ส่ วนที่ 6
กองทรัสต์ และทรัสตี

6. กลไกความคุ้มครองภายใต้ โครงสร้ างของการมีกองทรัสต์ และทรัสตี
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะจัดตั้งกองทรัสต์สาหรับธุ รกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั (ใช้ชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า (Trust for SIRIHUB Investment Tokens) เป็ นกองทรัสต์ตามพ.ร.บ. ทรัสต์ ที่ก่อตั้งขึ้นด้วยผลของสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุ รกรรมในตลาดทุนตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ก่อตั้ง
กองทรัสต์สาหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่อา้ งอิงหรื อมีกระแสรายรับจากอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งทรัสตีมีหน้าที่
เป็ นทรัสตีเพื่อกองทรัสต์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปสาระสาคัญของกองทรัสต์ และหน้ าที่หลักของทรัสตี มีดังนี้
กองทรัสต์สาหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั
กองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ที่มีทรัพย์สินในกองทรัสต์เป็ นหุ้นของนิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งเป็ นผูถ้ ือ
กรรมสิ ทธิ์ ในอสังหาริ มทรั พย์ (passive trust) ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวกับการเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั ต่อประชาชนและกฎหมายทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
กองทรัสต์จดั ตั้งขึ้นตามพ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่
วัตถุประสงค์
ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ก่อตั้งกองทรัสต์สาหรับธุ รกรรมการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั ที่อา้ งอิงหรื อมีกระแสรายรับจากอสังหาริ มทรัพย์ ตามประกาศ กร. 4/2564 ใน
การคุม้ ครองและเพื่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เพื่อมิให้ทรัพย์สินของกองทรั สต์
และกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส ถูกจาหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพัน โดยไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากทรัสตี หรื อไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หนังสื อชี้ชวน และ/หรื อ มติ
ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
กองทรัสต์จดั ตั้งขึ้นจนถึงวันที่ครบกาหนดอายุโครงการ (Maturity) หรื อวันที่เลิกกอง ทรัสต์
อายุ
โดยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรื อโดยผลของกฎหมาย
ทรัพย์สินในกองทรัสต์ หุ้นร้อยละ 100 ในบริ ษทั สิ ริพฒั น์ โฟร์ จากัด โดยที่ทรัสตีจะเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 99.99 และ
บุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทยอีก 2 รายซึ่ งทรั สตี เป็ นผูแ้ ต่ง ตั้งถื อหุ้นอี กรายละ 1 หุ้น เพื่อให้
ผูถ้ ือหุ้นมีจานวนครบตามจานวนขั้นต่าตามที่กาหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้นที่ได้รับการแต่งตั้งจากทรัสตีจะใช้สิทธิตามที่ทรัสตีกาหนด
การก่ อ ตั้ง ทรั ส ต์จะมี ผ ลสมบูรณ์ เมื่ อ ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัล ได้ดาเนิ นการให้มี กองทรั สต์โดย
วันที่จัดตั้งกองทรัสต์
ดาเนินการให้ทรัสตีได้มาซึ่งหุ้นร้อยละ 100 ใน สิ ริพฒั น์ โฟร์ ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นสาเร็ จ
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
ผู้ก่อตั้งทรัสต์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ทรัสตี
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
ผู้รับประโยชน์
การจาหน่ ายทรัพย์สิน กรณี ที่ไม่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น การจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ จะเริ่ มดาเนินการ 12 เดือนก่อน
ในกองทรัสต์กรณีทั่วไป ครบกาหนดอายุโครงการ หรื อในกรณี ที่มีการต่ออายุโครงการ จะจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
จะเริ่ มดาเนินการใหม่ทนั ทีที่ทราบว่าต้องมีการต่ออายุโครงการ (เว้นแต่ในกรณี ความเสี ยหาย
โดยสิ้ นเชิ ง) โดยการจาหน่ ายทรั พย์สินโครงการ จะคานึ งถึ งผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ื อ
ชื่ อ
ประเภท
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โทเคนดิจิทลั เป็ นสาคัญ และจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบของทรัสตีว่าดาเนินการ เป็ นไปตาม
วิธีการที่ กาหนดไว้ในส่ วนที่ 4 เรื่ องขั้นตอนการจาหน่ ายทรั พย์สินโครงการก่ อนการครบ
กาหนดอายุโครงการของหนังสื อชี้ชวนหรื อไม่ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
1) ให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั จัดให้มีการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เป็ น
ผู ้ด าเนิ น การเปิ ดให้ มี ก ารประกวดราคาซื้ อ ขาย (Bidding) โดยวิ ธี ก ารประกวดราคาที่ ไ ด้
มาตรฐาน หรื อที่ปฏิบตั ิกนั เป็ นการทัว่ ไปในการประมูลขายอสังหาริ มทรัพย์ลกั ษณะเดียวกัน
กับกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส โดยในกรณี ที่เป็ นการจาหน่ายหุ้น ต้องดาเนินการภายใต้
กรอบของกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งด้วย โดยต้อ งจัด ให้ การประกวดราคาด าเนิ น ไปด้วยความ
โปร่ งใส และจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ให้แก่ผซู ้ ่ ึงให้ราคาสู งที่สุด และให้เงื่อนไขการซื้อขาย
ซึ่ งเป็ นประโยชน์กบั ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั มากที่สุดตามดุลพินิจของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ทั้งนี้ ใน
กรณี การจาหน่ายหุ้น ทรัสตีจะโอนหุ้นคืนให้แก่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั เมื่อเงื่อนไขในการจาหน่าย
หุ้นเป็ นไปตามที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน เพื่อให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ดาเนินการขายหุ้นและคืน
เงินให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ต่อไป
2) ให้ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัลใช้รายงานการประเมิ น มู ลค่ากลุ่ มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส
ซึ่ ง มี อ ายุไ ม่ เ กิ น 6 เดื อ นในวัน ที่ เ ริ่ ม ประกวดราคาของแต่ ล ะปี โครงการ หรื อ จัด ให้ มี ก าร
ประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ใหม่ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงประกอบการ
ดาเนินการประกวดราคาเพื่อจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ทั้งนี้ มูลค่าจากการประเมินเป็ นเพียง
ตัวเลขที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ใช้อา้ งอิงเท่านั้น ไม่ใช่หน้าที่หรื อข้อบังคับของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
ที่จะต้องจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ให้ได้ไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าหรื อราคาประเมินของกลุ่มอาคาร
สานักงาน สิ ริ แคมปัส ดังกล่าว หากการประกวดราคาซื้อขาย (Bidding) เป็ นการประกวดราคา
ตามที่กาหนดไว้ขา้ งต้นนี้ แม้ว่าราคาที่ได้รับจากการประกวดราคา เนื่องจากปั จจัยในตลาด ณ
เวลานั้น รวมถึงเหตุผลทางธุ รกิจ สถานการณ์ สภาพคล่อง หรื อสภาพตลาดอสังหาริ มทรัพย์
สภาพเศรษฐกิ จ หรื อปั จจัยอื่น ๆ ส่ งผลให้ไม่สามารถหาผูซ้ ้ื อซึ่ งให้ราคาไม่น้อยกว่ามูลค่า
ทรัพย์สินโครงการ ที่ได้มาจากการประเมินดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั อาจพิจารณา
แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย ผูส้ อบบัญชี และบุคคลอื่นใด เพื่อให้คาแนะนา
ความเห็น คาชี้แจง หรื อข้อมูลแก่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ในการดาเนินการประกวดราคานี้
3) ให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั สามารถหัก ภาระผูกพันจากเงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่า
ระยะยาวกับแสนสิ ริ ภาษี ค่าธรรมเนี ยม ค่าตอบแทนทรัสตี ค่าจ้า งที่ปรึ กษา และค่าใช้จ่าย
ต่ าง ๆ ที่ เ กิ ด จากการจาหน่ ายทรั พย์สินโครงการ ตามเงื่ อนไขและข้อกาหนดอื่นใดตามที่
กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ ชวน ก่อนนาจานวนเงินที่เหลือมาจัดสรรคืนให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั
ตามที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน
4) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทรัสต์ตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์น้ ี ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ค่าตอบแทนทรัสตี ค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการรวบรวม จาหน่ าย และจัดสรรทรัพย์สินเพื่อการชาระบัญชี และการเลิกกองของ
กองทรั สต์ด้วย ทั้งนี้ ให้ทรั สตี เป็ นอันหลุดพ้นจากหน้าที่ และความรั บผิดใด ๆ ตามสัญญา
ก่ อตั้งทรั สต์น้ ี เมื่ อได้มีการโอนทรั พย์สินของกองทรั สต์กลับไปยังผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และ
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การจาหน่ ายทรัพย์สิน
ในกองทรัสต์กรณีเกิด
เหตุผิดนัด

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ชาระส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการให้แก่ผถู ้ ือโทเคน
ดิจิทลั เรี ยบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์น้ ี
1) ให้ทรัสตีจดั ให้มีการขายทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรื อมีมติในฐานะผูถ้ ือหุ้นให้ สิ ริพฒั น์
โฟร์ จาหน่ายไปซึ่งกลุ่มอาคารสานักงานสิ ริ แคมปัส โดยการเปิ ดให้มีการประกวดราคาซื้อขาย
ทรั พ ย์สิ น ของกองทรั ส ต์ท้ ัง หมด (Bidding) โดยวิ ธีการประกวดราคาที่ โ ปร่ ง ใส และขาย
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ท้งั หมดให้แก่ผซู ้ ่ ึงให้ราคาสู งที่สุด
(1) ในกรณี ข ายทรั พ ย์สิน โครงการโดยทรั สตี ให้ท รั สตี จัด ให้มี การจาหน่ ายทรั พย์สิน
โครงการ โดยทรัสตีเป็ นผูด้ าเนินการเปิ ดให้มีการประกวดราคาซื้ อขาย (Bidding) โดยวิธีการ
ประกวดราคาได้ ม าตรฐาน หรื อที่ ป ฏิ บั ติ กั น เป็ นการทั่ ว ไปในการประมู ล ซื้ อขาย
อสังหาริ มทรัพย์ลกั ษณะเดียวกันกับกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส และในกรณี จาหน่ายหุ้น
ต้องดาเนิ นการภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย โดยต้องจัดให้มีการประกวดราคา
ดาเนินไปด้วยความโปร่ งใส และจาหน่ายทรัพย์สินโครงการให้แก่ผซู ้ ่ ึงให้ราคาสู งที่สุด
(2) ในกรณี ที่ทรัสตี ในฐานะผูถ้ ือหุ้นของ สิ ริพฒั น์ โฟร์ มีมติให้ สิ ริพฒั น์ โฟร์ จาหน่าย
กลุ่มอาคารสานักงานสิ ริ แคมปั ส เนื่ องจากมีเหตุผิดนัด ในมติดงั กล่าวต้องระบุบญ
ั ชีที่ทรั สตี
เปิ ดไว้เพื่อกองทรัสต์ที่ สิ ริพฒั น์ โฟร์ ต้องนาเงินที่ได้รับจากการขายกลุ่มอาคารสานักงานสิ ริ
แคมปัส ดังกล่าวฝากเข้าบัญชีน้ นั
(3) ให้ทรั สตี ใช้รายงานการประเมิ นมูลค่ากลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ซึ่ งมี อายุ
ไม่เกิน 6 เดือนในวันที่เริ่ มประกวดราคาของแต่ละปี โครงการ หรื อจัดให้มีการประเมินมูลค่า
กลุ่ ม อาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ใหม่ เพื่ อ ใช้เ ป็ นข้อมู ล อ้างอิ ง ประกอบการดาเนิ นการ
ประกวดราคาเพื่ อ จ าหน่ า ยทรั พ ย์สิ น โครงการ ทั้ง นี้ มู ล ค่ า จากการประเมิ น เป็ นเพี ย งตัว
เลขที่ทรัสตีใช้อา้ งอิงเท่านั้น ไม่ใช่หน้าที่หรื อข้อบังคับของทรัสตีที่จะต้องจาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการ ให้ได้ไม่น้อยกว่ามูลค่าหรื อราคาประเมิ นของกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส
ดังกล่าว
2) ทรั ส ตี อ าจพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ กษาทางการเงิ น ที่ ป รึ กษากฎหมาย ผู ้ส อบบั ญ ชี
ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน และบุคคลอื่นใด เพื่อให้คาแนะนา ความเห็น คาชี้ แจง หรื อข้อมูล
แก่ทรัสตีในการดาเนินการประกวดราคา ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายข้างต้นให้เป็ นความรับผิดชอบของ
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั สามารถเรี ยกคืนค่าใช้จา่ ยจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ในกองทรัสต์ได้
3) ทรัสตีสามารถหักภาระผูกพันจากเงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสน
สิ ริ ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนทรัสตี ค่าจ้างที่ปรึ กษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
จาหน่ ายทรั พย์สินโครงการ ตามเงื่ อนไขและข้อกาหนดอื่นใดตามที่ กาหนดไว้ในหนังสื อ
ชี้ ชวน รวมถึ งค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ เกี่ ยวกับหรื อเกี่ ยวเนื่ องมาจากการจัดการ
กองทรัสต์ ทั้งที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ทรัสตีหรื อบุคคลอื่นใด ก่อนจะนาเงินส่วนที่เหลือเข้าบัญชีที่ทรัส
ตีเปิ ดไว้เพื่อกองทรัสต์ เพื่อชาระให้แก่ผูร้ ับประโยชน์ต่อไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6.4 ของ
สัญญาก่อตั้งทรัสต์น้ ี
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หน้ าที่หลักของทรัสตี

1) ทรัสตีมีหน้าที่จดั การกองทรัสต์ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังเยี่ยงผูม้ ี วิชาชี พ
รวมทั้งด้วยความชานาญ โดยปฏิบตั ิต่อผูร้ ับประโยชน์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
ผูร้ ับประโยชน์ และเป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผลู ้ งทุน
(ถ้ามี)
2) ทรัสตีตอ้ งติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม
หนังสื อชี้ชวน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ในกรณี ที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั กระทาการ หรื องดเว้นกระทาการ จนก่อให้เกิดความเสี ยหาย
แก่ ผูถ้ ื อ โทเคนดิ จิ ทัล หรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ห น้าที่ ต ามหนัง สื อ ชี้ ช วน แผนธุ ร กิ จ หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ให้ทรัสตีดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเสนอต่อ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับแต่รู้หรื อพึงรู ้ ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว
(2) ดาเนินการเพื่อแก้ไข ยับยั้ง หรื อเยียวยาความเสี ยหายที่เกิดขึ้นตามที่เห็นสมควร
4) ทรั สตี ต้องเข้าร่ วมในการประชุ มผูถ้ ื อโทเคนดิ จิทัลด้วยทุกครั้ง และหากมี การขอมติที่
ประชุมผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เพื่อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทรัสตีตอ้ งปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกี่ยวกับ การดาเนินการดังกล่าวว่าเป็ นไปตามแบบ
หนังสื อชี้ชวน แผนธุรกิจ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรื อไม่
(2) ทักท้วงและแจ้งให้ผูถ้ ื อโทเคนดิ จิทัลทราบว่าการดาเนิ นการดังกล่าวไม่สามารถ
กระทาได้ ในกรณี ที่การดาเนินการนั้นไม่เป็ นไปตามหนังสื อชี้ชวน แผนธุรกิจ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่เป็ นการส่ งหนังสื อขอมติ ของผูถ้ ื อโทเคนดิ จิทัล ทรั สตี ต้อ งจัดให้มีช่องทาง
สาหรับการตอบข้อซักถาม ให้ความเห็น ทักท้วง และแจ้งต่อผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
5) ในกรณี ที่ ท รั ส ตี เ ป็ นผู ้ถื อ โทเคนดิ จิ ทัล ในกองทรั ส ต์ หากต้อ งมี ก ารออกเสี ย งหรื อ
ดาเนินการใด ๆ ในฐานะผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ให้ทรัสตีคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของ
ผูถ้ ื อโทเคนดิ จิทัลโดยรวม และตั้งอยู่บนหลักแห่ งความซื่ อ สัต ย์สุจ ริ ตและความรอบคอบ
ระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรื อกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะทรัสตี
ของกองทรัสต์
6) ภายใต้บงั คับแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ รวมตลอดจนพ.ร.บ. ทรัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นใดของ ก.ล.ต. ให้ทรัสตีมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ห้ า มมิ ใ ห้ ท รั ส ตี น าหนี้ ที่ต นเป็ นลูก หนี้ บุคคลภายนอกอัน มิ ไ ด้เกิ ดจากการปฏิ บัติ
หน้า ที่ เ ป็ นทรั ส ตี ไ ปหัก กลบลบหนี้ กับหนี้ ที่ บุคคลภายนอกเป็ นลู ก หนี้ ท รั สตี อนั
สื บเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ การดาเนินการที่ฝ่าฝื นข้อห้ามตามสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์ให้ตกเป็ นโมฆะ
(2) แจ้งต่อบุคคลภายนอกทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมื่อเข้าทานิติกรรมหรื อธุรกรรมกับ
บุคคลภายนอกว่าเป็ นการกระทาในฐานะทรัสตี
(3) จัด ท าบัญ ชี ท รั พ ย์สิ น ของกองทรั ส ต์ แ ยกต่ า งหากจากทรั พ ย์สิ น และบัญ ชี อื่ น ๆ
ของทรัสตี ในกรณี ทรัสตีจดั การกองทรัสต์หลายกอง ต้องจัดทาบัญชีทรัพย์สินของ
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กองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน และบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็ นปั จจุบนั รวมทั้งแยกกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สินส่ วนตัวของทรัสตี
และทรัพย์สินอื่นที่ทรัสตีครอบครองอยู่
(4) งดเว้นการมอบหมายให้ผอู ้ ื่นจัดการถือกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ เว้นแต่
เข้าข้อยกเว้นที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(5) ในกรณี ที่เกิดเหตุผิดนัด ให้ดาเนินการขายทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรื อมีมติให้การ
ขายกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน
และสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(6) ในกรณี ที่เกิดเหตุผิดนัด ให้จดั ให้มีบญั ชีเพื่อรับโอนเงินค่าตอบแทนที่ได้จากการขาย
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และแจ้งให้ สิ ริพฒั น์ โฟร์ ผูอ้ อก
โทเคนดิ จิทัล และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ทราบเป็ นหนังสื อถึง
รายละเอียดบัญชี ดงั กล่าว และอาจมอบหมายให้ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคน
ดิ จิ ทัล ด าเนิ น การจ่า ยผลประโยชน์ต อบแทนให้แ ก่ ผูร้ ั บผลประโยชน์ต ามสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์
(7) ตรวจสอบให้การดาเนิ นการจาหน่ ายทรั พย์สินของกองทรั สต์ไ ม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจาก
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และแจ้งคัดค้านหากการดาเนินการจาหน่ าย
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ไม่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนด
ไว้ในหนังสื อชี้ชวน
(8) เมื่ อทรั สตี ทราบถึ งหรื อได้รับแจ้งว่ามี เหตุผิดนัดตามที่ กาหนดไว้ในสัญญาก่ อตั้ง
ทรัสต์ ให้ทรัสตีส่งหนังสื อแจ้งเตือนให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั และ/หรื อ สิ ริพฒั น์ โฟร์
(กรณี สิ ริ พฒ
ั น์ โฟร์ เป็ นผูก้ ระทาผิ ดหน้าที่ ) ตามรายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ไ ว้ในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์
(9) ดาเนิ นการจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินของกองทรัสต์หรื อทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
กองทรัสต์ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(10) ด าเนิ น การจ่ า ยผลตอบแทนของกองทรั ส ต์ต ามสั ญ ญาก่ อ ตั้ง ทรั ส ต์ จากการขาย
ทรัพย์สินให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์
(11) ทาหน้าที่เพื่อรวบรวม จาหน่ าย และจัดสรรทรัพย์สินเมื่อทรัสต์สิ้นสุ ดลง โดยต้อง
ชาระสะสางหนี้ สินและค่าใช้จ่ายเมื่อทรัสต์สิ้นสุ ดลงตามลาดับที่กาหนดในพ.ร.บ.
ทรัสต์ และสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(12) จัด ให้ มี ร ะบบงานที่ มี คุ ณ ภาพและสามารถรั บ รองงานในความรั บ ผิ ด ชอบของ
ทรั สตี ไ ด้อ ย่างเหมาะสมตามพ.ร.บ. ทรั สต์ และตามที่ ก.ล.ต. ประกาศ กาหนด
โดยอย่างน้อยให้ระบบงานของทรัสตีครอบคลุมเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(ก) การจัดการกองทรัสต์เพื่อให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพ.ร.บ. ทรัสต์
(ข) การเก็บรักษาทรัพย์สินโดยมีการแยกกองทรัสต์ภายใต้สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ออก
จากทรัพย์สินของกองทรัสต์อื่นหรื อทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตี
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(ค) การบันทึกกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ เหนื อทรั พย์สินในกองทรั สต์ รายได้ รายจ่าย
และหนี้สินของกองทรัสต์ ตลอดจนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์
(ง) การควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิให้มีการจัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตาม
สั ญ ญาก่ อ ตั้ง ทรั ส ต์ และพ.ร.บ. ทรั สต์ และมิ ใ ห้มี การทุจริ ตต่ อผูถ้ ื อโทเคน
ดิจิทลั
(จ) การแยกทรั พ ย์สิ น และงบการเงิ น ของกองทรั ส ต์ อ อกจากงบการเงิ น ของ
กองทรัสต์อื่นหรื อของทรัสตีโดยคานึงถึงมาตรฐานที่กาหนดตามกฎหมายว่า
ด้วยการบัญ ชี ในกรณี ที่ มี กฎที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเสนอขายโทเคนดิ จิ ทัล ต่ อ
ประชาชน หรื อกฎหมายอื่นใด หรื อ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตาม
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ได้อ อกกฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ข้อ บัง คับ ค าสั่ ง
หนังสื อเวียน และ/หรื อ ได้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่งที่ ใช้อยู่ในปั จจุบัน ให้ทรั สตี มีหน้าที่ ต้องจัดทางบ
การเงิน โดยงบการเงินที่จดั ทาขึ้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย
ผูส้ อบบัญชี โดยอาจมอบหมายให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ดาเนินการแทนได้
(ฉ) จัดให้มีช่องทางสาหรับการตอบข้อซักถาม ให้ความเห็น ทักท้วง และแจ้งต่ อ
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สาหรับกรณี การประชุมผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั หรื อมีการขอมติที่
ประชุมผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เพื่อกระทาการต่าง ๆ
7) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้กรณี ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
(1) ดูแลให้การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์เป็ นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ใ นสั ญ ญาก่ อ ตั้ง ทรั ส ต์ และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ใ นกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และให้ส่งสาเนาซึ่งได้แก้ไขนั้นให้ ก.ล.ต. ภายใน 12 วันนับแต่วนั ที่ลงนาม
หรื อวันที่มีการแก้ไข ตามแต่กรณี
(2) ในกรณี ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ให้ทรัสตีดาเนินการให้เป็ นไปตามอานาจหน้าที่
ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และตามพ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อดูแลรักษาสิ ทธิ ประโยชน์
ของผูร้ ับประโยชน์โดยรวม
(3) ในกรณี ที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน และ/หรื อ การ
ก่อตั้งกองทรัสต์ที่ออกตามกฎที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน
และพ.ร.บ. ทรัสต์ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และสัญญามีขอ้ กาหนดที่ไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ทรัสตีดาเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์น้ นั ตามวิธีการที่ กาหนดในสัญญาก่ อตั้งทรั สต์ หรื อตามที่
ก.ล.ต. มีคาสั่ง
8) จัดการกองทรั สต์ตามความจาเป็ นเพื่อป้ องกัน ยับยั้ง หรื อจากัดมิ ให้เกิ ดความเสี ยหาย
ร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผูร้ ับประโยชน์โดยรวม กรณี ที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
9) แก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างทรัสตีกบั กองทรัสต์ให้สิ้นไป หากไม่สามารถ
แก้ไขให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาอันสมควรให้ทรัสตีแจ้งให้ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ทราบถึงเหตุ
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยละเอียด และให้ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั มีมติเปลี่ยนแปลงทรัสตี
และดาเนินการเพื่อให้มีทรัสตีรายใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10) ดาเนิ นการเก็บหรื อจ่ายค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
กองทรัสต์ รวมถึงหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ตามที่กฎหมายกาหนด
11) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 14 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ แต่งตั้งให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั
ทาหน้าที่ชาระบัญชี ของกองทรั สต์ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่สามารถทาหน้าที่
ชาระบัญชีได้ให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ดาเนินการจัดหาบุคคลอื่นใดซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กาหนดเข้ามาทาหน้าที่ชาระบัญชีของกองทรัสต์แทนได้
สิทธิประโยชน์ ของผู้รับ เว้นแต่กรณี ที่มีเหตุผิดนัดตามที่ กาหนดไว้ในข้อ 6.1 ในสัญญาก่ อตั้งทรั สต์ ผูร้ ับประโยชน์จะ
ไม่ได้รับผลตอบแทนเป็ นตัวเงินใด ๆ จากกองทรัสต์โดยตรง นอกจากความคุม้ ครองจากการถือ
ประโยชน์
กรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยทรัสตี เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และ
กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ถูกจาหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพัน โดยไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากทรัสตี หรื อไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หนังสื อชี้ชวน และ/หรื อ มติของผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั กล่าวคือ ในกรณี ปกติ ผูร้ ับประโยชน์จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากกองทรัสต์ แต่จะ
ได้รับผลตอบแทนจากการเป็ นผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ตามที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวนเท่านั้น
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผิ ด นั ด ตามที่ ก าหนดไว้ใ นข้อ 6.1 ผู ้รั บ ประโยชน์ จ ะมี สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ
ผลตอบแทนจากกองทรัสต์ โดยสิ ทธิ ในการได้รับผลตอบแทนของผูร้ ับประโยชน์แต่ละรายจะ
เท่ากับสิ ทธิในการได้รับผลตอบแทนในฐานะผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ตามที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ ชวน
สาหรับแต่ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กบั ว่าผูร้ ับประโยชน์เป็ นผูถ้ ื อโทเคนดิจิทลั กลุ่มใด ก็จะมี สิทธิ ได้รับ
ผลตอบแทนเท่ากับผลตอบแทนของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั กลุ่มนั้น กล่าวคือ ผูร้ ับ
ประโยชน์ซ่ ึ งถือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ก็จะได้รับผลตอบแทนเท่ากับที่กาหนดไว้สาหรั บผูถ้ ื อ
โทเคนดิ จิทัลสิ ริฮับ A และผูร้ ั บประโยชน์ซ่ ึ งถื อโทเคนดิ จิทัลสิ ริฮับ B จะได้รับผลตอบแทน
เท่ากับที่กาหนดไว้สาหรับผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน และ
ข้อกาหนดของสัญญาก่อตั้งทรัสต์น้ ี
เหตุผิดนัดที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ รวมถึงกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่ชาระเงินใด ๆ ตามกาหนดชาระให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ติดต่อกัน
เกินกว่า 2 ไตรมาส ตามที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน
(ข) สิ ริ พ ัฒ น์ โฟร์ ไม่ น าส่ ง กระแสรายรั บ ให้ แ ก่ ผูอ้ อกโทเคนดิ จิ ทัล ตามสั ญ ญา RSTA
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ไตรมาส ตามที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน
(ค) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และ/หรื อ สิ ริพฒั น์ โฟร์ ("ผูม้ ีหน้าที่ฯ") ตกเป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อมีการเริ่ มดาเนินการเพื่อขอฟื้ นฟูกิจการของผูม้ ีหน้าที่ฯ หรื อ
เพื่อขอให้ผมู ้ ีหน้าที่ฯ ตกเป็ นผูล้ ม้ ละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ง) มี กฎหมาย คาสั่ง หรื อมติ จากหน่ วยงานราชการที่ ชอบด้วยกฎหมายอัน ส่ ง ผลให้ ผูม้ ี
หน้าที่ฯ ต้องเลิกประกอบกิจการเป็ นระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป เว้นแต่
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กฎหมาย คาสั่ง หรื อมติจากหน่วยงานราชการ ดังกล่าว เป็ นการออกโดยเหตุอนั ถือได้ว่า
เป็ นเหตุสุดวิสัยที่มิได้เป็ นความผิดและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผูม้ ีหน้าที่ฯ เช่น มี
ภัยพิบตั ิ โรคระบาด และ/หรื อ การจลาจล เป็ นต้น
(จ) ผูม้ ีหน้าที่ฯ เข้าสู่กระบวนการเลิกกิจการหรื อชาระบัญชี
(ฉ) วิ ธีการด าเนิ น การจ าหน่ า ยทรั พ ย์สิน โดยผูม้ ี ห น้ าที่ ฯ ไม่ เ ป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ใ น
หนังสื อชี้ชวน และ/หรื อ ตามมติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
(รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดพิจารณาข้อ 6.1 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์)
เมื่อทรัสตีทราบถึงหรื อได้รับแจ้งว่าผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่ชาระเงินใด ๆ ตามกาหนดชาระ
ให้แก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เกินกว่า 1 ไตรมาส หรื อสิ ริพฒั น์ โฟร์ ไม่นาส่ งกระแสรายรับให้แก่
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ตามสัญญา RSTA เกินกว่า 1 ไตรมาส ให้ทรัสตีส่งหนังสื อแจ้งเตือนให้
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และ/หรื อ สิ ริพฒั น์ โฟร์ (กรณี สิ ริพฒั น์ โฟร์ เป็ นผูก้ ระทาผิดหน้าที่) ชี้แจง
หรื อดาเนินการแก้ไขเหตุดงั กล่าวภายใน 30 วัน
ทั้งนี้ ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต้องแจ้งให้ทรั สตีทราบถึงเหตุข้างต้นทันที ที่
ทราบถึงเหตุดงั กล่าวโดยไม่ชกั ช้า
ในกรณี ที่มีเหตุผิดนัดตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6.1 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ผูร้ ับประโยชน์จะมีสิทธิ
ในการได้รับผลตอบแทนจากกองทรัสต์ โดยสิ ทธิในการได้รับผลตอบแทนของผูร้ ับประโยชน์แต่
ละรายจะเท่ากับสิ ทธิ ในการได้รับผลตอบแทนในฐานะผูถ้ ื อโทเคนดิจิทลั ตามที่กาหนดไว้ใน
หนังสื อชี้ชวนสาหรับแต่ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กบั ว่าผูร้ ับประโยชน์เป็ นผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั กลุ่มใด ก็จะมี
สิ ทธิ ได้รั บผลตอบแทนเท่ ากับผลตอบแทนของโทเคนดิ จิ ทัลเพื่ อการลงทุ นสิ ริ ฮับ กลุ่ มนั้น
กล่าวคือ ผูร้ ับประโยชน์ซ่ ึ งถือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ก็จะได้รับผลตอบแทนเท่ากับที่กาหนดไว้
สาหรั บผูถ้ ื อโทเคนดิ จิทัลสิ ริ ฮับ A และผูร้ ั บประโยชน์ซ่ ึ งถื อโทเคนดิ จิทัลสิ ริ ฮับ B จะได้รับ
ผลตอบแทนเท่ากับที่ กาหนดไว้สาหรั บผูถ้ ื อ โทเคนดิ จิทัลสิ ริ ฮับ B ทั้งนี้ ตามที่ กาหนดไว้ใน
หนังสื อชี้ชวน และข้อกาหนดของสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ทั้งนี้ ผูร้ ับประโยชน์ที่มีสิทธิ ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต้องเป็ นผูร้ ับประโยชน์ที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในทะเบียนผูร้ ับประโยชน์ของกองทรัสต์ ณ วันและเวลากาหนดสิ ทธิ ของผูร้ ับประโยชน์ที่มี
สิ ทธิ ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน โดยอ้างอิงจาก Whitelist ของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน
สิ ริฮบั ณ วันและเวลากาหนดสิ ทธิ
การหลุดพ้นจากหน้ าที่ เมื่อได้มีการโอนทรัพย์สินของกองทรัสต์กลับไปยังผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
ชาระส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั เรี ยบร้อยแล้ว
และความรับผิดชอบ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรัสตี
หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 4

ส่วนที่ 6 หน้าที่ 8

