เอกสารแนบ 3
สรุปสาระสาคัญของร่ างสั ญญาซื้อขายหุ้น
คู่สัญญา

-

สินทรัพย์ที่ขาย
สิทธิและภาระผูกพันที่
สาคัญของคู่สัญญา

-

-

เงื่อนไขบังคับก่อน

-

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ("ผู้ซื้อหุ้น") โดยทรัสตีจะเป็ นผูร้ ับโอนหุ้นภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นนี้
ผูถ้ ื อหุ้นของ สิ ริพฒ
ั น์ โฟร์ ซึ่ งมี ชื่อและที่ อยู่ปรากฏในแถวที่ 1 ของเอกสารแนบ 1 ของ
สัญญาซื้อขายหุ้น (เรี ยกรวมกันว่า "ผู้ขายหุ้น" และเรี ยกแต่ละรายว่า "ผู้ขายหุ้นต่ ละราย")
หุ้นสามัญ ร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของ สิ ริพฒั น์ โฟร์
เมื่ อ การซื้ อขายแล้ว เสร็ จ (เมื่ อ การซื้ อขายหุ้น ตามสั ญ ญาซื้ อขายหุ้นนี้ เสร็ จสมบูร ณ์ ) ให้
กรรมสิ ทธิ์ ในหุ้นโอนไปยังทรัสตี ตามคาสั่งของผูซ้ ้ื อโดยปราศจากภาระติ ดพันและสิ ทธิ
เรี ยกร้องทั้งปวง พร้อมทั้งบรรดาสิ ทธิต่าง ๆ ที่มีอยูห่ ุ้น ไม่ว่าในปัจจุบนั หรื อในอนาคต
ผูข้ ายหุ้ น ตกลงที่ จะขายและโอนหุ้น ในวันที่ ก ารซื้ อ ขายหุ้นส าเร็ จ (ภายใน 1 วัน ท าการ
หลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทุกข้อ (ตามที่ระบุขา้ งล่าง) สาเร็ จจนเป็ นที่พึงพอใจของผูซ้ ้ื อ
หุ้น หรื อวันอื่นใดตามที่ผซู ้ ้ือหุ้นอาจแจ้งให้ทราบ)
ผูซ้ ้ือหุ้นตกลงที่จะซื้อหุ้นในวันที่การซื้อขายหุ้นสาเร็ จ โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่การซื้อขายหุ้นสาเร็ จ
ภาระผูกพันของผูซ้ ้ือหุ้นที่จะต้องทาการซื้อขายให้เสร็ จสมบูรณ์ในวันที่การซื้อขายหุ้นสาเร็ จ
อยู่ภายใต้บงั คับแห่ งการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้สัญญานี้อย่างถูกต้องครบถ้วน และ
ความสาเร็ จของเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ก) ผูซ้ ้ือหุ้นประสบความสาเร็ จในการระดมทุนและได้รับเงินทุนอย่างน้อย 2,400,000,000
บาทจากการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก
ข) การโอนขายกระแสรายรับ (ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ค่าเช่าและรายได้จากการ
ขายกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินและกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส) ระหว่างสิ ริพฒั น์
โฟร์ และ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ภายใต้สัญญา RSTA สาเร็ จ (Closing) โดยที่ สิ ริพฒั น์
โฟร์ ได้นาเงิ นที่ได้รับจากการขายกระแสรายรั บตามสัญญา RSTA ไปชาระแก่
เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันของตน และดาเนินการให้กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส
ปลอดจากภาระผูกพันที่มีอยู่
ค) คารับรองและคารับประกันที่ผขู ้ ายหุ้นให้ตอ้ งเป็ นจริ งทุกประการในเวลาที่ให้ และ
ยังคงเป็ นจริ งอยู่
ง) ผูข้ ายหุ้นต้องได้ปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน คารับรอง และคามัน่ ทั้งหมดภายใต้สัญญา
ซื้อขายหุ้นนี้อย่างถูกต้องแล้ว
จ) ได้รับความยินยอม การอนุ มตั ิ และการยกเว้นทั้งหมดสาหรับหรื อที่เกี่ยวข้องกับ
การขายและการโอนหุ้นให้แก่ผซู ้ ้ือหุ้น และ
ฉ) ได้มีการเรี ยกจัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุ้นของสิ ริพฒั น์
โฟร์ อ ย่างถู กต้อ งเพื่ อ ลงมติ อ นุ มัติ การใช้วตั ถุ ป ระสงค์ แ ละข้อ บัง คับ ใหม่ ข อง
สิ ริพฒั น์ โฟร์ และได้มีการยื่นจดทะเบียนการใช้วตั ถุประสงค์ และข้อบังคับใหม่
ของสิ ริพฒั น์ โฟร์ กับกระทรวงพาณิ ชย์อย่างถูกต้อง

หน้าที่ 1

คารับรอง คารับประกัน และคามั่นของผู้ขาย
การรับผิดชดใช้

กฎหมายที่ใช้ บังคับ

-

คารับรอง ข้อปฏิบตั ิ และคามัน่ ที่ให้โดยผูข้ ายหุ้นตามธรรมเนียมปฏิบตั ิปกติ
ผูข้ ายหุ้นตกลงที่จะร่ วมกันรับผิดชดใช้และจัดให้มีการรับผิดชดใช้ให้แก่ผซู ้ ้ื อหุ้นและทรัสตี
สาหรั บ ความเสี ย หายทั้ง หมดที่ ไ ด้รั บ โดยหรื อ เกิ ดขึ้ นกับ ผูซ้ ้ื อ หุ้ น และ/หรื อ ทรั สตี อัน
เนื่องจากการที่ผขู ้ ายหุ้นฝ่ าฝื นข้อกาหนด เงื่อนไข คามัน่ คารับรอง หรื อคารับประกันที่ระบุ
ในสัญญาซื้ อขายหุ้นนี้ หรื อโดยเกี่ยวกับหรื อเกี่ยวข้องในลักษณะใดกับการกระทาหรื อการ
ละเว้นกระทาของผูข้ ายหุ้น
กฎหมายไทย

หน้าที่ 2

