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สัญญาก่อต้ังทรัสต ์

ส าหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือ่การลงทนุสิริฮบั 

 

สญัญาก่อตัง้ทรสัตส์ าหรบัธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดจิิทลัเพื่อการลงทนุสิรฮิบั ("สัญญาก่อตั้งทรัสต"์) ฉบบันีท้  าขึน้เมื่อ
วนัท่ี [•] ตลุาคม พ.ศ. 2564 ระหว่าง  

(1) บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ("ทรัสตี") ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย ส านกังานตัง้อยู่เลขที่ 199 อาคารคอลัมน ์ทาวเวอร ์ชั้นจี และชัน้ 21 – 23 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในฐานะทรัสตี (ซึ่งต่อไปนีใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัตน์ีจ้ะเรียกว่า 
"ทรัสตี")   

(2) บริษัท เอสพีวี 77 จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทจ ากดัที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศไทย ส านกังานตัง้อยู่เลขที่ 43 
อาคารไทยซีซีทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 22 หอ้งเลขที่ 222 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ และเป็นผู้ก่อตั้งทรสัต์ (ซึ่งต่อไปนีใ้นสัญญาก่อตั้งทรสัตน์ีจ้ะเรียกว่า  
"ผู้ออกโทเคนดิจิทัล" หรือ "ผู้ก่อตั้งทรัสต"์) และ 

(3) บริษัท เอ็กซส์ปริง ดิจิทัล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศไทย ส านักงานตัง้อยู่
เลขที่  1 ศูนย์การค้าฮาบิ โตะ ชั้น 2 ถนนอ่อนนุช ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ซึ่งต่อไปนีใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัตน์ีจ้ะเรียกว่า "เอ็กซด์ี" 
หรือ "ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล") 

ซึ่งต่อไปนีใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ีจ้ะเรียกคู่สญัญาทกุฝ่ายรวมกนัว่า "คู่สัญญาทัง้ 3 ฝ่าย" 

โดยที ่

ก. วตัถปุระสงคข์องการระดมทนุโดยการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทนุสิรฮิบั ของผูอ้อกโทเคนดิจิทลันัน้ คือ
การน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทุนดังกล่าวไปลงทุนเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งกระแสรายรบัจากกลุ่มอาคารส านักงาน สิร ิ
แคมปัส (ตามที่ไดน้ิยามไวด้า้นล่างนี)้  

ข. โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทุนส่วนหนึ่งไปลงทุนในสัญญา RSTA (ตามที่ไดน้ิยามไว้
ดา้นล่างนี)้ เพื่อใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัไดม้าซึ่งกระแสรายรบัจากกลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส จาก บริษัท 
สิริพัฒน ์โฟร ์จ ากัด ("สิริพัฒน์ โฟร"์) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีถือกรรมสิทธ์ิในกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส โดยที่ 
สิริพัฒน ์โฟร ์จะน าเงินที่ไดร้บัจากการขายกระแสรายรบัตามสัญญา RSTA ไปช าระแก่เจา้หนีท้ี่มีหลักประกัน
ของตน และด าเนินการใหก้ลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส ปลอดจากภาระจ านองที่มีอยู่ และเพื่อการคุม้ครอง
และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล เพื่อมิให้ทรัพย์สินหลักซึ่งสรา้งกระแสรายรับภายใต้โทเคนดิจิทัล 
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กล่าวคือ กลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส ถูกจ าหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันโดย สิริพัฒน์  โฟร ์
นอกจากนัน้ ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะน าเงินอีกส่วนหน่ึงไปลงทนุในหุน้ทัง้หมดของ สิรพิฒัน ์โฟร ์ซึ่งเป็นบรษิัทที่ถือ
กรรมสิทธ์ิในกลุ่มอาคารส านกังาน สิร ิแคมปัส ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นซึ่งสรา้งกระแสรายรบัหลกัของโครงการการเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทนุสิรฮิบั  

ค. การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ เป็นธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแส
รายรบัจากอสงัหารมิทรพัย ์ภายใตก้ฎที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน (ตามที่ไดน้ิยามไว้
ดา้นล่างนี)้  

ง. ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัประสงคจ์ะจดัตัง้ทรสัตส์ าหรบัธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ภายใต้
กฎที่เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน พระราชบญัญัติทรสัต ์(ตามที่ไดน้ิยามไวด้า้นล่างนี)้ และ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน กฎ ประกาศ หรือ ค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว โดยการก่อตัง้
กองทรสัตจ์ะสมบูรณ์เมื่อผูก้่อตัง้ทรสัตไ์ดด้  าเนินการใหท้รัสตีไดม้าซึ่งกรรมสิทธ์ิในหุน้รอ้ยละ 100 ใน สิริพัฒน ์
โฟร ์ส าเรจ็เสรจ็สิน้  

จ. ทรสัตีมีความประสงคแ์ละยอมรบัท่ีจะเขา้เป็นและปฏิบตัิหนา้ที่เป็นทรสัตีเพื่อกองทรสัตต์ามขอ้ตกลงและเงื่อนไข
ที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน กฎ ประกาศ หรือ ค าสั่งที่ออกโดยอาศยั
อ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทรสัตี และผูก้่อตัง้ทรสัตต์กลงเขา้ท าสญัญากอ่ตัง้ทรสัตน์ี ้และมีเจตนาร่วมกันที่จะ
ใหท้รสัตเ์ป็นทรสัตท์ี่มีทรพัยสิ์นในกองทรสัตเ์ป็นหุน้รอ้ยละ 100 ของ บริษัท สิริพัฒน ์โฟร ์จ ากัด ("สิริพัฒน ์โฟร"์) 
ซึ่งเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิในกลุ่มอาคารส านกังาน สิร ิแคมปัส โดยมีวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองและเพื่อประโยชน์
ของผูถื้อโทเคนดิจิทลั (ตามที่ไดน้ิยามไวด้า้นล่างนี)้ และป้องกันมิใหท้รพัยสิ์นของกองทรสัต ์รวมถึงกลุ่มอาคาร
ส านกังาน สิร ิแคมปัส ถกูจ าหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพนั โดยไม่ไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตี ทัง้นี ้ตอ้ง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้ 

ฉ. เอ็กซด์ี ในฐานะผู้ให้บริการระบบการเสนอขายโทเคนดิจิทัลของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ซึ่งมีหน้าที่
กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย พิจารณาคุณสมบัติของผูอ้อกโทเคนดิจิทัล และตรวจสอบ
ความครบถว้นถูกตอ้งของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและร่างหนังสือชีช้วน หรือขอ้มูล
อื่นใดนั้น ประสงคท์ี่จะช่วยจัดเตรียมขอ้มูลและด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายโทเคน
ดิจิทลัตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี ้

 
คู่สัญญาทัง้ 3 ฝ่ายจึงตกลงกันเข้าท าสัญญาโดยมีข้อตกลงและเงือ่นไขดังต่อไปนี ้

1. ค าจ ากัดความ 

1.1 เว้นแต่ข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นีจ้ะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ถ้อยค าที่ใช้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นีใ้ห้มี
ค  าจ ากดัความดงัต่อไปนี ้

"กฎที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน" หมายถึง พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรพัยด์ิจิทลั พ.ศ. 2561 พระราชบญัญัติทรสัต ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน กฎ ประกาศ หรือ ค าสั่งที่
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ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงประกาศ กจ. 15/2561 และประกาศอื่น ๆ 
ที่กล่าวถึงในสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้(ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายถึง กลุ่มบคุคลเดียวกนัตามนิยามที่ก าหนดไวใ้นประกาศ กร. 5/2564 (ขอ้ความเพิ่มเติม) 

"กลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส" หมายถึง ที่ดินและอาคารส านกังานซึ่งประกอบดว้ย (1) อาคารส านกังาน 
6 ชัน้ จ านวน 3 หลงั และ (2) อาคารส านกังานพาณิชย ์(รา้นคา้) 6 ชัน้ จ านวน 1 หลงั (3) อาคารส านกังานพาณิชย ์
และจอดรถยนต์ 7 ชั้น จ านวน 1 หลัง ตั้งอยู่บนที่ดินภายในโครงการ T77 ถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) 
กรุงเทพมหานคร มีพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิ 19,602 ตารางเมตร และพืน้ที่ใชส้อยรวม 31,862 ตารางเมตร 

"กองทรัสต"์ หมายถึง ทรสัตส์ าหรบัธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทนุสิรฮิบั  

"คณะกรรมการ ก.ล.ต." หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และใหห้มายความ
รวมถึงคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุดว้ย 

"ความเสียหายโดยสิน้เชิง" หมายถึง ความเสียหายของทรพัยสิ์นที่สญูเสียหรือเสียหายทัง้หมด หรือไดร้บัความ
เสียหายจนถึงขั้นไม่คุม้ค่าที่จะซ่อมแซม  หรือความเสียหายที่ตอ้งท าใหต้อ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนเต็มตาม
จ านวนเงินเอาประกนัภยั 

"ทรัพยส์ินของกองทรัสต"์ หมายถึง หุน้รอ้ยละ 100 ใน สิรพิฒัน ์โฟร ์โดยที่ทรสัตีจะเป็นผูถื้อหุน้รอ้ยละ 99.99 
และบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยอีก 2 รายซึ่งทรสัตีเป็นผูแ้ต่งตัง้ถือหุน้อีกรายละ 1 หุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีจ านวน
ครบตามจ านวนขัน้ต ่าตามที่ก าหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้บคุคลธรรมดาดงักล่าวมี
สิทธิในฐานะของผูถื้อหุน้ตามที่ทรสัตีก าหนดเท่านัน้ 

“ทรัพยส์ินโครงการ” หมายถึง กลุ่มอาคารส านกังาน สิร ิแคมปัสที่มีขอ้ผกูพนัภายใตภ้าระและเงื่อนไขที่ก าหนด
ไวใ้นสญัญาเช่า หรือทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

"ทีด่ิน" หมายถึง ที่ดินซึ่งมีเนือ้ที่จดทะเบียนรวมประมาณ 7 ไร ่1 งาน 42.2 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2641, 
4273 และ 4440 ตัง้อยู่ที่ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่ง เป็นที่ตัง้ของกลุ่ม
อาคารส านกังาน สิร ิแคมปัส 

"โทเคนดิจิทัล" หมายถึง โทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั ที่เสนอขายภายใตห้นงัสือชีช้วน ซึ่งแบ่งออกเป็น  
โทเคนดิจิทลัสิริฮบั A และ โทเคนดิจิทลัสิรฮิบั B 

"บัญชี" หมายถึง บญัชี งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สินทรพัยส์ทุธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั รวมถึงงบการเงินแบบย่อ และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

"ประกาศ กข. 1/2553" หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กข. 1/2553 เรื่อง 
ระบบงาน การติดต่อผูล้งทนุ และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรสัตี และตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม  

"ประกาศ กข. 9/2552" หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กข. 9/2552 เรื่อง 
หลกัเกณฑใ์นการขออนญุาตและการอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรสัตี และตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม  
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"ประกาศ กจ. 15/2561" ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ที่ กจ. 15/2561 เรื่อง 
การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน และตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม 

"ประกาศ กร. 4/2564" หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กร. 4/2564 
เรื่อง การก าหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทนุท่ีใหใ้ชท้รสัตไ์ด ้(ฉบบัท่ี 5)  

"ประกาศ กร. 5/2564" ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  กร. 5/2564 เรื่อง  
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเป็นทรสัตีของทรสัต์ ส าหรบัธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อา้งอิงหรือมีกระแส
รายรบัจากอสงัหารมิทรพัย ์

"ประกาศ สข. 4/2553" หมายถึง ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สข. 4/2553 
เรื่อง รายการในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม 

"ผู้รับประโยชน"์ หรือ "ผู้ลงทุน" หมายถึง ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั ณ ช่วงเวลาที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็น
ผูร้บัประโยชนใ์นกองทรสัตต์ามที่ระบใุนขอ้ 3 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้

"ผู้มีหน้าทีฯ่" ใหม้ีความหมายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.1 (ง) 

"ผู้ถือโทเคนดิจิทัล" หมายถึง ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทนุสิรฮิบั 

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผูบ้รหิารตามนิยามที่ก าหนดไวใ้นประกาศ กร. 5/2564  

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายถึง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามนิยามที่ก าหนดไวใ้นประกาศ กร. 5/2564 

"พระราชบัญญัติทรัสต"์ หมายถึง พระราชบญัญัติทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 และตามที่ไดม้ีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม  

"รอบบัญชีของกองทรัสต"์ หมายถึง รอบระยะเวลาบญัชีของกองทรสัตต์ามที่ก าหนดในขอ้ 2.6  

"วันก าหนดสิทธิ" ใหม้ีความหมายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.4.1 

"สัญญา RSTA" หมายถึง สัญญาการขายและโอนสิทธิรายได้ระหว่าง สิริพัฒน์ โฟร ์และผูอ้อกโทเคนดิจิทัล 
ตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน 

"ส านักงาน ก.ล.ต." หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

"หนังสือชี้ชวน" หมายถึง แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และร่างหนังสือชีช้วนเพื่อการ
เสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮบั (ซึ่งส่วนที่ 1 ขอ้มูลส าคญั และ ส่วนที่ 4 ขอ้มลูเก่ียวกับโทเคนดิจิทัล 
ของหนังสือชี ้ชวนซึ่ง เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อตั้งกองทรัสต์นี ้ ตามที่ ได้แนบมาเป็น
เอกสารแนบทา้ย 5) 

"หุ้นร้อยละ 100" หมายถึง หุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทที่เก่ียวขอ้ง ลบดว้ยจ านวน 2 หุ้นเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายไทยที่ก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งมีผูถื้อหุน้อย่างนอ้ย 3 ราย อนึง่ ในกรณีที่ไม่ไดร้ะบไุวเ้ป็นอย่างอื่น
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้ผูถื้อหุน้อีก 2 หุน้ที่เหลือ ไดแ้ก่ (1) นายทศพร พรวฒันศิรกิลุ และ (2) นางสาวจารุวรรณ 
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รตันะ หรือบุคคลอื่นที่ทรสัตีมอบหมาย ทั้งนี ้ผู้ก่อตั้งทรสัตจ์ะด าเนินการให้ทรัสตีและบุคคลอันใดที่ก าหนด
โดยทรสัตีไดม้าซึ่งหุน้รอ้ยละ 100 ใน สิรพิฒัน ์โฟร ์ส าเรจ็ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีปิดการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

"เหตุสุดวิสัย" หมายถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดภัยพิบัติโดยไม่อาจป้องกันได ้แม้บุคคลผู้ต้อง
ประสบหรือใกลจ้ะตอ้งประสบเหตุนัน้จะไดจ้ัดการระมดัระวงัตามสมควรตามที่อาจคาดหมายไดจ้ากบุคคลใน
ฐานะและภาวะเช่นนัน้แลว้ 

1.2 การตีความ 

ในสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้

1.2.1 การอา้งถึงพระราชบญัญัติ บทบญัญัติ หรือกฎหมาย หมายถึง การอา้งถึงพระราชบญัญัติ บทบญัญัติ
หรือกฎหมายที่ไดม้ีการแกไ้ข หรือตราใชใ้หม่เป็นครัง้คราวไป โดยบทบญัญัติอื่น (ไม่ว่าจะก่อนหรือหลงั
วนัที่ในสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี)้ และรวมไปถึงกฎหมายหรือบทบญัญัติใด ๆ ที่ไดม้ีการตราใชใ้หม่ (ไม่ว่าจะ
ไดม้ีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือไม่) โดยค าสั่ง พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ 
บทบญัญัติ หรือกฎหมายล าดบัรองภายใตก้ฎหมายหรือบทบญัญัติที่เก่ียวขอ้ง 

1.2.2 การอา้งถึงเอกสารใด (รวมถึงสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี)้ หมายถึง การอา้งถึงเอกสารดงักล่าวตามที่ไดม้ีการ
แกไ้ข รวบรวม เพิ่มเติม ปรบัปรุง หรือแทนที่เป็นครัง้คราวไป 

1.2.3 การอา้งถึงขอ้ความเบือ้งตน้ ตาราง หรือขอ้สญัญา หมายถึง การอา้งถึงขอ้ความเบือ้งตน้ ตาราง หรือ
ขอ้สญัญาของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้และการอา้งถึงย่อหนา้ใดในตาราง หมายถึง การอา้งถึงย่อหนา้ใน
ตารางนัน้ เวน้แต่ไดม้ีการก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

1.2.4 เอกสารแนบทา้ยที่ไดล้งนามก ากบัไวโ้ดยคู่สัญญา ใหถื้อเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้ในกรณี
ที่เกิดการขดัแยง้ระหวา่งสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ีก้บัเอกสารอื่น ๆ ใหน้ าหลกัเกณฑใ์นสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้
มาใชบ้งัคบั อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ความที่ขัดแยง้ ไม่ตรงกันระหว่างขอ้ความในสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้
กับเอกสารแนบทา้ย คู่สัญญาตกลงใหข้อ้ความในสัญญาก่อตัง้ทรสัตน์ีม้ีผลบังคับเหนือขอ้ความใน
เอกสารแนบทา้ยดงักล่าว 

1.2.5 นิยามค าว่า "ผู้รับประโยชน์" หรือ "ผู้ลงทุน" ในขอ้ 1.1 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้ใหต้ีความรวมถึง
ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทนุสิรฮิบั ที่จะเขา้มาเป็นผูร้บัประโยชนข์องกองทรสัตใ์นอนาคต  

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีขอ้สงสัย คู่สญัญาตกลงใหส้ญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ีม้ีผลบงัคบัเหนือความเขา้ใจ และ/หรือเอกสาร
อื่นใดที่ท  าขึน้ก่อนหนา้เก่ียวกบัการก่อตัง้ทรสัตร์ะหว่างคู่สญัญา 

2. การก่อตั้งทรัสต ์

2.1 ลกัษณะของกองทรสัตแ์ละกลไกการบรหิาร 

2.1.1 ทรัสต์ส าหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ เป็นกองทรัสต์ตาม
พระราชบัญญัติทรัสต์ที่ก่อตั้งขึน้ด้วยผลของสัญญาก่อตั้งทรสัต์นี ้ทั้งนี ้การก่อตั้งทรสัต์นีจ้ะมีผล
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สมบูรณเ์มื่อผูก้่อตัง้ทรสัตไ์ดด้  าเนินการใหม้ีกองทรสัตโ์ดยด าเนินการใหท้รสัตีไดม้าซึ่งหุน้รอ้ยละ 100 
ใน สิรพิฒัน ์โฟร ์ส าเรจ็ ภายใตเ้งื่อนไขที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.3 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้โดยที่ทรสัตีตกลงจะ
จดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัตเ์พื่อประโยชนข์องผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

2.1.2 กองทรสัตน์ีไ้ม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรพัยสิ์นที่อยู่ในชื่อและอ านาจจัดการของทรสัตี  
การจัดการกองทรสัต ์จะกระท าโดยทรัสตี  โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบตามที่
ปรากฏในรายการเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของทรสัตีตามที่ระบใุนเอกสารแนบทา้ย 1 

ทัง้นี ้ทรสัตีมีอ  านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบหลกัในการดแูลรกัษาทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์และมีหนา้ที่
ในการติดตาม ดแูล รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั และ สิรพิฒัน ์โฟรใ์หเ้ป็นไป
ตามกฎหมายที่ เก่ียวข้อง สัญญาก่อตั้งทรัสต์นี ้ และหนังสือชี ้ชวน โดยการอ้างอิงจากข้อมูลซึ่ง 
ผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัส่งมอบใหแ้ก่ทรสัตีตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1(4) ของเอกสารแนบทา้ย 4  

ส่วนผูอ้อกโทเคนดิจิทัลมีอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบหลักตามที่หนงัสือชีช้วน กฎท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนก าหนด รวมตลอดถึงหน้าที่อื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ทรสัตน์ี ้

2.1.3 ทรสัตีจะปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความระมัดระวงัและซื่อสัตยส์จุริตเยี่ยงผูท้ี่มีวิชาชีพซึ่งไดร้บัความไวว้างใจ 
และดว้ยความช านาญ โดยตอ้งปฏิบตัิต่อผูถื้อโทเคนดิจิทลัอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชนข์องผูถื้อโทเคน
ดิจิทัลโดยรวมและเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้ตลอดจนขอ้ผูกพนัที่ไดใ้หไ้วเ้พิ่มเติมในเอกสารที่
เปิดเผยเพื่อประโยชนใ์นเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (ถา้มี) และ/หรือ มติของผูถ้ือ 
โทเคนดิจิทลั 

2.2 ชื่อ อาย ุประเภท และวตัถปุระสงคข์องกองทรสัต ์

2.2.1 ชื่อ 

ชื่อของกองทรสัตซ์ึ่งก่อตั้งขึน้ตามสัญญาก่อตั้งทรสัตน์ี ้คือ ทรัสตส์ าหรับธุรกรรมการเสนอขาย 

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิ ริฮับ  และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Trust for SIRIHUB Investment 

Tokens อนึ่ง ชื่อของกองทรสัตอ์าจเปล่ียนแปลงไดต้ามที่ผูก้่อตัง้ทรสัตจ์ะก าหนดเป็นครัง้คราว 

2.2.2 อาย ุ 

กองทรสัตจ์ดัตัง้ขึน้จนถึงวนัที่ครบก าหนดอายโุครงการ (Maturity) หรือเมื่อครบอายขุองโทเคนดิจิทลัเพื่อ
การลงทนุสิรฮิบั ตามความในขอ้ 13.2 หรือวนัท่ีเลิกกองทรสัตโ์ดยผลของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้หรือโดย
ผลของกฎหมาย 

2.2.3 ประเภท 
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กองทรสัตเ์ป็นกองทรสัตท์ี่มีทรพัยสิ์นในกองทรสัตเ์ป็นหุน้ของนิติบคุคลเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิ
ในอสังหาริมทรพัย ์(passive trust) ตามประกาศ กร. 4/2564 และกฎที่เก่ียวกับการเสนอขายโทเคน
ดิจิทลัต่อประชาชน  

2.2.4 วตัถปุระสงคข์องกองทรสัต ์ 

กองทรสัตจ์ัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติทรสัตเ์พื่อประโยชนใ์นการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัก่อตัง้กองทรสัตส์ าหรบัธุรกรรมการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลัที่อา้งอิงหรือมีกระแสรายรบัจากอสงัหารมิทรพัยต์ามประกาศ กร. 4/2564 ในการคุม้ครอง
และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล เพื่อมิให้ทรพัยสิ์นของโครงการถูกจ าหน่าย จ่าย โอน หรือ 
ก่อภาระผูกพัน โดยไม่ไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตี หรือไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์หนังสือ 
ชีช้วน และ/หรือ มติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

2.3 วนัท่ีจดัตัง้กองทรสัต ์

วันที่จัดตัง้กองทรสัต์ ไดแ้ก่ วันที่ผู้ก่อตั้งทรสัตไ์ดด้  าเนินการให้ทรัสตีไดม้าซึ่งกรรมสิทธ์ิในหุ้นรอ้ยละ 100 ใน 
สิรพิฒัน ์โฟร ์ส าเรจ็เสรจ็สิน้ภายใตเ้งื่อนไขที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.2 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลงัจาก 
(ก) การซือ้ขายกระแสรายรบั (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ค่าเช่าและรายไดจ้ากการขายกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและ
กลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส) ส าเร็จตามขอ้ก าหนดของสญัญา RSTA และ (ข) สิริพัฒน ์โฟร ์ไดน้ าเงินที่
ไดร้บัจากการขายกระแสรายรบัตามสญัญา RSTA ไปช าระแก่เจา้หนีท้ี่มีหลกัประกันของตน และด าเนินการให้
กลุ่มอาคารส านกังาน สิร ิแคมปัส ปลอดจากภาระจ านองที่มีอยู่เรียบรอ้ยแลว้  

ทัง้นี ้การด าเนินการใหท้รสัตีไดม้าซึ่งกรรมสิทธ์ิในหุน้รอ้ยละ 100 ใน สิริพฒัน ์โฟร ์ตามวรรคหนึ่ง จะตอ้งไม่เกิน 
15 วนันบัแต่วนัท่ีปิดการเสนอขายโทเคนดิจิทลัตามที่ก าหนดในหนงัสือชีช้วน  

2.4 ผูก้่อตัง้ทรสัต ์

บริษัท เอสพีวี 77 จ ากัด ตัง้อยู่เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร ์ชั้นที่ 22 หอ้งเลขที่ 222 ถนนสาทรใต ้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัดจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
หมายเลขโทรศพัท ์0-2006-5677 

โดยผูก้่อตัง้ทรสัตเ์ป็นผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิรฮิบั โดยผูก้่อตัง้ทรสัตต์กลงที่จะด าเนินการก่อตัง้ทรสัต์
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้

2.5 ทรสัตี 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ตัง้อยู่เลขที่ 199 อาคารคอลมัน ์ทาวเวอร ์ชัน้จี 
และชั้น 21-23 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท
จ ากดัจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หมายเลขโทรศพัท ์0-2649-2000  
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ทรสัตีเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดและไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรสัตีตามประกาศ กข. 9/2552
โดยทรสัตีจะด าเนินการในฐานะทรสัตีตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ทรสัตีมีใบอนุญาตการเป็นทรสัตี
เลขที่ ท-0052-01 มีผลเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2557 และหนังสือจากส านักงาน ก.ล.ต. เลขที่ กลต.กจ. 1912/2564 
เรื่อง การอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจการเป็นทรสัตีของทรสัตส์ าหรบัธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลัที่อา้งอิงหรือมี
กระแสรายรบัจากอสงัหารมิทรพัย ์ลงวนัท่ี 24 มิถนุายน 2564  

ทรสัตีตกลงที่จะปฏิบัติหนา้ที่เป็นทรสัตีของกองทรสัต ์โดยตกลงเขา้ถือกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นของกองทรสัตซ์ึ่ง 
ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้โอนให้แก่ทรัสตีด้วยความไว้วางใจเพื่ อประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลในฐานะผู้รับ
ประโยชนต์ามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี ้ หรือที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปและตาม
หลกัเกณฑอ์ื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

2.6 รอบระยะเวลาบญัชีของกองทรสัต ์

กองทรสัตม์ีรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายนของทกุปี  

3. ผู้รับประโยชน ์

ผูร้บัประโยชน ์คือ ผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

4. ลักษณะพิเศษของทรัสต ์สิทธิของผู้รับประโยชน ์ 

4.1 ลักษณะพิเศษของหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตส์ าหรบัธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ  
(Trust for SIRIHUB Investment Tokens)  

เนื่องจากการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั นัน้ เป็นธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลัที่อา้งอิงหรือ
มีกระแสรายรบัจากอสังหาริมทรพัย ์ภายใต้ประกาศ กร. 4/2564 และกฎที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขายโทเคน
ดิจิทลัต่อประชาชน ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจึงมีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการใหม้ีการก่อตัง้กองทรสัตต์ามสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้
เพื่อคุม้ครองผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทนุสิรฮิบั และป้องกันมิใหท้รพัยสิ์นโครงการ ถกูจ าหน่าย จ่าย โอน หรือ
ก่อภาระผูกพัน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี หรือไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ/หรือ  
มติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั  

ดังนั้น ทรสัตส์ าหรบัธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ นั้น มีลักษณะพิเศษแตกต่างจาก
กองทรสัตอ์ื่น ๆ ซึ่งก่อตัง้ภายใตพ้ระราชบญัญัติทรสัต ์ตลอดจน กฎ ประกาศ หรือ ค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจ
แห่งกฎหมายดงักล่าวดงันี ้

(ก) สิทธิประโยชนข์องผูร้บัประโยชน ์ 

เวน้แต่กรณีที่มีเหตุผิดนดัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.1 ผูร้บัประโยชนจ์ะไม่ไดร้บัผลตอบแทนเป็นตวัเงินใด ๆ 
จากกองทรสัตโ์ดยตรง นอกจากความคุม้ครองจากการถือกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นของกองทรสัตโ์ดยทรสัตี 
เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินโครงการ ถูกจ าหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพัน โดยไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากทรสัตี หรือไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หนังสือชีช้วน และ/หรือ มติของผูถื้อโทเคน
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ดิจิทัล กล่าวคือ ในกรณีปกติ ผู้รับประโยชน์จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากกองทรัสต์ แต่จะได้รับ
ผลตอบแทนจากการเป็นผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทนุสิรฮิบั ตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนเท่านัน้  

ในกรณีที่มีเหตุผิดนดัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.1 ผูร้บัประโยชน์จะมีสิทธิในการไดร้บัผลตอบแทนจาก
กองทรสัต ์โดยสิทธิในการไดร้บัผลตอบแทนของผูร้บัประโยชนแ์ต่ละรายจะเท่ากับสิทธิในการไดร้บั
ผลตอบแทนในฐานะผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนส าหรบัแต่ละกลุ่ม ขึน้อยู่กับว่า
ผูร้บัประโยชนเ์ป็นผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮบั กลุ่มใด ก็จะมีสิทธิไดร้บัผลตอบแทนเท่ากับ
ผลตอบแทนของโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั กลุ่มนัน้ กล่าวคือ ผูร้บัประโยชนซ์ึ่งถือโทเคนดิจิทัล
สิริฮบั A  ก็จะไดร้บัผลตอบแทนเท่ากับที่ก าหนดไวส้ าหรบัผูถื้อโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A และผูร้บัประโยชน์
ซึ่งถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B จะไดร้บัผลตอบแทนเท่ากับที่ก าหนดไวส้ าหรบัผูถื้อโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B 
ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน และขอ้ก าหนดของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้

(ข) หน่วยทรสัต ์และใบทรสัต ์

ไม่มีหน่วยทรัสต์และไม่มีใบทรัสต์ โดยผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์เป็นไปตามรายชื่อที่ระบุไว้ใน
ทะเบียนผูร้บัประโยชนท์ี่จดัท าขึน้ตามขอ้ 4.1 (ค) โทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทนุสิรฮิบั 

(ค) ทะเบียนผูร้บัประโยชน ์

ทะเบียนผูร้บัประโยชนน์ัน้ใหอ้า้งอิงจากรายชื่อที่สมบูรณข์องผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบแลว้ ("Whitelist") ของโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิรฮิบั ตามที่นิยามไวใ้นหนงัสือชีช้วน 

โดยผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่จัดท าทะเบียนผู้รับประโยชน์โดยอ้างอิงจาก 
Whitelist ของโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทนุสิรฮิบั ณ เวลาที่เก่ียวขอ้ง 

5. ทรัพยส์ินของกองทรัสต ์

5.1 ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ไดแ้ก่ หุน้รอ้ยละ 100 ใน สิรพิฒัน ์โฟร ์ 

สิริพัฒน์ โฟร ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส ซึ่งเป็นอสังหาริมทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิด
กระแสรายรบัของโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทนุสิรฮิบั 

ทั้งนี ้ ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี ้และหนังสือชี ้ชวน ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่ 
ที่จะตอ้งโอนหุ้นรอ้ยละ 100 ใน สิริพัฒน์ โฟร ์ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของทรสัตีเพื่อให้เป็นทรพัยสิ์นของกองทรสัต์
ภายหลงัจากการโอนกระแสรายรบัภายใตส้ญัญา RSTA จาก สิรพิฒัน ์โฟร ์ไปยงัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัส าเร็จ และ 
สิริพัฒน ์โฟร ์ไดน้ าเงินที่ไดร้บัจากการขายกระแสรายรบัตามสัญญา RSTA ไปช าระแก่เจา้หนีท้ี่มีหลกัประกัน
ของตน และด าเนินการใหก้ลุ่มอาคารส านกังาน สิร ิแคมปัส ปลอดจากภาระจ านองและภาระผกูพนัอนัใดที่มีอยู่แลว้ 
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5.2 ทรสัตีเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ละถือกรรมสิทธ์ิในนามของกองทรสัต ์เพื่อมิให้ทรพัยสิ์น
โครงการ ถูกจ าหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพัน โดยไม่ไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตี หรือไม่เป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และ/หรือ มติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

5.3 การดแูลและเก็บรกัษาทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

(ก) แยกทรพัยสิ์นของกองทรสัตไ์ว้ต่างหากจากทรพัยสิ์นที่เป็นส่วนตัวของทรสัตีและทรพัยสิ์นอื่นที่ทรสัตี
ครอบครองอยู่ และในกรณีที่ทรสัตีจดัการกองทรสัตห์ลายกอง ทรสัตีตอ้งแยกกองทรสัตแ์ต่ละกองออก
จากกันดว้ย โดยตอ้งท าบญัชีทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ยกต่างหากจากบัญชีอื่น ๆ ของทรสัตี ในกรณี
ที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีต้องจัดท าบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยก
ต่างหากออกจากกนั ทัง้นี ้โดยตอ้งบนัทึกบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนัตามสภาพที่เป็นอยู่ 
(As is where is) 

(ข) เก็บรกัษา ตรวจสอบ ดูแล เบิกจ่าย และการจดัท าบัญชีทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์รวมทั้งการดูแลและ
ติดตามสทิธิประโยชนท์ี่เกิดจากทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

(ค) ทรสัตีจะตอ้งเก็บรกัษาทรพัยสิ์นของกองทรสัต์หรือเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นของกองทรสัต์ซึ่ง
รวมถึงเอกสารการท าธุรกรรมซึ่งเก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่กองทรสัต์ลงทุนทั้งหมดไว้ ณ ส านักงาน
ของทรสัตี เวน้แต่ โดยลกัษณะของทรพัยสิ์นนัน้ไม่สามารถเก็บรกัษาไว ้ณ ส านกังานของทรสัตีได้ หรือ
เก็บรกัษาทรพัยสิ์นไวท้ี่ส  านกังานของผูร้บัฝากทรพัยสิ์น (Custodian) ซึ่งทรสัตีแต่งตัง้ตามขอ้ 5.4 

(ง) ทรสัตีตอ้งแจง้ให้ผู้ก่อตั้งทรสัตแ์ละผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลทราบโดยพลันเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงสถานที่ เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์หรือเอกสารที่ เก่ียวข้องกับทรัพย์สินของ
กองทรสัต ์

5.4 การตัง้ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น (Custodian) 

(ก) ทรสัตีมีหน้าที่แต่งตัง้ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น (Custodian) ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและมีคุณสมบัติ เพื่อเป็น
ผูด้แูลและเก็บรกัษาทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์ 

(ข) การแต่งตัง้ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น (Custodian) ตอ้งท าเป็นสัญญาแต่งตัง้ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น (Custodian 
Agreement)  และแจง้ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลทราบการ
แต่งตัง้ดงักล่าว  

(ค) ทรสัตีมีหนา้ที่รบัผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการแต่งตัง้ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น (Custodian) 

5.5 การจดัการผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจากทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

ทรพัยสิ์น ดอกผล และผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จากทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์(เช่น เงินปันผล เงินไดจ้ากการขายหุน้ 
สิรพิฒัน ์โฟร ์การจ่ายคืนเงินทุนและผลก าไรเมื่อมีการเลิกบรษิัทของ สิรพิฒัน ์โฟร)์ เป็นทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์
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โดยถือเป็นกรรมสิทธ์ิของทรสัตีซึ่งถือในนามของกองทรสัตต์ามที่ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรสัตน์ี ้และการเก็บ
รกัษาผลประโยชนท์ี่ไดร้บัตามวิธีการท่ีก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้ 

ทัง้นี ้การจ่ายผลตอบแทนนัน้ เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้และหนงัสือชีช้วน 

6. กรณีทีต่้องมีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้รับประโยชน ์และการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยส์ินของกองทรัสต ์

6.1 เหตผิุดนดั 

กรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนีถื้อเป็นเหตุผิดนัด และเมื่อมีเหตุผิดนดัใหท้รสัตีด  าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน
โครงการ และจ่ายผลตอบแทนจากการขายทรพัยสิ์นดังกล่าวให้แก่ผูร้บัประโยชน์ภายใตข้อ้ 6.4 ของสัญญา
ก่อตัง้ทรสัตน์ี ้

(ก) ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่ช าระเงินใด ๆ ตามก าหนดช าระใหแ้ก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัติดต่อกันเกินกว่า 2 ไตรมาส  
ตามที่ก าหนดไวใ้นส่วนที่ 3 เรื่องการจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการ เมื่อเกิดเหตผิุดนดั ของหนงัสือชีช้วน   

(ข) สิรพิฒัน ์โฟร ์ไม่น าส่งกระแสรายรบัใหแ้ก่ผูอ้อกโทเคนดิจทิลั ตามสญัญา RSTA ติดต่อกนัเกนิกวา่ 2 ไตรมาส 
ตามที่ก าหนดไวใ้นส่วนที่ 3 เรื่องการจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการ เมื่อเกิดเหตผิุดนดั ของหนงัสือชีช้วน  

(ค) เมื่อสญัญาเช่าระยะยาวระหว่างแสนสิรแิละสิรพิฒัน ์โฟรม์ีเหตใุหย้กเลิกกก่อนครบก าหนดอายสุญัญา 

(ง) ผูอ้อกโทเคนดิจิทัล และ/หรือ สิริพัฒน ์โฟร ์("ผู้มีหน้าที่ฯ") ตกเป็นผูม้ีหนีสิ้นลน้พน้ตวัตามที่กฎหมาย
ก าหนด หรือมีการเริ่มด าเนินการเพื่อขอฟ้ืนฟูกิจการของผูม้ีหนา้ที่ฯ หรือเพื่อขอให้ผูม้ีหนา้ที่ฯ ตกเป็น 
ผูล้ม้ละลายภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

(จ) มีกฎหมาย ค าสั่ง หรือมติจากหน่วยงานราชการที่ชอบดว้ยกฎหมายอันส่งผลให้ผูม้ีหนา้ที่ฯ ตอ้งเลิก
ประกอบกิจการเป็นระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 3 เดือนขึน้ไป เวน้แต่กฎหมาย ค าสั่ง หรือมติจาก
หน่วยงานราชการ ดงักล่าว เป็นการออกโดยเหตอุนัถือไดว้่าเป็นเหตสุุดวิสยัที่มิไดเ้ป็นความผิดและอยู่
นอกเหนอืการควบคมุของผูม้ีหนา้ที่ฯ เช่น มีภยัพิบตัิ โรคระบาด และ/หรือ การจลาจล เป็นตน้ 

(ฉ) ผูม้ีหนา้ที่ฯ เขา้สู่กระบวนการเลิกกิจการหรอืช าระบญัชี   

(ช) วิธีการด าเนินการจ าหน่ายทรพัยสิ์นโดยผูม้ีหนา้ที่ฯ ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน และ/หรือ 
ตามมติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

6.2 เมื่อทรสัตีทราบถึงหรือไดร้บัแจง้ว่าผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่ช าระเงินใด ๆ ตามก าหนดช าระใหแ้ก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั
เกินกว่า 1 ไตรมาส หรือสิริพฒัน ์โฟรไ์ม่น าส่งกระแสรายรบัใหแ้ก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตามสญัญา RSTA เกินกว่า 
1 ไตรมาส ใหท้รสัตีส่งหนังสือแจง้เตือนใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทัล และ/หรือ สิริพัฒน ์โฟร ์(กรณี สิริพฒัน ์โฟร ์เป็น
ผูก้ระท าผิดหนา้ที่) ด  าเนินการแกไ้ขเหตดุงักล่าวภายใน 30 วนั 

ทัง้นี ้ผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัตอ้งแจง้ใหท้รสัตีทราบถึงเหตขุา้งตน้ทนัทีที่ทราบถึงเหตดุงักล่าวโดย
ไม่ชกัชา้ 
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6.3 การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นโครงการ 

(ก) การจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการนัน้อาจกระท าได ้2 รูปแบบ ดงันี ้ 

(1) การจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทรสัตโ์ดยตรง กล่าวคือ หุน้ของ สิรพิฒัน ์โฟร ์หรือ  

(2) การจ าหน่ายทรพัยสิ์นทางออ้ม กล่าวคือ ทรสัตี ในฐานะผูถื้อหุ้นของ สิริพัฒน ์โฟร ์มีมติให ้
สิรพิฒัน ์โฟร ์จ าหน่ายไปซึ่งกลุ่มอาคารส านกังานสิร ิแคมปัส ซึ่ง สิรพิฒัน ์โฟร ์เป็นเจา้ของ  

ทัง้นี ้กรณีการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นของโครงการเนื่องจากมีเหตุผิดนัดตามขอ้ 6.3 (ข) ของสัญญา
ก่อตัง้ทรสัตน์ี ้ทรสัตีจะพิจารณาด าเนินการเลือกรูปแบบการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นโดยวิธีการตามขอ้นี ้
โดยค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูร้บัประโยชนเ์ป็นส าคญั  

(ข) การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของโครงการเนื่องจากมีเหตผิุดนดั 

ในกรณีที่ทรสัตีตอ้งด าเนินการให้มีการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นโครงการตามขอ้ก าหนดของสัญญา
ก่อตัง้ทรสัตน์ี ้เนื่องจากมีเหตผิุดนดั ทรสัตีตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) ใหท้รสัตีจัดใหม้ีการขายทรพัยสิ์นของกองทรสัต  ์หรือมีมติในฐานะผูถื้อหุน้ให ้สิริพัฒน ์โฟร ์
จ าหน่ายไปซึ่งกลุ่มอาคารส านักงานสิริ แคมปัส โดยการเปิดใหม้ีการประกวดราคาซือ้ขาย
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ทั้งหมด (Bidding) โดยวิธีการประกวดราคาที่โปร่งใส และขาย
ทรพัยสิ์นของกองทรสัตท์ัง้หมดใหแ้ก่ผูซ้ึ่งใหร้าคาสงูที่สดุ  

(1.1) ในกรณีขายทรพัยสิ์นโครงการโดยทรสัตี ให้ทรสัตีจัดให้มีการจ าหน่ายทรพัยสิ์น
โครงการ โดยทรสัตีเป็นผูด้  าเนินการเปิดใหม้ีการประกวดราคาซือ้ขาย (Bidding) 
โดยวิธีการประกวดราคาไดม้าตรฐาน หรือที่ปฏิบัติกันเป็นการทั่วไปในการประมูล
ซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยล์กัษณะเดียวกันกับกลุ่มอาคารส านกังาน สิร ิแคมปัส และ
ในกรณีจ าหน่ายหุน้ตอ้งด าเนินการภายใตก้รอบของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งดว้ย โดย
ตอ้งจัดใหม้ีการประกวดราคาด าเนินไปดว้ยความโปร่งใส และจ าหน่ายทรพัยสิ์น
โครงการใหแ้ก่ผูซ้ึ่งใหร้าคาสงูที่สดุ  

(1.2) ในกรณีที่ทรสัตี ในฐานะผูถื้อหุน้ของ สิริพฒัน ์โฟร ์มีมติให ้สิริพฒัน ์โฟร ์จ าหน่าย
กลุ่มอาคารส านักงานสิริ แคมปัส เนื่องจากมีเหตุผิดนัด ในมติดังกล่าวตอ้งระบุ
บัญชีที่ทรสัตีเปิดไวเ้พื่อกองทรสัตท์ี่  สิริพัฒน ์โฟร ์ตอ้งน าเงินที่ไดร้บัจากการขาย
กลุ่มอาคารส านกังานสิร ิแคมปัส ดงักล่าวฝากเขา้บญัชีนัน้  

(1.3) ใหท้รสัตีใชร้ายงานการประเมินมลูค่ากลุ่มอาคารส านกังาน สิร ิแคมปัส ซึ่งมีอาย ุ
ไม่เกิน 6 เดือนในวันที่เริ่มประกวดราคาของแต่ละปีโครงการ หรือจัดให้มีการ
ประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส ใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ประกอบการด าเนินการประกวดราคาเพื่อจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการ ทั้งนี ้มูลค่า
จากการประเมินเป็นเพียงตวัเลขที่ทรสัตีใชอ้า้งอิงเท่านัน้ ไม่ใช่หนา้ที่หรือขอ้บงัคบั
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ของทรสัตีที่จะตอ้งจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการ ให้ไดไ้ม่น้อยกว่ามูลค่าหรือราคา
ประเมินของกลุ่มอาคารส านกังาน สิร ิแคมปัสดงักล่าว  

(2) ทรสัตีอาจพิจารณาแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรกึษากฎหมาย ผูส้อบบัญชี ผูป้ระเมิน
ราคาทรพัยสิ์น และบุคคลอื่นใด เพื่อใหค้  าแนะน า ความเห็น ค าชีแ้จง หรือขอ้มลูแก่ทรสัตีใน
การด าเนินการประกวดราคาตามข้อ 6.3 (ข)(1) ของสัญญาก่อตั้งทรสัต์นี ้ทั้งนี ้ค่าใชจ้่าย
ขา้งตน้ใหเ้ป็นความรบัผิดชอบของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลัสามารถเรียก
คืนค่าใชจ้่ายจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นในกองทรสัตไ์ด ้

ทรัสตีสามารถหักภาระผูกพันจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสนสิริ ภาษี 
ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนทรสัตี ค่าจา้งที่ปรกึษา และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการ
ตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นใดตามที่ก าหนดไวใ้นหนังสือชีช้วน รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่
เก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องมาจากการจดัการกองทรสัต ์ทัง้ที่ตอ้งจ่ายใหแ้ก่ทรสัตีหรือบคุคลอื่นใด ก่อนจะน าเงินส่วน
ที่เหลือเขา้บญัชีที่ทรสัตีเปิดไวเ้พื่อกองทรสัต ์เพื่อช าระใหแ้ก่ผูร้บัประโยชนต์่อไปตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.4 ของ
สญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้

(ค) การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นโครงการตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน 

(1) เมื่อครบก าหนดอายโุครงการโดยไม่มีเหตผิุดนดั 

กรณีที่ไม่มีเหตุผิดนดัเกิดขึน้ การจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการจะเริ่มด าเนินการ 12 เดือนก่อน
ครบก าหนดไถ่ถอน หรือในกรณีที่มีการต่ออายุโครงการ การจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการจะ
เริ่มด าเนินการใหม่ทันทีที่ทราบว่าตอ้งมีการต่ออายุโครงการ (เวน้แต่ในกรณีความเสียหาย
โดยสิน้เชิง) โดยการจ าหน่ายโครงการจะค านึงถึงผลประโยชนส์ูงสุดของผูถื้อโทเคนดิจิทัล
เป็นส าคญั โดยวิธีการดงัต่อไปนี ้  

(1.1) ให้ผู้ก่อตั้งทรสัต์จัดให้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยผู้ก่อตั้งทรัสต์เป็น
ผูด้  าเนินการเปิดใหม้ีการประกวดราคาซือ้ขาย (Bidding) โดยวิธีการประกวดราคา
ที่ไดม้าตรฐาน หรือที่ปฏิบัติกันเป็นการทั่วไปในการประมูลขายอสังหาริมทรัพย์
ลักษณะเดียวกันกับกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส โดยในกรณีที่ เป็นการ
จ าหน่ายหุน้ ตอ้งด าเนินการภายใตก้รอบของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งดว้ย โดยตอ้งจดั
ใหก้ารประกวดราคาด าเนินไปดว้ยความโปร่งใส และจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการ
ใหแ้ก่ผูซ้ึ่งใหร้าคาสงูที่สดุ และใหเ้งื่อนไขการซือ้ขายซึ่งเป็นประโยชนก์บัผูถื้อโทเคน
ดิจิทลัมากที่สดุตามดุลพินิจของผูก้่อตัง้ทรสัต ์ทัง้นี ้ในกรณีการจ าหน่ายหุน้ ทรสัตี
จะโอนหุน้คืนใหแ้ก่ผูก้่อตัง้ทรสัตเ์มื่อเงื่อนไขในการจ าหน่ายหุน้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในหนงัสือชีช้วน เพื่อใหผู้ก้่อตัง้ทรสัตด์  าเนินการขายหุน้และคืนเงินใหแ้ก่ผูถื้อโทเคน
ดิจิทลัต่อไป 
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(1.2) ใหผู้ก้่อตัง้ทรสัตใ์ชร้ายงานการประเมินมลูค่ากลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส ซึ่ง
มีอายไุม่เกิน 6 เดือนในวนัท่ีเริ่มประกวดราคาของแต่ละปีโครงการ หรือจดัใหม้ีการ
ประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส ใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ประกอบการด าเนินการประกวดราคาเพื่อจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการ ทั้งนี ้มูลค่า
จากการประเมินเป็นเพียงตัวเลขที่ผู้ก่อตัง้ทรสัตใ์ชอ้า้งอิงเท่านั้น ไม่ใช่หนา้ที่หรือ
ขอ้บังคับของผู้ก่อตั้งทรสัต์ที่จะตอ้งจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการให้ไดไ้ม่นอ้ยกว่า
มลูค่าหรือราคาประเมินของกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส ดังกล่าว หากการ
ประกวดราคาซือ้ขาย (Bidding) เป็นการประกวดราคาตามที่ก าหนดไว้ขา้งตน้นี ้
แม้ว่าราคาที่ได้รบัจากการประกวดราคา เนื่องจากปัจจัยในตลาด ณ เวลานั้น 
รวมถึงเหตผุลทางธุรกิจ สถานการณ ์สภาพคล่อง หรือสภาพตลาดอสงัหารมิทรพัย ์
สภาพเศรษฐกิจ หรือปัจจยัอื่น ๆ ส่งผลใหไ้ม่สามารถหาผูซ้ือ้ซึ่งใหร้าคาไม่นอ้ยกว่า
มลูค่าทรพัยสิ์นโครงการที่ไดม้าจากการประเมินดงักล่าวได ้ทัง้นี ้ผูก้่อตัง้ทรสัตอ์าจ
พิจารณาแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน ที่ปรกึษากฎหมาย ผูส้อบบัญชี และบุคคล 
อื่นใด เพื่อให้ค าแนะน า ความเห็น ค าชี ้แจง หรือข้อมูลแก่ผู้ก่อตั้งทรสัต์ในการ
ด าเนินการประกวดราคานี ้

(1.3) ใหผู้ก้่อตัง้ทรสัตส์ามารถหกัภาระผูกพันจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญา
เช่าระยะยาวกับแสนสิริ ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนทรสัตี ค่าจา้งที่ปรกึษา 
และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการตามเงื่อนไขและ
ข้อก าหนดอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือชีช้วน ก่อนน าจ านวนเงินที่เหลือมา 
ไถ่ถอนและจัดสรรคืนใหแ้ก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั ตามที่ก าหนดไว้
ในหนงัสือชีช้วน 

ในการนี ้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของกองทรสัตต์ามที่ก าหนด
ไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี ้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ค่าตอบแทนทรัสตี ค่าภาษีอากร 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการรวบรวม จ าหน่าย และจัดสรรทรพัยสิ์นเพื่อการช าระบัญชีและการ
เลิกกองของกองทรสัตด์ว้ย ทัง้นี ้ใหท้รสัตีเป็นอนัหลดุพน้จากหนา้ที่และความรบัผิดใด ๆ  ตาม
สัญญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้เมื่อไดม้ีการโอนทรพัยสิ์นของกองทรสัตก์ลับไปยังผูก้่อตั้งทรสัต์และ 
ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลช าระผลตอบแทนจากการไถ่ถอนใหแ้ก่ผูถื้อโทเคนดิจิทัลเรียบรอ้ยแลว้ 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้

ทัง้นี ้การด าเนินการดังกล่าวขา้งตน้จะอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบของทรสัตีว่าการด าเนินการ
จ าหน่ายทรัพย์สินโครงการ เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในส่วนที่  4 เรื่องขั้นตอนการ
จ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการก่อนการครบก าหนดอายโุครงการของหนงัสือชีช้วนหรือไม่ 
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(2) กรณีอื่น ๆ   

ในกรณีที่ไม่มีเหตุผิดนัด แต่มีการจ าหน่ายทรัพย์สินโครงการตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน และ/หรือ ตามมติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั โดยวิธีการตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนนัน้ 
ใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัแจง้ต่อทรสัตีเป็นหนงัสือถึงวิธีการ รูปแบบ และรายละเอียดการจ าหน่าย
ทรพัยสิ์นโครงการตามขอบเขตและวิธีการด าเนินการที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน และ/หรือ ตาม
มติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั โดยวิธีการตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน โดยภายหลงัจากไดร้บัแจง้
รายละเอียดดังกล่าวแลว้ ให้ทรสัตีมีหน้าที่ด  าเนินการและให้ความร่วมมือต่าง ๆ ในการ
จ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการ ซึ่งรวมถึงการลงนามในเอกสารต่าง ๆ การลงคะแนนใหค้วาม
เห็นชอบ เขา้รว่มประชมุ เพื่อใหก้ารจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการส าเรจ็ตามขอบเขตที่ไดก้ าหนด
ไวใ้นหนงัสือชีช้วน และ/หรือ มติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั  

ทั้งนี ้ ในการจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 (ค) นี ้ แม้ทรัสตีจะมิไดม้ีหน้าที่
ด  าเนินการจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการดงักล่าว แต่ในกรณีที่ทรสัตีพิจารณาแลว้เห็นว่าการด าเนินการ
จ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการไม่เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 4 (ขอ้มลูเก่ียวกบัโทเคนดิจิทลั ขอ้ 
4.2.3 (ก) ของหนงัสือชีช้วน หรือไม่เป็นไปตามขอบเขตที ่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน และ/หรือ  
ไม่เป็นไปตามมติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั ใหท้รสัตีแจง้คดัคา้นการจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการดังกล่าวเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรต่อผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั โดยหนงัสือคดัคา้น
อาจเสนอแนวทางแกไ้ขการจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการใหม้ีความโปรง่ใสมากขึน้ และ/หรอื เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามวิธีการท่ีก าหนดในหนงัสือชีช้วน เพื่อใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัด าเนินการแกไ้ข ในกรณีที่ผูอ้อกโทเคน
ดิจิทลัไม่ด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาที่ทรสัตีก าหนด ใหท้รสัตีเขา้ด าเนินการจ าหน่ายทรพัยสิ์น
โครงการแทนที่ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลตามเงื่อนไขและวิธีการเช่นเดียวกับที่ก าหนดตามขอ้ 6.3 (ข) ของ
สญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้

ในการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ ในกรณีที่ไม่มีการคัดค้านจากทรัสตี หรือผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้
ด าเนินการตามแนวทางแก้ไขซึ่งทรสัตีไดเ้สนอแนะแลว้นั้น ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลสามารถหักภาระ
ผูกพันจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสนสิริ ภาษี ค่าธรรมเนียม 
ค่าตอบแทนทรสัตี ค่าจา้งที่ปรกึษา และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการ ตาม
เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นใดตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน ก่อนน าจ านวนเงินที่เหลือมาไถ่ถอนและ
จดัสรรคืนใหแ้ก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
ด าเนินการจดัสรรผลตอบแทนใหผู้ถื้อโทเคนดิจิทลัตามหนงัสือชีช้วนต่อไป 

6.4 ในกรณีที่ตอ้งมีการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน ์ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้
และหนงัสือชีช้วน ใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

6.4.1 ผูร้บัประโยชนท์ี่มีสิทธิไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนตอ้งเป็นผูร้บัประโยชนท์ี่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียน
ผูร้บัประโยชนข์องกองทรสัต ์ณ วนัและเวลาก าหนดสิทธิของผูร้บัประโยชนท์ี่มีสิทธิไดร้บัผลประโยชน์
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ตอบแทน โดยอา้งอิงจาก Whitelist ของโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั ณ วนัและเวลาก าหนดสิทธิ 
("วันก าหนดสิทธิ") 

6.4.2 จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนโดยน าเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับประโยชน์ ตาม Whitelist ที่ 
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้ข้อมูล โดยผู้รบัประโยชน์จะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที่ เกิดขึ ้น และภาระความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (ถ้ามี) โดยจะหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าวจากจ านวนเงินที่จะส่งใหโ้ดยทรสัตีด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(ก) มอบหมายใหผู้้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลประกาศการจ่ายผลประโยชนต์อบแทน  
วนัก าหนดสิทธิผูร้บัประโยชนท์ี่มีสิทธิไดร้บัผลประโยชนต์อบแทน และอัตราผลประโยชนต์อบ
แทน โดยส่งหนังสือแจ้งผู้รับประโยชน์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้รับประโยชน์ของ
กองทรสัต ์ณ วนัก าหนดสิทธิ 

(ข) ด าเนินการหกัภาษี ณ ที่จ่าย ในอตัรารอ้ยละตามที่กฎหมายก าหนดของผลประโยชนต์อบแทน 
ที่จ่ายใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน ์(ถา้มี) 

6.4.3 อตัราผลประโยชนท์ี่ผูร้บัประโยชนใ์นแต่ละกลุ่มจะไดร้บัจากกองทรสัตใ์หเ้ทียบเคียงจากอตัราผลตอบแทน 
ที่ผูถื้อโทเคนดิจิทลักลุ่มต่าง ๆ จะไดร้บัตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน ตามกรณีที่เก่ียวขอ้ง 

7. การจัดท างบการเงนิของกองทรัสต ์

กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ที่มีทรัพยสิ์นในกองทรัสต์เป็นหุ้นของนิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรพัย ์(passive trust) ตามประกาศ กร. 4/2564 และกองทรสัต์ส าหรับการถือครองทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชนใ์นการช าระหนีซ้ึ่งเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทนุสิรฮิบั ดงันัน้ กองทรสัต์
นีจ้ะไม่มีการจดัท างบการเงินของกองทรสัตแ์ละทรสัตีไม่มีหนา้ที่จดัท างบการเงินของกองทรสัต ์โดยงบการเงิน
ของทรสัตีจะไม่รวมถึงทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

ในการนี ้คู่สญัญาทัง้สามฝ่ายรบัทราบว่า ผูก้่อตัง้ทรสัตม์หีนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการจดัใหม้กีารท างบการเงินประจ าปี
ของ สิรพิฒัน ์โฟร ์

ทั้งนี ้ ทรสัตียังคงมีหน้าที่แยกทรัพยสิ์นของกองทรสัต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีและ
ทรพัยสิ์นอื่นที่ทรสัตีครอบครองอยู่ และในกรณีที่ทรสัตีจดัการกองทรสัตห์ลายกอง ทรสัตีตอ้งแยกกองทรสัตแ์ต่ละ
กองออกจากกนัดว้ย โดยตอ้งแยกทรพัยสิ์นของกองทรสัตต์่างหากจากบญัชีอื่น ๆ ของทรสัตี 

อย่างไรก็ตาม หากมีกฎที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน หรือกฎหมายอื่นใด หรือกรณี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ไดอ้อก
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หนงัสือเวียน และ/หรือ ไดเ้ปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคับ ค าสั่งที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบัน ใหท้รสัตีมีหนา้ที่ตอ้งจัดท างบการเงิน ให้ทรสัตีสามารถ
มอบหมายใหผู้ก้่อตัง้ทรสัตเ์ป็นผู้จัดท างบการเงินของกองทรสัต ์ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีที่ไดร้บั
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อนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยใหถื้อว่าการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นการจดัท างบการเงินของกองทรสัต ์
ซึ่งทรสัตีไดจ้ดัท าแยกต่างหากจากงบการเงินของทรสัตีแลว้ 

8. การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต ์  

ในกรณีที่มีประกาศ หรือค าสั่งใดของส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้งก าหนดใหผู้้ก่อตัง้ทรสัต์
หรือทรัสตีมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลใดอันเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทรสัต์ และการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผูก้่อตัง้ทรสัตห์รือทรสัตี ใหผู้ก้่อตัง้ทรสัตห์รือทรสัตีปฏิบตัิตามประกาศ หรือค าสั่งดงักล่าวดว้ย   

9. การแต่งตั้ง เงือ่นไข วิธีการเปลี่ยนแปลง และค่าตอบแทนของทรัสต ี

9.1 คณุสมบตัิของทรสัตี 

ทรสัตีตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มและเป็นผูไ้ดร้ับอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหป้ระกอบ
ธุรกิจเป็นทรสัตี 

ทรสัตีตอ้งไม่มีผลประโยชนข์ดัแยง้กบัการปฏิบตัิหน้าที่เป็นทรสัตีตามที่ระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย 1 ของสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตน์ี ้ 

ทัง้นี ้ระหว่างการปฏิบตัิหนา้ที่เป็นทรสัตีของกองทรสัต ์หากปรากฏขอ้เท็จจริงในภายหลงัว่าทรสัตีขาดความเป็น
อิสระตามพระราชบญัญัติทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ใหท้รสัตีแจง้กรณีดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. พรอ้มทัง้
แสดงมาตรการที่สมเหตุสมผลและน่าเชื่อไดว้่าจะท าใหท้รสัตีสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัท่ีปรากฏขอ้เท็จจรงิดงักล่าว และใหด้  าเนินการตามมาตรการที่แสดงไวน้ัน้ เวน้แต่ส านกังาน ก.ล.ต. จะ
มีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 

9.2 การแต่งตัง้ทรสัตี 

ทรสัตีไดร้บัการแต่งตัง้โดยผลของสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บับนี ้หากมีการเปล่ียนแปลงทรสัตี ทรสัตีที่จะไดร้บัการ
แต่งตัง้จะตอ้งมีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี ้และตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากผูถื้อโทเคน
ดิจิทลัตามขอ้ก าหนดของหนงัสือชีช้วน 

9.3 การเปล่ียนแปลงทรสัตี 

9.3.1 เหตแุห่งการเปล่ียนแปลงทรสัตี 

(ก) ทรสัตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหนา้ที่หรือขอ้ตกลงที่เป็นสาระส าคญัใด ๆ ตามที่ระบไุว้ใน
สัญญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บับนี ้หรือพระราชบัญญัติทรสัต ์หรือผิดค ารบัรองที่เป็นสาระส าคัญ
ใด ๆ ตามที่ใหไ้วใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี ้ที่มีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อการดแูลจดัการ
กองทรสัต ์และทรสัตีไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขและปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามสญัญาภายใน 60 วนั
นับจากวนัที่ทราบหรือควรทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญาหรือผิดพระราชบญัญัติทรสัต ์
หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คู่สญัญาไดต้กลงกัน อย่างไรก็ดี คู่สัญญาตกลงที่จะร่วมกัน
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หารือโดยสจุรติและยตุิธรรมเพื่อพิจารณาเหตกุารณด์งักล่าวเป็นรายกรณีก่อนที่จะด าเนินการ
เปล่ียนแปลงทรสัตี 

ทั้งนี ้ ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือข้อตกลง หรือผิดค ารับรองที่เป็น
สาระส าคญัใด ๆ ตามที่ไดใ้หไ้วใ้นสัญญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บับนีอ้นัเนื่องมาจากเหตุสดุวิสยั หรือ
เหตกุารณอ์ื่นใด ที่อยู่นอกเหนือความควบคมุของทรสัตี ใหก้รณีดงักล่าวไม่ถือเป็นเหตขุองการ
เปล่ียนแปลงทรสัตีตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี ้

(ข) ทรสัตีถกูศาลสั่งพิทกัษ์ทรพัย ์ศาลมีค าสั่งใหฟ้ื้นฟกูิจการของทรสัตี ทรสัตีเลิกกิจการสิน้สภาพ
ความเป็นนิติบคุคล ทรสัตีมีการช าระบญัชี หรือถกูระงบัการด าเนินกิจการ 

(ค) ผูถื้อโทเคนดิจิทลัมีมติใหเ้ปล่ียนแปลงทรสัตีภายใตข้อ้ก าหนดของหนงัสือชีช้วน 

(ง) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งพักการประกอบธุรกิจทรสัตีเป็นการชั่วคราวหรือสั่งเพิกถอนการ
อนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรสัตี 

(จ) ทรสัตีขาดคุณสมบตัิในการประกอบธุรกิจเป็นทรสัตีตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด หรือ 
ทรสัตีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักองทรสัต ์ซึ่งไม่อาจด าเนินการแกไ้ขใหค้วามขดัแยง้
ทางผลประโยชนน์ัน้สิน้ไป  

(ฉ) ทรสัตีประสงคจ์ะลาออกจากการท าหนา้ที่ โดยแจง้การลาออกเป็นหนังสือใหผู้ก้่อตั้งทรสัต์
และผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

9.3.2 การด าเนินการภายหลงัเกิดเหตแุห่งการเปล่ียนแปลงทรสัตี 

เมื่อเกิดเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงทรสัตี ยกเว้นเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงทรสัตีตามที่ระบุไว้ในข้อ  
9.3.1 (ค) ใหผู้ก้่อตัง้ทรสัตม์ีหนา้ที่ด  าเนินการขอมติจากผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพื่อการแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ 
เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่เป็นทรสัตีของกองทรสัตต์่อไป โดยวิธีการลงมติของผูถื้อโทเคนดิจิทลัใหเ้ป็นไปตามที่
ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน 

ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงทรสัตีตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 9.3.1 (ค) ใหผู้ก้่อตัง้ทรสัตด์  าเนินการ
แต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่เป็นทรสัตีของกองทรสัตต์ามที่ก าหนดโดยมติผูถื้อโทเคนดิจิทลั
ดงักล่าว 

9.3.3 เมื่อเกิดเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงทรสัตี แต่ยงัมิอาจแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ได ้ใหก้ารจดัการกองทรสัต์
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(ก) ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงทรสัตี ตามที่ระบุไวใ้นข้อ 9.3.1 (ก) (ง) (จ) และ (ฉ) 
ใหท้รสัตีรายเดิมท าหนา้ที่ทรสัตีต่อไป แต่เฉพาะการดูแลรกัษาประโยชนห์รือการใชสิ้ทธิใน
กองทรสัตเ์พื่อมิใหก้องทรสัตเ์สียหาย เส่ือมค่า หรือไรป้ระโยชน ์จนกว่าทรสัตีรายใหม่จะมีสิทธิ
โดยสมบรูณเ์หนือกองทรสัต ์
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(ข) ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงทรสัตี ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 9.3.1 (ข) ใหเ้จา้พนักงาน
พิทักษ์ทรพัย ์ผูช้  าระบัญชี หรือบุคคลอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมายอื่นในท านองเดียวกับ
บุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี  ด าเนินการเก่ียวกับกองทรัสต์เท่าที่จ  าเป็นและสมควร  
จนกว่าทรสัตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบรูณเ์หนือกองทรสัต ์

9.3.4 เมื่อมีการเปล่ียนแปลงทรสัตี ทรสัตีรายเดิมตอ้งด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อใหท้รสัตีรายใหม่มีสิทธิโดย
สมบูรณเ์หนือกองทรสัต ์และเพื่อใหท้รสัตีรายใหม่ทราบเก่ียวกับการจดัการกองทรสัตท์ี่ผ่านมาและที่
ต้องท าต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสารหลักฐาน และข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับการจัดการกองทรัสต์
เพื่อใหท้รสัตีรายใหม่สามารถท าหนา้ที่ต่อไปได ้ทัง้นี ้ในการส่งมอบดงักล่าว ใหท้รสัตีรายเดิมลงลายมอื
ชื่อในหนงัสือเพื่อรบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของส่ิงที่ส่งมอบใหท้รสัตีรายใหม่ และมอบหนงัสือ
ดงักล่าวใหท้รสัตีรายใหม่เก็บรกัษาไว ้

ให้ทรสัตีรายเดิมด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้แลว้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทรสัตีรายใหม่เข้า
ปฏิบตัิหนา้ที่  

หากทรสัตีรายเดิมมิไดด้  าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ใหท้รสัตีรายใหม่รอ้งขอต่อศาลเพื่อใหม้ี
ค  าสั่งใหท้รสัตีรายใหม่ไดม้าซึ่งสิทธิเหนือกองทรสัตไ์ด ้

ในกรณีที่ทรสัตีรายเดิมมิไดด้  าเนินการใด ๆ ตามวรรคหนึ่งเลย หากมีความเสียหายเกิดขึน้กบักองทรสัต์
หรือผูร้บัประโยชน ์ทรสัตีรายเดิมตอ้งรบัผิดชดใชค้่าเสียหาย ทัง้นี ้หากความเสียหายเกิดขึน้กบักองทรสัต ์
และทรสัตีรายใหม่ยงัไม่มีสิทธิโดยสมบูรณต์ามขอ้ก าหนดของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้ผูก้่อตัง้ทรสัต ์หรือผูร้บั
ประโยชนอ์าจเรียกรอ้งค่าเสียหายจากทรสัตีรายเดิมเพื่อประโยชนข์องกองทรสัตไ์ด ้

9.3.5 ใหท้รสัตีรายใหม่แจง้เป็นลายลักษณอ์กัษรใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบว่าตนไดเ้ขา้สวมสิทธิและหนา้ที่
แทนทรสัตีรายเดิมภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ตนไดเ้ขา้สวมสิทธิและหนา้ที่แทนทรสัตีรายเดิม พรอ้มทัง้
แจง้บคุคลภายนอกที่ตนทราบว่าเป็นคู่สญัญากบัทรสัตีรายเดิม 

9.3.6 ในกรณีที่มีเหตุใหต้อ้งมีการเปล่ียนแปลงทรสัตี แต่มิอาจแต่งตั้งทรสัตีรายใหม่เพราะมีเหตุอันมิอาจ
หลีกเล่ียงได ้ใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียรอ้งขอต่อศาลใหม้ีการแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ ถา้มิอาจแต่งตัง้ได้ ใหศ้าลมี
ค าสั่งเลิกทรสัต ์ทัง้นี ้ใหศ้าลมีอ านาจแต่งตัง้บคุคลใดเขา้จดัการกองทรสัต ์โดยไดร้บัค่าตอบแทนตามที่
ศาลก าหนดได ้

9.3.7 การเปล่ียนแปลงทรสัตีตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 9.3 นี ้ไม่ไดม้ีผลกระทบต่อการมีผลบังคับใชข้องสัญญา
ก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี ้และไม่มีผลต่อสถานะของกองทรสัต ์

9.4 ค่าตอบแทนทรสัต ี

ค่าตอบแทนทรสัตีจะตอ้งเป็นไปตามที่ระบุไวใ้น ขอ้ 11 ทัง้นี ้ค่าตอบแทนทรสัตีนีย้ังไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั และค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ  
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10. สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับกองทรัสต ์

10.1 ทรสัตี 

ภายใตบ้ังคบัแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้ทรสัตีมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจและความสามารถทางกฎหมาย 
รวมทั้งมีสิทธิตามกฎหมายเหนือกองทรสัตใ์นฐานะผูเ้ป็นเจ้าของทรพัยสิ์นหรือผูม้ีสิทธิเหนือทรพัยสิ์น และมี
หนา้ที่จดัการกองทรสัตต์ามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้และตามพระราชบัญญัติทรสัต ์รวมถึง
ประกาศ กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคับท่ีเก่ียวขอ้ง อนึ่ง รายการเก่ียวกับสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของทรสัตี
เป็นไปตามเอกสารแนบทา้ย 1  

10.2 ผูก้่อตัง้ทรสัต ์

ผูก้่อตัง้ทรสัตใ์หม้ีสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามเอกสารแนบทา้ย 2  

10.3 ผูร้บัประโยชน ์

ผูร้บัประโยชนใ์หม้ีสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามเอกสารแนบทา้ย 3  

10.4 ผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

ผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามเอกสารแนบทา้ย 4 

11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  

11.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่จะเรียกเก็บจากผูอ้อกโทเคนดิจิทลั ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และ/
หรือกองทรสัตไ์ด ้ตอ้งเป็นค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นและสมควร ซึ่งเก่ียวขอ้งกับการจดัการกองทรสัตโ์ดยตรง อนัไดแ้ก่ 
ค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินการใด ๆ เพื่อการก่อตัง้ทรสัต ์ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายที่ก าหนดไว้
ในตารางด้านล่างนี ้ ซึ่งจะเรียกเก็บจากผู้ออกโทเคนดิจิทัล และกองทรสัตไ์ดไ้ม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในตาราง
ดงักล่าว และในการก าหนดค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายของแต่ละรายการใหเ้ป็นไปตามที่คู่สญัญาที่เก่ียวขอ้ง
ตกลงกันในแต่ละคราวแยกต่างหากออกจากสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าวยงั
ไม่รวมภาษีใด ๆ ซึ่งผู้ออกโทเคนดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และ/หรือกองทรสัต์จะเป็น
ผูร้บัผิดชอบในภาษีที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บ  อัตราเรียกเก็บ 
 

ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมทรสัตี กรณีเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน (Maturity) / อายุ
ของโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทนุสิรฮิบั (4ปี) 

ปีที่ 1 = 3.5 ลา้นบาท 

ปีที่ 2 = 2.5 ลา้นบาท 

ผูใ้หบ้รกิาร
ระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บ  อัตราเรียกเก็บ 
 

ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย 

ปีที่ 3 = 2.5 ลา้นบาท 

ปีที่ 4 = 2.5 ลา้นบาท 

ค่าธรรมเนียมทรสัตี กรณีที่มีการขยายระยะเวลาในการจ าหน่าย
ทรัพย์สินโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
หนงัสือชีช้วน 

2.5 ลา้นบาทต่อปี ผูอ้อกโทเคน
ดิจิทลั 

ค่าใช้จ่ายของทรสัตีจากการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นโครงการใน
กรณีที่ไม่มีเหตุผิดนัด ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน
โครงการในปีใดก็ตาม 

9.6 ลา้นบาท ผูอ้อกโทเคน
ดิจิทลั 

ค่าใชจ้่ายของทรสัตีจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการในกรณีมี
เหตผิุดนดั  

13.6 ลา้นบาท กองทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาทางการเงิน ที่ปรกึษากฎหมาย ผูส้อบบญัชี 
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ (เฉพาะกรณีที่
เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นโครงการ) 

ตามที่จ่ายจรงิ ผูอ้อกโทเคน
ดิจิทลั 

11.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากผู้รบัประโยชน ์ไดแ้ก่ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใหเ้ป็นไปตามอตัราที่
ธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บ (ถา้มี)  

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้นี ้เป็นอตัราที่ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ท านองเดียวกนั  

12. การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญา 

12.1 การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนีต้อ้งไม่ขัดหรือแยง้กับเจตนารมณใ์นการก่อตัง้กองทรสัต ์และบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน 

12.2 การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาฉบบันีอ้ย่างมนียัส าคญั ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบสิทธิของผูถื้อโทเคนดิจทิลัตอ้งไดร้บัมตขิอง
ผูถื้อโทเคนดิจิทัลตามหลกัเกณฑก์ารขอมติผูถื้อโทเคนดิจิทัลที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน เวน้แต่เป็นการแกไ้ข
เพิ่มเติมตามค าสั่งของส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แหง่พระราชบญัญัติทรสัต ์

12.3 กรณีการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาฉบบันีใ้นประเดน็ท่ีไม่มีนยัส าคญัและไม่กระทบสิทธิของผูถื้อโทเคนดิจิทลั หรือเป็น
การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที่เห็นโดยชดัแจง้ คู่สญัญาสามารถท าความตกลงเห็นชอบรว่มกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมติของผูถื้อ
โทเคนดิจิทลั 

12.4 การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาฉบบันีก้รณีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบ หรือค าสั่ง  
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ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หนงัสือเวียน ค าผ่อนผนั หรือเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติม 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ใช้อยู่ ในปัจจุบัน ให้ทรัสตีมีอ  านาจในการแก้ไข เปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติมสัญญาฉบับนี ้ไดต้ามที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่งที่
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวโดยไม่ตอ้งขอมติจากผูถื้อโทเคนดิจิทลั   

12.5 การแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาฉบบันีก้รณีอืน่ ๆ โดยทั่วไป  

หากมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนีใ้นกรณีอื่นใดอนัจะเป็นคุณต่อกองทรสัตแ์ละผูร้บัประโยชน์
มากกว่าขอ้ตกลงและเงื่อนไขเดิม และไม่กระทบสิทธิของผูร้บัประโยชนโ์ดยรวมในทางที่ท  าใหผู้ร้บัประโยชนเ์สีย
ประโยชน ์ใหท้รสัตีมีอ  านาจในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมสัญญาฉบับนีไ้ดต้ามที่เห็นสมควรโดยไม่ตอ้ง 
ขอมติจากผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

13. การเลิกกองทรัสต ์

เมื่อปรากฏเหตุการณด์ังต่อไปนี ้ทรสัตีจะเลิกกองทรสัตไ์ดต้่อเมื่อ (ก)  พน้ก าหนด 15 วันนับแต่วันที่ไดแ้จง้ให้
ผูก้่อตัง้ทรสัตแ์ละประกาศให้ผูล้งทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และ (ข) ทรสัตีไดใ้ชค้วามพยายามเยี่ยงผู้มี
วิชาชีพ ซึ่งไดร้บัความไวว้างใจ และดว้ยความช านาญในการแกไ้ขเหตกุารณซ์ึ่งเป็นเหตุในการเลิกกองทรสัต ์เวน้แต่
กรณีที่มีเหตรุะงบัสิน้ของกองทรสัตต์าม ขอ้ 13.1 ขอ้ 13.2 ขอ้ 13.4 และขอ้ 13.6 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้

13.1 เมื่อไม่มีทรพัยสิ์นของกองทรสัตเ์หลืออยู่เนื่องจากการด าเนินการตามขอ้ก าหนดของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้หนงัสือชีช้วน 
และ/หรือ มติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

13.2 เมื่อครบก าหนดไถ่ถอน (Maturity) หรือครบอายุของโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั (และที่อาจต่ออายุโทเคน
ดิจิทลัเพื่อการลงทนุสิรฮิบัตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนงัสือชีช้วน) และทรสัตีไดโ้อนทรพัยสิ์นของกองทรสัตก์ลบัไป
ยังผู้ก่อตั้งทรสัต์ ทั้งนี ้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือชีช้วน และมีการด าเนินการตามขอ้ 6.3 (ค) และ  
ขอ้ 6.4 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ีเ้สรจ็สิน้แลว้  

13.3 กรณีที่มีเหตผิุดนดัที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.1 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้และทรสัตีไดด้  าเนินการตามขอ้ 6.3 (ก) และ 
ขอ้ 6.4 ของสัญญาก่อตั้งทรสัตน์ี ้ให้เสร็จสิน้แลว้ และภายหลังจากนั้น หากมีทรพัย์สินเหลืออยู่ในกองทรสัต ์ 
ทรสัตีจะโอนทรพัยสิ์นของกองทรสัตก์ลบัไปยงัผูก้่อตัง้ทรสัต ์

13.4 เมื่อมีมติจากผูถื้อโทเคนดิจิทลัใหเ้ลิกกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้และหนงัสือชีช้วน 

13.5 เมื่อมีเหตุตอ้งเปล่ียนแปลงทรสัตี แต่มิอาจแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่ เพราะมีเหตุอนัมิอาจหลีกเล่ียงได ้และผูม้ีส่วน
ไดเ้สียไดร้อ้งขอต่อศาลใหม้ีการแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่แลว้ แต่มิอาจแต่งตัง้ได ้

13.6 เหตุระงับสิ ้นไปของกองทรัสต์ ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ หรือเหตุอื่นตามที่ก าหนดใน
พระราชบญัญัติทรสัต ์หรือตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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14. การช าระบัญชีของกองทรัสต ์การรวบรวม จ าหน่าย และจัดสรรทรัพยส์ินเม่ือกองทรัสตส์ิน้สุด 

14.1 ในกรณีที่กองทรสัตสิ์น้สดุลง และมีกฎท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน หรือกฎหมายอื่นใด 
หรือกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
ไดอ้อกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หนงัสือเวียน และ/หรือ ไดเ้ปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติม 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคับ ค าสั่งที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบัน ก าหนดใหท้รสัตีตอ้งด าเนินการช าระบัญชีของ
กองทรสัต ์ใหท้รสัตีจะมีหนา้ที่ในการด าเนินการช าระบัญชี หรือจัดใหม้ีผูช้  าระบัญชีเพื่อท าหนา้ที่ช  าระสะสาง
หนี ้สินและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามล าดับดังต่อไปนี ้ ทั้งนี ้ ผู้ก่อตั้งทรัสตต์กลงจะจัดให้มีการช าระค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน และหนีสิ้นใด ๆ ตามรายละเอียดที่ก าหนดไวใ้นหนังสือชีช้วน โดยใหท้รสัตีเป็นอัน
หลดุพน้จากหนา้ที่และความรบัผิดใด ๆ  ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ีเ้มื่อไดม้ีการโอนทรพัยสิ์นของกองทรสัตก์ลบัไป
ยงัผูก้่อตัง้ทรสัตเ์รียบรอ้ยแลว้ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้

(1) ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการรวบรวม จ าหน่าย และจดัสรรทรพัยสิ์น 

(2) ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรท่ีตอ้งช าระและที่คา้งช าระ 

(3) ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา 29 หรือมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีของผูร้บัประโยชนต์ามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรือมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญัติทรสัต ์
และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องมาจากการจดัการกองทรสัตท์ี่ทรสัตีมีสิทธิเรียกเอาจากกองทรสัต์
ไดโ้ดยชอบตามกฎหมาย และค่าตอบแทนทรสัตี 

(4) หนีอ้ย่างอื่น 

หากกองทรสัตสิ์น้สดุลงเนื่องจากทรสัตีเลิกกิจการ ช าระบญัชี หรือลม้ละลาย และไม่สามารถแต่งตัง้ทรสัตีรายใหม่
เพราะมีเหตุอนัมิอาจหลีกเล่ียงไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในพระราชบญัญัติทรสัต ์ใหผู้ช้  าระบญัชีหรือเจา้พนกังาน
พิทกัษ์ทรพัย ์แลว้แต่กรณี เป็นผูท้  าหนา้ที่แทนทรสัตีในการรวบรวม จ าหน่าย หรือจดัสรรทรพัยสิ์นจนเสรจ็สิน้ 

15. ค าบอกกล่าว 

เวน้แต่สัญญานีจ้ะระบุเป็นอย่างอื่น ค าบอกกล่าวใด ๆ  ที่ตอ้งส่งใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง จะตอ้งท าเป็นลายลักษณ์
อักษร และส่ง ณ สถานท่ีอยู่ดังที่ระบุไว้ข้างล่าง หรือสถานท่ีอื่นตามที่คู่สัญญาจะไดแ้จง้ให้ทราบเป็นลายลักษณ์
อกัษร ค าบอกกล่าวนั้นอาจส่งดว้ยตนเอง พนักงานส่งเอกสาร หรือโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยการส่งค าบอก
กล่าวใหถื้อว่ามีผล 

15.1 ภายในวันที่ก าหนดในใบตอบรับทางไปรษณีย์ หรือใบรับที่ เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นในกรณีที่มีการส่งทาง
ไปรษณีย ์หรือ  

15.2 นบัแต่เวลาที่ไปถึง หากส่งดว้ยตนเอง หรือ พนกังานส่งเอกสาร  
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หากส่งใหผู้ก้่อตัง้ทรสัต ์

บริษัท เอสพีวี 77 จ ากัด 

ที่อยู่:  43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 22 หอ้งเลขที่ 222 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท:์ 02-006-5677 
อีเมล:์  
บคุคลที่ติดต่อ: 

หากส่งใหท้รสัตี 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่: 199 อาคารคอลัมน ์ทาวเวอร ์ชัน้จี และชัน้ 21 – 23 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท:์  0-2649-2270-3 
อีเมล:์  Trustee@mfcfund.com 
บคุคลที่ติดต่อ: ผูอ้  านวยการ ฝ่ายทรสัตีธุรกิจกองทรสัต ์

หากส่งใหผู้ใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

บริษัท เอ็กซส์ปริง ดิจิทัล จ ากัด 

ที่อยู่: 1 ศนูยก์ารคา้ฮาบิโตะ ชัน้ 2 ถนนอ่อนนชุ ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท:์ 0-2038-5999 
อีเมล:์ 
บคุคลที่ติดต่อ: 

หากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตอ้งการเปล่ียนสถานที่อยู่ คู่สญัญาฝ่ายนัน้ตอ้งแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหนา้เป็นหนงัสือภายใน 7 วนัก่อนวนัที่ยา้ยหรือเปล่ียนแปลงสถานที่อยู่ ในกรณีเช่นนี ้คู่สญัญาฝ่ายที่ไดร้บั
แจ้งการเปล่ียนแปลงสถานที่อยู่จะส่งค าบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่แจ้งเปล่ียนแปลงสถานที่อยู่ตาม
รายละเอียดที่ไดร้บัแจง้ดงักล่าว 

16. ข้อสัญญาทีเ่ป็นโมฆะไม่กระทบข้อสัญญาทีส่มบูรณ ์

หากมีสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ่งภายใตส้ัญญานีท้ี่ตกโมฆะ ไม่สมบูรณ ์หรือไม่อาจบังคับไดต้ามกฎหมายไม่ว่าดว้ย
เหตุใด ๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อสัญญาหรือข้อก าหนดอื่นในสัญญานี้  ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพัน
คู่สัญญาได้ตามกฎหมาย เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือส่วนที่ไม่อาจบังคับได้ตาม
กฎหมายอยู่ในสญัญานี ้และคู่สญัญาตกลงร่วมกันแกไ้ขขอ้ความหรือขอ้ตกลงที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ ์หรือไม่มี
ผลบงัคบัใชใ้หส้มบรูณแ์ละสอดคลอ้งกบับทบญัญัติแห่งกฎหมายและวตัถปุระสงคข์องสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้
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17. ข้อตกลงทีข่ัดหรือแย้งกับสัญญานี ้

ในกรณีที่มีขอ้ตกลง เนือ้หา หรือขอ้สญัญาอืน่ใดที่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดในสญัญานี ้ใหถื้อเอาขอ้ก าหนดในสญัญา
นีเ้ป็นส าคญั โดยใหข้อ้ก าหนดในสญัญานีม้ีผลบงัคบัใชเ้หนือขอ้ตกลง เนือ้หา หรือขอ้สญัญาที่ขดัหรือแยง้ดงักล่าว 

18. การใช้สิทธิของคู่สัญญา 

การก าหนดเวลาหรือการขยายเวลาเพื่อใหคู้่สญัญาฝ่ายหนึ่งกระท าการตามหนา้ที่และความผกูพนัตามสญัญานี ้
หรือเพื่อแกไ้ขการผิดสญัญาใด ๆ มิใหถื้อว่าเป็นการสละสิทธิของคู่สญัญาฝ่ายที่ก าหนดเวลาหรือขยายเวลาให ้

ทัง้นี ้การสละสิทธิที่มีผลสมบรูณจ์ะตอ้งกระท าโดยชดัแจง้เป็นหนงัสือและบอกกล่าวไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่าย 

19. กฎหมายทีใ่ช้บังคับ / การระงับข้อพิพาท 

สญัญานีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย  

ขอ้พิพาท ขอ้โตแ้ยง้ หรือสิทธิเรียกรอ้งใด ๆ ที่เกิดจากหรือที่เก่ียวกับสญัญานี ้ซึ่งไม่สามารถตกลงกันไดร้ะหว่าง
คู่สญัญาใหน้ าเสนอต่อศาลที่มีเขตอ านาจ 

[หนา้ต่อไปเป็นหนา้ลงนาม]
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สญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ีท้  าขึน้เป็น 3 ฉบบั มีขอ้ความถกูตอ้งตรงกนั คู่สญัญาทัง้ 3 ฝ่ายไดอ้่านและท าความเขา้ใจกบัขอ้ความ
ในสัญญาก่อตัง้ทรสัตน์ีโ้ดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นหลักฐานพรอ้มประทับตรา (ถา้มี) ต่อหนา้พยานไวเ้ป็น
ส าคญั 
   
ทรัสต ี

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)  

 

ลงชื่อ________________________ 

  (นายธนโชติ รุง่สิทธิวฒัน)์ 

               กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

ลงชื่อ________________________พยาน 

            (นายทศพร พรวฒันศิรกิลุ ) 

 

ลงชื่อ________________________ 

                 ([•]) 
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ผู้ก่อตั้งทรัสต ์

บริษัท เอสพีวี 77 จ ากัด 

 

ลงชื่อ________________________ 

                      ([•]) 

 

 

 

ลงชื่อ________________________พยาน 

                          ([•])  
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ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

บริษัท เอ็กซส์ปริง ดิจิทลั จ ากัด 

 

ลงชื่อ________________________ 

                      ([•]) 

 

 

 

ลงชื่อ________________________พยาน 

                          ([•])  

ลงชื่อ________________________ 

                      ([•]) 
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เอกสารแนบทา้ย 1 

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของทรัสต ี

1. สิทธ ิ

1.1 หา้มมิใหท้รสัตีกระท าการใดอันเป็นการขดัแยง้กับประโยชนข์องกองทรสัต ์หรืออาจท าใหท้รสัตีขาดความเป็น
อิสระไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชนข์องทรสัตีเอง หรือประโยชนข์องผูอ้ื่น โดยทรสัตีจะกระท าการใด
ที่เป็นการขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทรสัต ์ เวน้แต่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(1) เป็นธุรกรรมที่มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรมของธุรกรรมดงักล่าว 

(2) ในกรณีที่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นการขัดแยง้กับประโยชนข์องกองทรสัต ์ตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลที่
เก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อโทเคนดจิิทลัทราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยบคุคลดงักล่าวไม่คดัคา้นหรอืคดัคา้นใน
จ านวนที่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการกระท าที่เป็นการขดัแยง้กับประโยชนข์องทรสัต์ส าหรบั
ธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

(3) การเรียกค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่เป็นทรสัตี การด าเนนิการที่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของหนงัสือชีช้วน  

1.2 การตดัสินใจใด ๆ ของทรสัตีในการปฏิบตัิในขอบเขตอ านาจหนา้ที่ซึ่งไดก้ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หากทรสัตี
ไดก้ระท าไปดว้ยความสจุรติและความระมดัระวงัเยี่ยงผูม้ีวิชาชีพแลว้ใหถื้อเป็นท่ีสดุ 

2. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

2.1 ทรสัตีมีหนา้ที่จดัการกองทรสัตด์ว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัเยี่ยงผูม้ีวิชาชีพ รวมทัง้ดว้ยความช านาญ 
โดยปฏิบตัิต่อผูร้บัประโยชนอ์ย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูร้บัประโยชน ์และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
และขอ้ผกูพนัที่ไดใ้หไ้วเ้พิ่มเติมแก่ผูล้งทนุ (ถา้มี) 

2.2 ทรสัตีตอ้งติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลด าเนินการให้เป็นไปตามหนังสือชีช้วน รวมทั้ง
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

2.3 ในกรณีที่ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลกระท าการ หรืองดเวน้กระท าการ จนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถื้อโท เคนดิจิทัล 
หรือไม่ปฏิบัติหนา้ที่ตามหนังสือชีช้วน หรือสัญญาก่อตั้งทรสัต์ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ใหท้รสัตีด  าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้ 

(1) จดัท ารายงานเสนอต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่รูห้รือพึงรูถ้ึงเหตกุารณด์งักล่าว 

(2) ด าเนินการเพื่อแกไ้ข ยบัยัง้ หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้ตามที่เห็นสมควร 

2.4 ทรสัตีตอ้งเขา้รว่มในการประชมุผูถื้อโทเคนดิจิทลัดว้ยทกุครัง้ และหากมีการขอมติที่ประชมุผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพื่อ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ทรสัตีตอ้งปฏิบตัิดงัต่อไปนีด้ว้ย 
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(1) ตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามเห็นเก่ียวกับการด าเนินการดงักล่าวว่าเป็นไปตามแบบหนงัสือชีช้วน หรือ
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งหรือไม่ 

(2) ทกัทว้งและแจง้ใหผู้ถื้อโทเคนดิจิทลัทราบว่าการด าเนินการดงักล่าวไม่สามารถกระท าได ้ในกรณีที่การ
ด าเนินการนัน้ไม่เป็นไปตามหนงัสือชีช้วน หรือสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

ในกรณีที่เป็นการส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั ทรสัตีตอ้งจดัใหม้ีช่องทางส าหรบัการตอบขอ้ซกัถาม ให้
ความเห็น ทกัทว้ง และแจง้ต่อผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามวรรคหนึ่งดว้ย 

2.5 ในกรณีที่ทรสัตีเป็นผูถื้อโทเคนดิจิทลัในกองทรสัต ์หากตอ้งมีการออกเสียงหรือด าเนินการใด ๆ ในฐานะผูถื้อโทเคน
ดิจิทลั ใหท้รสัตีค  านึงถึงและรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อโทเคนดิจิทลัโดยรวม และตัง้อยู่บนหลักแห่งความ
ซื่อสตัยส์จุริตและความรอบคอบระมดัระวงั รวมถึงไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ใน
ฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์

2.6 ภายใตบ้งัคบัแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์รวมตลอดจนพระราชบญัญัติทรสัต ์และประกาศ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่
เก่ียวขอ้งอื่นใดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน ก.ล.ต. ใหท้รสัตีมีอ  านาจหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

(1) หา้มมิใหท้รสัตีน าหนีท้ี่ตนเป็นลูกหนีบุ้คคลภายนอกอนัมิไดเ้กิดจากการปฏิบตัิหนา้ที่ เป็นทรสัตีไปหัก
กลบลบหนี้กับหนี ้ที่บุคคลภายนอกเป็นลูกหนีท้รัสตีอันสืบเนื่องมาจากการจัดการกองทรสัต ์การ
ด าเนินการที่ฝ่าฝืนขอ้หา้มตามขอ้ 2.6 (1) ของเอกสารแนบทา้ย 1 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ีใ้หต้กเป็น
โมฆะ 

(2) แจง้ต่อบคุคลภายนอกทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรเมื่อเขา้ท านิติกรรมหรือธุรกรรมกบับคุคลภายนอกว่า
เป็นการกระท าในฐานะทรสัตี  

(3) จดัท าบญัชีทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ยกต่างหากจากทรพัยสิ์นและบญัชีอื่น ๆ ของทรสัตี ในกรณีทรสัตี
จดัการกองทรสัตห์ลายกอง ตอ้งจดัท าบญัชีทรพัยสิ์นของกองทรสัตแ์ต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน 
และบันทึกบัญชีให้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งแยกกองทรสัตไ์ว้ต่างหากจากทรพัยสิ์น
ส่วนตวัของทรสัตีและทรพัยสิ์นอื่นที่ทรสัตีครอบครองอยู่  

(4) งดเวน้การมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการถือกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์เว้นแต่เขา้ขอ้ยกเว้นที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้

(5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด ใหด้  าเนินการขายทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์หรือมีมติใหก้ารขายกลุ่มอาคาร
ส านกังาน สิร ิแคมปัส เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดในหนงัสือชีช้วน และสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้ 

(6) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด ให้จัดให้มีบัญชีเพื่อรบัโอนเงินค่าตอบแทนที่ไดจ้ากการขายทรพัยสิ์นโครงการ 
และแจ้งให้ สิริพัฒน์ โฟร ์ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ทราบเป็น
หนังสือถึงรายละเอียดบัญชีดังกล่าว และอาจมอบหมายให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
ด าเนินการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูร้บัผลประโยชนต์ามขอ้ 6.4.2 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้



DRAFT

หนา้ 31 
 

(7) ตรวจสอบใหก้ารด าเนินการจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 4 (ขอ้มลู
เก่ียวกับโทเคนดิจิทัล) ของหนังสือชีช้วน โดยอาศยัขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั และแจง้คดัคา้นหากการด าเนินการจ าหน่ายทรพัยสิ์นโครงการ ไม่เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไว้
ในส่วนที่ 4 (ขอ้มลูเก่ียวกบัโทเคนดิจิทลั) ของหนงัสือชีช้วน 

(8) เมื่อทรสัตีทราบถึงหรือไดร้บัแจ้งว่ามีเหตุผิดนัดตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.1 (ก) หรือ (ข) ของสัญญา
ก่อตัง้ทรสัต ์ใหท้รสัตีส่งหนงัสือแจง้เตือนใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลั และ/หรือ สิริพฒัน ์โฟร ์(กรณี สิริพัฒน ์
โฟร ์เป็นผูก้ระท าผิดหนา้ที่) ตามรายละเอียดที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

(9) ด าเนินการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นโครงการ  

(10) ด าเนินการจ่ายผลตอบแทนของกองทรสัต ์ตามขอ้ 6.4 ของสัญญาก่อตั้งทรสัต ์จากการขายทรพัยสิ์น
โครงการใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน ์

(11) ท าหนา้ที่เพื่อรวบรวม จ าหน่าย และจดัสรรทรพัยสิ์นเมื่อทรสัตสิ์น้สดุลง โดยตอ้งช าระสะสางหนีสิ้นและ
ค่าใชจ้่ายเมื่อทรสัตสิ์น้สดุลงตามล าดบัที่ก าหนดในพระราชบญัญัติทรสัต ์และสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

(12) จดัใหม้ีระบบงานที่มีคุณภาพและสามารถรบัรองงานในความรบัผิดชอบของทรสัตีไดอ้ย่างเหมาะสม
ตามพระราชบญัญัติทรสัต ์และตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศ ก าหนด โดยอย่างนอ้ยใหร้ะบบงาน
ของทรสัตีครอบคลมุเรื่องต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้  

(ก)    การจดัการกองทรสัตเ์พื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละพระราชบญัญัติทรสัต ์

(ข)    การเก็บรกัษาทรพัยสิ์นโดยมีการแยกกองทรสัตภ์ายใตส้ญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ออกจากทรพัยสิ์น
ของกองทรสัตอ์ื่นหรือทรพัยสิ์นส่วนตวัของทรสัตี 

(ค)    การบันทึกกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิเหนือทรพัยสิ์นในกองทรสัต ์รายได ้รายจ่าย และหนีสิ้นของ
กองทรสัต ์ตลอดจนบญัชีที่เก่ียวขอ้งกบักองทรสัต ์

(ง)    การควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิใหม้ีการจัดการกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ 
ทรสัต ์และพระราชบญัญัติทรสัต ์และมิใหม้ีการทจุรติต่อผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

(จ)    การแยกทรพัยสิ์นและงบการเงินของกองทรสัตอ์อกจากงบการเงินของกองทรสัตอ์ื่นหรือ
ของทรสัตีโดยค านึงถึงมาตรฐานที่ก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการบัญชี ในกรณีที่มีกฎที่
เก่ียวขอ้งกับการเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน หรือกฎหมายอื่นใด หรือคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมายที่ เก่ียวข้อ ง  
ไดอ้อกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคบั ค าสั่ง หนงัสือเวียน และ/หรือ ไดเ้ปล่ียนแปลง 
แกไ้ข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสั่งที่ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั ใหท้รัสตีมี
หนา้ที่ตอ้งจดัท างบการเงนิ โดยงบการเงินท่ีจดัท าขึน้ตอ้งมีการตรวจสอบและแสดงความเห็น
โดยผูส้อบบญัชี โดยอาจมอบหมายใหผู้ก้่อตัง้ทรสัตด์  าเนินการแทนได ้
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(ฉ)    จดัใหม้ีช่องทางส าหรบัการตอบขอ้ซกัถาม ใหค้วามเห็น ทกัทว้ง และแจง้ต่อผูถื้อโทเคนดิจิทลั 
ส าหรบักรณีการประชุมผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือมีการขอมติที่ประชุมผูถื้อโทเคนดิจิทัลเพื่อ
กระท าการต่าง ๆ  

2.7 ด าเนินการตามหลกัเกณฑต์่อไปนีก้รณีที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญา 

(1) ดแูลใหก้ารแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัตเ์ป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และใหส่้งส าเนาซึ่งไดแ้กไ้ขนัน้ให้
ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีลงนามหรือวนัท่ีมีการแกไ้ข ตามแต่กรณี 

(2) ในกรณีที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาตามขอ้ 12 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้ใหท้รสัตีด  าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และตามพระราชบัญญัติทรสัต ์เพื่อดูแลรกัษาสิทธิ
ประโยชนข์องผูร้บัประโยชนโ์ดยรวม 

(3) ในกรณีที่หลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน และ/หรือ การก่อตัง้กองทรสัตท์ี่
ออกตามกฎที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนและพระราชบัญญัติทรสัต์ มีการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลง และสญัญามีขอ้ก าหนดที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ใหท้รสัตีด  าเนินการเพื่อ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตัง้ทรัสตใ์ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้น ตามวิธีการที่ก าหนดในสัญญา
ก่อตัง้ทรสัต ์หรือตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. มีค าสั่ง 

2.8 จดัการกองทรสัตต์ามความจ าเป็นเพื่อป้องกัน ยบัยัง้ หรือจ ากัดมิใหเ้กิดความเสียหายรา้ยแรงต่อประโยชนข์อง
กองทรสัตห์รือผูร้บัประโยชนโ์ดยรวม กรณีที่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้

2.9 แกไ้ขความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างทรสัตีกบักองทรสัตใ์หสิ้น้ไป หากไม่สามารถแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาอันสมควรใหท้รสัตีแจง้ใหผู้ถื้อโทเคนดิจิทัลทราบถึงเหตุความขัดแยง้ทางผลประโยชนโ์ดยละเอียด 
และใหผู้ถื้อโทเคนดิจิทลัมีมติเปล่ียนแปลงทรสัตี และด าเนินการเพื่อใหม้ีทรสัตีรายใหม่ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด
ในขอ้ 3 ของเอกสารแนบทา้ย 1 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 อนึ่ง การพิจารณาว่าทรสัตีมีประโยชนข์ัดแยง้กบัการปฏิบตัิหนา้ที่เป็นทรสัตีหรือไม่นัน้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดในขอ้ 3 ของเอกสารแนบทา้ย 1 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้

2.10 ด าเนินการเก็บหรือจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใด ๆ อนัเก่ียวกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต ์รวมถึงหกัภาษี 
ณ ที่จ่าย ที่เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวตามที่กฎหมายก าหนด 

2.11 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 14 ของสัญญาก่อตั้งทรสัต์ แต่งตั้งให้ผู้ก่อตั้งทรสัตท์ าหน้าที่ช  าระบัญชีของ
กองทรสัต ์ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูก้่อตัง้ทรสัตไ์ม่สามารถท าหนา้ที่ช  าระบญัชีไดใ้หผู้ก้่อตัง้ทรสัตด์  าเนินการจดัหาบุคคล
อื่นใดซึ่งมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนดเขา้มาท าหนา้ที่ช  าระบญัชีของกองทรสัตแ์ทนได ้
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3. ความเป็นอิสระของทรัสต ี

3.1 ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือว่าทรสัตีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นทรสัตี และจะรบัเป็นทรสัตีของ
กองทรสัตม์ิได ้

(1) เป็นผูถื้อหุน้ในผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผูก้่อตัง้ทรสัต ์

(2) มีผูอ้อกโทเคนดิจิทัลเป็นผู้ถือหุน้ในทรสัตีเกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของทรสัตี
ดงักล่าว  

(3) มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ในทรสัตีเป็นบุคคลเดียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ในผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 

(4) มีกรรมการหรือผูบ้รหิารของทรสัตีเป็นบคุคลเดียวกบักรรมการหรือผูบ้รหิารของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 

(5) มีความเก่ียวขอ้งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มกับผูอ้อกโทเคนดิจิทลัในลักษณะท านองเดียวกับ (1) 
ถึง (4) หรือในลกัษณะอื่นอย่างมีนยัส าคญัในประการท่ีอาจเป็นเหตใุหท้รสัตีขาดความเป็นอิสระในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ 

ภายใตบ้ังคับแห่งสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่าทรสัตีขาดความเป็นอิสระตามวรรคหนึ่ง 
ใหท้รสัตีด  าเนินการ ดงันี ้

(1) แจง้กรณีดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. พรอ้มทั้งแสดงมาตรการที่สมเหตุสมผลและน่าเชื่อไดว้่าจะท า
ใหท้รสัตีสามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ปรากฏขอ้เท็จจริงดังกล่าว 
และใหด้  าเนินการตามมาตรการท่ีแสดงไวน้ัน้ เวน้แต่ส านกังาน ก.ล.ต. จะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 

(2) แกไ้ขใหค้วามขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ัน้สิน้ไป และหากไม่สามารถแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา
ตามสมควรใหท้รสัตีแจง้ใหผู้ถื้อโทเคนดิจิทลัทราบถึงเหตุแห่งการขาดความเป็นอิสระโดยละเอียด และ
ใหผู้ถื้อโทเคนดิจิทัลมีมติเปล่ียนแปลงทรสัตีและด าเนินการเพื่อใหม้ีทรสัตีรายใหม่ตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

3.2 ทรสัตีจะถือโทเคนดิจิทลัที่ตนท าหนา้ที่เป็นทรสัตีของกองทรสัตน์ัน้ไดไ้ม่เกินอตัราดงัต่อไปนี ้

(1) รอ้ยละ 50 ของจ านวนโทเคนดิจิทลัที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(2) รอ้ยละ 50 ของจ านวนโทเคนดิจิทลัที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโทเคนดิจิทลัแต่ละชนิด 

การค านวณอตัราการถือโทเคนดิจิทลัตามวรรคหนึ่ง ใหน้บัรวมโทเคนดิจิทลัที่ถือโดยกลุ่มบุคคลเดียวกนักบัทรสัตีดว้ย 

4. ความรับผิดของทรัสต ี

4.1 ทรสัตีไม่ตอ้งรบัผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทรสัต ์ผูร้บัประโยชน ์หรือบุคคลใด ๆ จากการปฏิบัติหนา้ที่
ของทรสัตี หากทรสัตีไดป้ฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัเยี่ยงผูม้ีวิชาชีพ โดยปฏิบัติต่อผูร้บั
ประโยชนอ์ย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชนข์องผูร้บัประโยชน์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หนงัสือชี ้
ชวน ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และขอ้ผกูพนัท่ีไดใ้หไ้วเ้พิ่มเติมแก่ผูล้งทนุ (ถา้มี) 
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4.2 ทรสัตีไม่ตอ้งรบัผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทรสัตห์รือผูร้บัประโยชน์ หรือบุคคลใด ๆ จากการกระท า 
หรือการงดเวน้กระท าการใด ๆ ของผูก้่อตัง้ทรสัตห์รือของบุคคลอื่นใด หากว่าทรสัตีไดป้ฏิบัติหนา้ที่โดยสุจริต 
และไดใ้ชค้วามระมัดระวงัเยี่ยงผูม้ีวิชาชีพ ในการก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหนา้ที่ของผูก้่อตัง้ทรสัต์
เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หนงัสือชีช้วน และพระราชบญัญัติทรสัตต์ลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้งแลว้ 

5. การชดใชค้วามเสียหายให้แกท่รัสต ี

5.1 ให้ทรสัตีมีสิทธิไดร้บัเงินชดใช้ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่นใด 
ซึ่งทรสัตีไดว้่าจ้างตามที่สมควรแก่กรณีเมื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรสัต ์และ
ความรูค้วามสามารถของที่ปรกึษากฎหมาย หรือท่ีปรกึษาอื่นใดดงักล่าว ตลอดจนการรบัผิดชดใชจ้ากทรพัยสิ์น
โครงการส าหรบัความรบัผิดใด ๆ อันทรสัตีไดก้่อใหเ้กิดขึน้ อนัเป็นผลมาจากการที่ทรสัตีไดป้ฏิบตัิหนา้ที่และใช้
อ านาจของทรสัตีอย่างถูกตอ้งเหมาะสมตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หนงัสือชีช้วน และตามพระราชบญัญัติทรสัต ์
ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ในจ านวนที่ไม่เกินมลูค่าทรพัยสิ์นโครงการ 

5.2 ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญัติทรสัต ์เงินชดใชค้วามเสียหาย และการรบัผิดชดใชต้ามขอ้นีใ้หร้วมถึงความรบัผิด
อนัเป็นผลมาจากการกระท า หรือการงดเวน้การกระท าใด ๆ ของผูท้ี่ทรัสตีไดม้อบอ านาจ หรือตวัแทนหรือบุคคล
ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากทรสัตีดว้ย 

5.3 เงินชดใชค้วามเสียหายตามขอ้นี ้

(1) เป็นเงินท่ีทรสัตีพึงไดร้บัเพิ่มเติมจากเงินชดใชค้วามเสียหายอื่นใด ที่ทรัสตีมีสิทธิไดร้บัตามกฎหมาย 

(2) ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปภายหลังจากที่ทรสัตีพ้นจากต าแหน่ง หรือถูกถอดถอนจากต าแหน่งการ
เป็นทรสัตีของกองทรสัต ์
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เอกสารแนบทา้ย 2 

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้ก่อตั้งทรัสต ์

1. สิทธ ิ

(1) ผูก้่อตัง้ทรสัตส์ามารถใชป้ระโยชนจ์ากและด าเนินการใด ๆ โดยอาศยั 

(ก)    ความเห็นหรือค าแนะน าจากที่ปรกึษากฎหมายในการตีความสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือเอกสาร
อื่นใด (ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ตามขอ้ก าหนดแห่งกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) รวมทั้ง
ความเห็นหรือค าแนะน าโดยทั่วไปท่ีเก่ียวกบักองทรสัต ์

(ข)    ค าแนะน า ความเห็น ค าชีแ้จง หรือขอ้มลูจากผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั วาณิชธนกิจ 
นกัการบญัชี ผูต้รวจสอบบญัชี ผูป้ระเมินราคา และบคุคลอื่นใดที่ผูก้่อตัง้ทรสัตข์อค าปรกึษา 
และผูท้ี่ผูก้่อตัง้ทรสัตเ์ชื่อโดยสจุรติว่าเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องที่ผูก้่อตัง้ทรสัตข์อค าปรกึษานัน้ 

(ค)    เอกสารที่ผู้ก่อตั้งทรสัตเ์ชื่อโดยสุจริตว่าเป็นเอกสารตน้ฉบับอันถูกตอ้งแท้จริง หรือส าเนา
เอกสารอนัแสดงถึงการท่ีผูร้บัประโยชนแ์ตง่ตัง้บคุคลใหเ้ป็นตวัแทนในการด าเนินการใด ๆ อนั
เก่ียวขอ้งกบักองทรสัต ์และ 

(ง)    เอกสารอื่นใดที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้รับและเก่ียวข้องกับกองทรสัต์ ซึ่งผู้ก่อตั้งทรัสต์มีเหตุอัน
สมควรท่ีจะใชเ้อกสารเหล่านัน้ 

(2) ผู้ก่อตั้งทรัสต์ไม่ตอ้งรบัผิดหากว่าผู้ก่อตั้งทรสัตไ์ดก้ระท าการ หรืองดเว้นกระท าการโดยสุจริตและ
ระมัดระวงัโดยปราศจากความประมาทเลินเล่อ และอาศัยความเห็น ค าแนะน า ค าชีแ้จง ขอ้มูลหรือ
เอกสารที่ผูก่้อตัง้ทรสัตไ์ดร้บัตามขอ้ 1 ของเอกสารแนบทา้ย 2 ของสัญญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้นอกจากนี ้
ผูก้่อตัง้ทรสัตส์ามารถอา้งอิงหรือใช้ลายมือชื่อใด ๆ ที่ไดร้บัโดยไม่จ าตอ้งตรวจสอบเพิ่มเติม หากว่า
ผูก้่อตัง้ทรสัตไ์ดป้ฏิบตัิหนา้ที่โดยสจุริต และไดใ้ชค้วามระมดัระวงัเยี่ยงผูม้ีวิชาชีพแลว้ และเห็นว่าไม่มี
เหตผุลใหส้งสยัถึงความถกูตอ้งแทจ้รงิของลายมือชื่อเช่นว่านัน้ 

(3) ผู ้ก่อตั้งทรัสตม์ีสิทธิด  าเนินการขอมติผู ้ถือโทเคนดิจิทัลในเรื่องส าคัญใด ๆ ซึ่งผู ้ก่อตั ้งทรัสตใ์น
ฐานะผู ้ออกโทเคนดิจิทัลเห็นสมควรใหข้อมติจากผูถื้อโทเคนดิจิทัล ตามรายละเอียดที่ก าหนดไวใ้น
เอกสารแนบทา้ย 7 (หลกัเกณฑใ์นการขอมติผูถื้อโทเคนดิจิทลั) ของหนงัสือชีช้วน  

2. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  

2.1 ผูก้่อตัง้ทรสัตม์ีหนา้ที่ด  าเนินการใหม้ีกองทรสัตโ์ดยด าเนินการใหท้รสัตีไดม้าซึ่งหุน้รอ้ยละ 100 ใน สิริพฒัน ์โฟร ์
ส าเร็จ (ซึ่งจะเกิดขึน้ภายใน 15 วนันับแต่วันที่ปิดการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ภายใตเ้งื่อนไขที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.3 
ของสญัญาก่อตัง้ทรสัต)์ 

2.2 ผูก้่อตัง้ทรสัตต์อ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุริต โดยตอ้งปฏิบตัิต่อผูร้บัประโยชนอ์ย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สุดของผูร้บัประโยชน์โดยรวม และเป็นไปตามหนังสือชีช้วน สัญญาก่อตัง้ทรสัต ์กฎหมายที่
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เก่ียวข้อง ตลอดจนขอ้ผูกพันที่ไดใ้ห้ไวเ้พิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยแก่ผูล้งทุน (ถา้มี) และมติของผูถื้อโทเคน
ดิจิทลั ทัง้นี ้ผูก้่อตัง้ทรสัตม์ีอ  านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบหลกัที่เก่ียวขอ้งกบัการดูแลจดัการกองทรสัต์ตามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้

ผูก้่อตัง้ทรสัตม์ีหนา้ที่ดังต่อไปนี ้โดยผูก้่อตัง้ทรสัตอ์าจมอบหมายใหผู้ใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลท า
แทนได ้

(1) จดัท าและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต ์ขอ้มลูอื่นตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัตี และผูถื้อ
โทเคนดิจิทลั 

(2) ผูก้่อตัง้ทรสัตต์อ้งประสานงานกับทรสัตีและท าขอ้ตกลงเก่ียวกับลกัษณะของขอ้มลู เอกสารหลกัฐาน
ประกอบการท าธุรกรรม และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งความถ่ี และระยะเวลาที่ผูก้่อตัง้ทรสัตต์อ้งน าส่ง
ข้อมูลและเอกสารดังกล่าวให้แก่ทรัสตี ทั้งนี ้ เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของกองทรสัต ์

(3) จัดท า ตรวจทาน และตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารอื่นใดที่ทรัสตีจะต้องลงนามเพื่อให้
กองทรสัตด์  าเนินการลงทนุ หรือจ าหน่ายการลงทนุหรือท าธุรกรรมใด ๆ ในนามของกองทรสัต ์

(4) ในกรณีที่ตอ้งมีการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์ ผูก้่อตัง้ทรสัตแ์ละผูใ้หบ้รกิารระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลัจะรว่มกนัด าเนินการจ่ายผลประโยชนต์อบแทน โดยน าเงินฝากเขา้บญัชีเงินฝาก
ของผูร้บัประโยชน ์ตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน และสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้

(5) การบรหิารจดัการกองทรสัต ์ผูก้่อตัง้ทรสัตจ์ะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ต่าง ๆ ของผูก้่อตัง้ทรสัตต์ามที่ก าหนดไว้
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หนงัสือชีช้วน พระราชบญัญัติทรสัต ์และประกาศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(6) ตอ้งไม่กระท าการใดที่เป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักองทรสัต ์เวน้แต่ หนงัสือชีช้วน สญัญาก่อตัง้ทรสัต์
จะอนญุาตใหก้ระท าไดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 

3. การแต่งตั้ง 

โดยสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ผูก้่อตัง้ทรสัตต์กลงที่จะเขา้รบัดแูลจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัตต์ามที่ไดร้บัมอบหมาย
จากทรสัตี โดยมีขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นหนังสือชีช้วน สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
และขอ้ตกลงอื่นระหว่างทรสัตีและผูก้่อตัง้ทรสัต ์(ถา้มี)     

4. หน้าทีข่องทรัสตกีรณีทีผู้่กอ่ตัง้ทรัสตไ์ม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ด ้

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากผูก้่อตัง้ทรสัตไ์ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้รสัตีจดัการกองทรสัตต์ามความจ าเป็นเพื่อ
ป้องกัน ยับยัง้ หรือจ ากัดมิใหเ้กิดความเสียหายอย่างรา้ยแรงต่อประโยชนข์องกองทรสัตห์รือผูร้บัประโยชนท์ัง้ปวง 
โดยทรสัตีอาจมอบหมายใหบ้คุคลอื่นจดัการกองทรสัตแ์ทนในระหว่างนีไ้ด ้ 
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5. การจ ากดัความรับผิดของผู้ก่อตั้งทรัสต ์

ผูก้่อตั้งทรสัต์ไม่ตอ้งรบัผิดต่อผู้รบัประโยชน์ หากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของทรัสตี (แลว้แต่กรณี)  
ไม่เป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือ ค าสั่งศาล ค าพิพากษาของศาล หรือ ค าสั่งอื่น
ใดของหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะมีผลบงัคบัเป็นกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี ้ผูก้่อตัง้ทรสัตไ์ม่ตอ้งรบัผิดในกรณี
ที่ทรสัตีไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้สญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึงตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ด ้

ผูก้่อตัง้ทรสัตไ์ม่ตอ้งรบัผิดต่อผูร้บัประโยชน ์หากการกระท าหรืองดเวน้การกระท าของผูก้่อตัง้ทรสัตต์ามขอ้ 2 ของ
เอกสารแนบทา้ย 2 นี ้(แลว้แต่กรณี) เป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคับ ประกาศ หรือ ค าสั่งศาล 
ค าพิพากษาของศาล หรือ ค าสั่งอื่นใดของหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะมีผลบงัคบัเป็นกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี ้
ผูก้่อตัง้ทรสัตไ์ม่ตอ้งรบัผิดในกรณีที่ผูก้่อตั้งทรสัต์ไม่สามารถปฏิบัติตามขอ้สัญญาขอ้ใดขอ้หนึ่งตามสัญญา
ก่อตัง้ทรสัตไ์ดเ้นื่องจากเหตสุดุวิสยั 
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เอกสารแนบทา้ย 3  

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้รับประโยชน ์

1. สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้รับประโยชน ์

(1) การเป็นผูร้บัประโยชน์มิไดก้่อใหเ้กิดนิติสัมพันธใ์นลักษณะของตัวการตวัแทนระหว่างผูร้บัประโยชน์
กบัทรสัตี และมิไดก้่อใหเ้กิดนิติสมัพนัธใ์นลกัษณะของการเป็นหุน้ส่วนหรือลกัษณะอื่น ๆ  ระหว่างทรสัตี
และผูร้บัประโยชน ์และในระหว่างผูร้บัประโยชนด์ว้ยกนั 

(2) การเป็นผู้รับประโยชน์มิได้ท าให้บุคคลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีที่ทรัพยสิ์นของกองทรสัตไ์ม่
เพียงพอต่อการช าระหนีใ้หแ้ก่ทรสัตี ผูก้่อตัง้ทรสัต ์หรือเจา้หนีข้องกองทรสัต ์โดยทรสัตี ผูก้่อตัง้ทรสัต ์
และเจา้หนีข้องกองทรสัต ์จะบงัคบัช าระหนีไ้ดจ้ากทรพัยสิ์นของกองทรสัตเ์ท่านัน้ 

(3) ผูร้บัประโยชนม์ีสิทธิเรียกใหก้องทรสัตช์ าระประโยชนต์อบแทนได้เฉพาะในกรณีและตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้และหนงัสือชีช้วนเท่านัน้ 

(4) การเป็นผู้รับประโยชน์ไม่ท าให้ผู้รับประโยชน์หรือบุคคลอื่นใดมีสิทธิเรียกรอ้งเหนือทรัพย์สินของ
กองทรสัต ์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ผูร้บัประโยชนม์ีเพียงสิทธิติดตามเอาทรพัยสิ์นของกองทรสัตค์ืนจาก
บคุคลภายนอกในกรณีที่ทรสัตีจดัการกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน มติผูถื้อโทเคน
ดิจิทลั สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือพระราชบญัญัติทรสัต ์อนัเป็นผลใหท้รพัยสิ์นในกองทรสัตถ์ูกจ าหน่าย
จ่ายโอนไปยงับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่พระราชบญัญัติทรสัตก์ าหนด  

(5) ผูร้บัประโยชนม์ีสิทธิที่จะไดร้บัการจดัสรรผลตอบแทนจากกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที่ระบุ
ไวใ้นขอ้ 6 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

(6) สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ ตามหนงัสือชีช้วน สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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 เอกสารแนบทา้ย 4 

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิัล 

1. สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

(1) ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตอ้งปฏิบัติดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มี
วิชาชีพ รวมทั้งดว้ยความช านาญ โดยปฏิบัติต่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตาม
สัญญาก่อตัง้ทรสัต ์ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หนังสือชีช้วน และขอ้ผูกพันที่ไดใ้หไ้วเ้พิ่มเติมแก่
ผูล้งทนุ (ถา้มี) 

(2) ผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีหนา้ที่กลั่นกรองความครบถว้นถูกตอ้งของแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและรา่งหนงัสือชีช้วน และติดตาม ดแูล และตรวจสอบใหผู้อ้อกโทเคน
ดิจิทัลด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหนังสือชีช้วน สัญญาก่อตั้งทรสัต ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้ให้
หมายความรวมถึงการท าหนา้ที่ดงัต่อไปนีด้ว้ย 

(ก)    ดแูลและด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อใหผู้อ้อกโทเคนดิจิทลัปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดในหนงัสือชีช้วน สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(ข)    ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัตอ์ย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(ค)    จดัท าทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตผ์ูร้บัประโยชนโ์ดยอา้งอิงจาก Whitelist ของโทเคนดิจิทลัเพื่อ
การลงทนุสิรฮิบั 

(ง)    ด าเนินการขอมติผูถื้อโทเคนดิจิทลั การแจง้ หรือประกาศใหผู้ถื้อโทเคนดิจิทลัทราบถึงขอ้มลูต่าง ๆ  

(3) ในกรณีที่ตอ้งมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผู้รบัประโยชน์ ผู้ใหบ้ริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลัและผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะรว่มกนัด าเนินการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนโดยน าเงินฝากเขา้บญัชีเงิน
ฝากของผูร้บัประโยชน ์ตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน และตามขอ้ 6.4.2 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้

(4) จดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ้ใหท้รสัตี ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ข้อมูลทีต่อ้งน าส่ง ระยะเวลาทีต่้องน าสง่ 

(ก) รา่งหนงัสือชีช้วน ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วันที่ลงนามในสัญญา
ก่อตัง้ทรสัตน์ี ้

(ข) แบบฟอรม์การจ่ายเงินตามรูปแบบที่ก าหนด
โดยธนาคารพาณิชย ์ซึ่งมีรายละเอียดขอ้มลู
ของผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบก าหนดไถ่ถอน 
(Maturity) หรือวนัท่ีเกิดเหตผิุดนดั แลว้แต่กรณี  
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ข้อมูลทีต่อ้งน าส่ง ระยะเวลาทีต่้องน าสง่ 

(ค) งบการเงินของกองทรัสต์ (เฉพาะในกรณี
ที่ทรสัตีตอ้งมีหนา้ที่จดัท างบการเงิน ภายใต้
กฎที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล
ต่อประชาชน หรือกฎหมายอื่นใด หรือกรณี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมาย
ที่ เ ก่ี ย วข้อ ง ได้ออกกฎหมาย ระ เบี ยบ 
ประกาศ ขอ้บังคบั ค าสั่ง หนังสือเวียน และ/
หรือ ได้เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคับ ค าสั่ ง
ที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบัน ให้ทรัสตีมีหน้าที่ ต้อง
จดัท างบการเงิน) โดยงบการเงินที่จัดท าขึน้
ตอ้งมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย
ผูส้อบบญัชี โดยทรสัตีสามารถมอบหมายให้
ผู้ก่อตั้งทรัสต์เป็นผู้จัดท างบการเงินของ
กองทรสัตไ์ด ้

ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิน้สุดรอบระยะเวลา
บญัชีของกองทรสัต ์

(ง) ขอ้มลูอื่นใดตามที่ทรสัตีรอ้งขอ (ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียง ทะเบียนผู้รับประโยชน์) ที่
เก่ียวข้องกับการท าหน้าที่ของผู้ให้บริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามสัญญา
ก่อตัง้ทรสัตน์ี ้

ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีทรสัตีรอ้งขอ 

(5) แจง้ใหท้รสัตีทราบเป็นหนงัสือหากมเีหตผิุดนดัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.1 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ีท้นัที
นบัแต่ผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัรูห้รือควรรูถ้ึงเหตผิุดนดัดงักล่าว 

(6) ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีหนา้ที่แจง้ใหท้รสัตีทราบถึงเหตุผิดนดัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 
6.1 (ก) หรือ (ข) ของสญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้ทนัทีที่ทราบถึงเหตดุงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 

(7) กรณีไม่มีเหตุผิดนดั ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการตามขอ้ 6.4.2 ของ
สญัญาก่อตัง้ทรสัตน์ี ้ 

(8) ส่งทะเบียนผูร้บัผลประโยชนใ์หแ้ก่ทรสัตีในกรณีที่มีเหตผิุดนดัเกิดขึน้ 
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