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6. กลไกความคุ้มครองภายใต้โครงสร้างของการมีกองทรัสต์ และทรัสตี 
 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะจดัตั้งกองทรัสต์ส าหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั (ใช้ช่ือ
ภาษาองักฤษว่า (Trust for SIRIHUB Investment Tokens) เป็นกองทรัสต์ตามพ.ร.บ. ทรัสต์ ท่ีก่อตั้งขึ้นดว้ยผลของสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามท่ี ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัก่อตั้ง
กองทรัสต์ส าหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลัท่ีอา้งอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงทรัสตีมีหน้าท่ี
เป็นทรัสตีเพื่อกองทรัสตต์ามขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
สรุปสาระส าคัญของกองทรัสต์และหน้าท่ีหลักของทรัสตี มีดังนี ้

ช่ือ  กองทรัสตส์ าหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั 
ประเภท กองทรัสตเ์ป็นกองทรัสตท่ี์มีทรัพยสิ์นในกองทรัสตเ์ป็นหุ้นของนิติบุคคลเฉพาะกิจซ่ึงเป็นผูถื้อ

กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์(passive trust) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเสนอขายโทเคน
ดิจิทลัต่อประชาชนและกฎหมายทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

วัตถุประสงค์ กองทรัสต์จดัตั้งขึ้นตามพ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามท่ี 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัก่อตั้งกองทรัสต์ส าหรับธุรกรรมการเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลัท่ีอา้งอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย ์ตามประกาศ กร. 4/2564 ใน
การคุม้ครองและเพื่อผลประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทลั เพื่อมิให้ทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 
และกลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส ถูกจ าหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผกูพนั โดยไม่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากทรัสตี หรือไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หนงัสือช้ีชวน และ/หรือ มติ
ของผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

อายุ กองทรัสต์จดัตั้งขึ้นจนถึงวนัท่ีครบก าหนดอายุโครงการ (Maturity) หรือวนัท่ีเลิกกอง ทรัสต์
โดยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต ์หรือโดยผลของกฎหมาย 

ทรัพย์สินในกองทรัสต์ หุ้นร้อยละ 100 ในบริษทั สิริพฒัน์ โฟร์ จ ากดั โดยท่ีทรัสตีจะเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 99.99 และ
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอีก 2 รายซ่ึงทรัสตีเป็นผูแ้ต่งตั้งถือหุ้นอีกรายละ 1 หุ้น เพื่อให้ 
ผูถื้อหุ้นมีจ านวนครบตามจ านวนขั้นต ่าตามท่ีก าหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากทรัสตีจะใชสิ้ทธิตามท่ีทรัสตีก าหนด 

วันที่จัดตั้งกองทรัสต์ การก่อตั้งทรัสต์จะมีผลสมบูรณ์เม่ือผูอ้อกโทเคนดิจิทัลได้ด าเนินการให้มีกองทรัสต์โดย
ด าเนินการให้ทรัสตีไดม้าซ่ึงหุ้นร้อยละ 100 ใน สิริพฒัน์ โฟร์ ภายใตสั้ญญาซ้ือขายหุ้นส าเร็จ 

ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 
ทรัสตี บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
ผู้รับประโยชน์ ผูถื้อโทเคนดิจิทลั  
การจ าหน่ายทรัพย์สิน
ในกองทรัสต์กรณีทั่วไป 

กรณีท่ีไม่มีเหตุผิดนดัเกิดขึ้น การจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ จะเร่ิมด าเนินการ 12 เดือนก่อน
ครบก าหนดอายุโครงการ หรือในกรณีท่ีมีการต่ออายุโครงการ จะจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ
จะเร่ิมด าเนินการใหม่ทนัทีท่ีทราบว่าตอ้งมีการต่ออายุโครงการ (เวน้แต่ในกรณีความเสียหาย
โดยส้ินเชิง) โดยการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ จะค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อ 
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โทเคนดิจิทลัเป็นส าคญั และจะอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบของทรัสตีว่าด าเนินการ เป็นไปตาม
วิธีการท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 4 เร่ืองขั้นตอนการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการก่อนการครบ
ก าหนดอายโุครงการของหนงัสือช้ีชวนหรือไม่ โดยมีวิธีการดงัต่อไปน้ี 
1)  ให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจดัให้มีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเป็น
ผู ้ด าเนินการเปิดให้มีการประกวดราคาซ้ือขาย (Bidding) โดยวิธีการประกวดราคาท่ีได้
มาตรฐาน หรือท่ีปฏิบติักนัเป็นการทัว่ไปในการประมูลขายอสังหาริมทรัพยล์กัษณะเดียวกนั
กบักลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส โดยในกรณีท่ีเป็นการจ าหน่ายหุ้น ตอ้งด าเนินการภายใต้
กรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องด้วย โดยต้องจัดให้การประกวดราคาด าเนินไปด้วยความ
โปร่งใส และจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ ให้แก่ผูซ่ึ้งให้ราคาสูงท่ีสุด และให้เง่ือนไขการซ้ือขาย
ซ่ึงเป็นประโยชน์กบัผูถื้อโทเคนดิจิทลัมากท่ีสุดตามดุลพินิจของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั ทั้งน้ี ใน
กรณีการจ าหน่ายหุ้น ทรัสตีจะโอนหุ้นคืนให้แก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเม่ือเง่ือนไขในการจ าหน่าย
หุ้นเป็นไปตามท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน เพ่ือให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัด าเนินการขายหุ้นและคนื
เงินให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัต่อไป 
2)  ให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลใช้รายงานการประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส  
ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวนัท่ีเร่ิมประกวดราคาของแต่ละปีโครงการ หรือจัดให้มีการ
ประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส ใหม่ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลอา้งอิงประกอบการ
ด าเนินการประกวดราคาเพื่อจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ ทั้งน้ี มูลค่าจากการประเมินเป็นเพียง
ตวัเลขท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัใชอ้า้งอิงเท่านั้น ไม่ใช่หนา้ท่ีหรือขอ้บงัคบัของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั
ท่ีจะตอ้งจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ ให้ไดไ้ม่นอ้ยกว่ามูลค่าหรือราคาประเมินของกลุ่มอาคาร
ส านกังาน สิริ แคมปัส ดงักล่าว หากการประกวดราคาซ้ือขาย (Bidding) เป็นการประกวดราคา
ตามท่ีก าหนดไวข้า้งตน้น้ี แมว่้าราคาท่ีไดรั้บจากการประกวดราคา เน่ืองจากปัจจยัในตลาด ณ 
เวลานั้น รวมถึงเหตุผลทางธุรกิจ สถานการณ์ สภาพคล่อง หรือสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย ์
สภาพเศรษฐกิจ หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ส่งผลให้ไม่สามารถหาผูซ้ื้อซ่ึงให้ราคาไม่น้อยกว่ามูลค่า
ทรัพยสิ์นโครงการ ท่ีไดม้าจากการประเมินดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัอาจพิจารณา
แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ผูส้อบบญัชี และบุคคลอื่นใด เพื่อให้ค  าแนะน า 
ความเห็น ค าช้ีแจง หรือขอ้มูลแก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัในการด าเนินการประกวดราคาน้ี 
3) ให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัสามารถหักภาระผูกพนัจากเงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่า
ระยะยาวกับแสนสิริ ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนทรัสตี ค่าจ้างท่ีปรึกษา และค่าใช้จ่าย 
ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการจ าหน่ายทรัพย์สินโครงการ ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดอื่นใดตามท่ี
ก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ก่อนน าจ านวนเงินท่ีเหลือมาจดัสรรคืนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน  
4)  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของกองทรัสต์ตามท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาก่อตั้งทรัสต์น้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ค่าตอบแทนทรัสตี ค่าภาษีอากร ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดจากการรวบรวม จ าหน่าย และจดัสรรทรัพยสิ์นเพื่อการช าระบญัชีและการเลิกกองของ
กองทรัสต์ด้วย ทั้งน้ี ให้ทรัสตีเป็นอนัหลุดพน้จากหน้าท่ีและความรับผิดใด ๆ ตามสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์น้ี เม่ือได้มีการโอนทรัพยสิ์นของกองทรัสต์กลบัไปยงัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและ 
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ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัช าระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการให้แก่ผูถื้อโทเคน
ดิจิทลัเรียบร้อยแลว้ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตน้ี์ 

การจ าหน่ายทรัพย์สิน
ในกองทรัสต์กรณีเกิด
เหตุผิดนัด 

1) ให้ทรัสตีจดัให้มีการขายทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ หรือมีมติในฐานะผูถื้อหุ้นให้ สิริพฒัน์ 
โฟร์ จ าหน่ายไปซ่ึงกลุ่มอาคารส านกังานสิริ แคมปัส โดยการเปิดให้มีการประกวดราคาซ้ือขาย
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ทั้ งหมด (Bidding) โดยวิธีการประกวดราคาท่ีโปร่งใส และขาย
ทรัพยสิ์นของกองทรัสตท์ั้งหมดให้แก่ผูซ่ึ้งให้ราคาสูงท่ีสุด 
     (1)  ในกรณีขายทรัพย์สินโครงการโดยทรัสตี ให้ทรัสตีจัดให้มีการจ าหน่ายทรัพยสิ์น
โครงการ โดยทรัสตีเป็นผูด้  าเนินการเปิดให้มีการประกวดราคาซ้ือขาย (Bidding) โดยวิธีการ
ประกวดราคาได้มาตรฐาน หรือ ท่ีปฏิบัติกันเ ป็นการทั่วไปในการประมูล ซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยล์กัษณะเดียวกนักบักลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส และในกรณีจ าหน่ายหุ้น
ตอ้งด าเนินการภายใตก้รอบของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย โดยตอ้งจดัให้มีการประกวดราคา
ด าเนินไปดว้ยความโปร่งใส และจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการให้แก่ผูซ่ึ้งให้ราคาสูงท่ีสุด 
      (2)  ในกรณีท่ีทรัสตี ในฐานะผูถื้อหุ้นของ สิริพฒัน์ โฟร์ มีมติให้ สิริพฒัน์ โฟร์ จ าหน่าย
กลุ่มอาคารส านักงานสิริ แคมปัส เน่ืองจากมีเหตุผิดนดั ในมติดงักล่าวตอ้งระบุบญัชีท่ีทรัสตี
เปิดไวเ้พื่อกองทรัสต์ท่ี สิริพฒัน์ โฟร์ ตอ้งน าเงินท่ีไดรั้บจากการขายกลุ่มอาคารส านกังานสิริ 
แคมปัส ดงักล่าวฝากเขา้บญัชีนั้น 
      (3)  ให้ทรัสตีใช้รายงานการประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส ซ่ึงมีอายุ 
ไม่เกิน 6 เดือนในวนัท่ีเร่ิมประกวดราคาของแต่ละปีโครงการ หรือจดัให้มีการประเมินมูลค่า
กลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส ใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการด าเนินการ
ประกวดราคาเพื่อจ าหน่ายทรัพย์สินโครงการ ทั้ งน้ี มูลค่าจากการประเมินเป็นเพียงตัว
เลขท่ีทรัสตีใชอ้า้งอิงเท่านั้น ไม่ใช่หน้าท่ีหรือขอ้บงัคบัของทรัสตีท่ีจะตอ้งจ าหน่ายทรัพยสิ์น
โครงการ ให้ได้ไม่น้อยกว่ามูลค่าหรือราคาประเมินของกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส
ดงักล่าว  
2)  ทรัสตีอาจพิจารณาแต่งตั้ ง ท่ีปรึกษาทางการเ งิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ผู ้สอบบัญชี  
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น และบุคคลอ่ืนใด เพ่ือให้ค  าแนะน า ความเห็น ค าช้ีแจง หรือขอ้มูล
แก่ทรัสตีในการด าเนินการประกวดราคา ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายขา้งตน้ให้เป็นความรับผิดชอบของ 
ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลัสามารถเรียกคืนค่าใชจ้า่ยจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น
ในกองทรัสตไ์ด ้
3) ทรัสตีสามารถหักภาระผกูพนัจากเงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกบัแสน
สิริ ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนทรัสตี ค่าจา้งท่ีปรึกษา และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ
จ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดอื่นใดตามท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือ 
ช้ีชวน รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองมาจากการจดัการ
กองทรัสต ์ทั้งท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ทรัสตีหรือบุคคลอ่ืนใด ก่อนจะน าเงินส่วนท่ีเหลือเขา้บญัชีท่ีทรัส
ตีเปิดไวเ้พื่อกองทรัสต์ เพ่ือช าระให้แก่ผูรั้บประโยชน์ต่อไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6.4 ของ
สัญญาก่อตั้งทรัสตน้ี์ 
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หน้าท่ีหลักของทรัสตี 1) ทรัสตีมีหน้าท่ีจดัการกองทรัสต์ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัเยี่ยงผูมี้วิชาชีพ  
รวมทั้งดว้ยความช านาญ โดยปฏิบติัต่อผูรั้บประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผูรั้บประโยชน์ และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และขอ้ผกูพนัท่ีไดใ้ห้ไวเ้พ่ิมเติมแก่ผูล้งทุน 
(ถา้มี) 
2) ทรัสตีตอ้งติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัด าเนินการให้เป็นไปตาม
หนงัสือช้ีชวน รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) ในกรณีท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลักระท าการ หรืองดเวน้กระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทัล หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามหนังสือช้ีชวน แผนธุรกิจ หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ให้ทรัสตีด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จัดท ารายงานเสนอต่อ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึงเหตุการณ์
ดงักล่าว 

(2) ด าเนินการเพื่อแกไ้ข ยบัย ั้ง หรือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นตามท่ีเห็นสมควร 
4) ทรัสตีต้องเข้าร่วมในการประชุมผูถื้อโทเคนดิจิทัลดว้ยทุกคร้ัง และหากมีการขอมติท่ี
ประชุมผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพื่อด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ทรัสตีตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ตอบขอ้ซักถามและให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าวว่าเป็นไปตามแบบ
หนงัสือช้ีชวน แผนธุรกิจ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 

(2) ทักท้วงและแจ้งให้ผูถื้อโทเคนดิจิทัลทราบว่าการด าเนินการดังกล่าวไม่สามารถ
กระท าได ้ในกรณีท่ีการด าเนินการนั้นไม่เป็นไปตามหนงัสือช้ีชวน แผนธุรกิจ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

ในกรณีท่ีเป็นการส่งหนังสือขอมติของผูถื้อโทเคนดิจิทัล  ทรัสตีต้องจัดให้มีช่องทาง
ส าหรับการตอบขอ้ซกัถาม ให้ความเห็น ทกัทว้ง และแจง้ต่อผูถื้อโทเคนดิจิทลั 
5) ในกรณีท่ีทรัสตีเป็นผู ้ถือโทเคนดิจิทัลในกองทรัสต์  หากต้องมีการออกเสียงหรือ
ด าเนินการใด ๆ ในฐานะผูถื้อโทเคนดิจิทลั ให้ทรัสตีค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ
ผูถื้อโทเคนดิจิทัลโดยรวม และตั้งอยู่บนหลกัแห่งความซ่ือสัตยสุ์จริตและความรอบคอบ
ระมดัระวงั รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้หรือกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะทรัสตี
ของกองทรัสต ์
6) ภายใตบ้งัคบัแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต ์รวมตลอดจนพ.ร.บ. ทรัสต ์และประกาศ กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งอื่นใดของ ก.ล.ต. ให้ทรัสตีมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) ห้ามมิให้ทรัสตีน าหน้ีท่ีตนเป็นลูกหน้ีบุคคลภายนอกอันมิได้เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นทรัสตีไปหักกลบลบหน้ีกับหน้ีท่ีบุคคลภายนอกเป็นลูกหน้ีทรัสตีอนั 
สืบเน่ืองมาจากการจดัการกองทรัสต์ การด าเนินการท่ีฝ่าฝืนขอ้ห้ามตามสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตใ์ห้ตกเป็นโมฆะ 

(2) แจง้ต่อบุคคลภายนอกทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือเขา้ท านิติกรรมหรือธุรกรรมกบั
บุคคลภายนอกว่าเป็นการกระท าในฐานะทรัสตี  

(3) จัดท าบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สินและบัญชีอื่น ๆ 
ของทรัสตี ในกรณีทรัสตีจดัการกองทรัสต์หลายกอง ตอ้งจดัท าบญัชีทรัพยสิ์นของ
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กองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกนั และบนัทึกบญัชีให้ถูกตอ้งครบถว้น
และเป็นปัจจุบนั รวมทั้งแยกกองทรัสต์ไวต้่างหากจากทรัพยสิ์นส่วนตวัของทรัสตี
และทรัพยสิ์นอื่นท่ีทรัสตีครอบครองอยู ่ 

(4) งดเวน้การมอบหมายให้ผูอ้ื่นจดัการถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ เวน้แต่
เขา้ขอ้ยกเวน้ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

(5) ในกรณีท่ีเกิดเหตุผิดนดั ให้ด าเนินการขายทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ หรือมีมติให้การ
ขายกลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 
และสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

(6) ในกรณีท่ีเกิดเหตุผิดนดั ให้จดัให้มีบญัชีเพื่อรับโอนเงินค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากการขาย
ทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และแจง้ให้ สิริพฒัน์ โฟร์ ผูอ้อก
โทเคนดิจิทัล และผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั  ทราบเป็นหนังสือถึง
รายละเอียดบญัชีดงักล่าว และอาจมอบหมายให้ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทัลด าเนินการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูรั้บผลประโยชน์ตามสัญญา
ก่อตั้งทรัสต ์

(7) ตรวจสอบให้การด าเนินการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และแจง้คดัคา้นหากการด าเนินการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ไม่เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนด
ไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

(8) เม่ือทรัสตีทราบถึงหรือได้รับแจ้งว่ามีเหตุผิดนัดตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ ให้ทรัสตีส่งหนงัสือแจง้เตือนให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั และ/หรือ สิริพฒัน์ โฟร์ 
(กรณี สิริพฒัน์ โฟร์ เป็นผูก้ระท าผิดหน้าท่ี) ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นสัญญา
ก่อตั้งทรัสต ์

(9) ด าเนินการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทรัสต์หรือทรัพยสิ์นอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กองทรัสตต์ามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ 

(10) ด าเนินการจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ จากการขาย
ทรัพยสิ์นให้แก่ผูรั้บประโยชน์ 

(11) ท าหน้าท่ีเพื่อรวบรวม จ าหน่าย และจดัสรรทรัพยสิ์นเม่ือทรัสต์ส้ินสุดลง โดยตอ้ง
ช าระสะสางหน้ีสินและค่าใช้จ่ายเม่ือทรัสต์ส้ินสุดลงตามล าดบัท่ีก าหนดในพ.ร.บ. 
ทรัสต ์และสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

(12) จัดให้มีระบบงานท่ีมีคุณภาพและสามารถรับรองงานในความรับผิดชอบของ  
ทรัสตีได้อย่างเหมาะสมตามพ.ร.บ.  ทรัสต์ และตามท่ี ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด  
โดยอยา่งนอ้ยให้ระบบงานของทรัสตีครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
(ก)    การจดัการกองทรัสตเ์พ่ือให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละพ.ร.บ. ทรัสต ์
(ข)    การเก็บรักษาทรัพยสิ์นโดยมีการแยกกองทรัสต์ภายใตสั้ญญาก่อตั้งทรัสต ์ออก

จากทรัพยสิ์นของกองทรัสตอ์ื่นหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัของทรัสตี 
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(ค)    การบันทึกกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิเหนือทรัพยสิ์นในกองทรัสต์  รายได้ รายจ่าย 
และหน้ีสินของกองทรัสต ์ตลอดจนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทรัสต ์

(ง)    การควบคุม ตรวจสอบ และป้องกนัมิให้มีการจดัการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และพ.ร.บ. ทรัสต์ และมิให้มีการทุจริตต่อผูถื้อโทเคน
ดิจิทลั 

(จ)    การแยกทรัพย์สินและงบการเงินของกองทรัสต์ออกจากงบการเงินของ
กองทรัสต์อื่นหรือของทรัสตีโดยค านึงถึงมาตรฐานท่ีก าหนดตามกฎหมายว่า
ด้วยการบัญชี ในกรณีท่ีมีกฎท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อ
ประชาชน หรือกฎหมายอื่นใด หรือ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ได้ออกกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  ค าส่ัง 
หนงัสือเวียน และ/หรือ ไดเ้ปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเพ่ิมเติม กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคบั ค าส่ังท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้ทรัสตีมีหน้าท่ีต้องจัดท างบ
การเงิน โดยงบการเงินท่ีจดัท าขึ้นตอ้งมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย
ผูส้อบบญัชี โดยอาจมอบหมายให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัด าเนินการแทนได ้

(ฉ)    จดัให้มีช่องทางส าหรับการตอบขอ้ซักถาม ให้ความเห็น ทกัทว้ง และแจง้ต่อ 
ผูถื้อโทเคนดิจิทลั ส าหรับกรณีการประชุมผูถื้อโทเคนดิจิทลั หรือมีการขอมติท่ี
ประชุมผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพื่อกระท าการต่าง ๆ  

7) ด าเนินการตามหลกัเกณฑต์่อไปน้ีกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญา 
(1) ดูแลให้การแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์ป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนด

ไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง และให้ส่งส าเนาซ่ึงไดแ้กไ้ขนั้นให้ ก.ล.ต. ภายใน 12 วนันบัแต่วนัท่ีลงนาม
หรือวนัท่ีมีการแกไ้ข ตามแต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญา ให้ทรัสตีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ี
ท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และตามพ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์
ของผูรั้บประโยชน์โดยรวม 

(3) ในกรณีท่ีหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน  และ/หรือ การ
ก่อตั้งกองทรัสตท่ี์ออกตามกฎท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน
และพ.ร.บ. ทรัสต์ มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง และสัญญามีขอ้ก าหนดท่ีไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าว ให้ทรัสตีด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นั้น ตามวิธีการท่ีก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือตามท่ี 
ก.ล.ต. มีค  าส่ัง 

8) จัดการกองทรัสต์ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกัน  ยบัย ั้ง หรือจ ากัดมิให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสตห์รือผูรั้บประโยชน์โดยรวม กรณีท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
9) แกไ้ขความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างทรัสตีกบักองทรัสตใ์ห้ส้ินไป หากไม่สามารถ
แกไ้ขให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาอนัสมควรให้ทรัสตีแจง้ให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลัทราบถึงเหตุ
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ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยละเอียด และให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลัมีมติเปล่ียนแปลงทรัสตี  
และด าเนินการเพ่ือให้มีทรัสตีรายใหม่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ รวมทั้ง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
10) ด าเนินการเก็บหรือจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ อนัเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
กองทรัสต์ รวมถึงหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
11) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในขอ้ 14 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ แต่งตั้งให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั
ท าหน้าท่ีช าระบญัชีของกองทรัสต์ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่สามารถท าหน้าท่ี
ช าระบญัชีไดใ้ห้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัด าเนินการจดัหาบุคคลอื่นใดซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดเขา้มาท าหนา้ท่ีช าระบญัชีของกองทรัสตแ์ทนได ้

สิทธิประโยชน์ของผู้รับ
ประโยชน์ 

เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุผิดนัดตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6.1 ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ผูรั้บประโยชน์จะ
ไม่ไดรั้บผลตอบแทนเป็นตวัเงินใด ๆ จากกองทรัสต์โดยตรง นอกจากความคุม้ครองจากการถือ
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของกองทรัสต์โดยทรัสตี เพื่อป้องกนัมิให้ทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ และ
กลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส ถูกจ าหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพนั โดยไม่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากทรัสตี หรือไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หนงัสือช้ีชวน และ/หรือ มติของผูถื้อ
โทเคนดิจิทลั กล่าวคือ ในกรณีปกติ ผูรั้บประโยชน์จะไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากกองทรัสต ์แต่จะ
ไดรั้บผลตอบแทนจากการเป็นผูถื้อโทเคนดิจิทลั ตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเท่านั้น  
ในกรณีท่ีมีเหตุผิดนัดตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6.1 ผู ้รับประโยชน์จะมี สิทธิในการได้รับ
ผลตอบแทนจากกองทรัสต์ โดยสิทธิในการไดรั้บผลตอบแทนของผูรั้บประโยชน์แต่ละรายจะ
เท่ากบัสิทธิในการไดรั้บผลตอบแทนในฐานะผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน
ส าหรับแต่ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กบัว่าผูรั้บประโยชน์เป็นผูถื้อโทเคนดิจิทลักลุ่มใด ก็จะมีสิทธิได้รับ
ผลตอบแทนเท่ากบัผลตอบแทนของโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั กลุ่มนั้น กล่าวคือ ผูรั้บ
ประโยชน์ซ่ึงถือโทเคนดิจิทลัสิริฮบั A ก็จะไดรั้บผลตอบแทนเท่ากบัที่ก าหนดไวส้ าหรับผูถื้อ 
โทเคนดิจิทัลสิริฮับ A และผูรั้บประโยชน์ซ่ึงถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B จะได้รับผลตอบแทน
เท่ากบัท่ีก าหนดไวส้ าหรับผูถื้อโทเคนดิจิทลัสิริฮบั B ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน และ
ขอ้ก าหนดของสัญญาก่อตั้งทรัสตน้ี์ 
เหตุผิดนดัท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์รวมถึงกรณีดงัต่อไปน้ี 
(ก)    ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่ช าระเงินใด ๆ ตามก าหนดช าระให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัติดต่อกนั

เกินกว่า 2 ไตรมาส ตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน  
(ข)    สิริพัฒน์ โฟร์ ไม่น าส่งกระแสรายรับให้แก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทัล ตามสัญญา RSTA 

ติดต่อกนัเกินกว่า 2 ไตรมาส ตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
(ค)    ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั และ/หรือ สิริพฒัน์ โฟร์ ("ผูมี้หน้าท่ีฯ") ตกเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั

ตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีการเร่ิมด าเนินการเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการของผูมี้หน้าท่ีฯ หรือ
เพื่อขอให้ผูมี้หนา้ท่ีฯ ตกเป็นผูล้ม้ละลายภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

(ง)    มีกฎหมาย ค าส่ัง หรือมติจากหน่วยงานราชการท่ีชอบด้วยกฎหมายอนัส่งผลให้ผูมี้  
หน้าท่ีฯ ตอ้งเลิกประกอบกิจการเป็นระยะเวลาติดต่อกนัมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป เวน้แต่
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กฎหมาย ค าส่ัง หรือมติจากหน่วยงานราชการ ดงักล่าว เป็นการออกโดยเหตุอนัถือไดว่้า
เป็นเหตุสุดวิสัยท่ีมิไดเ้ป็นความผิดและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผูมี้หน้าท่ีฯ เช่น มี
ภยัพิบติั โรคระบาด และ/หรือ การจลาจล เป็นตน้ 

(จ)    ผูมี้หนา้ท่ีฯ เขา้สู่กระบวนการเลิกกิจการหรือช าระบญัชี   
(ฉ)    วิธีการด าเนินการจ าหน่ายทรัพย์สินโดยผูมี้หน้าท่ีฯ  ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน

หนงัสือช้ีชวน และ/หรือ ตามมติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั 
(รายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดพิจารณาขอ้ 6.1 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต)์ 
เม่ือทรัสตีทราบถึงหรือไดรั้บแจง้ว่าผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่ช าระเงินใด ๆ ตามก าหนดช าระ
ให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเกินกว่า 1 ไตรมาส หรือสิริพฒัน์ โฟร์ไม่น าส่งกระแสรายรับให้แก่ 
ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตามสัญญา RSTA เกินกว่า 1 ไตรมาส ให้ทรัสตีส่งหนังสือแจง้เตือนให้ 
ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั และ/หรือ สิริพฒัน์ โฟร์ (กรณี สิริพฒัน์ โฟร์ เป็นผูก้ระท าผิดหนา้ท่ี) ช้ีแจง
หรือด าเนินการแกไ้ขเหตุดงักล่าวภายใน 30 วนั 
ทั้งน้ี ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัต้องแจง้ให้ทรัสตีทราบถึงเหตุข้างตน้ทันทีท่ี
ทราบถึงเหตุดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 
ในกรณีท่ีมีเหตุผิดนดัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6.1 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ผูรั้บประโยชน์จะมีสิทธิ
ในการไดรั้บผลตอบแทนจากกองทรัสต ์โดยสิทธิในการไดรั้บผลตอบแทนของผูรั้บประโยชน์แต่
ละรายจะเท่ากับสิทธิในการได้รับผลตอบแทนในฐานะผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือช้ีชวนส าหรับแต่ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กบัว่าผูรั้บประโยชน์เป็นผูถื้อโทเคนดิจิทลักลุ่มใด ก็จะมี
สิทธิได้รับผลตอบแทนเท่ากับผลตอบแทนของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ  กลุ่มนั้น 
กล่าวคือ ผูรั้บประโยชน์ซ่ึงถือโทเคนดิจิทลัสิริฮบั A ก็จะไดรั้บผลตอบแทนเท่ากบัท่ีก าหนดไว้
ส าหรับผูถื้อโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A และผูรั้บประโยชน์ซ่ึงถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B จะได้รับ
ผลตอบแทนเท่ากับท่ีก าหนดไวส้ าหรับผูถื้อโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไว้ใน
หนงัสือช้ีชวน และขอ้ก าหนดของสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ 
ทั้งน้ี ผูรั้บประโยชน์ท่ีมีสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนตอ้งเป็นผูรั้บประโยชน์ท่ีมีช่ือปรากฏ
อยู่ในทะเบียนผูรั้บประโยชน์ของกองทรัสต์ ณ วนัและเวลาก าหนดสิทธิของผูรั้บประโยชน์ท่ีมี
สิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทน โดยอ้างอิงจาก Whitelist ของโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุน 
สิริฮบั ณ วนัและเวลาก าหนดสิทธิ  

การหลุดพ้นจากหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ
ของทรัสต ี

เม่ือไดมี้การโอนทรัพยสิ์นของกองทรัสต์กลบัไปยงัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูอ้อกโทเคนดิจิทลั
ช าระส่วนแบ่งรายไดจ้ากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเรียบร้อยแลว้ 
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์นส่วนท่ี 8 เอกสารแนบ 4 
 


