เอกสารแนบ 6
หลักเกณฑ์ ในการขอมติผ้ ูถือโทเคนดิจิทัล
การขอมติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั จะกระทาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติ
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารนี้ โดยที่มติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ซึ่ งได้มาโดยชอบจากการดาเนิ นการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในเอกสารนี้ จะผูกพันผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ทุกรายไม่ว่าจะร่ วมลงมติหรื อไม่ก็ตาม
1.

มติ

1.1.

มติทั่วไป

เรื่ องดังต่อไปนี้จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ขององค์ประกอบที่จาเป็ นในการลง
มติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ตามข้อ 2.4 (“องค์ประกอบที่จาเป็ น”)
ก) การเปลี่ยนแปลงทรัสตีในกองทรัสต์
ข) เรื่ องสาคัญอื่นใด ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั หรื อผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เห็นสมควรให้ขอมติ
จากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั และ
ค) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ซ่ ึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับข้อ ก) และ ข)
1.2.

มติพเิ ศษ
เรื่ องดังต่อไปนี้จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ขององค์ประกอบที่จาเป็ น
ก) การขายหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งหุ้นในสิ ริพฒั น์ โฟร์ โดยทรั สตี หรื อการจาหน่ ายไปซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ กลุ่มอาคาร
สานักงาน สิ ริ แคมปัส โดยสิ ริพฒั น์ โฟร์ เฉพาะในกรณี ซ่ ึงนอกเหนือจากขอบเขตที่กาหนดไว้แล้วในหนังสือ
ชี้ชวน
ข) การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนหรื อการจ่ายผลตอบแทนให้ แก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั นอกจากกรณี ซ่ ึ ง
กาหนดให้ใช้มติพิเศษเฉพาะกลุ่มตามข้อ 1.3 ของเอกสารฉบับนี้
ค) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ต่ออายุ ยกเลิก สัญญา RSTA หรื อ สัญญาเช่าแสนสิ ริ ในเรื่ องที่กระทบสิ ทธิ ของผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั อย่างมีนยั สาคัญ
ง) การเข้าทาสัญญาให้บุคคลอื่นเช่ากลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวน
จ) การเลิกกองทรัสต์ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ซ่ ึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับข้อ ก) ถึง จ)
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1.3.

มติพเิ ศษเฉพาะกลุ่ม

การเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนหรื อการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั เฉพาะกลุ่ม ซึ่ งไม่กระทบถึงสิ ทธิ
ในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน หรื อการจ่ายผลตอบแทนของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั อีกกลุ่มหนึ่ง จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับ
คะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั กลุ่มที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขององค์ประกอบที่จาเป็ น เช่น ในกรณี ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A แต่ไม่กระทบกับสิ ทธิในการได้รับผลตอบแทนของโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั
B ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B จะไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงสาหรับการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของโทเคนดิจิทลั สิ ริ
ฮับ A ดังกล่าว
1.4.

มติพเิ ศษในกรณีมีการขยายระยะเวลาในการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการ

หากครบกาหนดอายุ โครงการแล้วมี ผูเ้ สนอซื้ อทรั พย์สินโครงการโดยเงิ นที่ ได้รับจากการจาหน่ ายทรั พย์สิน
โครงการ หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายข้างต้น เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมธนาคารในการเปิ ดบัญชีเพื่อ
รับชาระเงิน ค่าธรรมเนี ยมทรัสตี ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนี ยมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการ และหักภาระผูกพันจากเงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่ าระยะยาวกับแสนสิ ริ คงเหลือเป็ นรายได้ส่วน
สุ ดท้าย ซึ่งมีมูลค่าต่ากว่า 1,600 ล้านบาท การจาหน่ายทรัพย์สินโครงการในราคาที่รายได้ส่วนสุ ดท้ายต่ากว่า 1,600 ล้านบาท
จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ขององค์ประกอบที่จาเป็ น
ในกรณี ที่มติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A น้อยกว่าร้อยละ 75 ขององค์ประกอบที่จาเป็ น หรื อไม่มีผเู ้ สนอราคา
ซื้ อทรั พย์สินโครงการ การจาหน่ ายทรั พย์สินโครงการจะถูกขยายระยะเวลาออกไปคราวละ 1 ปี และจะมีการจาหน่ าย
ทรั พย์สินโครงการทุกปี โดยพิจารณาหลักเกณฑ์เช่ นเดียวกับวรรคแรก กล่าวคือ หากในแต่ละปี มี ผูเ้ สนอซื้ อ ทรัพย์สิน
โครงการในราคาที่รายได้ส่วนสุ ดท้ายต่ากว่า 1,600 ล้านบาท การจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการจะกระทาได้ต่อเมื่ อ ได้รับ
คะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขององค์ประกอบที่จาเป็ น จึงจะจ่ายส่ วนแบ่งรายได้จาก
การขายทรัพย์สินโครงการเพื่อปิ ดโครงการ
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึงวันสิ้นสุ ดการขยายระยะเวลาโครงการตามที่ระบุไว้ในส่ วน
ที่ 4 ข้อ 4.2.5. ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการให้กบั ผูท้ ี่เสนอราคาสู งที่สุด โดยไม่มีการขอมติ
จากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A และไม่มีการขยายระยะเวลาของโครงการอีก
2.

วิธีการขอมติ

2.1.

หนังสื อขอมติ

หนังสื อขอมติ จากผูถ้ ื อโทเคนดิจิทลั จะต้องมี รายละเอียดและข้อมูลของเรื่ องที่จะเสนอขอมติ เพียงพอต่อการ
ตัดสิ นใจของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั พร้อมมติที่จะขอให้ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั อนุมตั ิ วิธีการลงมติ วิธีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
และช่วงเวลาที่เปิ ดให้สอบถามข้อมูล วันและช่วงเวลาที่เปิ ดให้ลงมติทางอิเล็กทรอนิกส์ ("หนังสื อขอมติ")
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2.2.

วันกาหนดสิทธิ

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะแจ้งวันและเวลาซึ่งจะเป็ นวันกาหนดสิ ทธิผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ณ วันเวลาดังกล่าวซึ่งจะเป็ นผูม้ ี
สิ ท ธิ ล งมติ ใ นเรื่ องที่ จะขอมติ ในแต่ ล ะครั้ ง ("วั น ก าหนดสิ ท ธิเพื่ อการลงมติ ") โดยผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัลจะแจ้งหรื อจะ
ดาเนิ นการให้ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจ้งวันกาหนดสิ ทธิ เพื่อการลงมติแก่ ผูถ้ ื อโทเคนดิจิทลั ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันกาหนดสิ ทธิ เพื่อการลงมติ โดยในวันที่มีการแจ้งวันกาหนดสิ ทธิ เพื่อการลงมติ น้ นั จะมีการแจ้ง
หัวข้อเรื่ องที่จะมีการขอมติโดยสังเขป เพื่อเป็ นข้อมูลแก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั
2.3.

ระยะเวลาและวิธีการจัดส่ งหนังสื อขอมติ

ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะส่ งหนังสื อ ทางอิเล็กทรอนิกส์ในการขอมติให้แก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
ตามที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในรายชื่อผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ วันกาหนดสิ ทธิ เพื่อการลงมติ โดยการส่ ง
ทางอีเมลหรื อวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด และแจ้งกาหนดการประชุมหรื อการลงมติให้ทรัสตีทราบ รวมถึงจัดให้มีการ
ประกาศในเว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และเว็บไซต์ศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ทั้งนี้ ต้องไม่นอ้ ย
กว่า 30 วันก่อนวันที่เปิ ดให้ลงมติ
2.4.

องค์ประกอบที่จาเป็ นในการลงมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

การขอมติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ต้องมีผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มีสิทธิ ออกเสี ยง (ไม่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ) มาร่ วมลง
มติไม่น้อยกว่า 25 คนหรื อไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ในกลุ่มของโทเคนดิจิทลั ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ณ วันกาหนดสิ ทธิ และต้องมีโทเคนดิจิทลั รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนโทเคนดิจิทลั ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เช่น การลงมติเพื่อจาหน่ายทรัพย์สินโครงการตามข้อ 1.4 ต้องมีผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมาร่ วมลงมติ
อย่างน้อย 25 คน หรื อร้อยละ 50 ของจานวนผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A และต้องมีโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ของจานวนทั้งหมดของโทเคนสิ ริฮบั A
2.5.

วิธีการนับคะแนนเสียง

ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั มีคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยงต่อหนึ่งโทเคนดิจิทลั ที่ตนถือ โดยการนับคะแนนเสี ยงจะอ้างอิงจาก
รายชื่ อและจานวนโทเคนดิจิทลั ซึ่ งระบุในรายชื่ อผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ วันกาหนดสิ ทธิ เพื่อการ
ลงมติ โดยผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั รายใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใดจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น ๆ
2.6.

วิธีการลงมติ
ก) หลังจากที่มีการส่ งหนังสื อขอมติให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ตามวิธีที่กาหนดในข้อ 2.3 แล้ว ในวันทาการถัดไป
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มีสิทธิ
ในการลงมติสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ได้
จัดไว้ โดยจะเปิ ดเผยไว้เป็ นระยะเวลา 30 วัน ("ระยะเวลาสอบถาม") โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การ
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ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะดาเนินการตอบคาถามซึ่ งเห็นว่าเกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ
เท่าที่จะสามารถกระทาได้ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว
ข) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะแจ้งเตือนสิ ทธิการลงมติให้แก่ผถู ้ ือโทเคน
ดิจิทลั ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 7 วันก่อนระยะเวลาลงมติ
ค) การลงมติจะกระทาผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กาหนดโดยผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ซึ่ ง
จะแจ้งให้ผูถ้ ื อโทเคนดิ จิทลั ทราบในทุก ๆ ครั้ งที่ มีการขอมติ โดยการลงมติ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์จะ
เป็ นไปตามหลัก ข้อกาหนด และเงื่ อนไขการทาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ ตามที่ พระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิม่ เติม) กาหนด
ง) ในการลงมติในแต่ละครั้ง จะเปิ ดโอกาสให้มีการลงมติทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นระยะเวลา 5 วัน อย่างไรก็ตาม
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการลงมติมากกว่าที่กาหนดนี้ก็ได้ โดยให้ ผูใ้ ห้บริ การระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั แจ้งให้ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ทราบก่อนหมดระยะเวลาลงมติ โดยการส่ งทางอีเมล และ
ประกาศในเว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิ จิทลั และเว็บไซต์ ของศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์
ดิจิทลั
2.7.

แจ้ งผลการลงมติ

ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิ จิทัล จะแจ้งผลการลงมติ ให้ผูถ้ ื อโทเคนดิ จิทัลทราบ ผ่านทางอีเมล และ
ประกาศในเว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และเว็บไซต์ของศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ภายใน 3 วัน
นับแต่วนั สิ้นสุ ดระยะเวลาลงมติ
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