทั้งนี้ ผูจ้ องซื้ อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้ อเต็มตามจานวนที่จองซื้ อในแต่ละครั้ง
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั กาหนดดังต่อไปนี้
ชื่อบัญชี

: “ บริ ษทั เอสพีวี 77 จากัด เพื่อการจองซื้อโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน ”
“ SPV 77 Co., Ltd. for Investment Token Subscription ”
ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

ไทยพาณิ ชย์

จี ทาวเวอร์

กระแสรายวัน

468-1-05589-6

ผูจ้ องซื้ อสามารถชาระเงิ นได้ตามเวลาเปิ ดรับการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ที่ แต่ละ
ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ชื่ อผู้โอนเงินต้ องเป็ นชื่ อเดียวกับชื่ อผู้จองซื้อเท่ านั้น ผูจ้ องซื้อเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนียม
การโอน และ/หรื อค่าธรรมเนี ยมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุ รกรรมโอนเงินทั้งหมด โดยรายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ข้างต้นปรากฎตามข้อมูลบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่ งประเทศไทย https://www.bot.or.th/app/feerate/ ทั้งนี้ จานวน
เงินที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้รับจะถือเป็ นยอดจองซื้อของผูจ้ องซื้อ
กรณี รายการชาระค่าจองซื้อเป็ นการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั
ได้รับเงินล่วงเลยจากเวลา 15.30 น. ของวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ที่จะยกเลิกการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ให้แก่ผจู ้ องซื้อโทเคนดิจิทลั รายนั้น
5) ชาระค่าจองซื้อเป็ นการโอนเงินจากต่างประเทศ
ผูจ้ องซื้ อสามารถชาระเงินได้ต้ งั แต่วนั ที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564
เวลา 15.30 น. โดยผูจ้ องซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อเต็มตามจานวนที่จองซื้อในแต่ละครั้ง ผูจ้ องซื้อสามารถ
ชาระเงินโดยการโอนเงินจากต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั กาหนดดังต่อไปนี้
ชื่อบัญชี

: “ บริ ษทั เอสพีวี 77 จากัด เพื่อการจองซื้อโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน ”
“ SPV 77 Co., Ltd. for Investment Token Subscription ”
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รายละเอียดคาสั่งโอนเงินเข้าบัญชีผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั
Receiver Bank /
Beneficiary Bank

Beneficiary’s Customer

SWIFT Code : SICOTHBK
Bank Name : The Siam Commercial Bank PLC
Bank Address : 9 Ratchadapisek Road, Chatuchak Sub District
Chatuchak District, Bangkok 10900, Thailand
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)

ผูจ้ องซื้อเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรม
โอนเงินทั้งหมด (Pay in full) ทั้งนี้ จานวนเงินที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้รับจะถือเป็ นยอดจองซื้อของผูจ้ องซื้อ
ทั้งนี้ ผูจ้ องซื้ อที่ชาระเงินโดยวิธีการชาระผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรื อการโอนเงินจาก
ต่างประเทศ เมื่ อชาระเงิ นเรี ยบร้ อยแล้ว ผูจ้ องซื้ อจะต้องนาส่ งหลักฐานการชาระเงิ น และ/หรื อเอกสาร
ประกอบการจองซื้ อที่แสดงว่ามีการชาระค่าจองซื้ อโทเคนดิจิทลั มายังผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั โดยผ่านช่องทางออนไลน์ หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั กาหนด
ภายในระยะเวลาจองซื้ อ คื อ ตั้ง แต่ ว นั ที่ 21 กัน ยายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึ ง วัน ที่ 4 ตุ ล าคม 2564 เวลา
15.30 น. ทั้งนี้ ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรื อเรี ยก
เอกสารหลักฐานการชาระเงินเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
ผูจ้ องซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อโทเคนดิจิทลั แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับ
เงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั มีสิทธิ ปฏิเสธหรื อยกเลิกการจองซื้ อของผูจ้ องซื้ อที่ดาเนินการ
ไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.2. ในกรณี ที่การชาระเงินค่าจองซื้อไม่เป็ นไปตามวิธีการหรื อเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 5.2.
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 5.2.8. เท่านั้น
5.2.7.

การจัดสรรโทเคนดิจิทัล

การจัดสรรโทเคนดิจิทลั ให้แก่ผจู ้ องซื้อให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ทั้งนี้วิธีการ
จัดสรรโทเคนดิจิทลั จะไม่ขดั กับกฎเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กาหนด โดยผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะจัดสรรโทเคน
ดิจิทลั ให้แก่ผจู ้ องซื้อภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) ในกรณี ที่จานวนโทเคนดิ จิทลั ที่ผจู ้ องซื้ อทุกรายจองซื้ อไม่เกินจานวนโทเคนดิจิทลั ที่เสนอขายรวมทั้งหมด
และจานวนโทเคนดิจิทลั ที่ผจู ้ องซื้ อที่เป็ นผูล้ งทุนรายย่อยทุกรายจองซื้ อรวมกันมีจานวนไม่เกินร้อยละ 70
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ของจานวนโทเคนดิจิทลั ที่เสนอขายรวมทั้งหมด ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะจัดสรรโทเคน
ดิจิทลั ให้แก่ผจู ้ องซื้อทุกรายตามจานวนที่จองซื้อและได้รับชาระเงินค่าจองซื้อโทเคนดิจิทลั เต็มจานวนแล้ว
2) ในกรณี ที่จานวนโทเคนดิจิทลั ที่ผจู ้ องซื้อทุกรายจองซื้อเกินจานวนโทเคนดิจิทลั ที่เสนอขายรวมทั้งหมด และ/
หรื อ จานวนโทเคนดิจิทลั ที่ผจู ้ องซื้ อที่เป็ นผูล้ งทุนรายย่อยทุกรายจองซื้ อรวมกันมีจานวนเกินร้อยละ 70 ของ
จานวนโทเคนดิ จิทัลที่เสนอขายรวมทั้งหมด ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะจัดสรรจานวน
โทเคนแต่ละกลุ่มให้แก่ผจู ้ องซื้อโดยใช้หลักการ “ชาระเงินก่อนได้รับจัดสรรก่อน” (First Come First Served)
ตามที่จองซื้อโทเคนดิจิทลั และได้รับชาระเงินเต็มจานวนแล้ว หรื อนาส่งใบจองซื้อและเช็ค หรื อแคชเชียร์เช็ค
หรื อดราฟท์ให้แก่ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรื อ ผูช้ ่วยในการจัดจาหน่ายโทเคนดิจิทลั ของ
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวแล้ว ในกรณี ที่มีจานวน
โทเคนดิจิทลั แต่ละกลุ่มที่เสนอขายคงเหลือไม่เพียงพอต่อการจัดสรร ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคน
ดิ จิทัลจะจัดสรรจานวนโทเคนดิจิทลั แต่ละกลุ่ม ตามลาดับการชาระเงินของผูล้ งทุน แต่ละรายจนสามารถ
จัดสรรครบตามจานวน โดยจะพิจารณาจากจานวนโทเคนดิ จิทัลทั้งหมดของแต่ละกลุ่มโทเคนดิ จิ ทัล ที่
ผูล้ งทุนได้จองซื้ อ และอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ร่างหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
3) ในกรณี ที่การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั มี กฎหมาย กฎ หรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
กับสัดส่ วนการลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าว ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะดาเนินการจัดสรรโทเคนดิจิทลั แก่ผูล้ งทุน
ต่างด้าวให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ หรื อข้อกาหนดนั้นด้วย
5.2.8.

การคืนเงินค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัล
1) ในกรณี ที่ผูจ้ องซื้ อไม่ได้รับการจัดสรรโทเคนดิจิทลั หรื อผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ใช้สิทธิ
ปฏิเสธการจัดสรรโทเคนดิจิทลั ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วน
การจัดสรรโทเคนดิจิทลั ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั โดยจะดาเนินการคืน
เงินค่าจองซื้ อโทเคนดิจิทลั ตามสัดส่ วนของเงินค่าจองซื้ อโทเคนดิจิทลั ที่ถูกปฏิเสธหรื อไม่ได้รับการจัดสรร
โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรื อค่าเสี ยหายใด ๆ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี เงิ นฝากของผูจ้ องซื้ อที่ได้แจ้ง ไว้กับ
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เห็น
ว่าเหมาะสม ภายใน 10 วันทาการนับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลาการจองซื้ อ โดยผูจ้ องซื้ อเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินปลายทาง หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดในการโอนเงิน (ถ้ามี)
ในกรณี การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูจ้ องซื้ อที่ได้แจ้งไว้กบั ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่มี
จานวนเงินมากกว่า 2,000,000 บาท หรื อจานวนเงิน มากกว่าข้อกาหนดการโอนของธนาคาร ผูใ้ ห้บริ การ
ระบบเสนอขายโทเคนดิ จิ ทัล อาจพิ จารณาแยกรายการโอนเงิ นออกเป็ นรายการย่อ ย รายการละไม่เกิ น
2,000,000 บาท หรื อจานวนเงินตามข้อกาหนดการโอนของธนาคาร
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ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้ อโทเคนดิจิทลั ในส่ วนที่ ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผูจ้ องซื้ อภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผูจ้ องซื้ อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย
คานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้ อโทเคนดิจิทลั ที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่ตอ้ งส่ งคืนนับแต่วนั ที่พน้ กาหนดเวลา
ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น
2) ในกรณี ที่ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทลั ยกเลิ กการเสนอขายครั้ งนี้ ก่อนปิ ดการเสนอขาย หรื อไม่สามารถเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั ได้ตามที่กาหนด
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะคืนเงินค่าจองซื้ อโทเคนดิจิทลั ให้แก่ผจู ้ องซื้ อโทเคนดิจิทลั ตาม
สัดส่ วนของเงินค่าจองซื้ อโดยไม่มีดอกเบี้ย และหลังจากหักค่าธรรมเนี ยมในการโอนเงิน ปลายทาง หรื อ
ค่าธรรมเนี ยมอื่น ใดในการโอนเงิ น (ถ้ามี ) โดยจะโอนเงิ นเข้าบัญชี เงิ นฝากของผูจ้ องซื้ อที่ ได้แจ้ง ไว้กับ
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรื อดาเนินการตามวิธีการอื่นใดตามที่ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั เห็นว่าเหมาะสม ภายใน 7 วันนับแต่วนั สิ้นสุ ดระยะเวลาการเสนอขาย
ในกรณี การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูจ้ องซื้ อที่ได้แจ้งไว้กบั ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่มี
จานวนเงินมากกว่า 2,000,000 บาท หรื อจานวนเงิน มากกว่าข้อกาหนดการโอนของธนาคาร ผูใ้ ห้บริ การ
ระบบเสนอขายโทเคนดิ จิทัล อาจพิ จารณาแยกรายการโอนเงิ นออกเป็ นรายการย่อ ย รายการละไม่เกิ น
2,000,000 บาท หรื อจานวนเงินตามข้อกาหนดการโอนของธนาคาร
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณี ใด ๆ หากได้มีการโอนเงิ นเข้าบัญชี เงิ นฝากของผูจ้ องซื้ อหรื อคืนเงิ นด้วยวิธีการอื่นใด
เรี ยบร้อยแล้ว ให้ถือว่าผูจ้ องซื้ อได้รับเงินจองซื้ อคืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซื้ อจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องดอกเบี้ย และ/หรื อ
ค่าเสี ยหายใด ๆ อีกต่อไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูจ้ องซื้ อ ซึ่ งไม่ใช่ความผิดของผูใ้ ห้บริ การระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั เช่ น ข้อมูลชื่ อ ที่ อยู่ หรื อเลขที่บญ
ั ชี ธนาคารของผูจ้ องซื้ อไม่ชัดเจนหรื อไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
หรื อไม่เป็ นปัจจุบนั ตามที่ได้ให้ไว้กบั ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะ
ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.2.9.

วิธีการส่ งมอบโทเคนดิจิทัล

ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะบันทึกข้อมูลการมีโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ของผูล้ งทุนแต่ละ
รายในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ โดยจะออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิ ริฮับ เข้าสู่ กระเป๋ าอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูล้ งทุนที่
ลงทะเบียนไว้กบั ศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันปิ ดการเสนอขาย
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5.2.10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บเพิม่ เติมจากผู้จองซื้อหรื อผู้ถือโทเคนดิจิทัล
5.2.10.1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บเพิม่ เติมจากผู้จองซื้อหรื อผู้ถือโทเคนดิจิทัล
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บเพิม่ เติมจาก
ผู้จองซื้อหรื อผู้ถือโทเคนดิจิทัล
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ธนาคารพาณิ ชย์กาหนด (ถ้ามี)

5.2.10.2. ค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่ อมีการขายทรั พย์ สินโครงการเมื่ อครบกาหนดอายุโครงการ และภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่ า
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายหลัก
เมื่อมีการขายทรัพย์สินโครงการ

จานวนเงิน
(ไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )

รอบและระยะเวลา
ที่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนี ยมในการจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พ ย์สินโครงการ เช่ น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อหุ้น
ค่าใช้จ่ายในการโอนอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อหุ้น ค่านายหน้า
ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคารในการเปิ ดบั ญ ชี เ พื่ อ รั บ ช าระเงิ น
ค่ าธรรมเนี ย มธนาคารในการโอนเงิ น ค่ าธรรมเนี ยมทรั สตี
ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนี ยมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เป็ นต้น

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

ค่าธรรมเนียมทรัสตี

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

ค่าที่ปรึ กษาการเงินอิสระ (IFA) ในการให้ความเห็นต่อการทา
รายการ เพื่ออนุมตั ิการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการในราคาต่า
กว่าที่กาหนดหรื อที่ปรึ กษาอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ า

จานวนเงิน

ภาระผูกพันจากเงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่าระยะ
ยาวกับแสนสิ ริ

149.4 ล้านบาท

รอบและระยะเวลา
ที่เรียกเก็บ
เมื่อสิ้นสุ ดโครงการโดย
หักออกจากมูลค่าการ
จาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการ
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5.2.10.3. ภาษีอากร
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั จะมีภาระภาษีที่ตอ้ งเสี ยเพิ่มเติมดังนี้
การได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ซึ่งถือเป็ นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ซ)
กล่ า วคื อ เงิ น ส่ ว นแบ่ ง ของก าไร หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดในลัก ษณะเดี ย วกัน ที่ ไ ด้จ ากการถื อ หรื อ
ครอบครองโทเคนดิจิทลั ซึ่งจะถูกหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้
ส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการ เฉพาะส่ วนที่ เกินกว่าที่ลงทุน และกาไรจากซื้ อขาย
โทเคนดิ จิทลั บนศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรั พย์ดิจิทลั (Capital Gain) ซึ่ งถื อเป็ นเงินได้พึงประเมินตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 40 (4)(ฌ) กล่าวคือ เป็ นผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริ ปโทเคอร์ เรนซี หรื อโทเคน
ดิจิทลั ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน ซึ่งจะถูกหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ
15 ของเงินได้
ภาระภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม เนื่ อ งจากยัง ไม่ มี ค วามชัด เจนว่ า โทเคนดิ จิ ทัล เพื่ อ การลงทุ น จะถู ก พิ จ ารณาว่ า
เข้าลักษณะเป็ น “บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์” ที่อยู่ในบังคับต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
หรื อไม่ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จึงมีความประสงค์ที่จะรับผิดชอบภาระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการออกและเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนเฉพาะส่ วนที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรกไปก่อนเพื่อ
ไม่ให้เกิ ดผลกระทบต่อผลตอบแทนแก่ ผูล้ งทุน และผูอ้ อกโทเคนจะดาเนิ นการเพื่อหาข้อยุติเกี่ ย วกับ
ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป ในส่ วนของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั นั้น หากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั มีการซื้ อขายโทเคน
ดิจิทลั เพื่อการลงทุนในทางการค้าปกติในลักษณะเป็ นผูป้ ระกอบการและมีรายรับหรื อฐานภาษีที่อยู่ใน
บังคับต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั อาจมีหน้าที่ตอ้ งจดทะเบียนเป็ น
ผูป้ ระกอบการจดทะเบี ย นภาษีมู ล ค่า เพิ่ ม และเสี ย ภาษีมู ล ค่า เพิ่ ม ส าหรั บการซื้ อขายโทเคนดิ จิ ทัลเพื่อ
การลงทุนดังกล่าว
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