
 

หนา้ท่ี 1 

เอกสารแนบ 6 

หลกัเกณฑ์ในการขอมติผู้ถือโทเคนดิจิทัล 

การขอมติของผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะกระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติ 

ผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารน้ี โดยท่ีมติของผูถื้อโทเคนดิจิทลัซ่ึงไดม้าโดยชอบจากการด าเนินการตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารน้ี จะผกูพนัผูถื้อโทเคนดิจิทลัทุกรายไม่ว่าจะร่วมลงมติหรือไม่ก็ตาม    

1. มต ิ

1.1. มติทั่วไป 

เร่ืองดงัต่อไปน้ีจะกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ขององคป์ระกอบท่ีจ าเป็นในการลง

มติของผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามขอ้ 2.4 (“องค์ประกอบที่จ าเป็น”) 

ก) การเปล่ียนแปลงทรัสตีในกองทรัสต ์ 

ข) เร่ืองส าคญัอื่นใด ซ่ึงผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัหรือผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเห็นสมควรให้ขอมติ
จากผูถื้อโทเคนดิจิทลั และ 

ค) การแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตซ่ึ์งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ ก) และ ข)  

1.2. มติพเิศษ 

เร่ืองดงัต่อไปน้ีจะกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ขององคป์ระกอบที่จ  าเป็น  

ก) การขายหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหุ้นในสิริพฒัน์ โฟร์โดยทรัสตี หรือการจ าหน่ายไปซ่ึงกรรมสิทธ์ิกลุ่มอาคาร
ส านกังาน สิริ แคมปัส โดยสิริพฒัน์ โฟร์ เฉพาะในกรณีซ่ึงนอกเหนือจากขอบเขตท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในหนงัสือ
ช้ีชวน 

ข) การเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนหรือการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั นอกจากกรณีซ่ึง
ก าหนดให้ใชม้ติพิเศษเฉพาะกลุ่มตามขอ้ 1.3 ของเอกสารฉบบัน้ี 

ค) การแกไ้ข เปล่ียนแปลง ต่ออายุ ยกเลิก สัญญา RSTA หรือ สัญญาเช่าแสนสิริ ในเร่ืองท่ีกระทบสิทธิของผูถื้อ
โทเคนดิจิทลัอยา่งมีนยัส าคญั 

ง) การเขา้ท าสัญญาให้บุคคลอื่นเช่ากลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน  

จ) การเลิกกองทรัสต ์นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตซ่ึ์งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ ก) ถึง จ) 

  



 

หนา้ท่ี 2 

1.3. มติพเิศษเฉพาะกลุ่ม 

การเปล่ียนแปลงผลตอบแทนหรือการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงไม่กระทบถึงสิทธิ

ในการไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทน หรือการจ่ายผลตอบแทนของผูถื้อโทเคนดิจิทลัอีกกลุ่มหน่ึง จะกระท าไดต้่อเม่ือได้รับ

คะแนนเสียงจากผูถื้อโทเคนดิจิทลักลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขององค์ประกอบท่ีจ าเป็น เช่น ในกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงผลตอบแทนของโทเคนดิจิทลัสิริฮบั A แต่ไม่กระทบกบัสิทธิในการไดรั้บผลตอบแทนของโทเคนดิจิทลัสิริฮบั 

B ผูถื้อโทเคนดิจิทลัสิริฮบั B จะไม่มีสิทธิในการใชสิ้ทธิออกเสียงส าหรับการเปล่ียนแปลงผลตอบแทนของโทเคนดิจิทลัสิริ

ฮบั A ดงักล่าว 

1.4. มติพเิศษในกรณีมีการขยายระยะเวลาในการจ าหน่ายทรัพย์สินโครงการ 

หากครบก าหนดอายุโครงการแล้วมีผูเ้สนอซ้ือทรัพยสิ์นโครงการโดยเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น

โครงการ หักค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายขา้งตน้ เช่น ค่านายหนา้ ค่าธรรมเนียมธนาคารในการเปิดบญัชีเพื่อ

รับช าระเงิน ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการจ าหน่ายทรัพยสิ์น

โครงการ และหักภาระผูกพนัจากเงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกบัแสนสิริ คงเหลือเป็นรายได้ส่วน

สุดทา้ย ซ่ึงมีมูลค่าต ่ากว่า 1,600 ลา้นบาท การจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการในราคาท่ีรายไดส่้วนสุดทา้ยต ่ากว่า 1,600 ลา้นบาท

จะกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อโทเคนดิจิทลัสิริฮบั A ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ขององคป์ระกอบที่จ  าเป็น  

ในกรณีท่ีมติของผูถื้อโทเคนดิจิทลัสิริฮบั A น้อยกว่าร้อยละ 75 ขององคป์ระกอบท่ีจ าเป็น หรือไม่มีผูเ้สนอราคา

ซ้ือทรัพยสิ์นโครงการ การจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการจะถูกขยายระยะเวลาออกไปคราวละ 1 ปี และจะมีการจ าหน่าย

ทรัพยสิ์นโครงการทุกปี โดยพิจารณาหลกัเกณฑ์เช่นเดียวกับวรรคแรก กล่าวคือ หากในแต่ละปีมีผูเ้สนอซ้ือทรัพยสิ์น

โครงการในราคาท่ีรายได้ส่วนสุดท้ายต ่ากว่า 1,600 ลา้นบาท การจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการจะกระท าไดต้่อเม่ือได้รับ

คะแนนเสียงจากผูถื้อโทเคนดิจิทลัสิริฮบั A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขององคป์ระกอบที่จ  าเป็น จึงจะจ่ายส่วนแบ่งรายไดจ้าก

การขายทรัพยสิ์นโครงการเพื่อปิดโครงการ  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึงวนัส้ินสุดการขยายระยะเวลาโครงการตามท่ีระบุไวใ้นส่วน

ท่ี 4 ขอ้ 4.2.5. ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะด าเนินการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการให้กบัผูท่ี้เสนอราคาสูงท่ีสุด โดยไม่มีการขอมติ

จากผูถื้อโทเคนดิจิทลัสิริฮบั A และไม่มีการขยายระยะเวลาของโครงการอีก 

2. วิธีการขอมติ  

2.1. หนังสือขอมติ 

หนังสือขอมติจากผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะตอ้งมีรายละเอียดและขอ้มูลของเร่ืองท่ีจะเสนอขอมติเพียงพอต่อการ

ตดัสินใจของผูถื้อโทเคนดิจิทลั พร้อมมติท่ีจะขอให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลัอนุมติั วิธีการลงมติ วิธีการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 

และช่วงเวลาท่ีเปิดให้สอบถามขอ้มูล วนัและช่วงเวลาท่ีเปิดให้ลงมติทางอิเลก็ทรอนิกส์ ("หนังสือขอมติ") 
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2.2. วันก าหนดสิทธ ิ

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะแจง้วนัและเวลาซ่ึงจะเป็นวนัก าหนดสิทธิผูถื้อโทเคนดิจิทลั ณ วนัเวลาดงักล่าวซ่ึงจะเป็นผูมี้

สิทธิลงมติในเร่ืองท่ีจะขอมติในแต่ละคร้ัง ("วันก าหนดสิทธิเพ่ือการลงมติ") โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทัลจะแจ้งหรือจะ

ด าเนินการให้ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแจง้วนัก าหนดสิทธิเพ่ือการลงมติแก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัก าหนดสิทธิเพ่ือการลงมติ โดยในวนัท่ีมีการแจง้วนัก าหนดสิทธิเพื่อการลงมตินั้น จะมีการแจง้

หวัขอ้เร่ืองท่ีจะมีการขอมติโดยสังเขป เพ่ือเป็นขอ้มูลแก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

2.3. ระยะเวลาและวิธีการจัดส่งหนังสือขอมติ 

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะส่งหนงัสือทางอิเล็กทรอนิกส์ในการขอมติให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

ตามท่ีมีรายช่ือปรากฎอยู่ในรายช่ือผูถื้อโทเคนดิจิทลัท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ ณ วนัก าหนดสิทธิเพื่อการลงมติ โดยการส่ง

ทางอีเมลหรือวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นใด และแจง้ก าหนดการประชุมหรือการลงมติให้ทรัสตีทราบ รวมถึงจดัให้มีการ

ประกาศในเวบ็ไซตข์องผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และเวบ็ไซตศ์ูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลั ทั้งน้ี ตอ้งไม่นอ้ย

กว่า 30 วนัก่อนวนัท่ีเปิดให้ลงมติ  

2.4. องค์ประกอบท่ีจ าเป็นในการลงมติของผู้ถือโทเคนดิจิทัล 

การขอมติของผูถื้อโทเคนดิจิทลัตอ้งมีผูถื้อโทเคนดิจิทลัท่ีมีสิทธิออกเสียง (ไม่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ) มาร่วมลง

มติไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผูถื้อโทเคนดิจิทลัในกลุ่มของโทเคนดิจิทลัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

ณ วนัก าหนดสิทธิ และตอ้งมีโทเคนดิจิทลัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนโทเคนดิจิทลัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

เช่น การลงมติเพื่อจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการตามขอ้ 1.4 ตอ้งมีผูถื้อโทเคนดิจิทลัสิริฮบั A ท่ีมีสิทธิออกเสียงมาร่วมลงมติ

อยา่งนอ้ย 25 คน หรือร้อยละ 50 ของจ านวนผูถื้อโทเคนดิจิทลัสิริฮบั A และตอ้งมีโทเคนดิจิทลัสิริฮบั A รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 

1 ใน 3 ของจ านวนทั้งหมดของโทเคนสิริฮบั A  

2.5. วิธีการนับคะแนนเสียง  

ผูถื้อโทเคนดิจิทลัมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงโทเคนดิจิทลัท่ีตนถือ โดยการนับคะแนนเสียงจะอา้งอิงจาก

รายช่ือและจ านวนโทเคนดิจิทลัซ่ึงระบุในรายช่ือผูอ้อกโทเคนดิจิทลัท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้  ณ วนัก าหนดสิทธิเพื่อการ 

ลงมติ โดยผูถื้อโทเคนดิจิทลัรายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น ๆ 

2.6. วิธีการลงมติ 

ก) หลงัจากท่ีมีการส่งหนงัสือขอมติให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามวิธีท่ีก าหนดในขอ้ 2.3 แลว้ ในวนัท าการถดัไป  
ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลัท่ีมีสิทธิ
ในการลงมติสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัได้
จดัไว ้โดยจะเปิดเผยไวเ้ป็นระยะเวลา 30 วนั ("ระยะเวลาสอบถาม") โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการ
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ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะด าเนินการตอบค าถามซ่ึงเห็นว่าเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ
เท่าท่ีจะสามารถกระท าได ้ภายในช่วงเวลาดงักล่าว  

ข) ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะแจง้เตือนสิทธิการลงมติให้แก่ผูถื้อโทเคน
ดิจิทลัผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนระยะเวลาลงมติ 

ค) การลงมติจะกระท าผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีก าหนดโดยผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ซ่ึง
จะแจ้งให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลัทราบในทุก ๆ คร้ังท่ีมีการขอมติ โดยการลงมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะ
เป็นไปตามหลกั ข้อก าหนด และเง่ือนไขการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีพระราชบัญญติัว่าดว้ย
ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ก าหนด 

ง) ในการลงมติในแต่ละคร้ัง จะเปิดโอกาสให้มีการลงมติทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะเวลา 5 วนั อย่างไรก็ตาม 
ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการลงมติมากกว่าท่ีก าหนดน้ีก็ได ้โดยให้ ผูใ้ห้บริการระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลัแจง้ให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลัทราบก่อนหมดระยะเวลาลงมติ โดยการส่งทางอีเมล และ
ประกาศในเว็บไซต์ของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และเว็บไซต์ของศูนยซ้ื์อขายสินทรัพย์
ดิจิทลั 

2.7. แจ้งผลการลงมติ 

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะแจ้งผลการลงมติให้ผูถื้อโทเคนดิจิทัลทราบ ผ่านทางอีเมล และ

ประกาศในเวบ็ไซตข์องผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และเวบ็ไซต์ของศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลั ภายใน 3 วนั

นบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาลงมติ 


