ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสำคัญ
ข้ อมูลสำคัญนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลเพื่ อกำรลงทุนและหนังสื อชี้ชวน
ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ ยงของโทเคนดิจิทัลเพื่อกำรลงทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้ อง
ศึกษำข้ อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสื อชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้ จำกผู้ให้ บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล
1.

ข้ อมูลสำคัญ

1.1.
ข้ อมูลทั่วไป
ชื่ อของโทเคนดิจิทัล (ภำษำไทย)
ชื่ อของโทเคนดิจิทัล (ภำษำอังกฤษ)
ชื่ อกลุ่มของโทเคนดิจิทัล
ชื่ อย่อของโทเคนดิจิทัล
ประเภทของโทเคนดิจิทัล
ผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ผู้ให้ บริกำรระบบเสนอขำย
โทเคนดิจิทัล
ศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่ปรึกษำทำงกฎหมำยของ
ผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ทรัสตี
ผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบสัญญำอัจฉริยะ
กำรครบกำหนดอำยุโครงกำร /
อำยุของโครงกำร
กฎหมำยที่ใช้ บังคับ
1.2.

โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั
SiriHub Investment Token
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A / โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
SiriHubA / SiriHubB
โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ที่ใช้บงั คับ ณ วันที่ของหนังสื อชี้ชวนนี้
บริ ษทั เอสพีวี 77 จากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จากัด)
บริ ษทั อีอาร์เอ็กซ์ จากัด
(อยูร่ ะหว่างการพิจารณานาโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั เข้าจดทะเบียนซื้อขาย)
บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด (สานักงานกรุ งเทพฯ)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอจี (PricewaterhouseCoopers AG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
4 ปี นับตั้งแต่วนั ที่กองทรัสต์ก่อตั้งขึ้น เว้นแต่มีการต่ออายุโครงการ
กฎหมายไทย

ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย

ลักษณะและรูปแบบ
ของกำรเสนอขำย
มูลค่ำและจำนวน
โทเคนดิจิทัล
ที่เสนอขำย

ระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนต่อประชาชน ผ่านผูใ้ ห้บริ การระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั (ICO Portal) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
มูลค่าการเสนอขาย 2,400,000,000 บาท จานวน 240,000,000 โทเคนโดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
(1) โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A มูลค่าเสนอขาย 1,600,000,000 บาท จานวน 160,000,000 โทเคน
(2) โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B มูลค่าเสนอขาย 800,000,000 บาท จานวน 80,000,000 โทเคน
โดยผูล้ งทุนสามารถจองซื้อโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรื อทั้ง 2 กลุ่มได้
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1

(1) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะยกเลิกการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั หากมูลค่าที่ได้
จากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A น้อยกว่า 1,600,000,000 บาท หรื อการออกและ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B น้อยกว่า 800,000,000 บาท หรื อมีสัดส่วนนักลงทุนไม่เป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด (All or Nothing)
(2) มู ล ค่ าของโทเคนดิ จิ ทัล เพื่ อ การลงทุ น สิ ริ ฮับ ที่ เ สนอขายให้ แ ก่ ผูล้ งทุ น รายย่อ ยจะต้อ งไม่ เ กิ น
ร้อยละ 70 ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด หรื อไม่เกิน 1,680,000,000 บาท
(1) การลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงการจานวน 2,186,000,000 บาท โดย
วัตถุประสงค์
(ก) ลงทุนในสัญญา RSTA เพื่อให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้มาซึ่ งกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสานักงาน
ในกำรใช้ เงิน
สิ ริ แคมปั ส (ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ค่าเช่าและรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ) จาก
สิ ริพฒั น์ โฟร์ ซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ในกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส
(ข) ลงทุนในหุ้นร้อยละ 100 ของสิ ริพฒั น์ โฟร์ ซึ่ งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ
แคมปัส และโอนเข้ามาเป็ นทรัพย์สินของกองทรัสต์
(2) การชาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทาธุ รกรรมการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั ชาระคืนเจ้าหนี้
ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนครั้งนี้ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานของกลุ่ม
บริ ษทั ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จานวน 214,000,000 บาท
สิทธิและสถำนะ
ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A
ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B
ของผู้ถือโทเคน
จะมีสิทธิได้รับ
จะมีสิทธิได้รับ
ดิจิทัล
(1) ส่ วนแบ่ งรำยได้ รำยไตรมำสในอัตราส่ วนแบ่ง (1) ส่ วนแบ่ ง รำยได้ ร ำยไตรมำสในอัต ราส่ วน
รายได้ต่ อ มู ล ค่ าการเสนอขายโทเคนดิ จิ ทัล
แบ่ ง รายได้ต่ อ มู ล ค่ า การเสนอขายโทเคน
สิ ริฮบั A ไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี
ดิจิทลั สิ ริฮบั B ไม่เกินร้อยละ 8.0 ต่อปี
(2) ส่ วนแบ่ ง รำยได้ จำกกำรจำหน่ ำ ยทรั พ ย์ สิ น (2) ส่ วนแบ่ ง รำยได้ จำกกำรจำหน่ ำ ยทรั พย์ สิน
โครงกำร โดยจะได้รั บ รายได้ส่ ว นสุ ด ท้า ย
โครงกำรโดยจะได้รั บ รายได้ส่ ว นสุ ด ท้า ย
จานวนสู งสุ ดไม่เกิน 1,600,000,000 บาทแรก
เฉพาะส่ วนที่เกิน 1,600,000,000 บาทเป็ นต้น
ก่อนผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
ไป
(3) มี สิท ธิ ใ นการลงมติ อ นุ มัติให้ มีการจาหน่ าย (3) ไม่ มี สิ ทธิ ในการลงมติ อ นุ มั ติ ใ ห้ มี การ
ทรัพย์สินโครงการหากรายได้ส่วนสุ ดท้ายที่
จาหน่ ายทรัพย์สินโครงการหากรายได้ส่วน
ได้รั บ จากการจ าหน่ า ยทรั พ ย์สิ น โครงการ
สุ ด ท้า ยที่ ไ ด้รั บ จากการจ าหน่ า ยทรั พ ย์สิ น
ต่ากว่า 1,600,000,000 บาท
โครงการต่ากว่า 1,600,000,000 บาท
อัตราส่ วนแบ่งรายได้จะคานวณจากส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั แต่ละกลุ่มจะได้รับ
เกณฑ์ ในกำร
คำนวณอัตรำส่ วน ในแต่ละปี ซึ่ งจัดสรรจากกระแสรายรั บ สุ ทธิ ตามสั ญญา RSTA ในอัตราส่ วนระหว่างโทเคนดิ จิ ทัล
สิ ริฮบั A ต่อโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B เท่ากับร้อยละ 52.94 : 47.06 ของกระแสรายรับสุ ทธิ ตามสัญญา RSTA
แบ่ งรำยได้ ต่อ
เทียบกับมูลค่าการลงทุนตามราคาเสนอขายที่ 10 บาทต่อหนึ่งโทเคน
มูลค่ำกำรเสนอ
ขำยโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ อัตราส่ วนแบ่งรายได้ที่คานวณได้ มิ ใช่ เป็ นการรับประกันส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสแก่ผูถ้ ือ
สิริฮับ (“อัตรำส่ วน โทเคนดิ จิทลั และเป็ นอัตราส่ วนก่อนหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย ซึ่ งในกรณี ที่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เป็ น
แบ่ งรำยได้”)
บุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้
เงื่อนไขกำรเสนอ
ขำย

พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ซ) เงินส่ วนแบ่งของกาไร หรื อผลประโยชน์อื่นใดใน
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 2

เงื่อนไขกำรจ่ ำย
ส่ วนแบ่ งรำยได้
รำยไตรมำส
ตำมปี ปฏิทนิ

รำคำที่เสนอขำย
มูลค่ำกำรจองซื้อ
ขั้นต่ำต่อครั้ง
สกุลเงินที่ใช้ ได้
นักลงทุนที่จะ
สำมำรถลงทุนได้

กำรจัดสรร

ระยะเวลำในกำร
เสนอขำย

ลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือ หรื อครอบครองโทเคนดิจิทลั โปรดพิจารณารายละเอียดเรื่ องภาษีอากร
เพิ่มเติมในข้อ 1.16.3
เนื่องจากรอบไตรมาสที่ใช้ในการคานวณส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจะเป็ นรอบไตรมาสตามปี ปฏิทิน
คือ 1) รอบมกราคมถึงมีนาคม 2) รอบเมษายนถึงมิถุนายน 3) รอบกรกฎาคมถึงกันยายน และ 4) รอบ
ตุลาคมถึงธันวาคม ของทุกปี ในกรณี ที่รอบการจ่ายส่ วนแบ่งรายได้สาหรับรอบแรก และรอบสุ ดท้าย
ก่อนครบกาหนดอายุโครงการน้อยกว่า 3 เดือน ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะจัดสรรส่ วนแบ่งรายไตรมาสใน
รอบการจ่ายดังกล่าว และดาเนินการดังนี้
(1) รอบกำรจ่ ำยส่ วนแบ่ งรำยได้ รำยไตรมำสรอบแรก
ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสรอบแรกที่ เกิ ดขึ้นจะถู กสะสมและจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ื อโทเคนดิ จิ ทัล
ที่ยงั คงถือโทเคนดิจิทลั อยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันสุ ดท้ายของไตรมาสถัดไป
(2) รอบกำรจ่ ำยส่ วนแบ่ งรำยได้ รำยไตรมำสรอบสุ ดท้ ำยก่อนครบกำหนดอำยุโครงกำร
ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสรอบสุ ดท้ายก่อนครบกาหนดอายุโครงการที่เกิดขึ้นจะนาไปรวมกับส่วนแบ่ง
รายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการและจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่ยงั คงถือโทเคนดิจิทลั อยู่
ณ เวลา 23.59 น. ของวันที่ครบกาหนดอายุโครงการ
10 บาทต่อหนึ่งโทเคน
10 บาท
สกุลเงินบาท
ผูล้ งทุนทุกประเภทสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ผูล้ งทุนรายย่อยที่มิใช่ นิติบุคคลร่ วมลงทุน กิจการเงินร่ วมทุน
ผูล้ งทุนสถาบัน และผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ สามารถลงทุนได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท
โปรดพิ จ ารณาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ หลัก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ นัก ลงทุ น ที่ จ ะสามารถลงทุ น ได้
ในส่วนที่ 5 ข้อ 5.2.2.
จัด สรรโทเคนดิ จิ ทัล แต่ ล ะกลุ่ ม ให้ แ ก่ ผู ้ล งทุ น ตามล าดับ การช าระเงิ น ของผูล้ งทุ น แต่ ล ะราย โดย
ผู ้ล งทุ น ที่ ช าระเงิ น ก่ อ นจะได้รั บ จัด สรรก่ อ น (First come first served) และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่วนั ที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. ทั้งนี้ รายละเอียด
ให้เป็ นไปตามข้อมูลในส่วนที่ 5 ข้อ 5.2.1.
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1.3.

กำรจัดสรรผลตอบแทน

แผนภำพ 1.3.-1 แผนภำพกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรโทเคนดิจิทัลเพื่อกำรลงทุนสิริฮบั ตลอดอำยุโครงกำร
กำรระดมทุน
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั

เอสพีวี 77 (ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั )
วัถตุประสงค์ในการระดมทุน

1)_ลงทุนเพือ่ ให้ได้ซ่ึงทรัพย์สิน
โครงการโดยการลงทุนใน
สัญญา RSTA ที่อา้ งอิงกระแส
รายรับจากกลุ่มอาคารสานักงาน
สิริ แคมปัส และลงทุนในหุ้น
ของสิริพฒั น์ โฟร์

2)_จ่ายชาระค่าใช้จ่ายในการ
ออกและเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั และเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนและค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานของ
กลุ่มบริ ษทั

ผลตอบแทนแก่ ผ้ถู ือโทเคนดิจิทัล
(1) ส่ วนแบ่ งรำยได้ รำยไตรมำส

(2) ส่ วนแบ่ งรำยได้จำกกำรจำหน่ ำยทรัพย์สินโครงกำร

กระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA

รายได้ส่วนสุดท้าย

จ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสแก่ผถู ้ ือ
โทเคนดิจิทลั ตามอัตราส่วนที่กาหนด

จ่ายรายได้ส่วนสุดท้าย
ตามจานวนที่กาหนด

ได้รับส่วนแบ่งรายได้
ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 4.5* ต่อปี

ได้รับส่วนแบ่งรายได้
ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 8.0* ต่อปี

รายได้ส่วนสุดท้ายไม่เกิน
1,600 ล้านบาทแรก

รายได้ส่วนสุดท้ายเฉพาะ
ส่วนที่เกิน 1,600 ล้านบาท

ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
สิริฮบั A
สิริฮบั B
สิริฮบั A
สิริฮบั B
* อัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ดังกล่าวมิใช่เป็ นการรับประกันส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสแก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยคานวณจากส่วนแบ่งกระแสรายรับที่จดั สรรให้แก่
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A เท่ากับร้อยละ 52.94 และผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B เท่ากับร้อยละ 47.06 ของกระแสรายรับสุ ทธิ ตามสัญญา RSTA เทียบกับมูลค่าการลงทุนตามราคาเสนอขายที่
10 บาทต่อหนึ่งโทเคน และอัตราส่วนแบ่งรายได้ที่คานวณได้ มิใช่เป็ นการรับประกันส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสแก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั และเป็ นอัตราส่วนก่อนหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งใน
กรณีที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 จากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ซ) เงินส่วน
แบ่งของกาไร หรื อผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือ หรื อครอบครองโทเคนดิจิทลั โปรดพิจารณารายละเอียดเรื่ องภาษีอากรเพิ่มเติมในข้อ 1.16.3

1.3.1.

ส่ วนแบ่ งรำยได้ รำยไตรมำส
1.3.1.1. นโยบำยกำรจัดสรรส่ วนแบ่ งรำยได้ รำยไตรมำส

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ตามแต่ละกลุ่มของโทเคนดิจิทลั
โดยจะจัดสรรจากกระแสรายรับสุ ทธิ ตามสัญญา RSTA ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน ภาษี หรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของทางราชการหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะหักออกจากส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่จะจัดสรร
ให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยหากเป็ นบัญชีของผูล้ งทุนที่เปิ ดในต่างประเทศ สถาบันการเงินอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมการ
แลกเปลี่ยนสกุลเงินในการโอนเงินออกนอกประเทศหรื อค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้
1.3.1.2. กำรจัดสรรส่ วนแบ่ งรำยได้ รำยไตรมำส
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั จะได้รับส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในอัตราส่ วนที่กาหนด ซึ่ งจะจัดสรรเป็ นรายไตรมาสตลอดอายุ
ของโครงการ โดยผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มีสิทธิได้รับส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ต้องเป็ นผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่ยงั คงถือโทเคนดิจิทลั
อยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันสุ ดท้ายของแต่ละไตรมาสนั้น (“วันกาหนดสิ ทธิ”) ทั้งนี้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะดาเนินการจ่ายส่ วนแบ่ง
รายได้รายไตรมาสตามช่องทางการรับผลตอบแทน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารหรื อบัญชี Cash Balance ของผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั ตามที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั เคยแจ้งความประสงค์ไว้กบั ศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ซึ่งผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ต้องแจ้งความ
ประสงค์ช่องทางการรับผลตอบแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 1 วันทาการนับแต่วนั กาหนดสิ ทธิ หากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
มิได้เคยแจ้งความประสงค์ขา้ งต้น ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะดาเนิ นการชาระผลตอบแทนผ่านทางบัญชี เงินฝากธนาคารของผูถ้ ื อ
โทเคนดิจิทลั รายนั้น โดยหากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั รายใดไม่เคยให้ขอ้ มูลบัญชี เงินฝากธนาคารไว้กบั ศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัลจะชาระผลตอบแทนผ่านทางบัญชี Cash Balance ของผูถ้ ื อโทเคนดิ จิทัลรายนั้นที่ เปิ ดไว้กับศูนย์ซ้ื อขาย
สิ นทรั พย์ดิ จิ ทัลแทน โดยหากผูถ้ ื อโทเคนดิ จิ ทัลประสงค์จะถอนเงิ นออกจากบัญชี Cash Balance ที่ เปิ ดไว้กับศู นย์ซ้ื อขาย
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4

สิ นทรัพย์ดิจิทลั จะมีค่าธรรมเนียมการถอนเงินตามที่ศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั กาหนดซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต1
โปรดพิจารณาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการจัดสรรส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในส่ วนที่ 4 ข้อ 4.2.3.
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะเริ่ มคานวณส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสนับตั้งแต่วนั ที่กองทรัสต์ถูกก่อตั้งขึ้น ในกรณี ที่รอบการ
จ่ายส่วนแบ่งรายได้รอบแรกน้อยกว่า 3 เดือน ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะงดการจัดสรรส่ วนแบ่งรายไตรมาสในรอบการจ่ายนั้น โดย
ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่เกิดขึ้นจะถูกสะสมและจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มีสิทธิ ได้รับในไตรมาสถัดไป เช่น ใน
กรณี ที่กองทรัสต์ถูกก่อตั้งขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะคานวณส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสรอบแรกตั้งแต่
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 (วันเริ่ มโครงการ) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เนื่ องจากรอบวันที่ 11 ตุลาคม 2564 (วันเริ่ มโครงการ) ถึง
31 ธันวาคม 2564 น้อยกว่า 3 เดือน และจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่ยงั คงถือโทเคนดิจิทลั อยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันที่
31 มีนาคม 2565 (“วันกาหนดสิ ทธิ”) โดยจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มีสิทธิ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั กาหนดสิ ทธิ
ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่จะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มีสิทธิ ได้รับทั้ง 2 กลุ่มนั้น จะมาจากกระแสรายรับ
สุ ทธิ ตามสัญญา RSTA มูลค่าไม่เกิน 136,000,000 บาทต่อปี โดยจะจัดสรรส่ วนแบ่งกระแสรายรับให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริ
ฮับ A เท่ากับร้อยละ 52.94 และผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B เท่ากับร้อยละ 47.06 ของกระแสรายรับสุ ทธิ ตามสัญญา RSTA ซึ่ งมี
ตัวอย่างวิธีการคานวณการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสตามอัตราส่ วนสาหรับโทเคนดิจิทลั แต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
โทเคนดิจิทัลสิริฮับ A
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
2
2
2
ส่วนแบ่งกระแสรายรับสุ ทธิรายปี ตามสัญญา RSTA ที่จดั สรรตาม
72.0
72.0
72.0
72.02
อัตราส่วนแก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั สิริฮบั A
มูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A
1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0
อัตรำส่ วนส่ วนแบ่ งกระแสรำยรับสุ ทธิรำยปี ตำมสัญญำ RSTA ต่ อมูลค่ำ
4.53
4.53
4.53
4.53
กำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A (ร้ อยละ)
หน่วย : ล้านบาท
โทเคนดิจิทัลสิริฮับ B
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
2
2
2
ส่วนแบ่งกระแสรายรับสุ ทธิรายปี ตามสัญญา RSTA ที่จดั สรรตาม
64.0
64.0
64.0
64.02
อัตราส่วนแก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั สิริฮบั B
มูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
800.0
800.0
800.0
800.0
3
3
3
อัตรำส่ วนส่ วนแบ่ งกระแสรำยรับสุ ทธิรำยปี ตำมสัญญำ RSTA ต่ อมูลค่ำ
8.0
8.0
8.0
8.03
กำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B (ร้ อยละ)

โปรดพิจารณารายละเอียดค่าธรรมเนียมการถอนเงินของบริ ษทั อีอาร์เอ็กซ์ จากัด https://happy.erx.io/en/articles/3640525-fees
ส่ วนแบ่งกระแสรายรับสุ ทธิ รายปี ตามสัญญา RSTA ที่ระบุน้ ี มิใช่เป็ นการรับประกันส่ วนแบ่งรายได้แก่ผูถ้ ือโทเคนดิ จิทลั ทั้งนี้ ในกรณี ที่ส่วนแบ่งกระแส
รายรับสุ ทธิ รายปี ตามสัญญา RSTA ที่ได้รับน้อยกว่าที่ระบุไว้ ผูถ้ ือโทเคนดิ จิทัลจะยังได้รับส่ วนแบ่งกระแสรายรับสุ ทธิ ตามอั ตราส่ วนเดิม คือ ส่ วนแบ่งกระแสรายรั บที่
จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A เท่ากับร้อยละ 52.94 และผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B เท่ากับร้อยละ 47.06 ของกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA
3
อัตราส่ วนแบ่งรายได้ต่อเงิ นลงทุนในโทเคนดิ จิทลั สิ ริฮับ จะคานวณจากส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่ผูถ้ ือโทเคนดิ จิทลั แต่ละกลุ่มจะได้รับในแต่ละปี ซึ่ ง
จัดสรรจากกระแสรายรับสุ ทธิ ตามสัญญา RSTA ในอัตราส่ วนระหว่างโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ต่อโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B เท่ากับร้อยละ 52.94 : 47.06 ของกระแสรายรับสุ ทธิ
ตามสัญญา RSTA เทียบกับมูลค่าการลงทุนตามราคาเสนอขายที่ 10 บาทต่อหนึ่ งโทเคน ทั้งนี้ อัตราส่ วนแบ่งรายได้ที่คานวณได้ มิใช่เป็ นการรับประกันส่วนแบ่งรายได้ราย
ไตรมาสแก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั และเป็ นอัตราส่ วนก่อนหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งในกรณี ที่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ซ) เงินส่วนแบ่งของกาไร หรื อผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้
จากการถือ หรื อครอบครองโทเคนดิจิทลั โปรดพิจารณารายละเอียดเรื่ องภาษีอากรเพิ่มเติมในข้อ 1.16.3
1
2
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ทั้งนี้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะจัดสรรส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในรอบสุ ดท้ายก่อนครบกาหนดอายุโครงการที่
ระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน (“ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสค้างจ่าย”) โดยนาไปรวมกับส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ าย
ทรัพย์สินโครงการเพื่อจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่ยงั คงถือโทเคนดิจิทลั อยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันครบกาหนดอายุ
โครงการทุกรายตามขั้นตอนการจ่ายส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการและปิ ดโครงการที่กาหนดไว้ใน
ส่ วนที่ 4 ข้อ 4.2.4. และจานวนเงินที่เหลือจากการปั ดเศษจากการจ่ายส่ วนแบ่งรายไตรมาสจะถูกสะสมและนาไปคานวณ
รวมเป็ นส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในรอบสุ ดท้ายก่อนครบกาหนดอายุโครงการ เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มี
สิ ทธิได้รับทุกราย
1.3.2.

ส่ วนแบ่ งรำยได้ จำกกำรจำหน่ ำยทรัพย์สินโครงกำร

ภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนสิ้ นสุ ดการครบกาหนดอายุโครงการ เว้นแต่ในกรณี ที่เกิดความเสี ยหายโดยสิ้นเชิง
หรื อในกรณี ที่มีการต่ออายุโครงการ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะจัดให้มีกระบวนการในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ซึ่ งผ่าน
การตรวจสอบโดยทรัสตี และจะจัดสรรส่วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มีสิทธิ
ทุกราย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
โทเคนดิจิทัล
โทเคนดิจิทลั
สิ ริฮบั A

ส่ วนแบ่ งรำยได้ จำกกำรจำหน่ ำยทรัพย์สินโครงกำร
ผู ้ถื อ โทเคนดิ จิ ทัล สิ ริ ฮับ A มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ส่ ว นแบ่ ง รายได้ส่ ว นสุ ด ท้า ยในมู ล ค่ า ไม่ เ กิ น จ านวน
1,600,000,000 บาทแรก

โทเคนดิจิทลั
สิ ริฮบั B

ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B มีสิทธิ ได้รับส่ วนแบ่งรายได้ส่วนสุ ดท้ายเฉพาะส่ วนที่เกิน 1,600,000,000
บาทเป็ นต้นไป

รายได้ส่วนสุ ดท้าย คือ เงิ นที่ ได้รับจากการจาหน่ ายทรั พย์สินโครงการ หรื อเงิ นประกันภัยสาหรั บกรณี ความ
เสี ยหายโดยสิ้ นเชิง หักภาระผูกพันจากเงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสนสิ ริ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ าย เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนี ยมธนาคารในการเปิ ดบัญชี เพื่อรับชาระเงิน ค่าธรรมเนี ยมทรัสตี
ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
1.3.2.1. ขั้นตอนกำรจ่ ำยส่ วนแบ่ งรำยได้ จำกกำรจำหน่ ำยทรัพย์สินโครงกำร และปิ ดโครงกำร
ในกรณี ที่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 3.7. โทเคนดิจิทลั เพือ่
การลงทุนสิ ริฮบั จะถูกเพิกถอนออกจากศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ณ วันที่ครบกาหนดอายุโครงการ โดยผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
จะสามารถซื้ อขายโทเคนดิจิทลั ได้ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่จะถูกเพิกถอนจากศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ทั้งนี้ ภายหลัง
จากการเพิกถอนออกจากศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะปิ ดสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั และ
ดาเนินการจ่ายส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะไม่อนุญาตให้มีการโอนหรื อ
เปลี่ยนแปลงผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ไม่ว่ากรณี ใด ๆ
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ เช่น
รายชื่อผูม้ ีสิทธิ จานวนส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการที่จะได้รับ เป็ นต้น ให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ทุกราย
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ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ครบกาหนดอายุโครงการ และร่ วมกันกับผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ในการจ่าย
ส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือโทเคน
ดิจิทลั ที่มีสิทธิ ได้รับส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการตามข้อมูลที่จดั เตรี ยมโดยผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั หรื อวิธีการอื่นใดที่กาหนดเพิ่มเติมโดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั (ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั แต่ละ
ราย) ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ครบกาหนดอายุโครงการ กรณี ที่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถจ่ายส่ วนแบ่งรายได้
จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ทนั ตามที่กาหนด จะมีการแจ้งให้ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการ
จาหน่ายทรัพย์สินโครงการทราบล่วงหน้า โดยส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการจะจ่ายในสกุลเงินบาท ตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั กาหนด ทั้งนี้ จะมีการหักภาษีอากร ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่าย
ส่วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ภายหลังการจ่ายคืนส่วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ขา้ งต้น
โทเคนดิจิทลั ทั้งหมดจะหมดอายุโดยอัตโนมัติและจะถูกโอนจากกระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ไปยังกระเป๋ า
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อทาลาย (Burn Wallet) และดาเนินการทาลายตามกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ และถือเป็ นการสิ้นสุ ด
โครงการ
1.3.2.2. กำรวิเครำะห์ ควำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของอัตรำผลตอบแทนทั้งโครงกำรเฉลี่ยต่ อปี (IRR)
ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล
อัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ขึ้นอยู่กบั ส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่
ได้รั บ ทั้ง หมด และรายได้ส่วนสุ ด ท้า ย โดยตัว อย่า งการค านวณนั้น จะค านวณโดยใช้ส มมุ ติ ฐ านว่ า ส่ วนแบ่ ง รายได้
รายไตรมาสที่ได้รับระหว่างโครงการมีอตั ราส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสสาหรับผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ในอัตราร้อยละ
4.5 ต่อปี และสาหรับผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B ในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี และรายได้ส่วนสุ ดท้ายเท่ากับมูลค่าสุ ทธิ หลังหัก
ภาระผูกพันจากเงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่ าระยะยาวกับแสนสิ ริจานวน 149.4 ล้านบาท และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ ายทรั พย์สินโครงการ เช่ น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนี ยมธนาคารในการเปิ ดบัญชี เพื่อรั บ ชาระเงิ น
ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ซึ่ ง
เท่ากับร้อยละ 3 ของเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการโดยอ้างอิงตามสมมุติฐานของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน
อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการที่เกิดขึ้นจริ ง ณ วันที่มีการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ จะขึ้นอยูก่ บั
ข้อตกลงในการจาหน่ายว่าให้เป็ นความรับผิดชอบของผูซ้ ้ื อ และ/หรื อ ผูข้ ายทรัพย์สินโครงการ รวมถึงวิธีการจาหน่ายหุ้น
ในสิ ริพฒั น์ โฟร์ หรื อกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ที่มีค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินที่แตกต่างกัน รายละเอียด
ตัวอย่างการคานวณอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ในแต่ละวิธีแสดงดังต่อไปนี้
ตัวอย่ ำงที่ 1 มูลค่ ำตลำดทรัพย์ สินเฉลี่ย ณ สิ้นปี ที่ 4: เป็ นกรณี ที่มีการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการในมูลค่าตลาด
ทรั พย์สินเฉลี่ ย ณ สิ้ นสุ ดปี ที่ 4 มูลค่าเท่ากับ 2,673.6 ล้านบาท จากผูป้ ระเมิ นราคาทั้ง 2 ราย คือ บริ ษทั ไพร์ มแอสเซท
แอพไพรซัล จากัด และบริ ษทั พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จากัด ซึ่ งประเมิ นไว้ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 และ
1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามลาดับ โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ได้ ปรับปรุ งบวกกลับ
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ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินในปี ที่คานวณ Terminal Value เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินแต่ละปี ได้ถูก
คานวณหักไว้เป็ นรายการแยกต่างหากในการคานวณ IRR แล้ว
ตั ว อย่ ำ งที่ 2 มู ล ค่ ำ ตลำดทรั พ ย์ สิ น ที่ ค ำนวณมู ล ค่ ำ เมื่ อ มี ก ำรต่ อ สั ญ ญำเช่ ำแบบมี ผู้ เ ช่ ำรำยเดี ย วในลั ก ษณะ
Bare shell: เป็ นกรณี ที่มีการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการในมูลค่าตลาดทรัพย์สิน ณ สิ้นปี ที่ 4 มูลค่าเท่ากับ 2,612.9 ล้านบาท
ซึ่งคานวณโดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach) แบบคิดลดกระแสเงินสดสุ ทธิ (Discounted Cash Flow) ในระยะเวลา 11 ปี
อิงระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาเช่าแสนสิ ริ รวมกับมูลค่าตลาดปั จจุบนั ของทรัพย์สินเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่าแสนสิ ริ โดยยึด
สมมุติฐานที่ว่าจะมีการเช่าทรัพย์สินต่อ ภายใต้รูปแบบการเช่าแบบมีผูเ้ ช่า รายเดียวคล้ายคลึงกับสัญญาเช่าแสนสิ ริไปอีก
12 ปี แล้วคานวณหามูลค่าปัจจุบนั สุ ดท้าย (Terminal Value)
ตัวอย่ ำงที่ 3 รำคำคืนทุนของผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิ ริฮับ A: เป็ นกรณี ที่มีจาหน่ายทรัพย์สินโครงการในราคาที่ทาให้
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ได้รับเงินต้นคืนทั้งจานวน โดยเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่าย และหักภาระผูกพันจากเงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสนสิ ริ คงเหลือเป็ น
รายได้ส่วนสุ ดท้าย ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1,600 ล้านบาท
จากตัวอย่างข้างต้นจะคานวณอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ได้ตามตาราง ดังนี้
หน่ วย : ล้ำนบำท
ตัวอย่ำงที่ 14

กำรจำหน่ ำยทรัพย์สินโครงกำร

2,443.9

รำยได้ส่วนสุ ดท้ำย
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B

ตัวอย่ำงที่ 23
ตัวอย่ำงที่ 3
รำคำทรัพย์สินที่
มูลค่ำตลำด
คำนวณมูลค่ำเมื่อมีกำร รำคำคืนทุนของ
ทรัพย์สินเฉลี่ย ณ สิ้น ต่ อสัญญำเช่ ำแบบมี ผู้ถือโทเคนดิจิทัล
ปี ที่ 4
ผู้เช่ ำรำยเดียวใน
สิริฮับ A
ลักษณะ Bare shell

อัตรำส่ วนแบ่ งรำยได้รำยไตรมำส
ร้อยละ 4.5 ต่อปี
ร้อยละ 8.0 ต่อปี

2,385.1

1,600.0
5

อัตรำผลตอบแทนทั้งโครงกำรเฉลี่ยต่ อปี (IRR)
4.50%
4.50%
4.50%
9.20%
7.58%
-33.90%

4

รายได้ส่วนสุดท้ายตามตัวอย่างที่ 1 อ้างอิงการคานวณจากมูลค่าตลาดทรัพย์สินโครงการตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และรายได้ส่วนสุ ดท้ายตาม
ตัวอย่างที่ 2 อ้างอิงการคานวณจากมูลค่าตลาดทรัพย์สินโครงการโดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายซึ่งใช้สมมุติฐานบางส่วนจากรายงานการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม วันสิ้นรอบแต่ละปี ของโครงการจะนับจากวันเริ่ มโครงการ โดยหากพิจารณาตามตัวอย่างซึ่งเริ่ มโครงการวันที่ 11 ตุลาคม 2564 วันสิ้นรอบปี จะ
ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่ งแตกต่างจากวันสิ้ นรอบแต่ละปี ของรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่ งตรงกับวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ตามรายงานการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินของบริ ษทั ไพร์ ม แอสเซท แอพไพรซัล จากัด และ วันที่ 31 มกราคมของทุกปี ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริ ษทั พาวเวอร์ แลนด์ พลัส
แอพไพรซัล จากัด โดยข้อมูลข้างต้นนั้นถูกจัดทาขึ้นโดยใช้วิธีประมาณการช่วงเวลาของการเริ่ มโครงการเพื่อเป็ นตัวอย่างในการพิจารณาเท่านั้น
5
อัตราดังกล่าว เป็ นการคานวณอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ตามข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งเป็ นอัตราก่อนหักภาษีที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผถู ้ ือโทเคนดิ จิทลั
เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ซ) เงินส่วนแบ่งของ
กาไร หรื อผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือ หรื อครอบครองโทเคนดิจิทลั และมาตรา 40 (4)(ฌ) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริ ปโทเคอร์ เรนซี หรื อ
โทเคนดิจิทลั ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเรื่ องภาษีอากรเพิ่มเติมในข้อ 1.16.3.

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8

การคานวณข้างต้น เป็ นเพียงตัวอย่างการคานวณอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ ยต่อปี (IRR) ซึ่ งส่ วนแบ่ง
รายได้รายไตรมาสตลอดทั้งโครงการและรายได้ส่วนสุ ดท้ายที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากที่ยกตัวอย่างไว้
ส่ งผลให้ อัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ ยต่อปี (IRR) ที่ เกิ ดขึ้นจริ งเปลี่ ยนแปลงไป ทั้งนี้ ข้อมูลในส่ วนนี้ ไม่ควรถูก
พิ จ ารณาว่ าเป็ นค ารั บ รอง ค ารั บ ประกัน หรื อ การคาดการณ์ ภายใต้ สมมุ ติ ฐ านที่ ถู กต้อ งของผูอ้ อกโทเคนดิ จิ ทัล หรื อ
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และไม่ควรถูกพิจารณาว่าตัวอย่างข้างต้นจะบรรลุผลหรื อน่าจะบรรลุผล เนื่องจาก
ข้อมูลดังกล่าวจัดทาบนสมมุติฐานในช่วงเวลาที่จดั ทาหนังสื อชี้ ชวนตามสถานการณ์สมมุติเท่านั้น ทั้งนี้ รายละเอียดการ
คานวณข้างต้น ปรากฎในส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.4.2.
อย่างไรก็ดี เนื่องจากความไม่ชดั เจนเกี่ยวกับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั ว่าจะอยูใ่ น
บังคับต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อไม่ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จึงมีความประสงค์ที่จะรับผิดชอบภาระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการออก
และเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนเฉพาะส่ วนที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรกไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อผลตอบแทนแก่ผูล้ งทุน และผูอ้ อกโทเคนจะดาเนิ นการเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่มต่อ ไป
ดังนั้น ตัวอย่างการคานวณข้างต้น จึงไม่ได้รับผลกระทบจากภาษีมูลค่าเพิม่ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั เพื่อการลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก
1.3.2.3. สิ ท ธิ ใ นกำรลงมติของผู้ ถือโทเคนดิจิ ทั ลสิ ริ ฮับ A เพื่ อ จำหน่ ำ ยทรั พ ย์ สิ นโครงกำร ในกรณีที่ รำยได้
ส่ วนสุ ดท้ ำยน้ อยกว่ำ 1,600 ล้ำนบำท
ในกรณี มีผเู ้ สนอซื้ อกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ผ่านการประกวดราคาตามขั้นตอนการจาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการที่กาหนดในส่ วนที่ 4 ข้อ 4.2.4.1 โดยที่รายได้ส่วนสุ ดท้ายต่ ากว่ามูลค่า 1,600 ล้านบาท การจาหน่ ายทรั พย์สิน
โครงการจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับมติจากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขององค์ประกอบที่จาเป็ น
ตามรายละเอียดในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 6
1.4.

กรณีเหตุผิดนัด

กรณี ที่เกิดเหตุผิดนัดโดย (1) ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และ/หรื อสิ ริพฒั น์ โฟร์ ไม่สามารถดาเนินการจัดสรรรายได้หรื อ
จ่ายค่าตอบแทนตามที่กาหนดไว้ติดต่อกันเกินกว่า 2 ไตรมาส หรื อ (2) สัญญาเช่าระยะยาวระหว่างแสนสิ ริและสิ ริพฒั น์ โฟร์
มีเหตุให้ยกเลิกก่อนครบกาหนดอายุสัญญา หรื อ (3) กรณี ที่ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่สามารถปฏิบตั ิ ตามเงื่อนไขและวิธีการ
เกี่ยวกับการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการเมื่อครบกาหนดอายุโครงการ ทรัสตีอาจจาหน่ายกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส
ที่ มีข้อผูกพันภายใต้ภาระและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่ า หรื อในฐานะผูถ้ ื อหุ้นในสิ ริพฒ
ั น์ โฟร์ มี มติ ให้ขายหุ้น
ทั้งหมดในสิ ริพฒั น์ โฟร์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดในส่วนที่ 6 และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกรณี เหตุผิดนัดตามที่ระบุในส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.6.
1.5.

กำรขยำยระยะเวลำโครงกำรโทเคนดิจิทัลเพื่อกำรลงทุนสิริฮับ

ในกรณี ที่ไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินโครงการภายในกาหนดอายุโครงการ อันเนื่องมาจาก (1) ไม่มีผเู ้ สนอซื้ อ
ทรัพย์สินโครงการ หรื อ (2) มีผเู ้ สนอซื้ อทรัพย์สินโครงการ แต่ผซู ้ ้ื อผิดเงื่อนไขอันเป็ นเหตุแห่ งการเลิกสัญญาซื้ อขาย และ
ผู ้อ อกโทเคนดิ จิ ทัล ไม่ ส ามารถหาผู ้ซ้ื อ ล าดับ ถัด ไปมาทดแทนได้ หรื อ (3) มี ผู ้เ สนอซื้ อ ทรั พ ย์สิ น โครงการในราคา
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 9

ที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขและผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ลงมติไม่อนุมตั ิให้มีการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ อันเป็ นเหตุให้มี
การขยายระยะเวลาโครงการตามรายละเอี ยดในส่ วนที่ 4 ข้อ 4.2.5. ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัล จะยัง คงจ่ายส่ วนแบ่ง รายได้
รายไตรมาสจากกระแสรายรับสุ ทธิตามสัญญา RSTA ณ เวลานั้นให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ในอัตราส่วนระหว่างโทเคนดิจิทลั
สิ ริ ฮับ A ต่ อ โทเคนดิ จิ ทัล สิ ริ ฮับ B เท่ า กับ ร้ อ ยละ 52.94 : 47.06 ของกระแสรายรั บ สุ ท ธิ ต ามสั ญ ญา RSTA ที่ ไ ด้รั บ
ณ ขณะนั้น ต่อไปจนกว่าจะจาหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ โดยจะดาเนิ นการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการทุกปี จนกว่าจะ
สาเร็ จ ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ในกรณี ที่ระบุไว้ข้างต้น จะขยายออกไปได้
ไม่ เ กิ น กว่ าอายุสัญ ญาเช่ าแสนสิ ริ คื อ วัน ที่ 15 ธัน วาคม 2574 ซึ่ ง ถื อ เป็ นวัน สิ้ น สุ ด การขยายระยะเวลาโครงการและ
วันเพิกถอนโทเคนดิจิทลั ออกจากศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ทั้งนี้ การจาหน่ายทรัพย์สินโครงการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเช่นเดียวกับการจาหน่ าย
ทรัพย์สินโครงการครั้งแรก ซึ่ งหากไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินโครงการได้จนถึงวันสิ้ นสุ ดการขยายระยะเวลาโครงการ
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการให้กบั ผูท้ ี่เสนอราคาสู งที่สุด โดยไม่มีการขอมติจากผูถ้ ือโทเคน
ดิ จิทัลสิ ริฮับ A และไม่มีการขยายระยะเวลาของโครงการอี ก และหากการจาหน่ ายทรั พย์สินโครงการแล้วเสร็ จ ก่ อ น
วันสิ้ นสุ ดการขยายระยะเวลาโครงการ ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัล จะทาการแจ้งไปยังศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรั พย์ดิจิทัลเพื่อทาการ
เพิกถอนโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ออกจากศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั โดยระยะเวลาในการดาเนินการขึ้นอยู่กบั
ระยะเวลาที่ศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั กาหนด
แผนภำพ 1.5.-1 สรุปขั้นตอนกำรดำเนินงำนในกรณีที่มกี ำรขยำยระยะเวลำโครงกำร
ในระหว่ำงปี ที่ 4

ปี ที่ 5 เป็ นต้ นไป

<อยู่ภำยใต้ควำมดูแลของทรัสตีตลอดโครงกำร>

1

3.1

ประเมินราคา
ทรัพย์สิน

กรณีรายได้ส่วนสุดท้าย
≥ 1,600 ล้านบาท
มี

2

ประมูลขาย
ทรัพย์สิน

ใช่

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สิน
โครงการ จ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการจาหน่าย
ทรัพยสินโครงการและปิ ดโครงการ

ไม่ใช่
3.2.1
3

3.2

ผูเ้ สนอ
ราคาซื้อ

4

กรณีรายได้ส่วนสุดท้าย
< 1,600 ล้านบาท ตาม
รายละเอียดในส่วนที่ 4 ข้อ
4.2.5.

ใช่

5

อนุมตั ิดว้ ยคะแนน
เสียง 3 ใน 4

ขอมติผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั
สิริฮบั A เพื่อจาหน่าย
ทรัพย์สินโครงการ

ไม่อนุมตั ิ

ขยายระยะเวลาโครงการ ได้ไม่เกินวันที่
15 ธันวาคม 2574 (หมดสัญญาเช่ากับแสนสิริ)
 โทเคนดิจิทลั สิริฮบั A และ B ยังคงอยู่ โดย
มีสิทธิและได้รับส่วนแบ่งรายได้ใน
สัดส่วนเดิม
 ดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
อย่างต่อเนื่องทุกปี

ไม่มี
3.3

กรณีไม่มีผเู ้ สนอราคาซื้อ
ตามรายละเอียดในส่วนที่ 4
ข้อ 4.2.5.

ใช่

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีการจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสาหรับการบริ หารจัดการโทเคนดิจิทลั ตลอดระยะเวลา 4 ปี แรก ซึ่ ง
ครอบคลุมถึง ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าบริ หารจัดการโทเคนดิจิทลั ค่าบริ การของศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั และค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ดังนั้น ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั จะได้รับหลังจากระยะเวลา 4 ปี จะลดลง เนื่องจากจะมีการหัก
ค่าใช้จ่ายข้างต้นตามที่เกิดขึ้นจริ งในแต่ละปี ที่มีการขยายระยะเวลาโครงการออกไป
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาดังกล่าวอาจส่ งผลให้อตั ราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) เปลี่ยนแปลงไปตาม
ข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้น เช่น ระยะเวลา ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่ได้รับระหว่างโครงการ และรายได้ส่วนสุ ดท้าย
ภายใต้สมมุติฐานว่าโครงการเริ่ มต้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โดยจะยกตัวอย่างต่อเนื่องจากตัวอย่างในข้อ 1.3.2.2.
หากมีการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการในทุก ๆ ปี ตั้งแต่ปีที่ 5 จนถึงปี ที่ 11 โดยรายได้ส่วนสุ ดท้ายจะเป็ นมูลค่าสุ ทธิ หลังหัก
ภาระผูกพันจากเงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่ าระยะยาวกับแสนสิ ริจานวน 149.4 ล้านบาท และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ซึ่ งเท่ากับร้อยละ 3 ของเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดย
อ้างอิงตามสมมุติฐานของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการที่เกิดขึ้นจริ ง ณ
วันที่มีการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการ จะขึ้นอยู่กบั ข้อตกลงการจาหน่ าย ว่าให้เป็ นความรับผิดชอบของผูซ้ ้ื อ และ/หรื อ
ผูข้ ายทรัพย์สินโครงการ รวมถึงวิธีการจาหน่ายหุ้นในสิ ริพฒั น์ โฟร์ หรื อกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส ที่มีค่าใช้จ่ายใน
การจ าหน่ า ยทรั พ ย์สิ นที่ แ ตกต่า งกัน รายละเอี ยดตัว อย่า งการคานวณอัตราผลตอบแทนทั้ง โครงการเฉลี่ ย ต่อ ปี (IRR)
ในแต่ละวิธีแสดงดังต่อไปนี้
ตัวอย่ ำงที่ 1 มูลค่ ำตลำดทรัพย์ สินเฉลี่ย ณ สิ้นสุ ดปี ที่ 5-11: เป็ นกรณี ที่มีการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการในมูลค่า
ตลาดทรัพย์สินเฉลี่ย ณ สิ้นสุ ดปี ที่ 5 ถึงสิ้นปี ที่ 11 จากผูป้ ระเมินราคาทั้ง 2 ราย คือ บริ ษทั ไพร์ม แอสเซท แอพไพรซัล จากัด
และบริ ษทั พาวเวอร์ แ ลนด์ พลัส แอพไพรซัล จากัด ซึ่ งประเมิ นไว้ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 และ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ตามลาดับ
ตั ว อย่ ำ งที่ 2 มู ล ค่ ำ ตลำดทรั พ ย์ สิ น ที่ ค ำนวณมู ล ค่ ำ เมื่ อ มี ก ำรต่ อ สั ญ ญำเช่ ำแบบมี ผู้ เ ช่ ำรำยเดี ย วในลั ก ษณะ
Bare shell: เป็ นกรณี ที่มีการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการในมูลค่าตลาดทรัพย์สิน ณ สิ้ นปี ที่ 5 ถึงสิ้ นปี ที่ 11 ซึ่ งคานวณโดย
ใช้วิธีรายได้ (Income Approach) แบบคิดลดกระแสเงินสดสุ ทธิ (Discounted Cash Flow) อิงระยะเวลาคงเหลือตามสัญญา
เช่ าแสนสิ ริ รวมกับมูลค่าตลาดปั จจุบันของทรั พย์สินเมื่ อ สิ้ น สุ ด สัญญาเช่ า แสนสิ ริโดยยึด สมมุติ ฐานที่ ว่าจะมี การเช่ า
ทรัพย์สินต่อภายใต้รูปแบบการเช่าแบบมีผเู ้ ช่ารายเดียวคล้ายคลึงกับสัญญาเช่าแสนสิ ริไปอีก 12 ปี แล้วคานวณหามูลค่า
ปัจจุบนั สุ ดท้าย (Terminal Value)
ตัวอย่ ำงที่ 3 รำคำคืนทุนของผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิ ริฮับ A: เป็ นกรณี ที่มีจาหน่ายทรัพย์สินโครงการในราคาที่ทาให้
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ได้รับเงินต้นคืนทั้งจานวน โดยรายได้ส่วนสุ ดท้ายจะเท่ากับ 1,600 ล้านบาท และในปี ที่ 11 ให้
คงเหลือรายได้ส่วนสุ ดท้าย เป็ นจานวนเงิน 1,120 ล้านบาท ซึ่ งเท่ากับร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินต้นของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
สิ ริฮบั A (ร้อยละ 706 ของ 1,600 ล้านบาท)
ตัวอย่ ำงที่ 4 รำคำคุ้มทุนของผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิ ริฮับ A ณ ปี ที่ 11 (IRR ของผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิ ริฮับ A เท่ ำกับ
ศู นย์ ): ราคาคุม้ ทุนของผูถ้ ือ โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ณ ปี ที่ 11 (IRR ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A เท่ากับศูนย์) จะเท่ากับ
1,080.0 ล้านบาท
จากตัวอย่างข้างต้นจะคานวณอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ได้ตามตาราง ดังนี้

6

อ้างอิงจากอัตราที่ผปู ้ ระเมินราคาทรัพย์สินใช้สาหรับคานวณราคาบังคับขาย

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 11

หน่วย : ล้านบาท

รำยได้ ส่วนสุ ดท้ ำย
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B

ขำยสิ นทรัพย์ ณ สิ้นปี ที่ 5
ขำยสิ นทรัพย์ ณ สิ้นปี ที่ 6
ขำยสิ นทรัพย์ ณ สิ้นปี ที่ 7
ขำยสิ นทรัพย์ ณ สิ้นปี ที่ 8
ตัวอย่ำงที่ 17 ตัวอย่ำงที่ 26 ตัวอย่ำงที่ 3 ตัวอย่ำงที่ 16 ตัวอย่ำงที่ 26 ตัวอย่ำงที่ 3 ตัวอย่ำงที่ 16 ตัวอย่ำงที่ 26 ตัวอย่ำงที่ 3 ตัวอย่ำงที่ 16 ตัวอย่ำงที่ 26 ตัวอย่ำงที่ 3
2,506.3
2,442.9
1,600.0
2,574.1
2,505.4
1,600.0
2,647.0
2,572.8
1,600.0
2,725.6
2,645.7
1,600.0
8
อัตรำผลตอบแทนทั้งโครงกำรเฉลี่ยต่ อปี (IRR)
4.45%
4.45%
4.45%
4.42%
4.42%
4.42%
4.40%
4.40%
4.40%
4.38%
4.38%
4.38%
10.10%
8.82%
-24.81%
10.65%
9.60%
-18.21%
10.99%
10.11%
-13.33%
11.22%
10.45%
-9.64%
หมดสัญญำเช่ ำแสนสิริ

รำยได้ ส่วนสุ ดท้ ำย
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B

ขำยสิ นทรัพย์ ณ สิ้นปี ที่ 9
ขำยสิ นทรัพย์ ณ สิ้นปี ที่ 10
ขำยสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 15 ธันวำคม 2574
6
6
6
6
ตัวอย่ำงที่ 1 ตัวอย่ำงที่ 2 ตัวอย่ำงที่ 3 ตัวอย่ำงที่ 1 ตัวอย่ำงที่ 2 ตัวอย่ำงที่ 3 ตัวอย่ำงที่ 16 ตัวอย่ำงที่ 26 ตัวอย่ำงที่ 3 ตัวอย่ำงที่ 4
2,810.7
2,724.3
1,600.0
2,902.7
2,809.3
1,600.0
2,996.9
2,895.0
1,120.0
898.2
7
อัตรำผลตอบแทนทั้งโครงกำรเฉลี่ยต่ อปี (IRR)
4.36%
4.36%
4.36%
4.35%
4.35%
4.35%
4.33%
4.33%
1.57%
0.00%
11.36%
10.69%
-6.79%
11.45%
10.85%
-4.54%
11.89%
11.29%
-4.30%
-4.30%

การคานวณข้างต้น เป็ นเพียงตัวอย่างการคานวณอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ในกรณี การขยายระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ซึ่ งส่ วนแบ่ง
รายได้รายไตรมาสตลอดทั้งโครงการและรายได้ส่วนสุ ดท้ายที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากที่ยกตัวอย่างไว้ ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ที่เกิดขึ้นจริ ง
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ขอ้ มูลในส่ วนนี้ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็ นคารับรอง คารับประกัน หรื อการคาดการณ์ภายใต้สมมุติฐานที่ถูกต้องของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั หรื อผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั และไม่ควรถูกพิจารณาว่าตัวอย่างข้างต้นจะบรรลุผลหรื อน่าจะบรรลุผล เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจัดทาบนสมมุติฐานในช่วงเวลาที่จดั ทาหนังสื อชี้ชวนตามสถานการณ์สมมุติ
เท่านั้น ทั้งนี้รายละเอียดการคานวณข้างต้น ปรากฎในส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.5.
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รายได้ส่วนสุดท้ายตามตัวอย่างที่ 1 อ้างอิงการคานวณมูลค่าทรัพย์สินโครงการจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และรายได้ส่วนสุดท้ายตามตัวอย่างที่ 2 อ้างอิงสมมุติฐานบางส่วนในการคานวณตามสัญญาเช่าแสนสิ ริสาหรับระยะเวลา 11 ปี แรกจาก
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม วันสิ้นรอบแต่ละปี ของโครงการจะนับจากวันเริ่ มโครงการ โดยหากพิจารณาตามตัวอย่างซึ่ งเริ่ มโครงการวันที่ 11 ตุลาคม 2564 วันสิ้นรอบปี จะตรงกับวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งแตกต่างจากวันสิ้ นรอบแต่ละปี ของ
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่ งตรงกับวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ของผูป้ ระเมินราย บริ ษทั ไพร์ม แอสเซท แอพไพรซัล จากัด และวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี ของผูป้ ระเมินรายบริ ษทั พาวเวอร์แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จากัด โดยข้อมูลข้างต้นนั้นถูกจัดทาขึ้น
โดยใช้วิธีประมาณการช่วงเวลาของการเริ่ มโครงการเพื่อเป็ นตัวอย่างในการพิจารณาเท่านั้น
8
อัตราดังกล่าว เป็ นการคานวณอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ยต่อปี (IRR) ตามข้อมูลตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นอัตราก่อนหักภาษีที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 15 จากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ซ) เงินส่ วนแบ่งของกาไร หรื อผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือ หรื อครอบครองโทเคนดิจิทลั และมาตรา 40 (4)(ฌ) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริ ปโทเคอร์ เรนซีหรื อ
โทเคนดิจิทลั ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเรื่ องภาษีอากรเพิ่มเติมในข้อ 1.16.3.

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 12

1.6.

วัตถุประสงค์ของกำรระดมทุน

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ประสงค์จะเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั (“ICO”) เป็ นจานวน 2,400,000,000
บาท โดยจะนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ในกำรใช้ เงิน

ประมำณกำรใช้
เงินจำก ICO

ระยะเวลำที่ใช้ เงิน
โดยประมำณ

1) ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สินโครงการ โดยมีรายละเอียดการลงทุน
ดังต่อไปนี้
ก) ลงทุ น ในสั ญ ญา RSTA เพื่ อ ให้ ผู ้อ อกโทเคนดิ จิ ทัล ได้ม าซึ่ ง
ประมาณ
กระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส (ซึ่งรวมถึง 1,539,000,000 บาท
แต่ไม่จากัดเพียง ค่าเช่ าและรายได้จากการจาหน่ ายทรัพย์สิน
โครงการ) จาก สิ ริพฒั น์ โฟร์ ซึ่ งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในกลุ่ม
อาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส 9
ประมาณ
ข) ลงทุ น ในหุ้ น ร้ อ ยละ 100 ของสิ ริ พ ัฒ น์ โฟร์ ซึ่ งเป็ นเจ้าของ
กรรมสิ ทธิ์ ในกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส และโอนเข้ามา 647,000,000 บาท

ปี 2564

0F

ปี 2564

เป็ นทรัพย์สินของกองทรัสต์ 10
1F

ทั้งนี้ ประมาณการใช้เงินจาก ICO สาหรับการลงทุนในสัญญา RSTA
และการลงทุนในหุ้นร้อยละ 100 ของสิ ริพฒั น์ โฟร์ อาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามระยะเวลาในการเสนอขายโทเคนดิจิทลั สาเร็ จ อย่างไรก็ตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินสาหรับการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
โครงการจะมีจานวนเงินรวมไม่เกิน 2,186,000,000 บาท
รวมมูลค่ำกำรลงทุนเพื่อให้ ได้ มำซึ่งทรัพย์สินโครงกำร

2,186,000,000 บำท

2) ชาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทาธุ รกรรมการออกและเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั ชาระคืนเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนครั้งนี้ และ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั

214,000,000 บาท

รวมมูลค่ำกำรชำระต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำย

214,000,000 บำท

รวมทั้งสิ้น

9

ปี 2564 - ปี 2568

2,400,000,000 บำท

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 1 สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญา RSTA
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 4 สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์

10
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1.7.

กำรเข้ ำลงทุนในกลุ่มอำคำรสำนักงำน สิริ แคมปัส

แผนภำพ 1.7.-1 แผนภำพโครงสร้ ำงกำรเข้ ำลงทุนเพื่อให้ ได้ มำซึ่งทรัพย์สินโครงกำร
นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์
ถือหุ้นร้อยละ 100

แอมเพิล
ระดมทุนโดยการออกโทเคนดิจิทลั

ถือหุ้นร้อยละ 100

ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั

เอสพีวี 77
(ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั )
1

สัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี
16 ธ.ค. 62 – 15 ธ.ค. 74

สัญญา RSTA

สิ ริพฒั น์ โฟร์
(เจ้าของกรรมสิ ทธิ์กลุ่ม
อาคารสานักงาน สิ ริ
แคมปัส - ผูใ้ ห้เช่า)

แสนสิ ริ (ผูเ้ ช่า)

ผูก้ ่อตั้ง
ทรัสต์

กองทรัสต์
หุ้นทั้งหมดของบจก. สิ ริพัฒน์ โฟร์ จะถูก
โอนเข้ าไปเป็ นทรั พย์ สินในกองทรั สต์

กระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA

1

2

1.8.

ทรัสตี
(มีฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้น
แทนกองทรัสต์)

ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
จ่ายส่ วนแบ่งรายได้

บัญชีธนาคารของ
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั แบบ
มีเงื่อนไขการเบิกถอน
2

ตามสัญญา RSTA ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะดาเนิ นการให้ สิ ริพฒั น์ โฟร์ โอนกระแสรายรับตามสัญญา RSTA เข้า
บัญชีธนาคารของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั โดยตรง ซึ่ งบัญชีดงั กล่าวเป็ นบัญชีซ่ ึ งมีเงื่อนไขการเบิกถอนและถูกจัดการ
และควบคุมโดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (Co-signed account)
ตามสิ ทธิ ที่ สิ ริพฒั น์ โฟร์ มีอยู่ภายใต้สัญญาเช่ากับแสนสิ ริ สิ ริพฒั น์ โฟร์ จะดาเนิ นการให้ผเู ้ ช่าชาระค่าเช่าตาม
อัตราส่ วนที่กาหนดเข้าบัญชีธนาคารของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ซึ่ ง มีเงื่อนไขการเบิกถอนและถูกจัดการและควบคุม
โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (Co-signed account)
ข้ อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอำคำรสำนักงำน สิริ แคมปัส

กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส เป็ นกลุ่มอาคารสานักงานก่อสร้างใหม่ต้งั อยู่ในโครงการ T77 ซึ่ งเป็ นโครงการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ขนาดใหญ่ ที่พ ฒ
ั นาขึ้น เป็ นศูนย์ก ลางการอยู่อ าศัย และการใช้ชี วิ ต ในย่า นสุ ขุมวิ ท 77 เพื่ อ สร้ างความ
เปลี่ ยนแปลงให้กับพื้นที่ ส่วนนี้ โดย ณ วันที่ จัดทาเอกสารนี้ โครงการ T77 ประกอบด้วย โครงการที่ อยู่อาศัยจ านวน
9 โครงการ โรงเรี ยนนานาชาติ โรงพยาบาลฟัน ห้างค้าปลีก (คอมมูนิต้ ีมอลล์) ในรู ปแบบใหม่ ร้านอาหาร และกลุ่มอาคาร
สานักงาน สิ ริ แคมปัส
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ปัจจุบนั กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส ดาเนินการเป็ นอาคารสานักงานให้เช่าในแบบ Bare Shell โดยมีแสนสิ ริ
เป็ นผูเ้ ช่ ารายเดี ยวของทั้งกลุ่มอาคาร เพื่อใช้เป็ นอาคารสานักงานใหญ่ ของกลุ่มแสนสิ ริ โดยมี ระยะเวลาการเช่ า 12 ปี
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2574 และมีอตั ราการเช่าพื้นที่ (Occupancy rate) ร้อยละ 100 จุดเด่น
ของโครงการคือ เป็ นอาคารสานักงาน พาณิ ชย์ และอาคารจอดรถยนต์ โดยมีที่จอดรถจานวน 337 คัน มีระบบสาธารณูปโภค
ครบถ้วนและเพียงพอ การคมนาคมสะดวก สามารถเข้าออกจากถนนสายหลักได้ 2 เส้นทาง และอยู่ไม่ไกลจากสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสอ่อนนุชและพระโขนง
กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส มีจานวนอาคารทั้งหมด 5 หลัง ประกอบด้วย อาคารสานักงาน 6 ชั้น จานวน
3 หลัง อาคารสานักงาน พาณิ ชย์ (ร้านค้า) 6 ชั้น จานวน 1 หลัง และอาคารสานักงาน พาณิ ชย์ และจอดรถยนต์ 7 ชั้น จานวน
1 หลัง โดยมีพ้นื ที่ให้เช่าสุ ทธิประมาณ 19,602 ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 31,862 ตารางเมตร
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5

รำยกำรอำคำร
อาคารสานักงาน 6 ชั้น (อาคาร A)
อาคารสานักงาน 6 ชั้น (อาคาร B)
อาคารสานักงาน 6 ชั้น (อาคาร C)
อาคารสานักงาน พาณิ ชย์ (ร้านค้า) 6 ชั้น (อาคาร D)
อาคารสานักงาน พาณิ ชย์ และจอดรถยนต์ 7 ชั้น (อาคาร E)
รวม

หน่ วย : ตร.ม.
ขนำดพืน้ ที่ใช้ สอยของอำคำรโดยประมำณ
พื้นที่ให้ เช่ ำ พื้นที่ส่วนกลำง พื้นที่รวม
2,880
876
3,756
5,089
968
6,057
5,128
927
6,055
5,155
853
6,008
1,350
8,636
9,986
19,602

12,260

31,862

ั น์ โฟร์
รำยละเอียดสินทรัพย์ กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ตั้งอยู่บนโฉนดที่ ดินซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ สิ ริพฒ
และเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ จานวน 3 ฉบับ ขนาดที่ดินรวมประมาณ 2,942.2 ตารางวา (7-1-42.2 ไร่ )
กลุ่มอำคำรสำนักงำน ปั จจุบนั กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส มีภาระผูกพันในการจดจานองไว้เป็ นประกันการชาระ
เงินตามเงื่อนไขสัญญาเงินกูย้ ืมของสิ ริพฒั น์ โฟร์ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
สิริ แคมปัส
อนึ่ง เมื่อผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั สามารถระดมทุนได้ตามจานวนเงินและเงื่อนไขที่ปรากฏในเอกสาร
ฉบับนี้แล้ว ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะจัดสรรเงินบางส่วนที่ได้จากการระดมทุนเพื่อชาระค่าตอบแทน
การซื้ อสิ ทธิ รายได้ ตามสัญญา RSTA ให้แก่ สิ ริพฒั น์ โฟร์ โดยที่ สิ ริพฒั น์ โฟร์ จะนาเงินจานวน
ดังกล่าวไปชาระแก่เจ้าหนี้ของตน และดาเนิ นการให้กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส รวมทั้ง
หุ้นสามัญของสิ ริพฒั น์ โฟร์ปลอดจากภาระผูกพันที่มีอยู่
ที่ต้งั ของโครงกำร

กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ตั้งอยู่ติดถนนโครงการ T77 ซอยอ่อนนุช 1/1 ถนนสุ ขุมวิท 77
(อ่ อ นนุ ช) แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กรุ ง เทพมหานคร และติ ดถนนเลี ย บใต้ทางด่วน
ฉลองรัช (รามอินทรา - อาจณรงค์) แยกจากซอยปรี ดีพนมยงค์ 2 (ซอยแสงทิพย์) ถนนสุ ขมุ วิท 71
(ปรี ดีพนมยงค์)
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การเดินทางเข้าสู่โครงการสามารถเข้า-ออกได้ 2 เส้นทาง ดังนี้
• ด้านถนนเลียบใต้ทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์): ใช้ถนนสุ ขุมวิท 71 (ปรี ดี พนม
โครงกำร
ยงค์) โดยเดินทางจากด้านถนนเพชรบุรีมุ่งหน้าตรงไปด้านถนนสุ ขมุ วิท เลี้ยวซ้ายเข้าซอยปรี ดี
พนมยงค์ 2 (ซอยแสงทิพย์) มุ่งหน้าตรงไปประมาณ 500 เมตร เลี้ยวขวาเข้าถนนเลียบใต้ทาง
ด่วนฉลองรัช ซึ่ งเป็ นทางที่ก่อสร้างโดยการทางพิเศษแห่ งประเทศไทยเพื่อให้เจ้าของที่ดินที่
ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน และผูท้ ี่ได้รับอนุ ญาตจากการทางพิเศษสามารถใช้เป็ นทาง
เข้า-ออกสู่ ทางสาธารณะได้ เพื่อมุ่งหน้าตรงไปลอดใต้ทางด่วนและเลี้ยวซ้ายมุ่งตรงไปเป็ น
ระยะทางประมาณ 610 เมตร จะพบโครงการตั้งอยูด่ า้ นขวามือ
• ด้านถนนโครงการ T77: ใช้ถนนสุ ขุมวิ ท 77 (อ่ อนนุ ช) โดยเดิ นทางจากด้านถนนสุ ขุมวิท
มุ่งหน้าไปทางด้านถนนศรี นคริ นทร์ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอ่อนนุช 1/1 ซึ่ งเป็ นทางภาระจายอมบน
ที่ดินจานวนทั้งสิ้น 23 แปลง11 มุ่งหน้าตรงไปเป็ นระยะทางประมาณ 915 เมตรจะพบโครงการ
ตั้งอยูด่ า้ นขวามือ
ระบบสำธำรณูปโภค • ระบบสาธารณู ปโภค ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท์
ระบบป้องกันอัคคีภยั และดับเพลิง เป็ นต้น
• ระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (“ระบบผลิตไฟฟ้ า”) ซึ่ งสิ ริพฒั น์ โฟร์
ได้เข้าทาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า กับผูใ้ ห้บริ การรายหนึ่ ง เป็ นระยะเวลา 25 ปี นับ ตั้งแต่วนั ที่
1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีเงื่อนไขในการซื้ อไฟฟ้ าตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม
หากสิ ริพฒั น์ โฟร์ กระทาผิดเงื่อนไขในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าอาจต้องรับผิดชอบค่าเสี ยหาย
รวมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญาตามอัตราที่กาหนด (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.3.3.)
จุดเด่ นของทรัพย์สิน • ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพในการเติบโตและมีช่องทางคมนาคมที่เข้าถึงได้โดยสะดวก
• เป็ นอาคารที่สร้างใหม่ โดยใช้วสั ดุที่ดี มีมาตรฐาน และออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้สอย
ในรู ปแบบ Co-working space ซึ่งตอบรับกับความต้องการในปัจจุบนั และอนาคต
• มีกระแสเงินสดสม่าเสมอจากการจัดทาสัญญาเช่าระยะยาวกับผูเ้ ช่าที่มีความน่าเชื่อถือ
ทำงเข้ ำ-ออก

ควำมสมเหตุสมผลของรำคำที่จะระดมทุนในโครงกำร และมูลค่ำลงทุนเพื่อให้ ได้ มำซึ่งทรัพย์สินโครงกำร
ราคาที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั จะออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั อ้างอิงจากราคาประเมินต่าสุ ดของทรัพย์สินโครงการ
โดยมูลค่าตลาดของทรัพย์สินโครงการที่จดั ทาโดยบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. จานวน
2 ราย คือ บริ ษทั พาวเวอร์แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จากัด และบริ ษทั ไพร์ม แอสเซท แอพไพรซัล จากัด มีรายละเอียดดังนี้
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ภาระจายอมดังกล่าวจดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดยบริ ษทั อ่อนนุช แลนด์ จากัด เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินภารยทรัพย์จานวน 23 แปลง
ข้างต้น ซึ่งเป็ นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั
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ทรัพย์สิน
กลุ่มอาคาร
สานักงาน
สิ ริ แคมปัส

ผู้ประเมินมูลค่ำ
มูลค่ำตลำดทรัพย์สินโครงกำร
ทรัพย์สิน
วิธีพจิ ำรณำจำกรำยได้ วิธีคิดจำกต้ นทุน
บริ ษทั พาวเวอร์แลนด์ 2,410,900,000 บาท 2,246,033,000 บาท
พลัส แอพไพรซัล จากัด
บริ ษทั ไพร์ม แอสเซท 2,426,000,000 บาท 2,273,116,000 บาท
แอพไพรซัล จากัด

มูลค่ำตลำด
ทรัพย์สินต่ำสุ ด
วิธีพิจารณาจากรายได้
2,410,900,000 บาท
วิธีคิดจากต้นทุน
2,246,033,000 บาท

มูลค่าลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงการ ที่ระดมทุนในครั้งนี้มีมูลค่า 2,400 ล้านบาท โดยมูลค่าระดมทุนเป็ น
มูลค่าที่ต่ากว่าราคามูลค่าตลาดทรัพย์สินต่าสุ ดตามวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ่ งมีมูลค่า เท่ากับ 2,410.9
ล้านบาท โดยต่ากว่าเป็ นจานวน 10.9 ล้านบาท และมูลค่าระดมทุนเป็ นมูลค่าที่สูงกว่า ราคามูลค่าตลาดทรัพย์สินต่าสุ ดตาม
วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) ซึ่ งมีมูลค่าเท่ากับ 2,246.0 ล้านบาท โดยสู งกว่าเป็ นจานวน 154.0 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการ
ประเมินมูลค่าตลาดทรัพย์สินของบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้ง 2 รายใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดย
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ในระยะเวลา 4 ปี อ้างอิงตามสัญญาเช่าแสนสิ ริ รวมกับมูลค่าตลาดปัจจุบนั
ของทรัพย์สินเมื่อสิ้ นสุ ดปี ที่ 4 ซึ่ งประเมินโดยคานวณมูลค่าทรัพย์สินตามสัญญาเช่าแสนสิ ริคงเหลือ อี ก 7 ปี รวมกับมูลค่า
ทรัพย์สินภายหลังการหมดสัญญาเช่าในปี ที่ 11 ถึงปี ที่ 12 (Terminal Value) ซึ่ งประเมินภายใต้สมมุติฐานรู ปแบบการเช่า
แบบมีผเู ้ ช่าหลายราย นอกจากนี้ ทั้ง 2 บริ ษทั ใช้วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) เพื่อใช้ในการสอบทานวิธีรายได้ (Income
Approach)
ทั้งนี้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ได้สอบทานสมมุติฐานหลักของผูป้ ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สินตามวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) แล้ว อาทิ อัตราค่าเช่าทรัพย์สิน อัตราค่าเช่าทรัพย์สิ นตาม
สัญญาที่เข้าทาโดยผูเ้ ช่าทรัพย์สินในปั จจุบนั อัตราค่าเช่าทรัพย์สินตามราคาตลาด อัตราคิดลด (Discount Rate) และอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate) เป็ นต้น ไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อได้ว่าสมมุติฐานหลักในการประเมิน
มูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล
ดังนั้น จากการสอบทานความสมเหตุสมผลของสมมุติฐานที่ใช้ในการคานวณ และมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินจาก
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผูป้ ระเมินทั้ง 2 ราย ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
เห็นว่า มูลค่าการลงทุนรวมดังกล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสมและสามารถยอมรับได้ ประกอบกับเป็ นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ง
กระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส ตามสัญญา RSTA จากสิ ริพฒั น์ โฟร์ ซึ่งมีกระแสเงินสดที่สม่าเสมอและ
มี แ หล่ ง ที่ ม าของรายได้ชัด เจนจากการท าสั ญ ญาเช่ า ระยะยาวเป็ นเวลา 12 ปี กับ แสนสิ ริ ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ัท มหาชนจ ากัด
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและมีความน่าเชื่อถือ โดย ณ วันที่ จดั ทาเอกสารนี้ แสนสิ ริถูกจัดอันดับ
ความน่ าเชื่ อถื อ (Company’s credit rating) โดยทริ สเรทติ้งอยู่ในระดับ BBB+ นอกจากนี้ ทรั พย์สินโครงการยังเป็ นกลุ่ม
อาคารสานักงานที่ก่อสร้างใหม่ และตั้งอยู่ในบริ เวณย่านอ่อนนุช (ถนนสุ ขุมวิท) 77 ซึ่ งมีความเจริ ญ มีการคมนาคมสะดวก
และมี สิ่งอานวยความสะดวกครบครัน อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากสมมุติฐานดังกล่าว
เนื่ องจากการประมาณการดังกล่าวประมาณการจากข้อมูลในปั จจุบนั ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคตอาจ
ส่ งผลถึงมูลค่ากลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ได้ และผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั อาจมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป โดยผูถ้ ือ
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โทเคนดิ จิทัลสามารถพิจารณาเที ยบเคียงส่ วนแบ่งรายได้ และความเสี่ ยงกับการลงทุนประเภทอื่นที่ ใกล้เคียงกันก่ อ น
ตัดสิ นใจลงทุน
1.9.

ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทลั คือ บริ ษทั เอสพีวี 77 จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย
(ทะเบียนเลขที่ 0105563011428) มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน
1.9.1.

ผู้ถือหุ้นของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีผถู ้ ือหุ้นทางอ้อมคือ นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ โดยนายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ ถือหุ้นร้อยละ
100 ในแอมเพิล ซึ่งแอมเพิลถือหุ้นร้อยละ 100 ในผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ทั้งนี้ นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ มีประสบการณ์ท้งั ใน
ด้านการลงทุน การพัฒนา การจัดการ และโดยเฉพาะการดาเนินกิจการอาคารสานักงานระดับพรี เมียม (premium-grade) ใน
ย่านใจกลางธุ รกิ จของกรุ งเทพมหานคร พร้ อมทั้งเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ ในการพัฒนาที่ดิน ศักยภาพ เพื่อรองรั บความ
ต้องการของตลาด อาทิ อาคารมหาทุนพลาซ่า อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ เป็ นต้น
1.9.2.

โครงสร้ ำงกำรบริหำร กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มี นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ ดารงตาแหน่งกรรมการแต่เพียงผูเ้ ดียว พร้อมทั้งดารงตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (Chief Executive Officer) และมีหน้าที่รับผิดชอบในสายงานบริ หารสิ นทรั พย์ และมีน างสาว
นาขวัญ หอมจาปา ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน (Chief Financial Officer) มีหน้าที่รับผิดชอบในสาย
งานการบัญชี การเงินและบริ หารทัว่ ไป และสายงานเลขานุ การและนักลงทุนสัมพันธ์ และดารงตาแหน่ ง ผูช้ ่วยประธาน
เจ้าหน้าที่ ฝ่ ายบริ หารสิ น ทรั พ ย์ ทั้ง นี้ ภายหลัง การออกและเสนอขายโทเคนดิ จิทัล ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัล จะมี ก ารก่ อตั้ง
กองทรัสต์ร่วมกับทรัสตี โดยโอนหุ้นทั้งหมดที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ถือใน สิ ริพฒั น์ โฟร์ เป็ นทรัพย์สินในการก่อตั้งกองทรัสต์
เพื่อให้ผูล้ งทุนมั่นใจได้ว่าหุ้นดังกล่าวซึ่ งเป็ นทรั พย์สินของกองทรั สต์ และกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส (ซึ่ งเป็ น
ทรัพย์สินหลักซึ่ งสร้างกระแสรายรับที่ลงทุ น) จะไม่ถูกจาหน่าย จ่าย โอน หรื อก่อภาระผูกพัน โดยไม่เป็ นไปตามหนังสื อ
ชี้ ชวน สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ/หรื อ มติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั รายละเอียดปรากฎตามส่ วนที่ 6 อย่างไรก็ดี กลุ่มผูบ้ ริ หาร
ดังกล่าวจะยังทาหน้าที่บริ หารกิจการ สิ ริพฒั น์ โฟร์ และกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ซึ่ ง สิ ริพฒั น์ โฟร์ เป็ นผูถ้ ือครอง
กรรมสิ ทธิ์
ผู ้อ อกโทเคนดิ จิ ทัล จะด าเนิ น การออกและเสนอขายโทเคนดิ จิ ทัล เพื่ อ การลงทุ น สิ ริ ฮับ ในตลาดแรกผ่ าน
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั อีกทั้งยังมอบหมายให้ช่วยดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการให้บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ไปจนจบโครงการเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะสามารถดาเนินการได้ตามที่หนังสื อ
ชี้ ชวน และกฎเกณฑ์ ที่ ก.ล.ต. ก าหนด และผู ้ถื อ โทเคนดิ จิ ทัล จะได้รั บการคุ้มครองตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไ ว้ใ นหนังสื อ
ชี้ชวนฉบับนี้
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1.9.3.

สรุปฐำนะกำรเงินของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
งบกำรเงิน ณ วันที่
30 มิถุนำยน 2564
30 มิถุนำยน 2563
(ตรวจสอบ)
3,727,397.54
3,285,321.40
52,219,031.40
36,823,214.15
(48,491,633.86)
(33,537,892.75)

รำยกำร
ฐำนะกำรเงิน
รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
ขาดทุนสะสมเกินทุน
ภำพรวมฐำนะกำรเงินของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

บริ ษทั เอสพีวี 77 จากัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จากัดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เพื่อดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนต่อประชาชนโดยเฉพาะ โดยมีวตั ถุประสงค์จากัดแต่เพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อการ
ดาเนินการเฉพาะที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายโทเคนดิจิทลั เท่านั้น ซึ่ งเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน
เป็ นสาคัญ ดังนั้น ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จึงไม่มีรายได้จากการดาเนินธุรกิจจนกว่าการเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะแล้วเสร็ จ
เมื่อพิจารณาฐานะการเงินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั พบว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั มีสินทรัพย์
รวมจานวน 3,727,397.54 บาท หนี้สินรวมจานวน 52,219,031.40 บาท และมีขาดทุนสะสมเกินทุนจานวน 48,491,633.86
บาท และ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัลมีสินทรัพย์รวมจานวน 3,285,321.40 บาท หนี้ สินรวมจานวน
36,823,214.15 บาท และมี ขาดทุนสะสมเกิ นทุนจานวน 33,537,892.75 บาท อย่างไรก็ดี เมื่ อการเสนอขายโทเคนดิจิทัล
สาเร็ จ บริ ษทั คาดว่าจะสามารถรับรู ้กาไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ในกระแสรายได้จากทรัพย์สินโครงการ
และเมื่อหักกับค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการเพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ทั้งหมดแล้ว จะส่ งผลให้บริ ษทั มีขาดทุนสะสม
ลดลง และมีส่วนของผูถ้ ือหุ้นเป็ นบวกในปี ที่ 2 ของอายุโครงการ
นอกจากนี้ในระหว่างอายุโครงการ 4 ปี ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการประมาณปี ละ
3.5 ล้านบาท12ตลอดระยะเวลา 4 ปี ตามอายุโครงการ ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะหักไว้จากกระแส
รายรับจาก RSTA ก่อนจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั
จำนวนเงิน
รอบและระยะเวลำ
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
ที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าบริ การ
ตามที่จ่ายจริ ง
เมื่อเกิดรายการ
จัดทาบัญชี และค่าสอบบัญชี เป็ นต้น
(ประมาณ 3.5 ล้านบาท/ปี )
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรระหว่ำงโครงกำร

12

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ขา้ งต้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นอยู่กบั สภาพเศรษฐกิจ และความสามารถในการ
ต่อรองระหว่างผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั กับผูใ้ ห้บริ การในปี นั้น ๆ โดยทรัสตีมีหน้าที่ตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในแต่ละเดือนว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปตามเงื่อนไขธุ รกิ จ
ปกติหรื อไม่
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1.10.

ควำมสัมพันธ์ ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องในกำรเสนอขำย

1.10.1. ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ ผู้ให้ บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล
โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั จะออกและเสนอขายผ่านผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั มี เอ็กซ์พีจี ถือหุ้นร้อยละ 100
ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์
(“นายอัฏฐ์”) เคยดารงตาแหน่ งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ก่อนเข้ามาดารงตาแหน่ งเป็ น
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (“Deputy CEO”) ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดย
ช่วงที่เข้ามาดารงตาแหน่งเป็ น Deputy CEO นั้น นายอัฏฐ์ไม่ได้มีส่วนร่ วมในการพิจารณาโครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการ
ลงทุนสิ ริฮับแต่อย่างใด ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายอัฏฐ์ได้เข้าดารงตาแหน่ งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารของ
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิ จิทัล ซึ่ งเป็ นระยะเวลาประมาณ 4 เดื อนนับแต่วนั ที่ นายอัฏฐ์ ได้ออกจากตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั อย่างไรก็ดี โครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ได้ผ่านการ
อนุมตั ิการรับงาน และอนุมตั ิการยื่นร่ างหนังสื อชี้ชวนโดยคณะกรรมการของให้ผบู ้ ริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั แล้ว
ตั้งแต่วนั ที่ 30 มกราคม 2563 และวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ตามลาดับ ซึ่ งเกิดขึ้นก่อนที่นายอัฏฐ์จะเข้ามาดารงตาแหน่งใน
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั นายอัฏฐ์จึงไม่ได้มีส่วนร่ วมในการพิจารณาอนุมตั ิการรับงาน และอนุมตั ิการยื่นร่ าง
หนังสื อชี้ชวนในขณะนั้น อีกทั้ง เมื่อได้เข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั แล้ว
ก็ได้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการควบคุมภายในของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั อย่างเคร่ งครัด ดังนั้น การที่
นายอัฏฐ์เคยดารงตาแหน่งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ในระยะเวลาอันสั้น จึงไม่เป็ นเหตุอนั
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั แต่อย่างใด
1.10.2. ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ ทรัสตี
บริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นทรั สตี สาหรั บโครงการ
โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั มีหน้าที่ในการจัดการกองทรัสต์ที่ก่อตั้งโดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
และระมัดระวังเยี่ยงผูม้ ีวิชาชี พ และต้องปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยรวม
รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญาก่อตั้งทรัสต์ มติของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั และข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้
แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั (ถ้ามี)
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมกับทรัสตี
1.10.3. ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ สิริพฒ
ั น์ โฟร์
ภายหลังจากการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั แล้ว ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน สิ ริพฒั น์ โฟร์
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1.10.4. ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ แสนสิริ
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมกับแสนสิ ริ ซึ่ งเป็ นผูเ้ ช่ากลุ่มอาคารสานักงาน
สิ ริ แคมปัส
1.10.5. ผู้ให้ บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล และ สิริพฒ
ั น์ โฟร์
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมกับสิ ริพฒั น์ โฟร์ ซึ่งเป็ น
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส
1.10.6. สิริพฒ
ั น์ โฟร์ และ แสนสิริ
สิ ริ พ ัฒ น์ โฟร์ เคยเป็ นบริ ษ ัท ในเครื อ แสนสิ ริ ก่ อ นที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท แสนสิ ริ จ ะจ าหน่ า ยหุ้ น ทั้ง หมดให้ แ ก่ ก ลุ่ ม
คุณกรวิชญ์ สวาทยานนท์ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นลาดับสู งสุ ดของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ในปัจจุบนั แสนสิ ริไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อมกับสิ ริพฒั น์ โฟร์ ซึ่ งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส นอกเหนือจากการเป็ น
ผูเ้ ช่ากลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส เท่านั้น
1.10.7. ผู้ให้ บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล และ บริษัท สตำร์ อินเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (“สตำร์ อินเตอร์ ”)
เมื่ อวันที่ 14 มิ ถุนายน 2564 เอ็กซ์พีจี ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ้นร้ อยละ100 ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
ได้ซ้ือตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange) ที่ผอู ้ อกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกาหนด (call option) ซึ่งมีมูลค่าหน้าตัว๋ แลกเงินจานวน
285 ล้านบาท อายุ 183 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี ครบกาหนดวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ออกโดยสตาร์ อินเตอร์ ซึ่ง
มีคุณกรวิชญ์ สวาทยานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อนาเงินที่ได้จากการขายตัว๋ แลกเงินไปซื้อหุ้นสามัญบางส่ วนของสิ ริพฒั น์
โฟร์ โดยในปัจจุบนั สตาร์ อินเตอร์ เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของสิ ริพฒั น์ โฟร์ ซึ่งถือหุ้นในสิ ริพฒั น์ โฟร์ ในอัตราร้อยละ 54.35
โดยหุ้นทั้งหมดของสตาร์ อินเตอร์ ได้ถูกนาไปเป็ นหลักประกันในการชาระเงินตามเงื่อนไขของตัว๋ แลกเงินดังกล่าว
ทั้งนี้ แม้เอ็กซ์พีจี จะเป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 100 ในผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และ เอ็กซ์พีจี ได้เคย
ทารายการกูย้ ืมเงินจากผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อใช้ในกิจการของ เอ็กซ์พีจี และยังชาระคืนไม่ครบถ้วน
ก็ตาม แต่ผใู ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั มีโครงสร้างการบริ หารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากร ที่เป็ นเอกเทศ
แยกต่างหากจาก เอ็กซ์พีจี และเป็ นโครงสร้างที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพด้วย
ความรับผิดชอบ และเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และข้อเท็จจริ งดังกล่าว
ไม่มีลกั ษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
ในฐานะผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั สาหรับการระดมทุนในครั้งนี้ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั แต่อย่างใด
อนึ่ง เมื่อผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั สามารถระดมทุนได้ตามจานวนเงินและเงื่อนไขที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้แล้ว ผูอ้ อก
โทเคนดิ จิทลั จะจัดสรรเงิ นบางส่ วนที่ ได้จากการระดมทุนเพื่อเข้าลงทุนในหุ้นของ สิ ริพฒ
ั น์ โฟร์ ในอัตราร้ อยละ 100
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ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินในหนังสื อชี้ ชวนฉบับนี้ โดยส่ วนหนึ่ งจะนาไปจ่ายชาระค่าหุ้นให้แก่ สตาร์ อินเตอร์ ซึ่ งเป็ น
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของสิ ริพฒั น์ โฟร์
1.10.8. ผู้ให้ บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล และ แสนสิริ
ในเดือนกันยายน 2563 นายวันจักร์ บุรณศิริ (อดีตเคยดารงตาแหน่ งเป็ นประธานผูบ้ ริ หารสายงานการเงินและ
สนับสนุนธุรกิจของแสนสิ ริ) ได้เข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการของเอ็กซ์พีจี (ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือ
หุ้นร้อยละ 100 ของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ) และเป็ นกรรมการของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั โดยปั จจุบนั ยังคงดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของแสนสิ ริ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เอ็กซ์พีจีได้เปิ ดเผย
มติการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยอนุมตั ิให้เอ็กซ์พีจีออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้กบั แสนสิ ริ รวมถึงบุคคลและนิ ติบุคคลท่านอื่น โดยผลจากการดาเนิ นการหลังการมีมติอนุ มตั ิส่งผลให้
แสนสิ ริเป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของเอ็กซ์พีจี โดยมีสัดส่ วนการถือหุ้น ประมาณร้ อยละ 15 ของจานวนหุ้นทั้งหมด อย่างไรก็ดี
ข้อเท็จจริ งดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานหรื อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูใ้ ห้บริ การระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อการให้บริ การแก่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั แต่อย่างใด เนื่องจาก
(ก) แสนสิ ริเป็ นเพียงผูเ้ ช่ากลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
(ข) การดาเนินงานของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั
นั้น ได้ดาเนิ นการและผ่านการพิจารณามาก่อนนานแล้ว (คณะกรรมการของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั ได้อนุ มัติการรับงานในวันที่ 30 มกราคม 2563 และอนุ มัติให้ยื่น ร่ างหนังสื อชี้ ชวนในวันที่
11 มิถุนายน 2563) ซึ่ งเกิดขึ้นก่อนที่นายวันจักร์ จะเข้ามาดารงตาแหน่งในผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั และเอ็กซ์พีจี
(ค) มี การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั อย่างเป็ นทางการกับทาง ก.ล.ต. ตั้ง แต่วนั ที่
5 พฤษภาคม 2564 ซึ่ งก่อนที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นของเอ็กซ์พีจีจะมีมติอนุมตั ิให้เอ็กซ์พีจีออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กบั แสนสิ ริ
(ง) ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั มีโครงสร้างการบริ หารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากร แยก
ต่างหากจาก เอ็กซ์พีจี ซึ่ งเป็ นโครงสร้ างที่ เหมาะสมและเพียงพอต่อการดาเนิ นงานอย่างเป็ นอิสระ ซึ่ งมี
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1.11.

สิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั มีสิทธิ ที่จะได้รับผลประโยชน์จากกระแสเงินสดที่เกิดจากการปล่อยเช่ากลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ
แคมปัส ตามนโยบายการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ไม่มีสิทธิ
ในการรับเงินปั นผลจากผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เนื่องจากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ไม่ได้อยู่ในฐานะของผูถ้ ือหุ้นของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
และ เนื่องจาก สิ ริพฒั น์ โฟร์ ได้โอนขายกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ทั้งหมดให้แก่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั
ภายใต้สัญญา RSTA แล้ว การที่ทรัสตีเข้ามาถือหุ้นทั้งหมดใน สิ ริพฒั น์ โฟร์ จึงไม่มีการจ่ายเงินปั นผลจาก สิ ริพฒั น์ โฟร์ ไป
ให้แก่กองทรัสต์หรื อทรัสตีในฐานะผูถ้ ือหุ้นทั้งหมดใน สิ ริพฒั น์ โฟร์ แต่อย่างใด ทั้งนี้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
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ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทรัสต์ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ค่าตอบแทนทรัสตี ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินเพื่อการชาระบัญชีและการเลิกกองของกองทรัสต์
นอกจากนี้ ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนใด ๆ เว้นแต่เฉพาะเรื่ องที่ระบุในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 6
ที่ ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัล ได้กาหนดสิ ท ธิ อ อกเสี ย งของผูถ้ ื อ โทเคนดิ จิทัล ในกรณี ที่ ผูอ้ อกโทเคนดิ จิ ทัล ประสงค์จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุอยู่ในหนังสื อชี้ ชวนฉบับนี้ อันอาจจะกระทบสิ ทธิ อย่างใดอย่างหนึ่ งของผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

การขายหรื อจาหน่ายไปซึ่งหุ้นในสิ ริพฒั น์ โฟร์โดยทรัสตี หรื อการจาหน่ายไปซึ่งกรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มอาคาร
สานักงาน สิ ริ แคมปัส โดยสิ ริพฒั น์ โฟร์ ที่นอกเหนือจากขอบเขตที่กาหนดไว้แล้วในหนังสื อชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทน วิธีการให้ได้มาซึ่ งผลตอบแทนหรื อการจ่ายผลตอบแทนให้ แก่
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ทั้งกรณี การจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส และกรณี สิ้นสุ ดโครงการ
การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ต่ออายุ ยกเลิก สัญญา RSTA หรื อ สัญญาเช่าแสนสิ ริ ในเรื่ องที่กระทบสิ ทธิ ของ
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั อย่างมีนยั สาคัญ
การเข้าทาสัญญาให้บุคคลอื่นเช่ากลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวน
การเลิกกองทรัสต์ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ซ่ ึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกับข้อที่ (ก) ถึง (จ)

และรวมไปถึงการขอมติพิเศษในกรณี ที่มีการขยายระยะเวลาในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการตามรายละเอียดใน
ส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 6 ข้อ 1.4.
1.12.

กลไกควำมคุ้มครองผู้ถือโทเคนดิจิทัล
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้มีการกาหนดกลไกต่าง ๆ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ดังต่อไปนี้
(ก)
(ข)

(ค)

กลไกความคุม้ ครองผ่านกลไกทางสัญญา อันได้แก่ สัญญาเช่าแสนสิ ริ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญา RSTA
ข้อผูกพันตามหนังสื อชี้ชวน
กลไกความคุม้ ครองเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และสิ ริพฒั น์ โฟร์จะไม่สามารถเข้าทาธุรกรรม
ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อผูกพันของตนตามหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้และสัญญา RSTA เช่น การกาหนด
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละข้อบัง คับ ของผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัล ให้จากัดอยู่เพี ย งวัตถุ ประสงค์เท่าที่ จาเป็ นเพื่อให้
สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันของตนภายใต้หนังสื อชี้ชวนเท่านั้น และการกาหนดโครงสร้างโดยมีการโอน
หุ้นในสิ ริพฒ
ั น์ โฟร์ เข้าไปเป็ นทรั พย์สินของกองทรัสต์ โดยทรัสตี จะทาหน้าที่ ดูแลทรั พย์สินดังกล่าว
ภายใต้ขอ้ กาหนดของสัญญาก่อตั้งทรัสต์
กลไกคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ในส่ วนของส่ วนแบ่งรายได้จากการลงทุน โดยผูอ้ อกโทเคน
ดิจิทลั จะดาเนินการให้ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เข้ามาช่วยจัดการในการจัดเตรี ยมข้อมูล
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มีสิทธิ ได้รับผลตอบแทน และร่ วมสั่งจ่ายเงินให้แก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ผ่านธนาคาร
พาณิ ชย์ที่ ผูอ้ อกโทเคนดิ จิ ทัล ได้เปิ ดบัญ ชี ไ ว้ เพื่ อ กาจัด ความเสี่ ย งกรณี ผูอ้ อกโทเคนดิ จิ ทัล และ/หรื อ
สิ ริพฒั น์ โฟร์ จะสั่งจ่ายเงินที่อยูใ่ นบัญชีออกไปโดยพลการ หรื อจ่ายออกไปให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
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(ง)

กลไกคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ในส่ วนของมาตรการป้องกันการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
โดยจัด ให้ มี ก ารจัด ท าสั ญ ญาอัจ ฉริ ย ะ (Smart Contract) ที่ ผ่ า นการตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบสั ญ ญา
อัจฉริ ยะที่ เป็ นบุคคลภายนอกที่ น่าเชื่ อ ถื อ ซึ่ งได้แก่ PwC ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และมอบหมายให้
ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนโทเคนดิจิทลั เพื่อดูแลและตรวจสอบ
รายชื่อที่มีสิทธิในการลงทุนในโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ("Whitelist")

โปรดพิจารณาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกลไกความคุม้ ครองผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.4.
1.13.

สัญญำอัจฉริยะ

โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ใช้บล็อกเชนเทโซส ที่ สามารถทางานตามรหัสคาสั่ง (code) ได้ ผ่านสัญญา
อัจฉริ ยะ โดยสัญญาอัจฉริ ยะสาหรับโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั มีการใช้ชุดซอร์ สโค้ดทั้งหมด 2 ชุด เพื่อสร้างสัญญา
อัจฉริ ยะ ดังต่อไปนี้
1) ซอร์ สโค้ดสาหรับสัญญาอัจฉริ ยะ NBIT ซึ่ งเป็ นชุดคาสั่งที่ใช้สาหรับการสร้างโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A และ
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B ที่อยูบ่ นระบบ mainnet มีรายละเอียดดังนี้
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A : https://better-call.dev/mainnet/KT1SjcE7G4gCwV9gCC1mHegHFkoQX4DdZCFH/operations
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B : https://better-call.dev/mainnet/KT1S3KMjBuvbbZc9P4HDRSVbtu2Q6N5HFpFA/operations
2) ซอร์สโค้ดสาหรับสัญญาอัจฉริ ยะ Distribution List
ตัวอย่างซอร์สโค้ด : https://better-call.dev/edo2net/KT1HnfDNXU7jRPtiEp7fqnfALwgmEoZwmSt6/code
ซึ่งเป็ นซอร์สโค้ดที่อยูร่ ะบบ testing โดยจะมีการนาซอร์สโค้ดดังกล่าวเข้าสู่ระบบ mainnet ต่อไป
1.14.

กำรจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล

ปั จจุบนั มีศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั 1 แห่ ง ที่อยู่ระหว่างการพิจารณานาโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั เข้า
จดทะเบียนซื้ อขาย ได้แก่ ERX ซึ่ งเป็ นศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ได้รับใบอนุ ญาตการประกอบธุ รกิจเป็ นศูนย์ซ้ื อขาย
สิ นทรัพย์ดิจิทลั จากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลโดย ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มีฐานภาษี
อยูใ่ นบังคับต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มมีภาระภาษีที่ตอ้ งเสี ยจากการซื้อขายโทเคนดิจิทลั บนศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
1.15.

กำรจัดตั้งกองทรัสต์ และทรัพย์สินในกองทรัสต์

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะจัดตั้งกองทรัสต์สาหรับธุ รกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ซึ่ งเป็ น
กองทรัสต์ตามพ.ร.บ. ทรัสต์ที่ก่อตั้งขึ้นด้วยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกรรมในตลาดทุนตาม
ประกาศของ ก.ล.ต. ที่กาหนดให้ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ก่อตั้งกองทรัสต์สาหรับธุ รกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที่อา้ งอิง
หรื อมีกระแสรายรับจากอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีหุ้นทั้งหมดใน สิ ริพฒั น์ โฟร์ เป็ นทรัพย์สินในการก่อตั้งกองทรัสต์ และ
มี ทรั สตี ทาหน้าที่ เป็ นทรัสตี เพื่อกองทรัสต์ตามข้อตกลงและเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ในสัญญาก่ อตั้งทรั สต์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดสรุ ปสาระสาคัญของกองทรัสต์และหน้าที่หลักของทรัสตีในส่ วนที่ 6 และร่ างสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ ในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 4 เพิ่มเติม
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 24

1.16.

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บเพิม่ เติมจำกผู้จองซื้อหรื อผู้ถือโทเคนดิจิทัล

1.16.1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บเพิม่ เติมจำกผู้จองซื้อหรื อผู้ถือโทเคนดิจิทัล
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บเพิม่ เติมจำก
ผู้จองซื้อหรื อผู้ถือโทเคนดิจิทัล
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

อัตรำที่คำดว่ำจะเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ธนาคารพาณิ ชย์กาหนด (ถ้ามี)

1.16.2. ค่ ำใช้ จ่ำยต่ ำง ๆ ที่จะเกิดขึน้ เมื่อมีกำรจำหน่ ำยทรัพย์สินโครงกำรเมื่อครบกำหนดอำยุโครงกำร และภำระผูกพันตำม
สัญญำเช่ ำ
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยหลัก
เมื่อมีกำรจำหน่ ำยทรัพย์สินโครงกำร

จำนวนเงิน
(ไม่ รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )

ค่าธรรมเนี ยมในการจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สินโครงการ
เช่ น ค่ าใช้จ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
และ/หรื อหุ้นค่าใช้จ่ายในการโอนอสังหาริ มทรัพย์ และ/
หรื อหุ้น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนี ยมธนาคารในการเปิ ด
บัญชี เพื่อรับชาระเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอน
เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มทรั ส ตี ค่ า ภาษี อ ากร อากรแสตมป์
ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็ นต้น

ตามที่จ่ายจริ ง

รอบและระยะเวลำที่
เรียกเก็บ
เมื่อเกิดรายการ

ค่าธรรมเนียมทรัสตี

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

ค่าที่ปรึ กษาการเงินอิสระ (IFA) ในการให้ความเห็นต่อ
การทารายการ เพื่ออนุมตั ิการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ
ในราคาต่ากว่าที่กาหนดหรื อที่ปรึ กษาอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ ำ

จำนวนเงิน

ภาระผูกพันจากเงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่า
ระยะยาวกับแสนสิ ริ

149.4 ล้านบาท

รอบและระยะเวลำที่
เรียกเก็บ
เมื่อสิ้นสุ ดโครงการโดยหัก
ออกจากมูลค่าการจาหน่าย
ทรัพย์สินโครงการ

1.16.3. ภำษีอำกร
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั จะมีภาระภาษีที่ตอ้ งเสี ยเพิ่มเติมดังนี้
(ก)

การได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ซึ่งถือเป็ นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ซ)
กล่ า วคื อ เงิ น ส่ ว นแบ่ ง ของก าไร หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดในลัก ษณะเดี ย วกัน ที่ ไ ด้จ ากการถื อ หรื อ
ครอบครองโทเคนดิจิทลั ซึ่งจะถูกหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 25

(ข)

(ค)

1.17.

ส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการเฉพาะส่ วนที่ เกินกว่าที่ลงทุน และกาไรจากซื้ อขาย
โทเคนดิ จิทลั บนศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรั พย์ดิจิทลั (Capital Gain) ซึ่ งถื อเป็ นเงินได้พึ งประเมินตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 40 (4)(ฌ) กล่าวคือ เป็ นผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริ ปโทเคอร์ เรนซี หรื อโทเคน
ดิจิทลั ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน ซึ่งจะถูกหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ
15 ของเงินได้
ภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่ องจากยังไม่มีความชัดเจนว่ าโทเคนดิ จิทัลเพื่ อการลงทุนจะถูกพิจารณาว่ าเข้ า
ลักษณะเป็ น “บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์” ที่อยูใ่ นบังคับต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรหรื อไม่
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จึงมีความประสงค์ที่จะรับผิดชอบภาระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการออกและเสนอขายโทเคน
ดิจิทลั เพื่อการลงทุนเฉพาะส่ วนที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรกไปก่ อนเพื่อไม่ให้เกิ ด
ผลกระทบต่ อ ผลตอบแทนแก่ ผูล้ งทุน และผูอ้ อกโทเคนจะดาเนิ นการเพื่ อ หาข้อ ยุติ เ กี่ ย วกับ ประเด็น
ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป ในส่วนของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั นั้น หากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั มีการซื้อขายโทเคนดิจิทลั เพือ่
การลงทุนในทางการค้าปกติในลักษณะเป็ นผูป้ ระกอบการและมีรายรับหรื อฐานภาษีที่อยูใ่ นบังคับต้องเสี ย
ภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั อาจมีหน้าที่ตอ้ งจดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการซื้อขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนดังกล่าว

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ

การลงทุนในโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั นั้นมีความเสี่ ยงในระดับที่สูง โดยสรุ ปความเสี่ ยงที่สาคัญได้ดงั นี้
(รายละเอียดปรากฎตามส่วนที่ 4 ข้อ 4.6.)
1.17.1. ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับโทเคนดิจิทัลและกลุ่มอำคำรสำนักงำน สิริ แคมปัส
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

ความเสี่ ยงที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั อาจจะไม่ได้รับคืนเงินต้น
ความเสี่ ยงที่ ผูถ้ ื อโทเคนดิ จิทัลจะได้รับอัตราผลตอบแทนทั้งโครงการเฉลี่ ยต่อปี (IRR) ไม่เป็ นไปตามที่ ได้
ประมาณการไว้เนื่องจากจาหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ในราคาที่ต่ากว่ามูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั
กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส เป็ นอสังหาริ มทรั พย์ที่สามารถสร้ างรายได้เพี ยงรายการเดี ย วของ
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ดังนั้น กิจการของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จึงขึ้นอยูก่ บั อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวเท่านั้น
ความเสี่ ยงจากการพึ่งพาผูเ้ ช่าเพียงรายเดียวและกรณี ที่สภาพเศรษฐกิจไม่ดีหรื อเกิดภาวะอื่น ๆ อาจทาให้
ผูเ้ ช่าผิดนัดชาระค่าเช่า หรื อกรณี ที่มีการบอกเลิกสัญญาอาจไม่สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่ได้
ความเสี่ ยงจากการที่ผเู ้ ช่าไม่ชาระค่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ("ระบบ
ผลิตไฟฟ้า") ซึ่งอาจส่งผลให้ผใู ้ ห้เช่าผิดนัดชาระค่าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า
ความสู ญเสี ยที่มิได้มีการทาประกันภัยไว้ หรื อที่เกินมูลค่าความคุม้ ครองตามสัญญาประกันภัย อาจส่ ง ผล
กระทบทางลบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้
ความเสี่ ยงจากการที่ ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัลเป็ นนิ ติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มี ผลการดาเนิ นงานเพียงปี เดียว
ซึ่งอาจไม่เพียงพอที่นกั ลงทุนจะใช้อา้ งอิงในการพิจารณาตัดสิ นใจเข้าลงทุน
ความเสี่ ยงเนื่องจากมูลค่าของทรัพย์สินที่มีการประเมินค่าโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น อาจไม่ได้แสดง
มูลค่าที่แท้จริ งของทรัพย์สิน และไม่สามารถประกันได้ว่าราคาของทรัพย์สินจะเป็ นไปตามที่ประเมินไว้

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 26

(ฌ) ความเสี่ ยงจากกรณี กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส ที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั เข้าลงทุนถูกเวนคืน
1.17.2. ควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ ำงองค์ กร เนื่องจากผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ไม่ใช่ผถู ้ ือหุ้นที่จะมีอานาจควบคุมกิจการ
จึงไม่สามารถใช้สิทธิ ในการลงมติบงั คับผูอ้ อกโทเคนดิ จิทลั ได้ อย่างไรก็ดี ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ให้คารับรองต่อ
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ภายใต้หนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ว่า ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะปฏิบตั ิหน้าที่โดยครบถ้วนทุกประการ และ
จะดาเนิ นการโดยชอบและภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อปกป้ องคุม้ ครองสิ ทธิ ของตนภายใต้ธุรกรรมทั้งหมดที่
รองรับการเสนอขายครั้งนี้
1.17.3. ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลเพื่อกำรลงทุนสิริฮับ และกำรเสนอขำยครั้งนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะยกเลิกการเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั หากเสนอขายโทเคนดิจิทลั
เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
โทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั คือผลิตภัณฑ์การลงทุนชนิดหนึ่ง ดังนั้น ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั จึงไม่สามารถ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดาเนินกิจการของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการจดทะเบียนโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั เป็ นสิ นทรั พย์ดิจิทลั จดทะเบียนใน
ศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั สาหรับโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั มีอยู่จากัด และอาจมีสภาพคล่องใน
ศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั น้อย
หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้นอาจส่ งผลกระทบทางลบต่อราคาตลาดของโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุน
สิ ริฮบั

1.17.4. ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีที่จะนำมำใช้ เพื่อรองรับกำรออกโทเคนดิจิทัลเพื่อกำรลงทุนสิริฮับ
(ก)

(ข)
(ค)
(ง)

กฎเกณฑ์ในการกากับดูแลที่มีอยู่ในปัจจุบนั ที่จะนามาใช้บงั คับกับเทคโนโลยีบล็อกเชนโทเคนดิจิทลั และ
การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่าง ๆ ยังคงอยู่ระหว่ างการพัฒนา จึงยังคงมีความไม่แน่นอนสู งมากในหลาย ๆ
ด้าน ระเบียบและนโยบายใหม่ ๆ อาจส่ งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อมูลค่าของโทเคนดิจิทลั เพื่อ
การลงทุนสิ ริฮบั ได้
การพัฒนาเครื อข่ายบล็อกเชนเพิ่มเติม และการยอมรับให้เครื อข่ายบล็อกเชนเป็ นส่ วนหนึ่งของอุตสาหกรรม
ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่าง ๆ หลายประการซึ่งยากที่จะประเมินได้
ราคาสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในระบบบล็อกเชนอาจส่ งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ โทเคนดิจิทลั เพื่อการ
ลงทุนสิ ริฮบั
อาจมีภยั คุกคามความปลอดภัยไซเบอร์ เช่น การยักยอก การเจาะระบบคอมพิ วเตอร์ (hack) การติดมัลแวร์
หรื อความเสี ยหายอื่น ๆ ต่อโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั หรื อเครื อข่ายบล็อกเชนที่ออกโทเคน ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบทางลบต่อการลงทุนในโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ได้

1.17.5. ควำมเสี่ยงด้ ำนอื่น ๆ
(ก)

ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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(ข)
(ค)
(ง)
1.18.

ความเสี่ ยงจากการพิจารณาด้านภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโทเคนดิจิทลั และค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ ยงทางการเมือง

เงื่อนไขในกำรซื้อขำย และกำรโอนเปลี่ยนมือโทเคนดิจิทัลสิริ ฮับ ในตลำดรอง

เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแล ติดตาม และคุม้ ครองผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั กาหนดให้ผถู ้ ือโทเคน
ดิจิทลั ซื้อ ขาย และโอนเปลี่ยนมือโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ในตลาดรองผ่านศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่อยู่ภายใต้
การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น ซึ่งศูนย์ซ้ือขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั ประสงค์จะนาโทเคนดิจิทลั
เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั เข้าไปจดทะเบียนซื้ อขายนั้น ได้แก่ ERX โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ยังไม่อนุ ญาตให้มีการโอนโทเคน
ดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ไปยังกระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์ที่มิได้เปิ ดไว้กบั ERX ได้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มีกระเป๋ า
อิเล็กทรอนิกส์ที่เปิ ดไว้กบั ERX ประสงค์จะโอนโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ระหว่างผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ด้วยกัน ผูถ้ ือ
โทเคนดิจิทลั ต้องดาเนินการซื้อขายบนระบบของ ERX เท่านั้น
อย่างไรก็ดี ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั อาจพิจารณาให้มีการซื้ อ ขาย และโอนเปลี่ยนมือโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั
ในลักษณะอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตได้
1.19.

ข้ อควรระวัง
ข้ อควำมที่มีลักษณะเป็ นกำรคำดกำรณ์ ล่วงหน้ ำ

ถ้อยคาบางส่ วนในหนังสื อชี้ ชวนฉบับนี้ และในเอกสารที่มีการอ้างอิงถึงและเป็ นส่ วนหนึ่ งของหนังสื อชี้ ชวน
ฉบับนี้มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์และประเมินเหตุการณ์ในอนาคต ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลการประกอบธุรกิจ
ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ที่อาจจะเกิดขึ้น หรื อที่สันนิ ษฐานว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ผลการ
ดาเนินงาน แผนการ และความเป็ นไปได้หรื อข้อสันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ใช้คาว่า "เชื่ อว่ำ"
"คำดว่ ำ" "คำดหมำยว่ ำ" "ประมำณกำร" "วำงแผน" "ยังคงทำอย่ ำงต่ อเนื่อง" "ประสงค์ ที่จะ" "ควร" "อำจจะ" หรื อคาอื่นที่
คล้ายกัน ถือว่าผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ต้องการใช้ถอ้ ยคาแสดงการคาดการณ์ในอนาคต
ข้อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตในหนังสื อชี้ ชวนฉบับนี้แสดงถึงมุมมองในปั จจุบนั ของผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั ที่มีต่อเหตุการณ์ในอนาคต โดยขึ้นอยูก่ บั ความเสี่ ยง ความไม่แน่นอน ข้อสันนิษฐาน และการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่ทราบแล้วและยังไม่ทราบ อันอาจทาให้ผลการดาเนินงานจริ งของผูอ้ อกโทเคน
ดิจิทลั แตกต่างไปจากที่ระบุในข้อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตอย่างมีนยั สาคัญได้
ถ้อยคาที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องต่อไปนี้ (และเรื่ องอื่น ๆ) อาจเป็ นการแสดงการคาดการณ์ในอนาคตได้
1) การใช้ประโยชน์จากรายได้สุทธิจากการเสนอขายครั้งนี้
2) แนวโน้มตลาดในอุตสาหกรรมของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ตลอดจนอัตราดอกเบี้ย ตลาดตราสารหนี้ และตลาด
สิ นเชื่อ หรื อเศรษฐกิจทัว่ ไป
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

ผลประกอบการและประมาณการผลประกอบการและกระแสรายรับตามสัญญา RSTA ของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
ประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและ รายจ่ายเพื่อการลงทุน
สภาวะเศรษฐกิจของกรุ งเทพมหานครและของประเทศไทยโดยทัว่ ไป ตลอดจนแนวโน้มเศรษฐกิจทัว่ โลก
การเปลี่ยนแปลงรสนิยมและความชอบของผูบ้ ริ โภค
การด้อยคุณภาพหรื อชื่อเสี ยงของกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส
การปรับตัวลดลงของเครื่ องมือชี้วดั การดาเนินกิจการ (เช่น พื้นที่ว่าง หรื ออัตราการเช่าลดลง)
ความเสี่ ยงทางการเงิน ซึ่งรวมถึงความเสี่ ยงที่ผเู ้ ช่าจะผิดนัดสัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั
ผลกระทบและการเปลี่ ยนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐ กฎหมายภาษีอากรและอัตราภาษี แนวทางการบัญชี
และเรื่ องอื่นที่คล้ายกัน
การดาเนิ นการและแนวทางริ เริ่ มของหน่วยงานของรัฐในระดับต่าง ๆ ของไทย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของหน่ วยงานของรัฐในระดับต่าง ๆ ของไทย รวมถึงการบังคับใช้และผลกระทบจากมาตรการ
แนวทางริ เริ่ ม และนโยบายเหล่านี้
ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ในส่วนที่บริ หารจัดการโดยบุคคลภายนอกองค์กร
การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ในการจ่ายส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาส
ให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ในอนาคต
ความเข้าใจของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เกี่ยวกับการแข่งขัน
การขาดตลาดส่วนกลางแบบรวมศูนย์สาหรับโทเคนดิจิทลั
สภาวะตลาดโดยทัว่ ไปที่ส่งผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
ตลาดสาหรับโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั หากการเสนอขายนี้เสร็ จสมบูรณ์ และ
การละเมิดหรื อโจมตีความปลอดภัยไซเบอร์

ข้อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตมีที่มาจากความเชื่อ ข้อสันนิษฐาน และความคาดหวังของผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั มีอยูใ่ นปัจจุบนั ถ้อยคา
แสดงการคาดการณ์ในอนาคตไม่ใช่คาทานายเหตุการณ์ในอนาคต ความเชื่อ ข้อสันนิษฐาน และการคาดการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้
อาจเปลี่ยนแปลงได้จากเหตุการณ์หรื อปั จจัยต่าง ๆ มากมายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ งผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่อาจทราบได้ท้ งั หมด
ปัจจัยเหล่านี้บางประการมีคาอธิบายอยูใ่ นหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ในหัวข้อ "ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ" หากมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น ธุ รกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และผลการดาเนิ นงานของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั อาจแตกต่างไปจากที่ระบุใน
ถ้อยคาแสดงการคาดการณ์ในอนาคตอย่างมีนยั สาคัญ ถ้อยคาแสดงการคาดการณ์ในอนาคตใด ๆ ก็ตาม คือเป็ นถ้อยคาใน
วันที่ได้กล่าวข้อความดังกล่าวเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปย่อมเกิดความเสี่ ยงหรื อความไม่แน่นอนใหม่ ๆ ที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั
ไม่สามารถทานายเหตุการณ์ต่าง ๆ นั้น หรื อผลกระทบของเหตุการณ์ที่มีต่อผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ได้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่ได้
มีหน้าที่หรื อเจตนารมณ์ที่จะปรับปรุ งหรื อทบทวนข้อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็ นเพราะ
มีขอ้ มูลใหม่หรื อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคตหรื ออื่น ๆ ก็ตาม ยกเว้นจะเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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