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สัญญาก่อตั้งทรัสต์
สาหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพือ่ การลงทุนสิริฮบั
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์สาหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิรฮิ บั ("สัญญาก่อตั้งทรัสต์") ฉบับนีท้ าขึน้ เมื่อ
วันที่ [•] ตุลาคม พ.ศ. 2564 ระหว่าง

T

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ("ทรัสตี") ซึ่งเป็ นบริษัทมหาชนจากัดจัดตัง้ ขึน้
ตามกฎหมายไทย สานักงานตัง้ อยู่เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้นจี และชัน้ 21 – 23 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในฐานะทรัสตี (ซึ่งต่อไปนีใ้ นสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นีจ้ ะเรียกว่า
"ทรัสตี")

R
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(1)

(2)

บริษัท เอสพีวี 77 จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทจากัดที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายของประเทศไทย สานักงานตัง้ อยู่เลขที่ 43
อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 22 ห้องเลขที่ 222 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ น
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ และเป็ นผู้ก่อตั้งทรัสต์ (ซึ่งต่อไปนีใ้ นสัญ ญาก่อตั้งทรัสต์นีจ้ ะเรียกว่า
"ผู้ออกโทเคนดิจิทัล" หรือ "ผู้ก่อตั้งทรัสต์") และ

(3)

บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทจากัดที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายของประเทศไทย สานักงานตัง้ อยู่
เลขที่ 1 ศู น ย์ก ารค้ า ฮาบิ โตะ ชั้ น 2 ถนนอ่ อ นนุ ช ซอยริ ม คลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวั ฒ นา
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง เป็ นผู้ใ ห้บ ริ ก ารระบบเสนอขายโทเคนดิ จิ ทั ล ที่ ได้รับ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ซึ่งต่อไปนีใ้ นสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นีจ้ ะเรียกว่า "เอ็กซ์ดี"
หรือ "ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล")
ซึ่งต่อไปนีใ้ นสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นจี ้ ะเรียกคู่สญ
ั ญาทุกฝ่ ายรวมกันว่า "คู่สัญญาทัง้ 3 ฝ่ าย"

โดยที่

วัตถุประสงค์ของการระดมทุนโดยการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิรฮิ บั ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั นัน้ คือ
การนาเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวไปลงทุน เพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ
แคมปั ส (ตามที่ได้นิยามไว้ดา้ นล่างนี)้

D

ก.

ข.

โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะนาเงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งไปลงทุนในสัญ ญา RSTA (ตามที่ได้นิยามไว้
ด้านล่างนี)้ เพื่อให้ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปั ส จาก บริษัท
สิริพัฒน์ โฟร์ จากัด ("สิริพัฒน์ โฟร์") ซึ่งเป็ นบริษัทที่ถือกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปั ส โดยที่
สิริพัฒน์ โฟร์ จะนาเงินที่ได้รบั จากการขายกระแสรายรับตามสัญญา RSTA ไปชาระแก่เจ้าหนีท้ ่ีมีหลักประกัน
ของตน และดาเนินการให้กลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปั ส ปลอดจากภาระจานองที่มีอยู่ และเพื่อการคุม้ ครอง
และเพื่ อ ประโยชน์ข องผู้ถื อโทเคนดิ จิ ทัล เพื่ อ มิ ให้ท รัพ ย์สิน หลัก ซึ่งสร้า งกระแสรายรับ ภายใต้โทเคนดิ จิทัล
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กล่ า วคื อ กลุ่ม อาคารสานัก งาน สิ ริ แคมปั ส ถูก จ าหน่ า ย จ่ า ย โอน หรื อ ก่ อ ภาระผู ก พัน โดย สิ ริพัฒ น์ โฟร์
นอกจากนัน้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะนาเงินอีกส่วนหนึ่งไปลงทุนในหุน้ ทัง้ หมดของ สิรพิ ฒ
ั น์ โฟร์ ซึ่งเป็ นบริษัทที่ถือ
กรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปั ส ซึ่งเป็ นทรัพย์สินซึ่งสร้างกระแสรายรับหลักของโครงการการเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิรฮิ บั
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ เป็ นธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิ จิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแส
รายรับจากอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน (ตามที่ได้นิยามไว้
ด้านล่างนี)้

ง.

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ประสงค์จะจัดตัง้ ทรัสต์สาหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ภายใต้
กฎที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน พระราชบัญญัติทรัสต์ (ตามที่ได้นิยามไว้ดา้ นล่างนี)้ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน กฎ ประกาศ หรือ คาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยการก่อตัง้
กองทรัสต์จะสมบูรณ์เมื่อผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ได้ดาเนินการให้ทรัสตีได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุน้ ร้อยละ 100 ใน สิริพัฒน์
โฟร์ สาเร็จเสร็จสิน้
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ค.

ทรัสตีมีความประสงค์และยอมรับที่จะเข้าเป็ นและปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นทรัสตีเพื่อกองทรัสต์ตามข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน กฎ ประกาศ หรือ คาสั่งที่ออกโดยอาศัย
อานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทรัสตี และผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ตกลงเข้าทาสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ และมีเจตนาร่วมกันที่จะ
ให้ทรัสต์เป็ นทรัสต์ท่ีมีทรัพย์สินในกองทรัสต์เป็ นหุน้ ร้อยละ 100 ของ บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จากัด ("สิริพัฒน์ โฟร์")
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปั ส โดยมีวตั ถุประสงค์ในการคุม้ ครองและเพื่อประโยชน์
ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั (ตามที่ได้นิยามไว้ดา้ นล่างนี)้ และป้องกันมิให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมถึงกลุ่มอาคาร
สานักงาน สิริ แคมปั ส ถูกจาหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพัน โดยไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี ทัง้ นี ้ ต้อง
เป็ นไปตามข้อกาหนดของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้

ฉ.

เอ็กซ์ดี ในฐานะผู้ให้บริการระบบการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ซึ่งมีหน้าที่
กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย พิจารณาคุณสมบัติของผูอ้ อกโทเคนดิจิทัล และตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่างหนังสือชีช้ วน หรือข้อมูล
อื่นใดนั้น ประสงค์ท่ีจะช่ วยจัดเตรียมข้อมูลและดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั ตามที่กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี ้
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จ.

คู่สัญญาทัง้ 3 ฝ่ ายจึงตกลงกันเข้าทาสัญญาโดยมีข้อตกลงและเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
1.

คาจากัดความ

1.1

เว้นแต่ข ้อความในสัญญาก่อตั้ง ทรัสต์นี จ้ ะกาหนดไว้เ ป็ นอย่ างอื่น ถ้อยคาที่ใช้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี ใ้ ห้มี
คาจากัดความดังต่อไปนี ้
"กฎที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน" หมายถึง พระราชกาหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน กฎ ประกาศ หรือ คาสั่งที่
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ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงประกาศ กจ. 15/2561 และประกาศอื่น ๆ
ที่กล่าวถึงในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายถึง กลุ่มบุคคลเดียวกันตามนิยามที่กาหนดไว้ในประกาศ กร. 5/2564 (ข้อความเพิ่มเติม)
"กลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปั ส" หมายถึง ที่ดินและอาคารสานักงานซึ่งประกอบด้วย (1) อาคารสานักงาน
6 ชัน้ จานวน 3 หลัง และ (2) อาคารสานักงานพาณิชย์ (ร้านค้า) 6 ชัน้ จานวน 1 หลัง (3) อาคารสานักงานพาณิชย์
และจอดรถยนต์ 7 ชั้ น จ านวน 1 หลั ง ตั้ ง อยู่ บ นที่ ดิ น ภายในโครงการ T77 ถนนอ่ อ นนุ ช (สุ ขุ ม วิ ท 77)
กรุงเทพมหานคร มีพนื ้ ที่ให้เช่าสุทธิ 19,602 ตารางเมตร และพืน้ ที่ใช้สอยรวม 31,862 ตารางเมตร

T

"กองทรัสต์" หมายถึง ทรัสต์สาหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิรฮิ บั

"คณะกรรมการ ก.ล.ต." หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความ
รวมถึงคณะกรรมการกากับตลาดทุนด้วย
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"ความเสียหายโดยสิน้ เชิง" หมายถึง ความเสียหายของทรัพย์สินที่สญ
ู เสียหรือเสียหายทัง้ หมด หรือได้รบั ความ
เสียหายจนถึงขั้นไม่คุม้ ค่าที่จะซ่อมแซม หรือความเสียหายที่ตอ้ งทาให้ตอ้ งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตาม
จานวนเงินเอาประกันภัย

"ทรัพย์สินของกองทรัสต์" หมายถึง หุน้ ร้อยละ 100 ใน สิรพิ ฒ
ั น์ โฟร์ โดยที่ทรัสตีจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 99.99
และบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอีก 2 รายซึ่งทรัสตีเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ถือหุน้ อีกรายละ 1 หุน้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มีจานวน
ครบตามจานวนขัน้ ต่าตามที่กาหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ บุคคลธรรมดาดังกล่าวมี
สิทธิในฐานะของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ทรัสตีกาหนดเท่านัน้
“ทรัพย์สินโครงการ” หมายถึง กลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปั สที่มีขอ้ ผูกพันภายใต้ภาระและเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ในสัญญาเช่า หรือทรัพย์สินของกองทรัสต์
"ทีด่ ิน" หมายถึง ที่ดินซึ่งมีเนือ้ ที่จดทะเบียนรวมประมาณ 7 ไร่ 1 งาน 42.2 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2641,
4273 และ 4440 ตัง้ อยู่ท่ี แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่ง เป็ นที่ตงั้ ของกลุ่ม
อาคารสานักงาน สิริ แคมปั ส
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"โทเคนดิจิทัล" หมายถึง โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิริฮบั ที่เสนอขายภายใต้หนังสือชีช้ วน ซึ่งแบ่งออกเป็ น
โทเคนดิจิทลั สิริฮบั A และ โทเคนดิจิทลั สิรฮิ บั B
"บัญชี" หมายถึง บัญชี งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สทุ ธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ รวมถึงงบการเงินแบบย่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
"ประกาศ กข. 1/2553" หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 1/2553 เรื่อง
ระบบงาน การติดต่อผูล้ งทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตี และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
"ประกาศ กข. 9/2552" หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 9/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
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"ประกาศ กจ. 15/2561" ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 15/2561 เรื่อง
การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
"ประกาศ กร. 4/2564" หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 4/2564
เรื่อง การกาหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้ (ฉบับที่ 5)
"ประกาศ กร. 5/2564" ประกาศคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ท่ี กร. 5/2564 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นทรัสตีของทรัสต์ สาหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อา้ งอิ งหรือมีกระแส
รายรับจากอสังหาริมทรัพย์
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"ประกาศ สข. 4/2553" หมายถึง ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 4/2553
เรื่อง รายการในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
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"ผู้รับประโยชน์" หรือ "ผู้ลงทุน" หมายถึง ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิริฮบั ณ ช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ น
ผูร้ บั ประโยชน์ในกองทรัสต์ตามที่ระบุในข้อ 3 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้
"ผู้มีหน้าทีฯ่ " ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 (ง)

"ผู้ถือโทเคนดิจิทัล" หมายถึง ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิรฮิ บั

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผูบ้ ริหารตามนิยามที่กาหนดไว้ในประกาศ กร. 5/2564

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายถึง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ตามนิยามที่กาหนดไว้ในประกาศ กร. 5/2564

"พระราชบัญญัติทรัสต์" หมายถึง พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และตามที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม
"รอบบัญชีของกองทรัสต์" หมายถึง รอบระยะเวลาบัญชีของกองทรัสต์ตามที่กาหนดในข้อ 2.6
"วันกาหนดสิทธิ" ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.4.1

D

"สัญ ญา RSTA" หมายถึง สัญ ญาการขายและโอนสิทธิ รายได้ระหว่าง สิริพัฒ น์ โฟร์ และผูอ้ อกโทเคนดิจิทัล
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน
"สานักงาน ก.ล.ต." หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"หนังสือชี้ชวน" หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และร่างหนังสือชีช้ วนเพื่อการ
เสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮบั (ซึ่งส่วนที่ 1 ข้อมูลสาคัญ และ ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล
ของหนั ง สื อ ชี ้ช วนซึ่ ง เกี่ ย วข้อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ต ามสั ญ ญาต่ อ ตั้ง กองทรัส ต์นี ้ ตามที่ ได้แ นบมาเป็ น
เอกสารแนบท้าย 5)
"หุ้น ร้อ ยละ 100" หมายถึ ง หุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ เกี่ ยวข้อง ลบด้วยจานวน 2 หุ้น เพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมายไทยที่กาหนดให้บริษัทต้องมีผถู้ ือหุน้ อย่างน้อย 3 ราย อนึง่ ในกรณีท่ีไม่ได้ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ ผูถ้ ือหุน้ อีก 2 หุน้ ที่เหลือ ได้แก่ (1) นายทศพร พรวัฒนศิรกิ ลุ และ (2) นางสาวจารุวรรณ
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รัตนะ หรือบุคคลอื่น ที่ทรัสตีมอบหมาย ทั้งนี ้ ผู้ก่อตั้งทรัสต์จะดาเนินการให้ทรัสตี และบุคคลอันใดที่ กาหนด
โดยทรัสตีได้มาซึ่งหุน้ ร้อยละ 100 ใน สิรพิ ฒ
ั น์ โฟร์ สาเร็จภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ปิดการเสนอขายโทเคนดิจิทลั
"เหตุสุ ดวิสัย " หมายถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึน้ หรือก่อให้เกิด ภัยพิบัติ โดยไม่อาจป้ องกันได้ แม้บุคคลผู้ต ้อง
ประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนนั้ จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรตามที่อาจคาดหมายได้จากบุคคลใน
ฐานะและภาวะเช่นนัน้ แล้ว
1.2

การตีความ

การอ้างถึงพระราชบัญญัติ บทบัญญัติ หรือกฎหมาย หมายถึง การอ้างถึงพระราชบัญญัติ บทบัญญัติ
หรือกฎหมายที่ได้มีการแก้ไข หรือตราใช้ใหม่เป็ นครัง้ คราวไป โดยบทบัญญัติอื่น (ไม่ว่าจะก่อนหรือหลัง
วันที่ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์น)ี ้ และรวมไปถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติใด ๆ ที่ได้มีการตราใช้ใหม่ (ไม่ว่าจะ
ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่) โดยคาสั่ง พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ
บทบัญญัติ หรือกฎหมายลาดับรองภายใต้กฎหมายหรือบทบัญญัติท่เี กี่ยวข้อง
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1.2.1

T

ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้

การอ้างถึงเอกสารใด (รวมถึงสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์น)ี ้ หมายถึง การอ้างถึงเอกสารดังกล่าวตามที่ได้มีการ
แก้ไข รวบรวม เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแทนที่เป็ นครัง้ คราวไป

1.2.3

การอ้างถึงข้อความเบือ้ งต้น ตาราง หรือข้อสัญญา หมายถึง การอ้างถึงข้อความเบือ้ งต้น ตาราง หรือ
ข้อสัญญาของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ และการอ้างถึงย่อหน้าใดในตาราง หมายถึง การอ้างถึงย่อหน้าใน
ตารางนัน้ เว้นแต่ได้มีการกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น

1.2.4

เอกสารแนบท้ายที่ได้ลงนามกากับไว้โดยคู่สัญญา ให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ ในกรณี
ที่เกิดการขัดแย้งระหว่างสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นกี ้ บั เอกสารอื่น ๆ ให้นาหลักเกณฑ์ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้
มาใช้บงั คับ อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ความที่ขัดแย้ง ไม่ตรงกันระหว่างข้อความในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้
กับเอกสารแนบท้าย คู่สัญญาตกลงให้ขอ้ ความในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นีม้ ีผลบังคับเหนือข้อความใน
เอกสารแนบท้ายดังกล่าว

1.2.5

นิยามคาว่า "ผู้รับประโยชน์" หรือ "ผู้ลงทุน" ในข้อ 1.1 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ ให้ตีความรวมถึง
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิรฮิ บั ที่จะเข้ามาเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ของกองทรัสต์ในอนาคต
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1.2.2

ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีขอ้ สงสัย คู่สญ
ั ญาตกลงให้สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์นีม้ ีผลบังคับเหนือความเข้าใจ และ/หรือเอกสาร
อื่นใดที่ทาขึน้ ก่อนหน้าเกี่ยวกับการก่อตัง้ ทรัสต์ระหว่างคู่สญ
ั ญา

2.

การก่อตั้งทรัสต์

2.1

ลักษณะของกองทรัสต์และกลไกการบริหาร
2.1.1

ทรั ส ต์ส าหรั บ ธุ รกรรมการเสนอขายโทเคนดิ จิ ทั ล เพื่ อ การลงทุ น สิ ริฮั บ เป็ น กองทรัสต์ต าม
พระราชบัญ ญั ติ ท รัสต์ท่ี ก่อ ตั้งขึ น้ ด้วยผลของสัญ ญาก่ อตั้งทรัสต์นี ้ ทั้งนี ้ การก่ อตั้งทรัสต์นีจ้ ะมี ผล
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สมบูรณ์เมื่อผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ได้ดาเนินการให้มีกองทรัสต์โดยดาเนินการให้ทรัสตีได้มาซึ่งหุน้ ร้อยละ 100
ใน สิรพิ ฒ
ั น์ โฟร์ สาเร็จ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 2.3 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ โดยที่ทรัสตีตกลงจะ
จัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
2.1.2

กองทรัสต์นีไ้ ม่มีสถานะเป็ นนิติบุคคล โดยเป็ นกองทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อและอานาจจัดการของทรัสตี
การจัดการกองทรัสต์ จะกระทาโดยทรัสตี โดยมี ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิ ดชอบตามที่
ปรากฏในรายการเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทรัสตีตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 1
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ทัง้ นี ้ ทรัสตีมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ และมีหน้าที่
ในการติดตาม ดูแล รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และ สิรพิ ฒ
ั น์ โฟร์ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง สั ญ ญาก่ อ ตั้ งทรัส ต์ นี ้ และหนั งสื อ ชี ้ช วน โดยการอ้ างอิ งจากข้อ มู ล ซึ่ ง
ผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ส่งมอบให้แก่ทรัสตีตามที่ระบุไว้ในข้อ 1(4) ของเอกสารแนบท้าย 4
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ส่วนผูอ้ อกโทเคนดิจิทัลมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามที่หนังสือชีช้ วน กฎที่เกี่ยวข้องกับ
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนกาหนด รวมตลอดถึงหน้าที่อื่นใดตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์นี ้

2.1.3

ชื่อ อายุ ประเภท และวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
2.2.1

ชื่อ

ชื่อของกองทรัสต์ซ่ึงก่อตั้งขึน้ ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี ้ คือ ทรัสต์สาหรับธุรกรรมการเสนอขาย
โทเคนดิ จิ ทั ล เพื่ อ การลงทุ น สิ ริ ฮั บ และใช้ช่ื อ ภาษาอั งกฤษว่ า Trust for SIRIHUB Investment
Tokens อนึ่ง ชื่อของกองทรัสต์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผกู้ ่อตัง้ ทรัสต์จะกาหนดเป็ นครัง้ คราว

2.2.2

อายุ

D

2.2

ทรัสตีจะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สจุ ริตเยี่ยงผูท้ ่ีมีวิชาชีพซึ่ งได้รบั ความไว้วางใจ
และด้วยความชานาญ โดยต้องปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือโทเคน
ดิจิทัลโดยรวมและเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่
เปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (ถ้ามี) และ/หรือ มติของผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั

กองทรัสต์จดั ตัง้ ขึน้ จนถึงวันที่ครบกาหนดอายุโครงการ (Maturity) หรือเมื่อครบอายุของโทเคนดิจิทลั เพื่อ
การลงทุนสิรฮิ บั ตามความในข้อ 13.2 หรือวันที่เลิกกองทรัสต์โดยผลของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ หรือโดย
ผลของกฎหมาย

2.2.3

ประเภท
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กองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ท่มี ีทรัพย์สินในกองทรัสต์เป็ นหุน้ ของนิติบคุ คลเฉพาะกิจ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือกรรมสิทธิ์
ในอสังหาริม ทรัพย์ (passive trust) ตามประกาศ กร. 4/2564 และกฎที่เกี่ ยวกับการเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั ต่อประชาชน
2.2.4

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์

2.3

วันที่จดั ตัง้ กองทรัสต์

T

กองทรัสต์จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ผอู้ อกโทเคนดิจิทลั ก่อตัง้ กองทรัสต์สาหรับธุรกรรมการเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั ที่อา้ งอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศ กร. 4/2564 ในการคุม้ ครอง
และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล เพื่อมิให้ทรัพย์สินของโครงการถูกจาหน่าย จ่าย โอน หรือ
ก่อภาระผูกพัน โดยไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี หรือไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หนังสือ
ชีช้ วน และ/หรือ มติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
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วันที่จัดตัง้ กองทรัสต์ ได้แก่ วันที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้ดาเนินการให้ทรัสตีได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นร้อยละ 100 ใน
สิรพิ ฒ
ั น์ โฟร์ สาเร็จเสร็จสิน้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ ซึ่งจะเกิดขึน้ ภายหลังจาก
(ก) การซือ้ ขายกระแสรายรับ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ค่าเช่าและรายได้จากการขายกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
กลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปั ส) สาเร็จตามข้อกาหนดของสัญญา RSTA และ (ข) สิริพัฒน์ โฟร์ ได้นาเงินที่
ได้รบั จากการขายกระแสรายรับตามสัญญา RSTA ไปชาระแก่เจ้าหนีท้ ่ีมีหลักประกันของตน และดาเนินการให้
กลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปั ส ปลอดจากภาระจานองที่มีอยู่เรียบร้อยแล้ว

ทัง้ นี ้ การดาเนินการให้ทรัสตีได้มาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในหุน้ ร้อยละ 100 ใน สิริพฒ
ั น์ โฟร์ ตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่เกิน
15 วันนับแต่วนั ที่ปิดการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ตามที่กาหนดในหนังสือชีช้ วน

2.4

ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์

บริษัท เอสพีวี 77 จากัด ตัง้ อยู่เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีท าวเวอร์ ชั้น ที่ 22 ห้อ งเลขที่ 222 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็ นนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัดจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2006-5677

D

โดยผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์เป็ นผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิรฮิ บั โดยผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ตกลงที่จะดาเนินการก่อตัง้ ทรัสต์
ให้เป็ นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้

2.5

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ตัง้ อยู่เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชัน้ จี
และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร เป็ นนิติบุคคลประเภทบริษัท
จากัดจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-2000
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ทรัสตีเป็ นผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดและได้รบั อนุญ าตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีตามประกาศ กข. 9/2552
โดยทรัสตีจะดาเนินการในฐานะทรัสตีตามที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ทรัสตีมีใบอนุญาตการเป็ นทรัสตี
เลขที่ ท-0052-01 มีผลเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และหนังสือจากสานักงาน ก.ล.ต. เลขที่ กลต.กจ. 1912/2564
เรื่อง การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการเป็ นทรัสตีของทรัสต์สาหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่อา้ งอิงหรือมี
กระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 24 มิถนุ ายน 2564

2.6

รอบระยะเวลาบัญชีของกองทรัสต์

T

ทรัสตีตกลงที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ โดยตกลงเข้าถือกรรมสิท ธิ์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ซ่ึง
ผู้อ อกโทเคนดิ จิทัล ได้โอนให้แ ก่ ท รัสตี ด ้วยความไว้วางใจเพื่ อ ประโยชน์ข องผู้ถื อ โทเคนดิ จิ ทัล ในฐานะผู้รับ
ประโยชน์ต ามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญ ญาก่ อตั้งทรัสต์นี ้ หรือที่ อ าจมี ก ารแก้ไขเพิ่ ม เติ ม ต่ อไปและตาม
หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

กองทรัสต์มีรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายนของทุกปี
ผู้รับประโยชน์

R
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3.

ผูร้ บั ประโยชน์ คือ ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั

4.

ลักษณะพิเศษของทรัสต์ สิทธิของผู้รับประโยชน์

4.1

ลัก ษณะพิเศษของหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์สาหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ
(Trust for SIRIHUB Investment Tokens)
เนื่องจากการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิริฮบั นัน้ เป็ นธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่อา้ งอิงหรือ
มีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ป ระกาศ กร. 4/2564 และกฎที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั ต่อประชาชน ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จึงมีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการให้มีการก่อตัง้ กองทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้
เพื่อคุม้ ครองผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิรฮิ บั และป้องกันมิให้ทรัพย์สินโครงการ ถูกจาหน่าย จ่าย โอน หรือ
ก่ อ ภาระผู ก พั น โดยไม่ ได้รับ ความเห็ น ชอบจากทรัส ตี หรื อ ไม่ เป็ น ไปตามสั ญ ญาก่ อ ตั้ง ทรั ส ต์ และ/หรื อ
มติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั

D

ดังนั้น ทรัสต์สาหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ นั้น มีลักษณะพิเศษแตกต่างจาก
กองทรัสต์อื่น ๆ ซึ่งก่อตัง้ ภายใต้พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจน กฎ ประกาศ หรือ คาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าวดังนี ้
(ก)

สิทธิประโยชน์ของผูร้ บั ประโยชน์
เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุผิดนัดตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6.1 ผูร้ บั ประโยชน์จะไม่ได้รบั ผลตอบแทนเป็ นตัวเงินใด ๆ
จากกองทรัสต์โดยตรง นอกจากความคุม้ ครองจากการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยทรัสตี
เพื่ อ ป้ อ งกัน มิ ให้ท รัพ ย์สิ น โครงการ ถูก จ าหน่ า ย จ่ า ย โอน หรือ ก่ อภาระผูก พัน โดยไม่ ได้รับ ความ
เห็นชอบจากทรัสตี หรือไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หนังสือชีช้ วน และ/หรือ มติของผูถ้ ือโทเคน
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ดิ จิ ทัล กล่ า วคื อ ในกรณี ป กติ ผู้รับ ประโยชน์ จ ะไม่ ได้รับ ผลตอบแทนจากกองทรัส ต์ แต่ จ ะได้รับ
ผลตอบแทนจากการเป็ นผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิรฮิ บั ตามที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วนเท่านัน้

(ข)

หน่วยทรัสต์ และใบทรัสต์

T

ในกรณีท่ีมีเหตุผิดนัดตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6.1 ผูร้ บั ประโยชน์จะมีสิทธิในการได้รบั ผลตอบแทนจาก
กองทรัสต์ โดยสิทธิในการได้รบั ผลตอบแทนของผูร้ บั ประโยชน์แต่ ละรายจะเท่ากับสิทธิในการได้รบั
ผลตอบแทนในฐานะผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ตามที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วนสาหรับแต่ละกลุ่ม ขึน้ อยู่กับว่า
ผูร้ บั ประโยชน์เป็ นผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮบั กลุ่มใด ก็จะมีสิทธิได้รบั ผลตอบแทนเท่ากับ
ผลตอบแทนของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิริฮบั กลุ่มนัน้ กล่าวคือ ผูร้ บั ประโยชน์ซ่ึงถือโทเคนดิจิทัล
สิริฮบั A ก็จะได้รบั ผลตอบแทนเท่ากับที่กาหนดไว้สาหรับผูถ้ ือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A และผูร้ บั ประโยชน์
ซึ่งถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B จะได้รบั ผลตอบแทนเท่ากับที่กาหนดไว้สาหรับผูถ้ ือ โทเคนดิจิทัลสิริฮับ B
ทัง้ นี ้ ตามที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน และข้อกาหนดของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้

R
AF

ไม่ มีห น่ วยทรัสต์และไม่ มี ใบทรัสต์ โดยผู้รับ ประโยชน์ข องกองทรัสต์เป็ น ไปตามรายชื่ อ ที่ ระบุไว้ใน
ทะเบียนผูร้ บั ประโยชน์ท่ีจดั ทาขึน้ ตามข้อ 4.1 (ค) โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิรฮิ บั

(ค)

ทะเบียนผูร้ บั ประโยชน์

ทะเบียนผูร้ บั ประโยชน์นนั้ ให้อา้ งอิงจากรายชื่อที่สมบูรณ์ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิริฮบั ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบแล้ว ("Whitelist") ของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิรฮิ บั ตามที่นิยามไว้ในหนังสือชีช้ วน
โดยผู้ให้บ ริก ารระบบเสนอขายโทเคนดิ จิ ทัล มี ห น้า ที่ จัด ท าทะเบี ย นผู้รับ ประโยชน์โดยอ้า งอิงจาก
Whitelist ของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิรฮิ บั ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง

5.

ทรัพย์สินของกองทรัสต์

5.1

ทรัพย์สินของกองทรัสต์

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ ได้แก่ หุน้ ร้อยละ 100 ใน สิรพิ ฒ
ั น์ โฟร์

D

สิริพัฒ น์ โฟร์ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกลุ่ม อาคารสานักงาน สิริ แคมปั ส ซึ่งเป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่ี ก่อให้เกิด
กระแสรายรับของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิรฮิ บั
ทั้งนี ้ ภายใต้ข้อ กาหนดและเงื่อ นไขของสัญ ญาก่ อตั้งทรัสต์นี ้และหนังสื อชี ้ชวน ผู้ออกโทเคนดิจิ ทัล มี ห น้า ที่
ที่จะต้องโอนหุ้นร้อยละ 100 ใน สิริพัฒ น์ โฟร์ ให้เป็ นกรรมสิทธิ์ของทรัสตีเพื่อให้เป็ นทรัพย์สินของกองทรัสต์
ภายหลังจากการโอนกระแสรายรับภายใต้สญ
ั ญา RSTA จาก สิรพิ ฒ
ั น์ โฟร์ ไปยังผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั สาเร็จ และ
สิริพัฒน์ โฟร์ ได้นาเงินที่ได้รบั จากการขายกระแสรายรับตามสัญญา RSTA ไปชาระแก่เจ้าหนีท้ ่ีมีหลักประกัน
ของตน และดาเนินการให้กลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปั ส ปลอดจากภาระจานองและภาระผูกพันอันใดที่มีอยู่แล้ว
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5.2

ทรัสตีเป็ นผู้มีกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์และถื อกรรมสิทธิ์ในนามของกองทรัสต์ เพื่ อมิให้ทรัพย์สิน
โครงการ ถูกจาหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพัน โดยไม่ได้รบั ความเห็ นชอบจากทรัสตี หรือไม่เป็ นไปตาม
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และ/หรือ มติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั

5.3

การดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์
แยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สินที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สินอื่นที่ทรัสตี
ครอบครองอยู่ และในกรณีท่ที รัสตีจดั การกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีตอ้ งแยกกองทรัสต์แต่ละกองออก
จากกันด้วย โดยต้องทาบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากบัญชีอื่น ๆ ของทรัสตี ในกรณี
ที่ท รัสตี จัด การกองทรัสต์ห ลายกอง ทรัสตี ต ้องจัด ท าบัญ ชีท รัพ ย์สิน ของกองทรัสต์แต่ ละกองแยก
ต่างหากออกจากกัน ทัง้ นี ้ โดยต้องบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั ตามสภาพที่เป็ นอยู่
(As is where is)

(ข)

เก็บรักษา ตรวจสอบ ดูแล เบิกจ่าย และการจัดทาบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทั้งการดูแลและ
ติดตามสิทธิประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพย์สินของกองทรัสต์

R
AF

T

(ก)

ทรัสตีจะต้องเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทรัสต์ซ่ึง
รวมถึ งเอกสารการทาธุรกรรมซึ่งเกี่ ย วข้อ งกับ ทรัพ ย์สิน ที่ ก องทรัส ต์ลงทุน ทั้ง หมดไว้ ณ สานัก งาน
ของทรัสตี เว้นแต่ โดยลักษณะของทรัพย์สินนัน้ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานของทรัสตีได้ หรือ
เก็บรักษาทรัพย์สินไว้ท่สี านักงานของผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน (Custodian) ซึ่งทรัสตีแต่งตัง้ ตามข้อ 5.4

(ง)

ทรัสตีตอ้ งแจ้งให้ผู้ก่อตั้งทรัสต์และผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลทราบโดยพลันเมื่อมีการ
เปลี่ ย นแปลงสถานที่ เก็ บ รัก ษาทรัพ ย์สิ น ของกองทรัสต์ห รื อ เอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ทรัพ ย์สิน ของ
กองทรัสต์

การตัง้ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน (Custodian)
(ก)

ทรัสตีมีหน้าที่แต่งตัง้ ผู้รบั ฝากทรัพย์สิน (Custodian) ซึ่งมีความน่าเชื่ อถื อและมีคุณ สมบัติ เพื่อเป็ น
ผูด้ แู ลและเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์

(ข)

การแต่งตัง้ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน (Custodian) ต้องทาเป็ นสัญญาแต่งตัง้ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน (Custodian
Agreement) และแจ้งให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ทราบการ
แต่งตัง้ ดังกล่าว

D

5.4

(ค)

(ค)

5.5

ทรัสตีมีหน้าที่รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแต่งตัง้ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน (Custodian)

การจัดการผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากทรัพย์สินของกองทรัสต์

ทรัพย์สิน ดอกผล และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ (เช่น เงินปั นผล เงินได้จากการขายหุน้
สิรพิ ฒ
ั น์ โฟร์ การจ่ายคืนเงินทุนและผลกาไรเมื่อมีการเลิกบริษัทของ สิรพิ ฒ
ั น์ โฟร์) เป็ นทรัพย์สินของกองทรัสต์
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โดยถือเป็ นกรรมสิทธิ์ของทรัสตีซ่ึงถือในนามของกองทรัสต์ตามที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี ้ และการเก็บ
รักษาผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั ตามวิธีการที่กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้
ทัง้ นี ้ การจ่ายผลตอบแทนนัน้ เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ และหนังสือชีช้ วน
6.

กรณีทต่ี ้องมีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้รับประโยชน์ และการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์

6.1

เหตุผิดนัด

T

กรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนีถ้ ือเป็ นเหตุผิด นัด และเมื่อมีเหตุผิดนัดให้ทรัสตีดาเนินการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
โครงการ และจ่ายผลตอบแทนจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผูร้ บั ประโยชน์ภายใต้ขอ้ 6.4 ของสัญ ญา
ก่อตัง้ ทรัสต์นี ้

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่ชาระเงินใด ๆ ตามกาหนดชาระให้แก่ผถู้ ือโทเคนดิจิทลั ติดต่อกันเกินกว่า 2 ไตรมาส
ตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 3 เรื่องการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ เมื่อเกิดเหตุผิดนัด ของหนังสือชีช้ วน

(ข)

สิรพิ ฒ
ั น์ โฟร์ ไม่นาส่งกระแสรายรับให้แก่ผอู้ อกโทเคนดิจทิ ลั ตามสัญญา RSTA ติดต่อกันเกินกว่า 2 ไตรมาส
ตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 3 เรื่องการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ เมื่อเกิดเหตุผิดนัด ของหนังสือชีช้ วน

(ค)

เมื่อสัญญาเช่าระยะยาวระหว่างแสนสิรแิ ละสิรพิ ฒ
ั น์ โฟร์มีเหตุให้ยกเลิกกก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญา

(ง)

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทัล และ/หรือ สิริพัฒน์ โฟร์ ("ผู้มีหน้าที่ฯ") ตกเป็ นผูม้ ีหนีส้ ินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมาย
กาหนด หรือมีการเริ่มดาเนินการเพื่อขอฟื ้ นฟูกิจการของผูม้ ีหน้าที่ฯ หรือเพื่อขอให้ผูม้ ีหน้าที่ฯ ตกเป็ น
ผูล้ ม้ ละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(จ)

มีกฎหมาย คาสั่ง หรือมติจากหน่วยงานราชการที่ชอบด้วยกฎหมายอันส่งผลให้ผูม้ ีหน้าที่ฯ ต้องเลิก
ประกอบกิจการเป็ นระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 3 เดือนขึน้ ไป เว้นแต่กฎหมาย คาสั่ง หรือมติจาก
หน่วยงานราชการ ดังกล่าว เป็ นการออกโดยเหตุอนั ถือได้ว่าเป็ นเหตุสุดวิสยั ที่มิได้เป็ นความผิดและอยู่
นอกเหนือการควบคุมของผูม้ ีหน้าที่ฯ เช่น มีภยั พิบตั ิ โรคระบาด และ/หรือ การจลาจล เป็ นต้น

(ฉ)

ผูม้ ีหน้าที่ฯ เข้าสู่กระบวนการเลิกกิจการหรือชาระบัญชี

(ช)

วิธีการดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินโดยผูม้ ีหน้าที่ฯ ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน และ/หรือ
ตามมติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั

D

R
AF

(ก)

6.2

เมื่อทรัสตีทราบถึงหรือได้รบั แจ้งว่าผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่ชาระเงินใด ๆ ตามกาหนดชาระให้แก่ผถู้ ือโทเคนดิจิทลั
เกินกว่า 1 ไตรมาส หรือสิริพฒ
ั น์ โฟร์ไม่นาส่งกระแสรายรับให้แก่ผอู้ อกโทเคนดิจิทลั ตามสัญญา RSTA เกินกว่า
1 ไตรมาส ให้ทรัสตีส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ผอู้ อกโทเคนดิจิทัล และ/หรือ สิริพัฒน์ โฟร์ (กรณี สิริพฒ
ั น์ โฟร์ เป็ น
ผูก้ ระทาผิดหน้าที่) ดาเนินการแก้ไขเหตุดงั กล่าวภายใน 30 วัน
ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบถึงเหตุขา้ งต้นทันทีท่ที ราบถึงเหตุดงั กล่าวโดย
ไม่ชกั ช้า

หน้า 11

6.3

การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงการ
(ก)

การจาหน่ายทรัพย์สินโครงการนัน้ อาจกระทาได้ 2 รูปแบบ ดังนี ้
(1)

การจาหน่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยตรง กล่าวคือ หุน้ ของ สิรพิ ฒ
ั น์ โฟร์ หรือ

(2)

การจาหน่ายทรัพย์สินทางอ้อม กล่าวคือ ทรัสตี ในฐานะผูถ้ ือหุ้นของ สิริพัฒ น์ โฟร์ มีมติให้
สิรพิ ฒ
ั น์ โฟร์ จาหน่ายไปซึ่งกลุ่มอาคารสานักงานสิริ แคมปั ส ซึ่ง สิรพิ ฒ
ั น์ โฟร์ เป็ นเจ้าของ

การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของโครงการเนื่องจากมีเหตุผิดนัด

ในกรณี ท่ีทรัสตีตอ้ งดาเนินการให้มีการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โครงการตามข้อกาหนดของสัญ ญา
ก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ เนื่องจากมีเหตุผิดนัด ทรัสตีตอ้ งดาเนินการดังต่อไปนี ้

R
AF

(ข)

T

ทัง้ นี ้ กรณี การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของโครงการเนื่องจากมีเหตุผิดนัดตามข้อ 6.3 (ข) ของสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ ทรัสตีจะพิจารณาดาเนินการเลือกรูปแบบการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีการตามข้อนี ้
โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูร้ บั ประโยชน์เป็ นสาคัญ

ให้ทรัสตีจัดให้มีการขายทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรือมีมติในฐานะผูถ้ ือหุน้ ให้ สิริพัฒน์ โฟร์
จาหน่ายไปซึ่งกลุ่มอาคารสานักงานสิริ แคมปั ส โดยการเปิ ดให้มีการประกวดราคาซือ้ ขาย
ทรัพ ย์สิ น ของกองทรัส ต์ทั้งหมด (Bidding) โดยวิ ธี ก ารประกวดราคาที่ โปร่ งใส และขาย
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ทงั้ หมดให้แก่ผซู้ ่งึ ให้ราคาสูงที่สดุ
(1.1)

ในกรณี ขายทรัพย์สินโครงการโดยทรัสตี ให้ทรัสตีจัดให้มีการจาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการ โดยทรัสตีเป็ นผูด้ าเนินการเปิ ดให้มีการประกวดราคาซือ้ ขาย (Bidding)
โดยวิธีการประกวดราคาได้มาตรฐาน หรือที่ปฏิบัติกันเป็ นการทั่วไปในการประมูล
ซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ลกั ษณะเดียวกันกับกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปั ส และ
ในกรณีจาหน่ายหุน้ ต้องดาเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย โดย
ต้องจัดให้มีการประกวดราคาดาเนิน ไปด้วยความโปร่งใส และจาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการให้แก่ผซู้ ่งึ ให้ราคาสูงที่สดุ

(1.2)

ในกรณีท่ีทรัสตี ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของ สิริพฒ
ั น์ โฟร์ มีมติให้ สิริพฒ
ั น์ โฟร์ จาหน่าย
กลุ่มอาคารสานัก งานสิริ แคมปั ส เนื่องจากมีเหตุผิดนัด ในมติดังกล่าวต้องระบุ
บัญชีท่ีทรัสตีเปิ ดไว้เพื่อกองทรัสต์ท่ี สิริพัฒ น์ โฟร์ ต้องนาเงินที่ได้รบั จากการขาย
กลุ่มอาคารสานักงานสิริ แคมปั ส ดังกล่าวฝากเข้าบัญชีนนั้

(1.3)

ให้ทรัสตีใช้รายงานการประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปั ส ซึ่งมีอายุ
ไม่ เกิ น 6 เดื อ นในวัน ที่ เริ่ม ประกวดราคาของแต่ ละปี โครงการ หรือ จัด ให้มี ก าร
ประเมิ น มูลค่ ากลุ่ม อาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ใหม่ เพื่ อ ใช้เป็ น ข้อ มูลอ้างอิ ง
ประกอบการดาเนินการประกวดราคาเพื่อจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ทั้งนี ้ มูลค่า
จากการประเมินเป็ นเพียงตัวเลขที่ทรัสตีใช้อา้ งอิงเท่านัน้ ไม่ใช่หน้าที่หรือข้อบังคับ

D

(1)
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ของทรัสตีท่ีจะต้องจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ให้ได้ไม่น้อยกว่ามูลค่าหรือราคา
ประเมินของกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปั สดังกล่าว
(2)

ทรัสตีอาจพิจารณาแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูส้ อบบัญชี ผูป้ ระเมิน
ราคาทรัพย์สิน และบุคคลอื่นใด เพื่อให้คาแนะนา ความเห็น คาชีแ้ จง หรือข้อมูลแก่ทรัสตีใน
การดาเนินการประกวดราคาตามข้อ 6.3 (ข)(1) ของสัญ ญาก่อตั้งทรัสต์นี ้ ทั้งนี ้ ค่าใช้จ่าย
ข้างต้นให้เป็ นความรับผิดชอบของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั สามารถเรียก
คืนค่าใช้จ่ายจากการจาหน่ายทรัพย์สินในกองทรัสต์ได้

R
AF

T

ทรัส ตี ส ามารถหั ก ภาระผู ก พั น จากเงิ น ประกั น ความเสี ย หายตามสั ญ ญาเช่ า ระยะยาวกั บ แสนสิ ริ ภาษี
ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนทรัสตี ค่าจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่
เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ ทัง้ ที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ทรัสตีหรือบุคคลอื่นใด ก่อนจะนาเงินส่วน
ที่เหลือเข้าบัญชีท่ีทรัสตีเปิ ดไว้เพื่อกองทรัสต์ เพื่อชาระให้แ ก่ผรู้ บั ประโยชน์ต่อไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6.4 ของ
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้
การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงการตามที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
(1)

เมื่อครบกาหนดอายุโครงการโดยไม่มีเหตุผิดนัด

กรณีท่ีไม่มีเหตุผิดนัดเกิดขึน้ การจาหน่ายทรัพย์สินโครงการจะเริ่มดาเนินการ 12 เดือนก่อน
ครบกาหนดไถ่ถอน หรือในกรณี ท่ีมีการต่ออายุโครงการ การจาหน่ายทรัพย์สินโครงการจะ
เริ่มดาเนินการใหม่ทันทีท่ีทราบว่าต้องมีการต่ออายุโครงการ (เว้นแต่ในกรณีความเสียหาย
โดยสิน้ เชิง) โดยการจาหน่ายโครงการจะคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือโทเคนดิจิ ทัล
เป็ นสาคัญ โดยวิธีการดังต่อไปนี ้
(1.1)

D

(ค)

ให้ผู้ก่ อ ตั้งทรัสต์จัด ให้มี ก ารจ าหน่ ายทรัพ ย์สิน โครงการ โดยผู้ก่ อ ตั้ง ทรัสต์เป็ น
ผูด้ าเนินการเปิ ดให้มีการประกวดราคาซือ้ ขาย (Bidding) โดยวิธีการประกวดราคา
ที่ได้มาตรฐาน หรือที่ปฏิบัติกันเป็ นการทั่วไปในการประมูลขายอสังหาริมทรั พ ย์
ลัก ษณะเดี ย วกัน กั บ กลุ่ม อาคารสานัก งาน สิ ริ แคมปั ส โดยในกรณี ท่ี เป็ น การ
จาหน่ายหุน้ ต้องดาเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย โดยต้องจัด
ให้การประกวดราคาดาเนินไปด้วยความโปร่งใส และจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
ให้แก่ผซู้ ่งึ ให้ราคาสูงที่สดุ และให้เงื่อนไขการซื อ้ ขายซึ่งเป็ นประโยชน์กบั ผูถ้ ือโทเคน
ดิจิทลั มากที่สดุ ตามดุลพินิจของผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ ทัง้ นี ้ ในกรณีการจาหน่ายหุน้ ทรัสตี
จะโอนหุน้ คืนให้แก่ผกู้ ่อตัง้ ทรัสต์เมื่อเงื่อนไขในการจาหน่ายหุน้ เป็ นไปตามที่กาหนด
ในหนังสือชีช้ วน เพื่อให้ผกู้ ่อตัง้ ทรัสต์ดาเนินการขายหุน้ และคืนเงินให้แก่ผถู้ ือโทเคน
ดิจิทลั ต่อไป
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ให้ผกู้ ่อตัง้ ทรัสต์ใช้รายงานการประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปั ส ซึ่ง
มีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันที่เริ่มประกวดราคาของแต่ละปี โครงการ หรือจัดให้มีการ
ประเมิ น มูลค่ ากลุ่ม อาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ใหม่ เพื่ อ ใช้เป็ น ข้ อ มูลอ้างอิ ง
ประกอบการดาเนินการประกวดราคาเพื่อจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ทั้งนี ้ มูลค่า
จากการประเมินเป็ นเพียงตัวเลขที่ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ใช้อา้ งอิงเท่านั้น ไม่ใช่หน้าที่หรือ
ข้อบังคับของผู้ก่อตั้งทรัสต์ท่ีจะต้องจาหน่ายทรัพ ย์สินโครงการให้ได้ไม่นอ้ ยกว่า
มูลค่าหรือราคาประเมินของกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปั ส ดังกล่าว หากการ
ประกวดราคาซือ้ ขาย (Bidding) เป็ นการประกวดราคาตามที่กาหนดไว้ขา้ งต้นนี ้
แม้ว่าราคาที่ ได้รบั จากการประกวดราคา เนื่ องจากปั จ จัย ในตลาด ณ เวลานั้น
รวมถึงเหตุผลทางธุรกิจ สถานการณ์ สภาพคล่อง หรือสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์
สภาพเศรษฐกิจ หรือปั จจัยอื่น ๆ ส่งผลให้ไม่สามารถหาผูซ้ ือ้ ซึ่งให้ราคาไม่นอ้ ยกว่า
มูลค่าทรัพย์สินโครงการที่ได้มาจากการประเมินดังกล่าวได้ ทัง้ นี ้ ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์อาจ
พิจารณาแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูส้ อบบัญชี และบุคคล
อื่น ใด เพื่ อ ให้คาแนะน า ความเห็ น ค าชี ้แจง หรือ ข้อ มูลแก่ ผู้ก่อ ตั้งทรัสต์ในการ
ดาเนินการประกวดราคานี ้
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T

(1.2)

(1.3)

ให้ผกู้ ่อตัง้ ทรัสต์สามารถหัก ภาระผูกพันจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญา
เช่าระยะยาวกับแสนสิริ ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนทรัสตี ค่าจ้างที่ปรึกษา
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการตามเงื่อนไขและ
ข้อกาหนดอื่นใดตามที่กาหนดไว้ใ นหนังสือชีช้ วน ก่ อ นนาจานวนเงินที่ เหลือมา
ไถ่ถอนและจัดสรรคืนให้แก่ผถู้ ือโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิริฮบั ตามที่กาหนดไว้
ในหนังสือชีช้ วน

D

ในการนี ้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทรัสต์ตามที่กาหนด
ไว้ในสัญ ญาก่ อ ตั้งทรัสต์นี ้ ซึ่งรวมถึ งแต่ ไม่ จ ากัด เพี ย ง ค่ าตอบแทนทรัสตี ค่ าภาษี อ ากร
ค่าใช้จ่ายที่เกิด จากการรวบรวม จาหน่ าย และจัดสรรทรัพย์สินเพื่อการชาระบัญชีและการ
เลิกกองของกองทรัสต์ดว้ ย ทัง้ นี ้ ให้ทรัสตีเป็ นอันหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดใด ๆ ตาม
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ เมื่อได้มีการโอนทรัพย์สินของกองทรัสต์กลับไปยังผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และ
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทัลชาระผลตอบแทนจากการไถ่ถ อนให้แก่ผูถ้ ื อโทเคนดิจิทัล เรียบร้อยแล้ว
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้
ทัง้ นี ้ การดาเนินการดังกล่าวข้างต้นจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบของทรัสตีว่าการดาเนินการ
จ าหน่ า ยทรัพ ย์สิ น โครงการ เป็ น ไปตามวิธี ก ารที่ ก าหนดไว้ในส่ วนที่ 4 เรื่อ งขั้น ตอนการ
จาหน่ายทรัพย์สินโครงการก่อนการครบกาหนดอายุโครงการของหนังสือชีช้ วนหรือไม่
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(2)

กรณีอื่น ๆ

T

ในกรณี ท่ี ไม่ มี เหตุผิ ด นัด แต่ มี ก ารจ าหน่ ายทรัพ ย์สิน โครงการตามขอบเขตที่ ก าหนดไว้ใน
หนังสือชีช้ วน และ/หรือ ตามมติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนนัน้
ให้ผอู้ อกโทเคนดิจิทลั แจ้งต่อทรัสตีเป็ นหนังสือถึงวิธีการ รูปแบบ และรายละเอียดการจาหน่าย
ทรัพย์สินโครงการตามขอบเขตและวิธีการดาเนินการที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน และ/หรือ ตาม
มติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยภายหลังจากได้รบั แจ้ง
รายละเอียดดังกล่าวแล้ว ให้ทรัสตีมี หน้าที่ ดาเนิน การและให้ค วามร่วมมื อ ต่าง ๆ ในการ
จาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ซึ่งรวมถึงการลงนามในเอกสารต่าง ๆ การลงคะแนนให้ความ
เห็นชอบ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การจาหน่ายทรัพย์สินโครงการสาเร็จตามขอบเขตที่ได้กาหนด
ไว้ในหนังสือชีช้ วน และ/หรือ มติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั

R
AF

ทั้งนี ้ ในการจ าหน่ ายทรัพ ย์สิน โครงการตามที่ ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 (ค) นี ้ แม้ท รัสตี จ ะมิ ได้มี ห น้า ที่
ดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการดังกล่าว แต่ในกรณีท่ีทรัสตีพิจารณาแล้วเห็นว่าการดาเนินการ
จาหน่ายทรัพย์สินโครงการไม่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 4 (ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทลั ข้อ
4.2.3 (ก) ของหนัง สือ ชี ช้ วน หรือ ไม่เป็ น ไปตามขอบเขตที ่ก าหนดไว้ใ นหนัง สือ ชี ช้ วน และ/หรือ
ไม่เป็ นไปตามมติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ให้ทรัสตีแจ้งคัดค้านการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการดังกล่าวเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรต่อผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั โดยหนังสือคัดค้าน
อาจเสนอแนวทางแก้ไขการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการให้มีความโปร่งใสมากขึน้ และ/หรือ เพื่อให้เป็ นไป
ตามวิธีการที่กาหนดในหนังสือชีช้ วน เพื่อให้ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ดาเนินการแก้ไข ในกรณีท่ีผอู้ อกโทเคน
ดิจิทลั ไม่ดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ทรัสตีกาหนด ให้ทรัสตีเข้าดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการแทนที่ผูอ้ อกโทเคนดิจิทัลตามเงื่อนไขและวิธีการเช่นเดียวกับที่กาหนดตามข้อ 6.3 (ข) ของ
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้

D

ในการจาหน่ ายทรัพ ย์สิน โครงการ ในกรณี ท่ีไม่ มีก ารคัด ค้านจากทรัสตี หรือผู้อ อกโทเคนดิจิ ทัลได้
ดาเนินการตามแนวทางแก้ไขซึ่งทรัสตี ได้เสนอแนะแล้วนั้น ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลสามารถหั กภาระ
ผู ก พั น จากเงิ น ประกั น ความเสี ย หายตามสัญ ญาเช่ า ระยะยาวกั บ แสนสิ ริ ภาษี ค่ า ธรรมเนี ย ม
ค่าตอบแทนทรัสตี ค่าจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ตาม
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน ก่อนนาจานวนเงินที่เหลือมาไถ่ถอนและ
จัดสรรคืนให้แก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิ จิทัล
ดาเนินการจัดสรรผลตอบแทนให้ผถู้ ือโทเคนดิจิทลั ตามหนังสือชีช้ วนต่อไป

6.4

ในกรณีท่ตี อ้ งมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผรู้ บั ประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้
และหนังสือชีช้ วน ให้การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
6.4.1

ผูร้ บั ประโยชน์ท่ีมีสิทธิได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนต้องเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียน
ผูร้ บั ประโยชน์ของกองทรัสต์ ณ วันและเวลากาหนดสิทธิของผูร้ บั ประโยชน์ท่ีมีสิทธิได้รบั ผลประโยชน์
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ตอบแทน โดยอ้างอิงจาก Whitelist ของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิริฮบั ณ วันและเวลากาหนดสิทธิ
("วันกาหนดสิทธิ")
จ่ า ยผลประโยชน์ต อบแทนโดยน าเงิ น ฝากเข้า บั ญ ชี เงิ น ฝากของผู้รับ ประโยชน์ ตาม Whitelist ที่
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิ ทัล ให้ข้อมูล โดยผู้รบั ประโยชน์จะเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนี ยม
ค่ า ใช้จ่ า ยในการโอนเงิ น ที่ เกิ ด ขึ ้น และภาระความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น (ถ้า มี ) โดยจะหั ก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากจานวนเงินที่จะส่งให้โดยทรัสตีดาเนินการดังต่อไปนี ้
มอบหมายให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลประกาศการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
วันกาหนดสิทธิผูร้ บั ประโยชน์ท่ีมีสิทธิได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทน และอัตราผลประโยชน์ตอบ
แทน โดยส่ ง หนั ง สื อ แจ้ง ผู้รับ ประโยชน์ ท่ี มี ช่ื อ ปรากฏอยู่ ใ นทะเบี ย นผู้รับ ประโยชน์ข อง
กองทรัสต์ ณ วันกาหนดสิทธิ

(ข)

ดาเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละตามที่กฎหมายกาหนดของผลประโยชน์ตอบแทน
ที่จ่ายให้แก่ผรู้ บั ประโยชน์ (ถ้ามี)

T

(ก)

R
AF

6.4.2

6.4.3

การจัดทางบการเงินของกองทรัสต์

กองทรัสต์เป็ น กองทรัสต์ท่ี มี ท รัพ ย์สิ น ในกองทรัสต์เป็ น หุ้น ของนิ ติ บุค คลเฉพาะกิ จซึ่งเป็ น ผู้ถื อกรรมสิ ท ธิ์ใน
อสังหาริมทรัพ ย์ (passive trust) ตามประกาศ กร. 4/2564 และกองทรัสต์สาหรับการถื อครองทรัพย์สินเพื่ อ
ประโยชน์ในการชาระหนีซ้ ่งึ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิรฮิ บั ดังนัน้ กองทรัสต์
นีจ้ ะไม่มีการจัดทางบการเงินของกองทรัสต์และทรัสตีไม่มีหน้าที่จดั ทางบการเงินของกองทรัสต์ โดยงบการเงิน
ของทรัสตีจะไม่รวมถึงทรัพย์สินของกองทรัสต์
ในการนี ้ คู่สญ
ั ญาทัง้ สามฝ่ ายรับทราบว่า ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์มหี น้าที่เป็ นผูด้ าเนินการจัดให้มกี ารทางบการเงินประจาปี
ของ สิรพิ ฒ
ั น์ โฟร์
ทั้งนี ้ ทรัสตี ยังคงมี ห น้าที่ แ ยกทรัพ ย์สิ น ของกองทรัส ต์ไว้ต่ างหากจากทรัพ ย์สิ น ที่ เป็ น ส่ วนตัว ของทรัส ตี แ ละ
ทรัพย์สินอื่นที่ทรัสตีครอบครองอยู่ และในกรณีท่ีทรัสตีจดั การกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีตอ้ งแยกกองทรัสต์แต่ละ
กองออกจากกันด้วย โดยต้องแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ต่างหากจากบัญชีอื่น ๆ ของทรัสตี

D

7.

อัตราผลประโยชน์ท่ีผรู้ บั ประโยชน์ในแต่ละกลุ่มจะได้รบั จากกองทรัสต์ให้เทียบเคียงจากอัตราผลตอบแทน
ที่ผถู้ ือโทเคนดิจิทลั กลุ่มต่าง ๆ จะได้รบั ตามที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน ตามกรณีท่เี กี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม หากมีกฎที่ เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่ อประชาชน หรือกฎหมายอื่นใด หรือกรณี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ออก
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน และ/หรือ ได้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่งที่ใช้อยู่ในปั จจุบัน ให้ทรัสตีมี หน้าที่ตอ้ งจัดทางบการเงิน ให้ทรัสตีสามารถ
มอบหมายให้ผกู้ ่อตัง้ ทรัสต์เป็ นผู้จัดทางบการเงินของกองทรัสต์ ซึ่งได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั
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อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยให้ถือว่าการจัดทางบการเงินดังกล่าวเป็ นการจัดทางบการเงินของกองทรัสต์
ซึ่งทรัสตีได้จดั ทาแยกต่างหากจากงบการเงินของทรัสตีแล้ว
8.

การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
ในกรณี ท่ีมีประกาศ หรือคาสั่งใดของสานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้องกาหนดให้ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์
หรือ ทรัสตี มีห น้าที่ ต ้อ งเปิ ด เผยข้อ มูลใดอัน เกี่ ย วกับ การบริห ารจัดการกองทรัสต์ และการปฏิ บัติ ห น้าที่ ของ
ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์หรือทรัสตี ให้ผกู้ ่อตัง้ ทรัสต์หรือทรัสตีปฏิบตั ิตามประกาศ หรือคาสั่งดังกล่าวด้วย
การแต่งตั้ง เงือ่ นไข วิธีการเปลี่ยนแปลง และค่าตอบแทนของทรัสตี

9.1

คุณสมบัติของทรัสตี

T

9.

ทรัสตีตอ้ งเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามและเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบ
ธุรกิจเป็ นทรัสตี

R
AF

ทรัสตีตอ้ งไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งกับการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นทรัสตีตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์นี ้

ทัง้ นี ้ ระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าทรัสตีขาดความเป็ น
อิสระตามพระราชบัญญัติทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดงั กล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้อมทัง้
แสดงมาตรการที่สมเหตุสมผลและน่าเชื่อได้ว่าจะทาให้ทรัสตีสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว และให้ดาเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้นนั้ เว้นแต่สานักงาน ก.ล.ต. จะ
มีคาสั่งเป็ นอย่างอื่น

9.2

การแต่งตัง้ ทรัสตี

ทรัสตีได้รบั การแต่งตัง้ โดยผลของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี ทรัสตีท่ีจะได้รบั การ
แต่งตัง้ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี ้ และต้องได้รบั มติอนุมตั ิจากผูถ้ ือโทเคน
ดิจิทลั ตามข้อกาหนดของหนังสือชีช้ วน
การเปลี่ยนแปลงทรัสตี

D

9.3

9.3.1

เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทรัสตี
(ก)

ทรัสตีจงใจฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่หรือข้อตกลงที่เป็ นสาระสาคัญใด ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี ้ หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ หรือผิดคารับรองที่เป็ นสาระสาคัญ
ใด ๆ ตามที่ให้ไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี ้ ที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดูแลจัดการ
กองทรัสต์ และทรัสตีไม่สามารถดาเนินการแก้ไขและปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามสัญญาภายใน 60 วัน
นับจากวันที่ทราบหรือควรทราบถึงเหตุแห่งการผิด สัญ ญาหรือ ผิด พระราชบัญ ญัติทรัสต์
หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คู่สญ
ั ญาได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี คู่สัญญาตกลงที่จะร่วมกัน
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หารือโดยสุจริตและยุติธรรมเพื่อพิจารณาเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นรายกรณีก่อนที่จะดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงทรัสตี
ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ี ทรัสตี ฝ่าฝื นหรือไม่ ปฏิ บัติ ต ามหน้าที่ หรือข้อตกลง หรือผิ ดค ารับรองที่ เป็ น
สาระสาคัญใด ๆ ตามที่ได้ให้ไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนีอ้ นั เนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั หรือ
เหตุการณ์อื่นใด ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของทรัสตี ให้กรณีดงั กล่าวไม่ถือเป็ นเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงทรัสตีตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี ้
ทรัสตีถกู ศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของทรัสตี ทรัสตีเลิกกิจการสิน้ สภาพ
ความเป็ นนิติบคุ คล ทรัสตีมีการชาระบัญชี หรือถูกระงับการดาเนินกิจการ

(ค)

ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั มีมติให้เปลี่ยนแปลงทรัสตีภายใต้ขอ้ กาหนดของหนังสือชีช้ วน

(ง)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งพักการประกอบธุรกิจทรัสตีเป็ นการชั่วคราวหรือสั่งเพิกถอนการ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี

R
AF

T

(ข)

9.3.2

(จ)

ทรัสตีขาดคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือ
ทรัสตีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กองทรัสต์ ซึ่งไม่อาจดาเนินการแก้ไขให้ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์นนั้ สิน้ ไป

(ฉ)

ทรัสตีประสงค์จะลาออกจากการทาหน้าที่ โดยแจ้งการลาออกเป็ นหนังสือให้ผูก้ ่อตั้ งทรัสต์
และผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน

การดาเนินการภายหลังเกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทรัสตี

เมื่ อเกิด เหตุแห่ งการเปลี่ยนแปลงทรัสตี ยกเว้น เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทรัสตีต ามที่ ระบุไว้ในข้อ
9.3.1 (ค) ให้ผกู้ ่อตัง้ ทรัสต์มีหน้าที่ดาเนินการขอมติจากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เพื่อการแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่
เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ต่อไป โดยวิธีการลงมติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ให้เป็ นไปตามที่
ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน

D

ในกรณีท่ีเกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.3.1 (ค) ให้ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ดาเนินการ
แต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ตามที่กาหนดโดยมติ ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
ดังกล่าว

9.3.3

เมื่อเกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทรัสตี แต่ยงั มิอาจแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่ได้ ให้การจัดการกองทรัสต์
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ในกรณี ท่ี เกิดเหตุแห่ งการเปลี่ยนแปลงทรัสตี ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.3.1 (ก) (ง) (จ) และ (ฉ)
ให้ทรัสตีรายเดิมทาหน้าที่ทรัสตีต่อไป แต่เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์หรือ การใช้สิทธิใน
กองทรัสต์เพื่อมิให้กองทรัสต์เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิ
โดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์
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(ข)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี ทรัสตีรายเดิมต้องดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ทรัสตีรายใหม่มีสิทธิโดย
สมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ และเพื่ อให้ทรัสตีรายใหม่ทราบเกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์ท่ีผ่านมาและที่
ต้อ งท าต่ อ ไป ตลอดจนส่ ง มอบเอกสารหลัก ฐาน และข้อ มูล ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การจัด การกองทรัส ต์
เพื่อให้ทรัสตีรายใหม่สามารถทาหน้าที่ต่อไปได้ ทัง้ นี ้ ในการส่งมอบดังกล่าว ให้ทรัสตีรายเดิมลงลายมือ
ชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ทรัสตีรายใหม่ และมอบหนังสือ
ดังกล่าวให้ทรัสตีรายใหม่เก็บรักษาไว้

T

9.3.4

ในกรณี ท่ีเกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทรัสตี ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.3.1 (ข) ให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ผูช้ าระบัญชี หรือบุคคลอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายอื่นในทานองเดียวกับ
บุ ค คลดั ง กล่ า ว แล้ว แต่ ก รณี ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ กองทรัส ต์เท่ า ที่ จ าเป็ นและสมควร
จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

R
AF

ให้ทรัสตี รายเดิม ดาเนิน การตามวรรคหนึ่ งให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ ทรัสตีรายใหม่เข้า
ปฏิบตั ิหน้าที่

หากทรัสตีรายเดิมมิได้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่ กาหนด ให้ทรัสตีรายใหม่รอ้ งขอต่อศาลเพื่อให้มี
คาสั่งให้ทรัสตีรายใหม่ได้มาซึ่งสิทธิเหนือกองทรัสต์ได้
ในกรณีท่ที รัสตีรายเดิมมิได้ดาเนินการใด ๆ ตามวรรคหนึ่งเลย หากมีความเสียหายเกิดขึน้ กับกองทรัสต์
หรือผูร้ บั ประโยชน์ ทรัสตีรายเดิมต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ทัง้ นี ้ หากความเสียหายเกิดขึน้ กับกองทรัสต์
และทรัสตีรายใหม่ยงั ไม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์ตามข้อกาหนดของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ หรือผูร้ บั
ประโยชน์อาจเรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายเดิมเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ได้
ให้ทรัสตีรายใหม่แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบว่าตนได้เข้าสวมสิทธิและหน้าที่
แทนทรัสตีรายเดิมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ตนได้เข้าสวมสิทธิและหน้าที่แทนทรัสตีรายเดิม พร้อมทัง้
แจ้งบุคคลภายนอกที่ตนทราบว่าเป็ นคู่สญ
ั ญากับทรัสตีรายเดิม

9.3.6

ในกรณี ท่ีมีเหตุให้ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี แต่มิอาจแต่งตั้ งทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตุอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ ให้ผมู้ ีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่ ถ้ามิอาจแต่งตัง้ ได้ ให้ศาลมี
คาสั่งเลิกทรัสต์ ทัง้ นี ้ ให้ศาลมีอานาจแต่งตัง้ บุคคลใดเข้าจัดการกองทรัสต์ โดยได้รบั ค่าตอบแทนตามที่
ศาลกาหนดได้

D

9.3.5

9.3.7

9.4

การเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.3 นี ้ ไม่ได้มีผลกระทบต่อการมีผลบังคับใช้ของสัญ ญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี ้ และไม่มีผลต่อสถานะของกองทรัสต์

ค่าตอบแทนทรัสตี

ค่าตอบแทนทรัสตีจะต้องเป็ นไปตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 11 ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนทรัสตีนีย้ ังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ
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10.

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ทเ่ี กี่ยวข้องกับกองทรัสต์

10.1

ทรัสตี

10.2

ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์

T

ภายใต้บังคับแห่งสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ ทรัสตีมีสถานะเป็ นนิติบุคคล มีอานาจและความสามารถทางกฎหมาย
รวมทั้งมีสิทธิ ตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผูเ้ ป็ นเจ้าของทรัพย์สินหรือผูม้ ีสิทธิ เหนือทรัพย์สิน และมี
หน้าที่จดั การกองทรัสต์ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ และตามพระราชบัญญัติทรัสต์ รวมถึง
ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง รายการเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทรัสตี
เป็ นไปตามเอกสารแนบท้าย 1

ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ให้มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามเอกสารแนบท้าย 2
10.3

ผูร้ บั ประโยชน์

R
AF

ผูร้ บั ประโยชน์ให้มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามเอกสารแนบท้าย 3

10.4

ผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั

ผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามเอกสารแนบท้าย 4

11.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

11.1

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

D

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และ/
หรือกองทรัสต์ได้ ต้องเป็ นค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์โดยตรง อันได้แก่
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการใด ๆ เพื่อการก่อตัง้ ทรัสต์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่กาหนดไว้
ในตารางด้านล่ างนี ้ ซึ่งจะเรียกเก็บจากผู้ออกโทเคนดิจิทัล และกองทรัสต์ได้ไม่เกิ นอัตราที่ กาหนดไว้ในตาราง
ดังกล่าว และในการกาหนดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการให้เป็ นไปตามที่ค่สู ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง
ตกลงกันในแต่ละคราวแยกต่างหากออกจากสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวยัง
ไม่รวมภาษี ใด ๆ ซึ่งผู้อ อกโทเคนดิ จิ ทัล ผู้ให้บ ริการระบบเสนอขายโทเคนดิ จิทัล และ/หรือ กองทรัสต์จะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในภาษีท่เี กี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บ

อัตราเรียกเก็บ

ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมทรัสตี กรณีเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน (Maturity) / อายุ ปี ท่ี 1 = 3.5 ล้านบาท
ผูใ้ ห้บริการ
ของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิรฮิ บั (4ปี )
ปี ท่ี 2 = 2.5 ล้านบาท ระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั
หน้า 20

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บ

อัตราเรียกเก็บ

ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

ปี ท่ี 3 = 2.5 ล้านบาท
ปี ท่ี 4 = 2.5 ล้านบาท
2.5 ล้านบาทต่อปี

ผูอ้ อกโทเคน
ดิจิทลั

T

ค่าธรรมเนียมทรัสตี กรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาในการจาหน่าย
ทรัพ ย์สิ น โครงการตามหลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ใ น
หนังสือชีช้ วน

9.6 ล้านบาท

ผูอ้ อกโทเคน
ดิจิทลั

ค่าใช้จ่ายของทรัสตีจากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการในกรณีมี
เหตุผิดนัด

13.6 ล้านบาท

กองทรัสต์

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูส้ อบบัญชี
ผู้ป ระเมิ น ราคาทรัพ ย์สิ น หรื อ ที่ ป รึก ษาอื่ น ๆ (เฉพาะกรณี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงการ)

ตามที่จ่ายจริง

ผูอ้ อกโทเคน
ดิจิทลั

R
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ค่าใช้จ่ายของทรัสตีจากการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โครงการใน
กรณี ท่ี ไม่ มี เหตุผิ ดนัด ไม่ว่ าจะเป็ น การจาหน่ ายไปซึ่งทรัพ ย์สิน
โครงการในปี ใดก็ตาม

11.2

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้รบั ประโยชน์ ได้แก่ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้เป็ นไปตามอัตราที่
ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ (ถ้ามี)
ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดไว้ในข้อนี ้ เป็ นอัตราที่ยงั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ทานองเดียวกัน
การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

12.1

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนีต้ อ้ งไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง้ กองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน

D

12.

12.2

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนีอ้ ย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งเป็ นเรื่องที่กระทบสิทธิของผูถ้ ือโทเคนดิจทิ ลั ต้องได้รบั มติของ
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทัลตามหลักเกณฑ์การขอมติผถู้ ือโทเคนดิจิทัลที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน เว้นแต่เป็ นการแก้ไข
เพิ่มเติมตามคาสั่งของสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์

12.3

กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนีใ้ นประเด็นที่ไม่มีนยั สาคัญและไม่กระทบสิทธิของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั หรือเป็ น
การแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง คู่สญ
ั ญาสามารถทาความตกลงเห็นชอบร่วมกันได้โดยไม่ตอ้ งขอมติของผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั

12.4

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนีก้ รณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบ หรือคาสั่ง
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน คาผ่อนผัน หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม
กฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ ใช้อยู่ ในปั จจุบัน ให้ทรัสตีมี อานาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
เพิ่ มเติม สัญ ญาฉบับนี ้ได้ตามที่เห็น สมควรเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่งที่
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยไม่ตอ้ งขอมติจากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
12.5

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนีก้ รณีอนื่ ๆ โดยทั่วไป

13.

การเลิกกองทรัสต์

T

หากมีความจาเป็ นต้องแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนีใ้ นกรณีอื่นใดอันจะเป็ นคุณต่อกองทรัสต์และผูร้ บั ประโยชน์
มากกว่าข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม และไม่กระทบสิทธิของผูร้ บั ประโยชน์โดยรวมในทางที่ทาให้ผรู้ บั ประโยชน์เสีย
ประโยชน์ ให้ทรัสตีมีอานาจในการแก้ไข เปลี่ ยนแปลง เพิ่ มเติมสัญญาฉบับนีไ้ ด้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ตอ้ ง
ขอมติจากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
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เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์ได้ต่อเมื่อ (ก) พ้นกาหนด 15 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งให้
ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์และประกาศให้ผูล้ งทุนทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร และ (ข) ทรัสตีได้ใช้ค วามพยายามเยี่ยงผู้มี
วิชาชีพ ซึ่งได้รบั ความไว้วางใจ และด้วยความชานาญในการแก้ไขเหตุการณ์ซ่งึ เป็ นเหตุในการเลิกกองทรัสต์ เว้นแต่
กรณีท่มี ีเหตุระงับสิน้ ของกองทรัสต์ตาม ข้อ 13.1 ข้อ 13.2 ข้อ 13.4 และข้อ 13.6 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้

เมื่อไม่มีทรัพย์สินของกองทรัสต์เหลืออยู่เนื่องจากการดาเนินการตามข้อกาหนดของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ หนังสือชีช้ วน
และ/หรือ มติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั

13.2

เมื่อครบกาหนดไถ่ถอน (Maturity) หรือครบอายุของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิริฮบั (และที่อาจต่ออายุโทเคน
ดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิรฮิ บั ตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสือชีช้ วน) และทรัสตีได้โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์กลับไป
ยังผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทั้งนี ้ ตามรายละเอียดที่ ปรากฏในหนังสือชีช้ วน และมีการด าเนินการตามข้อ 6.3 (ค) และ
ข้อ 6.4 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นีเ้ สร็จสิน้ แล้ว

13.3

กรณีท่ีมีเหตุผิดนัดที่กาหนดไว้ในข้อ 6.1 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ และทรัสตีได้ดาเนินการตามข้อ 6.3 (ก) และ
ข้อ 6.4 ของสัญ ญาก่อตั้งทรัสต์นี ้ให้เสร็จสิน้ แล้ว และภายหลังจากนั้น หากมีทรัพย์สินเหลืออยู่ในกองทรัสต์
ทรัสตีจะโอนทรัพย์สินของกองทรัสต์กลับไปยังผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์

D

13.1

13.4

เมื่อมีมติจากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ให้เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ และหนังสือชีช้ วน

13.5

เมื่อมีเหตุตอ้ งเปลี่ยนแปลงทรัสตี แต่มิอาจแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่ เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลี่ยงได้ และผูม้ ีส่วน
ได้เสียได้รอ้ งขอต่อศาลให้มีการแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่แล้ว แต่มิอาจแต่งตัง้ ได้

13.6

เหตุ ร ะงับ สิ ้น ไปของกองทรัส ต์ ตามมาตรา 51 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ท รัส ต์ หรื อ เหตุ อื่ น ตามที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติทรัสต์ หรือตามที่สานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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การชาระบัญชีของกองทรัสต์ การรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเมื่อกองทรัสต์สิน้ สุด

14.1

ในกรณีท่ีกองทรัสต์สนิ ้ สุดลง และมีกฎที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน หรือกฎหมายอื่นใด
หรือกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน และ/หรือ ได้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่งที่ใช้อยู่ในปั จจุบัน กาหนดให้ทรัสตีตอ้ งดาเนินการชาระบัญชีของ
กองทรัสต์ ให้ทรัสตีจะมีหน้าที่ในการดาเนินการชาระบัญชี หรือจัดให้มีผูช้ าระบัญชีเพื่อทาหน้าที่ชาระสะสาง
หนี ้สิน และค่ าใช้จ่ายให้เป็ น ไปตามลาดับ ดังต่ อไปนี ้ ทั้งนี ้ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ต กลงจะจัดให้มี การชาระค่ าใช้จ่ าย
ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน และหนีส้ ินใด ๆ ตามรายละเอี ยดที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยให้ทรัสตีเป็ นอัน
หลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดใด ๆ ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นีเ้ มื่อได้มีการโอนทรัพย์สินของกองทรัสต์กลับไป
ยังผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์เรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้

T

14.

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน

(2)

ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรที่ตอ้ งชาระและที่คา้ งชาระ

(3)

ค่ าตอบแทนของบุ คคลตามมาตรา 29 หรือมาตรา 52 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ทรัสต์ ค่ าใช้จ่ ายในการ
ดาเนินคดีของผูร้ บั ประโยชน์ตามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรือมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ท่ีทรัสตีมีสิทธิเรียกเอาจากกองทรัสต์
ได้โดยชอบตามกฎหมาย และค่าตอบแทนทรัสตี

(4)

หนีอ้ ย่างอื่น

R
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(1)

หากกองทรัสต์สิน้ สุดลงเนื่องจากทรัสตีเลิกกิจการ ชาระบัญชี หรือล้มละลาย และไม่สามารถแต่งตัง้ ทรัสตีรายใหม่
เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในพระราชบัญญัติทรัสต์ ให้ผชู้ าระบัญชีหรือเจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี เป็ นผูท้ าหน้าที่แทนทรัสตีในการรวบรวม จาหน่าย หรือจัดสรรทรัพย์สินจนเสร็จสิน้

15.

คาบอกกล่าว

D

เว้นแต่สัญญานีจ้ ะระบุเป็ นอย่างอื่น คาบอกกล่าวใด ๆ ที่ตอ้ งส่งให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง จะต้องทาเป็ นลายลักษณ์
อักษร และส่ง ณ สถานที่อยู่ดังที่ระบุไว้ข้างล่าง หรือสถานที่อื่นตามที่คู่สัญญาจะได้แจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร คาบอกกล่าวนั้นอาจส่งด้วยตนเอง พนักงานส่งเอกสาร หรือโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยการส่งคาบอก
กล่าวให้ถือว่ามีผล

15.1

ภายในวันที่ กาหนดในใบตอบรับทางไปรษณี ย ์ หรือ ใบรับที่ เป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษรอื่ นในกรณี ท่ีมี การส่งทาง
ไปรษณีย ์ หรือ

15.2

นับแต่เวลาที่ไปถึง หากส่งด้วยตนเอง หรือ พนักงานส่งเอกสาร
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หากส่งให้ผกู้ ่อตัง้ ทรัสต์
บริษัท เอสพีวี 77 จากัด
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
บุคคลที่ติดต่อ:

43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 22 ห้องเลขที่ 222 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร
02-006-5677

T

หากส่งให้ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชัน้ จี และชัน้ 21 – 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์:
0-2649-2270-3
อีเมล์:
Trustee@mfcfund.com
บุคคลที่ติดต่อ: ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายทรัสตีธุรกิจกองทรัสต์
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ที่อยู่:

หากส่งให้ผใู้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จากัด
ที่อยู่:

โทรศัพท์:
อีเมล์:
บุคคลที่ติดต่อ:

1 ศูนย์การค้าฮาบิโตะ ชัน้ 2 ถนนอ่อนนุช ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
0-2038-5999

D

หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดต้อ งการเปลี่ยนสถานที่อยู่ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน้ ต้องแจ้งให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าเป็ นหนังสือภายใน 7 วันก่อนวันที่ยา้ ยหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ ในกรณีเช่นนี ้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้รบั
แจ้งการเปลี่ ย นแปลงสถานที่ อ ยู่จ ะส่ งค าบอกกล่ า วให้แ ก่ คู่สัญ ญาฝ่ ายที่ แจ้งเปลี่ ย นแปลงสถานที่ อ ยู่ต าม
รายละเอียดที่ได้รบั แจ้งดังกล่าว

16.

ข้อสัญญาทีเ่ ป็ นโมฆะไม่กระทบข้อสัญญาทีส่ มบูรณ์
หากมีสญ
ั ญาข้อใดข้อหนึ่งภายใต้สัญญานีท้ ่ีตกโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมายไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ ก็ ต าม คู่สัญ ญาตกลงให้ข้อ สัญ ญาหรือ ข้อ กาหนดอื่ น ในสัญ ญานี ้ ยังคงมี ผลสมบู รณ์แ ละผูก พัน
คู่สัญ ญาได้ต ามกฎหมาย เสมื อ นหนึ่ งว่ าไม่ มี ส่วนที่ เป็ น โมฆะ ไม่ สมบูรณ์ หรือ ส่ วนที่ ไม่ อ าจบังคับ ได้ต าม
กฎหมายอยู่ในสัญญานี ้ และคู่สญ
ั ญาตกลงร่วมกันแก้ไขข้อความหรือข้อตกลงที่เป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มี
ผลบังคับใช้ให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้
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17.

ข้อตกลงทีข่ ัดหรือแย้งกับสัญญานี้
ในกรณีท่มี ีขอ้ ตกลง เนือ้ หา หรือข้อสัญญาอืน่ ใดที่ขดั หรือแย้งกับข้อกาหนดในสัญญานี ้ ให้ถือเอาข้อกาหนดในสัญญา
นีเ้ ป็ นสาคัญ โดยให้ขอ้ กาหนดในสัญญานีม้ ีผลบังคับใช้เหนือข้อตกลง เนือ้ หา หรือข้อสัญญาที่ขดั หรือแย้งดังกล่าว

18.

การใช้สิทธิของคู่สัญญา
การกาหนดเวลาหรือการขยายเวลาเพื่อให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งกระทาการตามหน้าที่และความผูกพันตามสัญญานี ้
หรือเพื่อแก้ไขการผิดสัญญาใด ๆ มิให้ถือว่าเป็ นการสละสิทธิของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่กาหนดเวลาหรือขยายเวลาให้

19.

กฎหมายทีใ่ ช้บังคับ / การระงับข้อพิพาท

T

ทัง้ นี ้ การสละสิทธิท่มี ีผลสมบูรณ์จะต้องกระทาโดยชัดแจ้งเป็ นหนังสือและบอกกล่าวไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย

สัญญานีใ้ ห้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย

R
AF

ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวกับสัญญานี ้ ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่าง
คู่สญ
ั ญาให้นาเสนอต่อศาลที่มีเขตอานาจ

D

[หน้าต่อไปเป็ นหน้าลงนาม]
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สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นที ้ าขึน้ เป็ น 3 ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สญ
ั ญาทัง้ 3 ฝ่ ายได้อ่านและทาความเข้าใจกับข้อความ
ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นีโ้ ดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยานไว้เป็ น
สาคัญ
ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

(นายธนโชติ รุง่ สิทธิวฒ
ั น์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

(นายทศพร พรวัฒนศิรกิ ลุ )

R
AF

ลงชื่อ________________________

ลงชื่อ________________________พยาน

T

ลงชื่อ________________________

D

([•])

ผู้ก่อตั้งทรัสต์
บริษัท เอสพีวี 77 จากัด

ลงชื่อ________________________

([•])

D

R
AF

T

([•])

ลงชื่อ________________________พยาน

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทลั จากัด

([•])

ลงชื่อ________________________

([•])

D

R
AF

([•])

ลงชื่อ________________________พยาน

T

ลงชื่อ________________________

เอกสารแนบท้าย 1
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทรัสตี
1.

สิทธิ

1.1

ห้ามมิให้ทรัสตีกระทาการใดอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ หรืออาจทาให้ทรัสตีขาดความเป็ น
อิสระไม่ว่าการกระทานัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเอง หรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น โดยทรัสตีจะกระทาการใด
ที่เป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ เว้นแต่เป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
เป็ นธุรกรรมที่มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็ นธรรมของธุรกรรมดังกล่าว

(2)

ในกรณี ท่ีเป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้งกั บประโยชน์ของกองทรัสต์ ต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องให้ผถู้ ือโทเคนดิจิทลั ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยบุคคลดังกล่าวไม่คดั ค้านหรือคัดค้านใน
จ านวนที่ น้อ ยกว่า หลัก เกณฑ์ต ามประกาศสานัก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการกระทาที่เป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของทรัสต์สาหรับ
ธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลั

R
AF

T

(1)

(3)

การเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าที่เป็ นทรัสตี การดาเนินการที่สอดคล้องกับข้อกาหนดของหนังสือชีช้ วน

การตัดสินใจใด ๆ ของทรัสตีในการปฏิบตั ิในขอบเขตอานาจหน้าที่ซ่งึ ได้กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หากทรัสตี
ได้กระทาไปด้วยความสุจริตและความระมัดระวังเยี่ยงผูม้ ีวิชาชีพแล้ว ให้ถือเป็ นที่สดุ

2.

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ

2.1

ทรัสตีมีหน้าที่จดั การกองทรัสต์ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังเยี่ยงผูม้ ีวิชาชีพ รวมทัง้ ด้วยความชานาญ
โดยปฏิบตั ิต่อผูร้ บั ประโยชน์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูร้ บั ประโยชน์ และเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
และข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผลู้ งทุน (ถ้ามี)

2.2

ทรัสตีตอ้ งติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลดาเนินการให้เป็ นไปตามหนังสือชีช้ วน รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.3

ในกรณีท่ีผอู้ อกโทเคนดิจิทัลกระทาการ หรืองดเว้นกระทาการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ ือโทเคนดิจิทัล
หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือชีช้ วน หรือสัญ ญาก่อตั้งทรัสต์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ทรัสตีดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้

D

1.2

2.4

(1)

จัดทารายงานเสนอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับแต่รูห้ รือพึงรูถ้ ึงเหตุการณ์ดงั กล่าว

(2)

ดาเนินการเพื่อแก้ไข ยับยัง้ หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้ ตามที่เห็นสมควร

ทรัสตีตอ้ งเข้าร่วมในการประชุมผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ด้วยทุกครัง้ และหากมีการขอมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เพื่อ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทรัสตีตอ้ งปฏิบตั ิดงั ต่อไปนีด้ ว้ ย
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(1)

ตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการดัง กล่าวว่าเป็ นไปตามแบบหนังสือชีช้ วน หรือ
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

(2)

ทักท้วงและแจ้งให้ผถู้ ือโทเคนดิจิทลั ทราบว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทาได้ ในกรณีท่กี าร
ดาเนินการนัน้ ไม่เป็ นไปตามหนังสือชีช้ วน หรือสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีท่เี ป็ นการส่งหนังสือขอมติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ทรัสตีตอ้ งจัดให้มีช่องทางสาหรับการตอบข้อซักถาม ให้
ความเห็น ทักท้วง และแจ้งต่อผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ตามวรรคหนึ่งด้วย
ในกรณีท่ีทรัสตีเป็ นผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ในกองทรัสต์ หากต้องมีการออกเสียงหรือดาเนินการใด ๆ ในฐานะผูถ้ ือโทเคน
ดิจิทลั ให้ทรัสตีคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยรวม และตัง้ อยู่บนหลักแห่งความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตและความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึ งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์

2.6

ภายใต้บงั คับแห่งสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ รวมตลอดจนพระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอื่นใดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. ให้ทรัสตีมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
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2.5

ห้ามมิให้ทรัสตีนาหนีท้ ่ีตนเป็ นลูกหนีบ้ ุคคลภายนอกอันมิได้เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นทรัสตีไปหัก
กลบลบหนี ้กับ หนี ้ท่ีบุค คลภายนอกเป็ น ลูกหนีท้ รัสตี อัน สืบ เนื่ องมาจากการจัดการกองทรัสต์ การ
ดาเนินการที่ฝ่าฝื นข้อห้ามตามข้อ 2.6 (1) ของเอกสารแนบท้าย 1 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นีใ้ ห้ตกเป็ น
โมฆะ

(2)

แจ้งต่อบุคคลภายนอกทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมื่อเข้าทานิติกรรมหรือธุรกรรมกับบุคคลภายนอกว่า
เป็ นการกระทาในฐานะทรัสตี

(3)

จัดทาบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สินและบัญ ชีอื่น ๆ ของทรัสตี ในกรณีทรัสตี
จัดการกองทรัสต์หลายกอง ต้องจัดทาบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน
และบันทึกบัญ ชีให้ถูกต้อ งครบถ้วนและเป็ นปั จจุบัน รวมทั้ง แยกกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สิน
ส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สินอื่นที่ทรัสตีครอบครองอยู่

(4)

งดเว้นการมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการถื อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นที่
กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้

D

(1)

(5)

ในกรณี ท่ีเกิดเหตุผิดนัด ให้ดาเนินการขายทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรือมีมติให้การขายกลุ่มอาคาร
สานักงาน สิริ แคมปั ส เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดในหนังสือชีช้ วน และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้

(6)

ในกรณี ท่ีเกิดเหตุผิดนัด ให้จัดให้มีบัญชีเพื่อรับโอนเงินค่าตอบแทนที่ได้จากการขายทรัพย์สินโครงการ
และแจ้งให้ สิ ริพัฒ น์ โฟร์ ผู้ออกโทเคนดิ จิทัล และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิ จิทัล ทราบเป็ น
หนังสื อถึ งรายละเอี ยดบัญ ชีดังกล่าว และอาจมอบหมายให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิ จิ ทัล
ดาเนินการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผรู้ บั ผลประโยชน์ตามข้อ 6.4.2 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้
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ตรวจสอบให้การดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการเป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 4 (ข้อมูล
เกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล) ของหนังสือชีช้ วน โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รบั จากผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั และแจ้งคัดค้านหากการดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ไม่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้
ในส่วนที่ 4 (ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทลั ) ของหนังสือชีช้ วน

(8)

เมื่อทรัสตีทราบถึ งหรือได้รบั แจ้ง ว่ามีเหตุผิดนัดตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6.1 (ก) หรือ (ข) ของสัญ ญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ ให้ทรัสตีส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ผอู้ อกโทเคนดิจิทลั และ/หรือ สิริพฒ
ั น์ โฟร์ (กรณี สิริพัฒน์
โฟร์ เป็ นผูก้ ระทาผิดหน้าที่) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

(9)

ดาเนินการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงการ

(10)

ดาเนินการจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต์ ตามข้อ 6.4 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ จากการขายทรัพย์สิน
โครงการให้แก่ผรู้ บั ประโยชน์

(11)

ทาหน้าที่เพื่อรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเมื่อทรัสต์สิน้ สุดลง โดยต้องชาระสะสางหนีส้ ินและ
ค่าใช้จ่ายเมื่อทรัสต์สนิ ้ สุดลงตามลาดับที่กาหนดในพระราชบัญญัติทรัสต์ และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

R
AF

T

(7)

จัดให้มีระบบงานที่มีคุณภาพและสามารถรับรองงานในความรับผิดชอบของทรัสตีได้อย่างเหมาะสม
ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ และตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ กาหนด โดยอย่างน้อยให้ระบบงาน
ของทรัสตีครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
(ก)

การจัดการกองทรัสต์เพื่อให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และพระราชบัญญัติทรัสต์

(ข)

การเก็บรักษาทรัพย์สินโดยมีการแยกกองทรัสต์ภายใต้สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ ออกจากทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์อื่นหรือทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตี

(ค)

การบันทึกกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเหนือทรัพย์สินในกองทรัสต์ รายได้ รายจ่าย และหนีส้ ินของ
กองทรัสต์ ตลอดจนบัญชีท่เี กี่ยวข้องกับกองทรัสต์

(ง)

การควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิให้มีการจัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ และพระราชบัญญัติทรัสต์ และมิให้มีการทุจริตต่อผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั

(จ)

การแยกทรัพย์สินและงบการเงินของกองทรัสต์ออกจากงบการเงินของกองทรัสต์อื่นหรือ
ของทรัสตีโดยคานึงถึง มาตรฐานที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี ในกรณี ท่ี มีกฎที่
เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่ อประชาชน หรือกฎหมายอื่นใด หรือคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือ สานัก งาน ก.ล.ต. หรือ หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ มี อ านาจตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง
ได้ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน และ/หรือ ได้เปลี่ยนแปลง
แก้ไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่งที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั ให้ทรั สตีมี
หน้าที่ตอ้ งจัดทางบการเงิน โดยงบการเงินที่จดั ทาขึน้ ต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็น
โดยผูส้ อบบัญชี โดยอาจมอบหมายให้ผกู้ ่อตัง้ ทรัสต์ดาเนินการแทนได้

D

(12)
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(ฉ)

ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปนีก้ รณีท่มี ีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
ดูแลให้การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์เป็ นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ส่งสาเนาซึ่งได้แก้ไขนัน้ ให้
สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ลงนามหรือวันที่มีการแก้ไข ตามแต่กรณี

(2)

ในกรณีท่มี ีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตามข้อ 12 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ ให้ทรัสตีดาเนินการให้เป็ นไป
ตามอานาจหน้าที่ท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และตามพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อดูแลรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของผูร้ บั ประโยชน์โดยรวม

(3)

ในกรณีท่ีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน และ/หรือ การก่อตัง้ กองทรัสต์ท่ี
ออกตามกฎที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนและพระราชบัญญัติทรัสต์ มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง และสัญญามีขอ้ กาหนดที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ทรัสตีดาเนินการเพื่อ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญ ญาก่อตัง้ ทรัสต์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์นั้น ตามวิธีการที่กาหนดในสัญ ญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ หรือตามที่สานักงาน ก.ล.ต. มีคาสั่ง

T

(1)

R
AF

2.7

จัดให้มีช่องทางสาหรับการตอบข้อซักถาม ให้ความเห็น ทักท้วง และแจ้งต่อผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
สาหรับกรณี การประชุมผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือมีการขอมติท่ีประชุมผูถ้ ื อโทเคนดิจิทัลเพื่ อ
กระทาการต่าง ๆ

2.8

จัดการกองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือจากัดมิให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่ อประโยชน์ของ
กองทรัสต์หรือผูร้ บั ประโยชน์โดยรวม กรณีท่ผี อู้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้

2.9

แก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างทรัสตีกบั กองทรัสต์ให้สนิ ้ ไป หากไม่ส ามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาอันสมควรให้ทรัสตี แจ้งให้ผถู้ ือโทเคนดิจิทัลทราบถึงเหตุความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยละเอียด
และให้ผถู้ ือโทเคนดิจิทลั มีมติเปลี่ยนแปลงทรัสตี และดาเนินการเพื่อให้มีทรัสตีรายใหม่ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด
ในข้อ 3 ของเอกสารแนบท้าย 1 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ รวมทัง้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง การพิจารณาว่าทรัสตีมีประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นทรัสตีหรือไม่นนั้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในข้อ 3 ของเอกสารแนบท้าย 1 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้
ดาเนินการเก็บหรือจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ รวมถึงหักภาษี
ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่กฎหมายกาหนด

2.11

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในข้อ 14 ของสัญ ญาก่อตั้งทรัสต์ แต่ งตั้งให้ผู้ก่อตั้งทรัสต์ทาหน้าที่ ชาระบัญ ชี ของ
กองทรัสต์ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี กู้ ่อตัง้ ทรัสต์ไม่สามารถทาหน้าที่ชาระบัญชีได้ให้ผกู้ ่อตัง้ ทรัสต์ดาเนินการจัดหาบุคคล
อื่นใดซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนดเข้ามาทาหน้าที่ชาระบัญชีของกองทรัสต์แทนได้

D

2.10
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3.

ความเป็ นอิสระของทรัสตี

3.1

ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ถือว่าทรัสตี ขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็ นทรัสตี และจะรับเป็ นทรัสตีของ
กองทรัสต์มิได้
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เกินร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์

(2)

มีผูอ้ อกโทเคนดิจิทัลเป็ นผู้ถือหุน้ ในทรัสตีเกินร้อ ยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของทรัสตี
ดังกล่าว

(3)

มีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ในทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั

(4)

มีกรรมการหรือผูบ้ ริหารของทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการหรือผูบ้ ริหารของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั

(5)

มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ในลักษณะทานองเดียวกับ (1)
ถึง (4) หรือในลักษณะอื่นอย่างมีนยั สาคัญในประการที่อาจเป็ นเหตุให้ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่

R
AF

T

(1)

ภายใต้บังคับแห่งสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ในกรณี ท่ีปรากฏข้อเท็จจริงว่าทรัสตี ขาดความเป็ นอิสระตามวรรคหนึ่ง
ให้ทรัสตีดาเนินการ ดังนี ้

3.2

(1)

แจ้งกรณีดงั กล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งแสดงมาตรการที่สมเหตุสมผลและน่าเชื่อได้ว่าจะทา
ให้ทรัสตีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็ น อิสระภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว
และให้ดาเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้นนั้ เว้นแต่สานักงาน ก.ล.ต. จะมีคาสั่งเป็ นอย่างอื่น

(2)

แก้ไขให้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นนั้ สิน้ ไป และหากไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ตามสมควรให้ทรัสตีแจ้งให้ผถู้ ือโทเคนดิจิทลั ทราบถึงเหตุแห่งการขาดความเป็ นอิสระโดยละเอียด และ
ให้ผูถ้ ือโทเคนดิจิทัลมีมติเปลี่ยนแปลงทรัสตีและดาเนินการเพื่อให้มีทรัสตีรายใหม่ตามหลัก เกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทรัสตีจะถือโทเคนดิจิทลั ที่ตนทาหน้าที่เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์นนั้ ได้ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี ้
ร้อยละ 50 ของจานวนโทเคนดิจิทลั ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

D

(1)
(2)

ร้อยละ 50 ของจานวนโทเคนดิจิทลั ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโทเคนดิจิทลั แต่ละชนิด

การคานวณอัตราการถือโทเคนดิจิทลั ตามวรรคหนึ่ง ให้นบั รวมโทเคนดิจิทลั ที่ถือโดยกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรัสตีดว้ ย

4.

ความรับผิดของทรัสตี

4.1

ทรัสตีไม่ตอ้ งรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์ ผูร้ บั ประโยชน์ หรือบุคคลใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่
ของทรัสตี หากทรัสตีได้ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังเยี่ยงผูม้ ีวิชาชีพ โดยปฏิบัติต่อผูร้ บั
ประโยชน์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ของผูร้ บั ประโยชน์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หนังสือชี ้
ชวน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผลู้ งทุน (ถ้ามี)
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ทรัสตีไม่ตอ้ งรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์หรื อผูร้ บั ประโยชน์ หรือบุคคลใด ๆ จากการกระทา
หรือการงดเว้นกระทาการใด ๆ ของผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์หรือของบุคคลอื่นใด หากว่าทรัสตีได้ปฏิบัติหน้า ที่โดยสุจริต
และได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผูม้ ีวิชาชีพ ในการกากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์
เพื่อให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หนังสือชีช้ วน และพระราชบัญญัติทรัสต์ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว

5.

การชดใช้ความเสียหายให้แก่ทรัสตี

5.1

ให้ทรัสตี มีสิทธิ ได้รบั เงินชดใช้ความเสี ยหาย ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ป รึกษากฎหมาย หรือที่ป รึกษาอื่นใด
ซึ่งทรัสตีได้ว่าจ้างตามที่สมควรแก่กรณี เมื่อพิจารณาถึงความจาเป็ นเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์ และ
ความรูค้ วามสามารถของที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่นใดดังกล่าว ตลอดจนการรับผิดชดใช้จากทรัพย์สิน
โครงการสาหรับความรับผิดใด ๆ อันทรัสตีได้ก่อให้เกิดขึน้ อันเป็ นผลมาจากการที่ทรัสตีได้ปฏิบตั ิห น้าที่และใช้
อานาจของทรัสตีอย่างถูกต้องเหมาะสมตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หนังสือชีช้ วน และตามพระราชบัญญัติทรัสต์
ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในจานวนที่ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินโครงการ

5.2

ภายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ เงินชดใช้ความเสียหาย และการรับผิดชดใช้ตามข้อนีใ้ ห้รวมถึงความรับผิด
อันเป็ นผลมาจากการกระทา หรือการงดเว้นการกระทาใด ๆ ของผูท้ ่ที รัสตีได้มอบอานาจ หรือตัวแทนหรือบุคคล
ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จากทรัสตีดว้ ย

5.3

เงินชดใช้ความเสียหายตามข้อนี ้

R
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4.2

เป็ นเงินที่ทรัสตีพึงได้รบั เพิ่มเติมจากเงินชดใช้ความเสียหายอื่นใด ที่ทรัสตีมีสิทธิได้รบั ตามกฎหมาย

(2)

ยังคงมีผลใช้บังคับ ต่อไปภายหลัง จากที่ ทรัสตีพ้นจากตาแหน่ ง หรือ ถูกถอดถอนจากต าแหน่งการ
เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์

D

(1)
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เอกสารแนบท้าย 2
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ก่อตั้งทรัสต์
สิทธิ
ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์สามารถใช้ประโยชน์จากและดาเนินการใด ๆ โดยอาศัย
(ก)

ความเห็นหรือคาแนะนาจากที่ปรึกษากฎหมายในการตีความสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือเอกสาร
อื่นใด (ไม่ว่าจะเป็ นเอกสารที่จัดทาขึ น้ ตามข้อกาหนดแห่งกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) รวมทั้ง
ความเห็นหรือคาแนะนาโดยทั่วไปที่เกี่ยวกับกองทรัสต์

(ข)

คาแนะนา ความเห็น คาชีแ้ จง หรือข้อมูลจากผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั วาณิชธนกิจ
นักการบัญชี ผูต้ รวจสอบบัญชี ผูป้ ระเมิ นราคา และบุคคลอื่นใดที่ผกู้ ่อตัง้ ทรัสต์ขอคาปรึกษา
และผูท้ ่ีผกู้ ่อตัง้ ทรัสต์เชื่อโดยสุจริตว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่องที่ผกู้ ่อตัง้ ทรัสต์ขอคาปรึกษานัน้

(ค)

เอกสารที่ ผู้ก่อตั้งทรัสต์เชื่อโดยสุจริตว่าเป็ นเอกสารต้นฉบับ อันถูกต้องแท้จริง หรือสาเนา
เอกสารอันแสดงถึงการที่ผรู้ บั ประโยชน์แต่งตัง้ บุคคลให้เป็ นตัวแทนในการดาเนินการใด ๆ อัน
เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ และ

(ง)

เอกสารอื่ น ใดที่ ผู้ก่ อ ตั้งทรัสต์ได้รับ และเกี่ ยวข้อ งกับ กองทรัสต์ ซึ่ง ผู้ก่ อ ตั้งทรัสต์มี เหตุอัน
สมควรที่จะใช้เอกสารเหล่านัน้

R
AF

(1)

T

1.

ผู้ก่อตั้งทรัสต์ไม่ตอ้ งรับผิด หากว่า ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้กระท าการ หรืองดเว้นกระทาการโดยสุจริต และ
ระมัดระวังโดยปราศจากความประมาทเลินเล่อ และอาศัยความเห็น คาแนะนา คาชีแ้ จง ข้อมูลหรือ
เอกสารที่ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ได้รบั ตามข้อ 1 ของเอกสารแนบท้าย 2 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ นอกจากนี ้
ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์สามารถอ้างอิงหรือใช้ลายมือชื่อใด ๆ ที่ได้รบั โดยไม่จาต้องตรวจสอบเพิ่มเติม หากว่า
ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ได้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยสุจริต และได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผูม้ ีวิชาชีพ แล้ว และเห็นว่าไม่มี
เหตุผลให้สงสัยถึงความถูกต้องแท้จริงของลายมือชื่อเช่นว่านัน้

(3)

ผู ้ก่อ ตั้ง ทรัส ต์มีสิท ธิ ดาเนิน การขอมติผู ้ถื อ โทเคนดิจิท ัล ในเรื่อ งสาคัญ ใด ๆ ซึ่ง ผู ้ก่อ ตั ้ง ทรัส ต์ใ น
ฐานะผู ้ออกโทเคนดิจิทัลเห็นสมควรให้ขอมติจากผูถ้ ือโทเคนดิจิทัล ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้าย 7 (หลักเกณฑ์ในการขอมติผถู้ ือโทเคนดิจิทลั ) ของหนังสือชีช้ วน

D

(2)

2.

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ

2.1

ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์มีหน้าที่ดาเนินการให้มีกองทรัสต์โดยดาเนินการให้ทรัสตีได้มาซึ่งหุน้ ร้อยละ 100 ใน สิริพฒ
ั น์ โฟร์
สาเร็จ (ซึ่งจะเกิดขึน้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 2.3
ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์)

2.2

ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริต โดยต้องปฏิบตั ิต่อผูร้ บั ประโยชน์อย่างเป็ นธรรม
เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูร้ บั ประโยชน์โดยรวม และเป็ นไปตามหนังสือชีช้ วน สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ กฎหมายที่
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เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยแก่ผูล้ งทุน (ถ้ามี) และมติของ ผูถ้ ื อโทเคน
ดิจิทลั ทัง้ นี ้ ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้
ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์มีหน้าที่ดังต่อไปนี ้ โดยผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์อาจมอบหมายให้ผใู้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลทา
แทนได้
จัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ข้อมูลอื่นตามที่กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ให้แก่ทรัสตี และผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั

(2)

ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ตอ้ งประสานงานกับทรัสตีและทาข้อตกลงเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูล เอกสารหลักฐาน
ประกอบการทาธุรกรรม และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งความถี่ และระยะเวลาที่ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ตอ้ งนาส่ง
ข้อ มูล และเอกสารดังกล่ า วให้แ ก่ ท รัสตี ทั้ง นี ้ เพื่ อ ประโยชน์ในการก ากั บ ดู แ ลและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์

(3)

จัดทา ตรวจทาน และตรวจสอบสัญ ญา ข้อตกลง และเอกสารอื่ นใดที่ทรัสตีจะต้องลงนามเพื่ อให้
กองทรัสต์ดาเนินการลงทุน หรือจาหน่ายการลงทุนหรือทาธุรกรรมใด ๆ ในนามของกองทรัสต์

(4)

ในกรณีท่ีตอ้ งมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผรู้ บั ประโยชน์ ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์และผูใ้ ห้บริการระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั จะร่วมกันดาเนินการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน โดยนาเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผูร้ บั ประโยชน์ ตามที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้

(5)

การบริหารจัดการกองทรัสต์ ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ต่าง ๆ ของผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ตามที่กาหนดไว้
ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หนังสือชีช้ วน พระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(6)

ต้องไม่กระทาการใดที่เป็ นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กองทรัสต์ เว้นแต่ หนังสือชีช้ วน สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
จะอนุญาตให้กระทาได้โดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย

R
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T

(1)

3.

การแต่งตั้ง

D

โดยสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ตกลงที่จะเข้ารับดูแลจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามที่ได้รบั มอบหมาย
จากทรัสตี โดยมีขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
และข้อตกลงอื่นระหว่างทรัสตีและผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ (ถ้ามี)

4.

หน้าทีข่ องทรัสตีกรณีทผี่ ู้กอ่ ตัง้ ทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ตามความจาเป็ น เพื่อ
ป้องกัน ยับยัง้ หรือจากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผูร้ บั ประโยชน์ทงั้ ปวง
โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บคุ คลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนีไ้ ด้
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5.

การจากัดความรับผิดของผูก้ ่อตั้งทรัสต์
ผูก้ ่อตั้งทรัสต์ไม่ตอ้ งรับผิดต่อ ผู้รบั ประโยชน์ หากการกระทาหรืองดเว้นการกระท าของทรัสตี (แล้วแต่กรณี )
ไม่เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ คาสั่งศาล คาพิพากษาของศาล หรือ คาสั่งอื่น
ใดของหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะมีผลบังคับเป็ นกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี ้ ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ไม่ตอ้ งรับผิดในกรณี
ที่ทรัสตีไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ได้

D
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ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ไม่ตอ้ งรับผิดต่อผูร้ บั ประโยชน์ หากการกระทาหรืองดเว้นการกระทาของผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ตามข้อ 2 ของ
เอกสารแนบท้าย 2 นี ้ (แล้วแต่กรณี) เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ คาสั่งศาล
คาพิพากษาของศาล หรือ คาสั่งอื่นใดของหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะมีผลบังคับเป็ นกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี ้
ผูก้ ่อ ตัง้ ทรัสต์ไม่ต อ้ งรับผิดในกรณีที่ ผูก้ ่อตั้งทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญ ญาข้อใดข้อหนึ่งตามสัญ ญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ได้เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั
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เอกสารแนบท้าย 3
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับประโยชน์
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับประโยชน์
การเป็ นผูร้ บั ประโยชน์มิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทนระหว่างผูร้ บั ประโยชน์
กับทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสมั พันธ์ในลักษณะของการเป็ นหุน้ ส่วนหรือลักษณะอื่น ๆ ระหว่างทรัสตี
และผูร้ บั ประโยชน์ และในระหว่างผูร้ บั ประโยชน์ดว้ ยกัน

(2)

การเป็ น ผู้รับ ประโยชน์มิ ได้ท าให้บุค คลดังกล่าวมี ค วามรับ ผิด ในกรณี ท่ี ทรัพ ย์สินของกองทรัสต์ไม่
เพียงพอต่อการชาระหนีใ้ ห้แก่ทรัสตี ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ หรือเจ้าหนีข้ องกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์
และเจ้าหนีข้ องกองทรัสต์ จะบังคับชาระหนีไ้ ด้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์เท่านัน้

(3)

ผูร้ บั ประโยชน์มีสิทธิเรียกให้กองทรัสต์ชาระประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีและตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ และหนังสือชีช้ วนเท่านัน้

T

(1)

R
AF

1.

การเป็ น ผู้รับ ประโยชน์ไม่ ท าให้ผู้รับ ประโยชน์ห รือ บุค คลอื่ น ใดมี สิท ธิ เรี ย กร้อ งเหนื อ ทรัพ ย์สิน ของ
กองทรัสต์ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ผูร้ บั ประโยชน์มีเพียงสิทธิติดตามเอาทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนจาก
บุคคลภายนอกในกรณีท่ที รัสตีจดั การกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน มติผูถ้ ือโทเคน
ดิจิทลั สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ อันเป็ นผลให้ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถูกจาหน่าย
จ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ท่พี ระราชบัญญัติทรัสต์กาหนด

(5)

ผูร้ บั ประโยชน์มีสิทธิท่ีจะได้รบั การจัดสรรผลตอบแทนจากกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุ
ไว้ในข้อ 6 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

(6)

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามหนังสือชีช้ วน สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

D

(4)
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เอกสารแนบท้าย 4
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิ ัล
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
ผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องปฏิบัติดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มี
วิชาชีพ รวมทั้งด้วยความชานาญ โดยปฏิบัติต่อ ผู้ถือโทเคนดิจิทัล อย่างเป็ น ธรรม และเป็ นไปตาม
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หนังสือชีช้ วน และข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่
ผูล้ งทุน (ถ้ามี)

(2)

ผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั มีหน้าที่กลั่นกรองความครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และร่างหนังสือชีช้ วน และติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผอู้ อกโทเคน
ดิจิทัลดาเนินการให้เป็ นไปตามหนังสือชีช้ วน สัญ ญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ ให้
หมายความรวมถึงการทาหน้าที่ดงั ต่อไปนีด้ ว้ ย

T

(1)

R
AF

1.

(ก)

ดูแลและดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ผอู้ อกโทเคนดิจิทลั ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดในหนังสือชีช้ วน สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ข)

ควบคุมดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่ างถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดใน
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ค)

จัดทาทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ผรู้ บั ประโยชน์โดยอ้างอิงจาก Whitelist ของโทเคนดิจิทลั เพื่อ
การลงทุนสิรฮิ บั

(ง)

ดาเนินการขอมติผถู้ ือโทเคนดิจิทลั การแจ้ง หรือประกาศให้ผถู้ ือโทเคนดิจิทลั ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ

ในกรณี ท่ีตอ้ งมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้รบั ประโยชน์ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั และผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะร่วมกันดาเนินการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนโดยนาเงินฝากเข้าบัญชีเงิน
ฝากของผูร้ บั ประโยชน์ ตามที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน และตามข้อ 6.4.2 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้

(4)

จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ ให้ทรัสตี ภายในระยะเวลาที่กาหนด

D

(3)

ข้อมูลทีต่ อ้ งนาส่ง

(ก) ร่างหนังสือชีช้ วน

ระยะเวลาทีต่ ้องนาส่ง
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่ลงนามในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์นี ้

(ข) แบบฟอร์มการจ่ายเงินตามรูปแบบที่กาหนด ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบกาหนดไถ่ถอน
โดยธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูล (Maturity) หรือวันที่เกิดเหตุผิดนัด แล้วแต่กรณี
ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
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ข้อมูลทีต่ อ้ งนาส่ง

ระยะเวลาทีต่ ้องนาส่ง

R
AF

T

(ค) งบการเงิ น ของกองทรัส ต์ (เฉพาะในกรณี ภายใน 2 เดื อ นนับ แต่ วัน สิ น้ สุด รอบระยะเวลา
ที่ทรัสตีตอ้ งมีหน้าที่จดั ทางบการเงิน ภายใต้ บัญชีของกองทรัสต์
กฎที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล
ต่อประชาชน หรือกฎหมายอื่นใด หรือกรณี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต.
หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ อ อกกฎหม าย ระเบี ย บ
ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน และ/
หรื อ ได้เปลี่ ย นแปลง แก้ ไข หรื อ เพิ่ ม เติ ม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง
ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จจุ บั น ให้ ท รัส ตี มี ห น้ า ที่ ต ้ อ ง
จัดทางบการเงิน) โดยงบการเงินที่จัดทาขึน้
ต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย
ผูส้ อบบัญชี โดยทรัสตีสามารถมอบหมายให้
ผู้ก่ อ ตั้ ง ทรัส ต์ เ ป็ นผู้ จั ด ท างบการเงิ น ของ
กองทรัสต์ได้
(ง) ข้อมูลอื่นใดตามที่ทรัสตีรอ้ งขอ (ซึ่งรวมถึงแต่ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ทรัสตีรอ้ งขอ
ไม่ จ ากั ด เพี ย ง ทะเบี ย นผู้รับ ประโยชน์ ) ที่
เกี่ ย วข้อ งกั บ การท าหน้า ที่ ข องผู้ใ ห้บ ริก าร
ระบบเสนอขายโทเคนดิ จิ ทั ล ตามสั ญ ญา
ก่อตัง้ ทรัสต์นี ้

แจ้งให้ทรัสตีทราบเป็ นหนังสือหากมีเหตุผิดนัดตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6.1 ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นีท้ นั ที
นับแต่ผใู้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั รูห้ รือควรรูถ้ ึงเหตุผิดนัดดังกล่าว

(6)

ผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั มีหน้าที่แจ้งให้ทรัสตีทราบถึงเหตุผิดนัดตามที่กาหนดไว้ในข้อ
6.1 (ก) หรือ (ข) ของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้ ทันทีท่ที ราบถึงเหตุดงั กล่าวโดยไม่ชกั ช้า

(7)

กรณีไม่มีเหตุผิดนัด ผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั มีหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการตามข้อ 6.4.2 ของ
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์นี ้

(8)

ส่งทะเบียนผูร้ บั ผลประโยชน์ให้แก่ทรัสตีในกรณีท่มี ีเหตุผิดนัดเกิดขึน้

D

(5)
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