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NUSA
ณุศาศิร� เติบโตจากการพัฒนาอสังหาร�มทรัพยเพ�่อจําหนายมาแลวกวา 25 ป
แตในชวงหลายปที่ผานมาตลาดอสังหาร�มทรัพยมีแนวโนมการเติบโตคอนขางนอย
สวนทางกับธุรกิจสุขภาพทีม่ แี นวโนมขยายตัวสูงข�น้ มากจากปจจัยการเขาสูส งั คมสูงวัย
และกระแสผูบร�โภคที่ใสใจสุขภาพมากข�้น รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ตองการสราง
ให ไทยเปนเมดิคอลฮับ จ�ดหมายปลายทางดานสุขภาพของคนทั่วโลก จากแนวโน ม
และภาพรวมของอุตสาหกรรมดังกลาวณุศาศิรจ� ง� ไดปรับแผนกลยุทธในการดําเนินงาน
โดยมีแผนที่จะขับเคลื่อนองคกรไปสูธุรกิจสุขภาพ เพ�่อเตร�ยมรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจสุขภาพและการทองเที่ยวที่จะกลับมาในอนาคต
ในกลุม ณุศาศิรจ� ง� เร�ม� เขาลงทุนในธุรกิจสุขภาพ โดยการซือ้ แฟรนไชส “โรงพยาบาล
พานาซี” จากเยอรมันและเร��มขยายงานโดยการสรางโรงพยาบาลในประเทศจ�น รวม
ถึงการเขาซื้อกิจการ รพ.พานาซี ในประเทศไทย ซึ่งเปนโรงพยาบาลที่ใหการรักษา
แบบบูรณาการเนนการรักษาโดยใชธรรมชาติบําบัด เชน การใชสเต็มเซลล และการ
ชะลอวัยดวยเทคโนโลยีรูปแบบใหมโดยไมใชยาและสารเคมี และยังมีแผนงานที่จะสราง
แฟรนไชส ค ลิ นิ ก รวมถึ ง ปรั บ แผนการพั ฒ นาอสั ง หาร� ม ทรั พ ย ข องบร� ษั ท ให เ ป น
อสังหาเพ�่อการทองเที่ยวเชิงสุขภาพเพ�่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสุขภาพ

NUSA CSR

จากการปลดล็อคของธุรกิจกัญชา-กัญชง
ในประเทศไทย ทําใหณุศาศิร�เห็นโอกาสทาง
ธุรกิจจ�งเขาลงทุนในธุรกิจกัญชา-กัญชงรวม
กับพันธมิตรจ�น ในนามของ NUSA CSR
โดยเปนการลงทุนธุรกิจกัญชา-กัญชงแบบ
ครบวงจร ตั้งแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า แตกไลน
สรางแบรนดผลิตภัณฑกัญชา-กัญชง มีการ
ปรับโครงสรางสายงานของกลุม บร�ษทั โดยเพ�ม�
สายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และทําการ
สรางแพลตฟอรมทางการแพทยเพ�อ่ นํามาใช
เปนเคร�่องมือในการเชื่อมโยงธุรกิจตางๆ ของ
บร�ษัท เพ�่อสรางความไดเปร�ยบในการแขงขัน
ใหเหนือกวาคูแขงขันของบร�ษัทในยุคปจจ�บัน

“NUSA CSR”
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“NUSA CSR” บร�ษัทรวมทุนระหวาง NUSASIRI กับบร�ษัท CSR ดําเนิน
ธุรกิจกัญชา-กัญชง โดยมีเปาหมายทีจ่ ะเปนผูน าํ ในอุตสาหกรรมกัญชา และกัญชง
ในระดับโลก ดําเนินธุรกิจครบวงจรตั้งแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า มีการปลูก สกัด ว�จัย
สงออกและนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพ�อ่ จําหนายทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
“NUSA CSR” คือตนแบบโมเดลธุรกิจกัญชง และกัญชาที่สมบูรณแบบ
พ�ถีพ�ถันตั้งแตการคัดสายพันธุ ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปลูกที่มีความ
หลากหลาย โดยมุงหวังที่จะนําผลผลผลิตออกจําหนายในตลาดกัญชง และกัญชา
ทั้งในประเทศและในระดับโลก รวมถึงการพัฒนาตอยอดงานว�จัยตางๆ คิดคน
ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมใหมๆ ที่เปนมิตร มีประโยชนตอสิ�งแวดลอมและผูบร�โภค
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โครงสรางการถือหุนของ NUSA และบร�ษัทยอย
บร�ษัท ณุศาศิร� จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจอสังหาร�มทรัพย

ธุรกิจการแพทย / สุขภาพ

ธุรกิจการเง�น

ธุรกิจแพลตฟอรม

บร�ษัท ณุศา สเตท ทาวเวอร จํากัด
99.99%

บร�ษัท เว�ลด เมดิคอล อัลไลแอนซ
(ประเทศไทย) จํากัด
87.00%

บร�ษัท ณุศา มันนี่ จํากัด

บร�ษัท ทีเอสเอสพ� แพล็ตฟอรม จํากัด

บร�ษัท ณุศา เลเจนด สยาม จํากัด
99.99%

บร�ษัท โกลบอล สเต็ม เซลล จํากัด

บร�ษัท เซฟ ที ทราเวล จํากัด
100.00%

บร�ษัท ณุศา วัน จํากัด
100.00%
บร�ษัท ณุศา เรสซิเดนซ เชียงใหม จํากัด
100.00%
บร�ษัท เอ็น โฮเทล จํากัด
47.50%
บร�ษัท ณุศา มาย โอโซน จํากัด
90.00%
บร�ษัท ศิร� แกรนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด
51.00%
บร�ษัท ร�สแลนด แกรนด จากัด
51.00%

World Medical Alliance
Hong Kong Co., Ltd.
100.00%
บร�ษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร จํากัด
45%
บร�ษัท ณุศา ซีเอสอาร จํากัด
45%
Panacee Medical Hong Kong Co., Ltd.
92.50%
World Medical Alliance Company Limited

100.00%

100.00%

100.00%
95.00%

ธุรกิจทองเที่ยว

บร�ษัท อัตตา ฟ�ลม จํากัด
60.00%
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NUSA CSR
เปนบร�ษัทรวมของ บร�ิษัท ณุศาศิร� จํํากััด (มหาชน) กอตั้งข�้นในป 2565
ประกอบธุรกิิจอุตสาหกรรมกัญชง-กัญชาแบบครบวงจร
ซึ่งแบงหนวยธุรกิจออกเปน 3 ดาน ดัังนี้
มหัศจรรยเมืองกัญชา
“The City of Siam Cannabis” หร�อ “เมืองมหัศจรรยกัญชาสยาม” โลกแหงการเร�ยนรู “กัญชา” พ�ชว�เศษจาก
สวรรค ผานรูปแบบของการทองเที่ยวที่สรางประสบการณเหนือจ�นตนาการ พ�สูจนตํานานเวชศาสตรแพทย
แผนไทยปลุกโอสถใหตื่น…ฟ��นจากพระคัมภีรที่เลาขานกันมานับพันป

ตนไมมหัศจรรย
โอกาสอันยิ�งใหญ ในการสรางอาชีพ สรางรายได ใหกับคุณและครอบครัว แนวทางที่สรางความแข็งแกรงใหกับ
ทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของไดดที สี่ ดุ และเปนชองทางการจําหนายทีน่ บั วามีประสิทธิภาพสูงเมือ่ เทียบกับการตลาด
แบบเดิมๆ เพราะสามารถกระจายสินคา ผลประโยชน แนวคิด การเปนผูให ตลอดจนองคความรูตางๆ จาก
บร�ษัทฯ ไปยังผูบร�โภคได โดยตรง โดยระบบของ Nusa CSR

ปลูก สกัด จําหนายผลิตภัณฑกัญชง-กัญชา
ความมั่งคั่งสีเข�ยวจะนําพาประเทศไทยให ไปสูเศรษฐกิจใหมที่ดี ดินแดนอันสมบูรณนี้ ปกคลุมไปดวยตนไมนานา
พันธุที่มีประโยชนทางการแพทย จากที่กลาวมา จ�งเกิดแรงบันดาลใจ และนํามาสูการสราง Nusa CSR เพ�่อทําให
ฝนที่จะสรางความรํ่ารวยจากพ�ชสีเข�ยวเปนจร�ง
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ตนไมมหัศจรรย
ในปี 2564 NUSA CSR ไดเขาลงทุนใน บจก.เลเจนด สยาม ( ศูนยทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม) และเร��มธุรกิจผลิต และจําหนายสินคา และผลิตภัณฑ CBD
โดยมีแผนที่จะจําหนายชองทางออนไลน-ธุรกิจเคร�อขาย และจะขยายชองทาง
การจําหนายอยางตอเนื่อง เชน การจําหนายสินคาบนแพลตฟอรม MorHello
ของพันธมิตรทางการคา รวมถึงนําเสนอผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย
ทั้งสินคาสุขภาพ และความงาม เคร�่องใชสวนตัว ผลิตภัณฑ ในครัวเร�อน ยา
และเวชภัณฑตางๆ วันนี้ เราไดเปดตัวโครงการ ”ตนไมมหัศจรรย” เพ�่อเพ��ม
ชองทางการจําหนายและรองรับการเติบโตในอนาคตทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงรูป
แบบทางการคาอยางรวดเร็ว

”Miracle Tree”
ธุรกิจแหงการให เราจะสรางสังคมคุณภาพใหกับสมาชิก สรางความเปนอยู
ที่มั่นคง มีสุขภาพที่ดี มั่งคั่งทั้งสุขภาพการเง�นและสุขภาพทางกาย
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“NUSA Token”

NUSA เปนเจาของและผูพัฒนา NUSA Token ซึ่งมีีสถานะเปน
โทเคนดิจิทัลที่ใหสิทธิที่จะไดซึ่งสินคา หรือบริิการ
ที่พรอมที่จะใหใชประโยชน ไดในทันทีี
ตั้งแตวันที่เสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรก
NUSA Token จะไดรับการสราง และกระจายในจํานวน
ทั้งหมด 100,000,000 เหร�ยญ ภายใตแผนการกระจาย
รายปีที่ NUSA กําหนดข�้นภายใตเกณฑรับประกันหลัก
คือื ทีอ่ อกมาทัง้ หมดไมวา เวลาใดนับแตวนั ทีม่ กี ารกระจาย
และแจกครั้งแรก จะตองมีีคุณสมบัติ พรอมใชประโยชน และ
พรอมสําหรับการใชสิทธิ์ในทันทีโดยผูถือ NUSA Token
สามารถใชสิทธิ์ (Redeem) กัับทาง NUSA CSR ไดโดย
ตรงผานแพลตฟอรม ภายใตชื่อ Miracle Tree

02 ที่มาและเหตุผลในการสรางแพลตฟอรม “ตนไมมหัศจรรย”

ในป 2022 เปนยุคแหงการใสใจสุขภาพ พฤติิกรรมของคนในสังคม
ตางหันมาดูแลสุขภาพกันมากข�้น การกาวเขาสูสังคมสูงอายุ และ
ปจจัยอื่นๆ ทําใหการแพทยบูรณาการเขามามีบทบาทมากข�้น จะเห็น
ไดวา ปจจ�บันมีศาสตรการรักษาของแพทยที่หลากหลายรูปแบบ เชน
แพทยแผนไทย แพทยแผนจ�น การรักษาโดยใชธรรมชาติบําบัด เปนตน
หนึง่ ในการรักษาที่ไดรบั การสนใจและยอมรับอยางมากคือการใชกญ
ั ชา
และเซลลบําบัด อยางไรก็ตาม ผูปวยยังคงมีปญหาในการเขาถึงการ
รักษาจากแพทยทม่ี คี วามเชียวชาญในองคความรูแ บบบูรณาการดวย
เหตุนี้เอง “NUSA CSR” จ�งไดสราง แพลตฟอรม "ตนไมมหัศจรรย"
โดยมีแนวคิดทีจ่ ะสรางโอกาสในการเขาถึงการรักษาและยาใหกบั ผูป ว ย
และชวยสรางรายไดแบบยั่งยืนใหกับสมาชิกของแพลตฟอรม ไมวาจะ
เปนนักลงทุนแพทยและผูท สี่ นใจธุรกิจออนไลนสามารถเขามารวมเปน
สวนหนึ่งของแพลตฟอรมแหงการให “ตนไมมหัศจรรย” แพลตฟอรม
กลางทางการแพทยทีม่ คี วามยืดหยุน มีศกั ยภาพ มีความหลากหลาย
และมีความนาเชื่อถือ เปนโมเดลที่จะนําพาสมาชิกไปสูความสําเร็จได
อยางงายดายและสรางประสบการณใหมทสี่ มบูรณแบบใหกบั ผูบ ร�โภค
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“เปาหมาย และแนวคิดหลัก”
ดวยตระหนักถึงปญหาทั้งฝง Demand และ Supply ใน
วงการแพทย NUSA CSR จ�งสรางโมเดล “ตนไมมหัศจรรย”
ทีจ่ ะทําหนาทีบ่ รู ณาการและสรางสุขภาพทีด่ ที มี่ าพรอมกับ
ความมั่งคั่งใหกับสมาชิก ดวยการนําเทคโนโลยีี Digital
Asset มาประยุกต ใช ในวงการแพทย
“NUSA Token” จะทําหนาทีห่ ลักในการแก ไขปญหา (Pain
Points) ของผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) ทั้งหมด
ไมวาจะเปนบุคลากรทางการแพทย ผูประกอบการธุรกิจ
ยา/เวชภัณฑ และผูบร�โภค

“NUSA Token” จะเปนเคร�่องมือในการยกระดับ และเพ��ม
ประสิทธิิภาพ (Unlock and Up level) การทําการตลาด
และเพ��มมูลคาในการจัดทํา และจําหนายผลิตภัณฑ และ
บร�การทางการแพทยให ไดเ ต็มประสิทธิภิ าพ ดว ยเทคโนโลยีี
รูปแบบใหม NUSA Token เปน Solutions ที่ทาง NUSA
CSR มีเี ปาหมายนําเสนอ โดยการปรับใชเ ทคโนโลยีี และกลไก
ของโทเคนดิจท�ิ ลั ทีไ่ ดร บั การยอมรับภายใตกรอบกฎหมาย
ไทยมาเปนเคร�่องมือสําคัญในการแก ไขปญหา และปลดข�ด
จํากัดของ Stakeholders ทั้งหมดเพ�่อเปาหมายในการ
สรา ง Network Effect ใหแ กผ เู กีย่ วของในธุรกิจการแพทย
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Pain Points & Solutions

Stakeholders ที่มีสวนสําคัญ
ตอการพัฒนาและการเติบโต 3 กลุมหลัก

เมื่อพ�จารณาการเติบโตทางดานเทคโนโลยี
โดยเฉพาะ Digital Asset ที่พัฒนาใหกาวไกล
ไปอยางไรข�ดจํากัด จนมีบทบาทสําคัญในการ
กลุมผูบริโภค
Transform วงการตางๆ ทั้งทางดานการเง�น
รูปแบบการดําเนินธุรกิจในปจจ�บนั Stakeholders และธุรกิจอื่น ๆ อยางตอเนื่อง ดวยการเชื่อมโยง
แตละกลุม ในธุรกิจการแพทยยงั พบข�ดจํากัดในการ และเพ�� ม มู ล ค า ของทรั พ ย สิ น ทางกายภาพ
เขาถึงการรักษาและเทคโนโลยีทางการแพทยจ�งยัง (Physcial Assets) ใหกลายเปนทรัพยสิน
ไมส ามารถตอบสนองความคาดหวังของผูบ ร�โภค ดิจ�ทัล (Digital Assets) ที่สามารถจําหนาย
ไดอยางเต็มประสิทธิิภาพ
แจกจาย แลกเปลี่ยน และใชประโยชน ไดอยาง
กลุมแพทยและบุคลากรทางการแพทย
ทัว่ ถึงมากข�น้ “NUSACSR”รวมกับทีมทีป่ ร�กษา
แพทย และเภสัชกรซึ่งจะสนับสนุนใหเกิด Eco ซึ่งมีความเชี่ยวชาญดาน Digital Asset จ�ง
System ในระบบ
เชื่อวา การใชเทคโนโลยี Digital Asset นี้จะเปน
กลุมผูจำหนายยาและเวชภัณฑทางการแพทย ทางออกในการแก ไข Pain Point ที่ Stakeกลุมสมาชิก และผูจําหนายยา และผลิตภัณฑ holdersตองประสบไดและจ�งเปนทีม่ าสําคัญของ
การออกแบบ “Nusa Token”
ทางการแพทย
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Pain Points และ Solutions ที่ Nusa CSR

นํามาเปนแนวคิดหลักในการออกแบบ แพลตฟอรม ตนไมมหัศจรรย

Stakeholder
ผูจําหนายยา และผลิตภัณฑทาง
การแพทย

ความคาดหวัง
สามารถสรางรายไดจ ากการจําหนาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ ท างการแพทย ได อ ย า ง
เต็มประสิทธิิภาพ (Monetization
Maximization)
สรางการรับรู และสรางฐานลูกคาใน
เคร�อขายของตน เพ�่อนําไปสูการสราง
Passive Income และเพ��มรายไดของ
ตนเอง

สิ�งที่ ไดรับในปจจ�บัน

ผลที่จะไดรับ

ไดร ายรับจากการจําหนายผลิตภัณฑที่
มีขายทั่วไปในทองตลาด
ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร ข า ย ยั ง ไ ม เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ และสวนมากเปนไปใน
ลักษณะ One-Time
ดวยขอจํากัดในการขายยังมีขด� จํากัด
ทําให ไมสามารถจําหนายสินคาใหกับ
กลุมลูกคาไดตามความตองการของ
ผูบร�โภค

เปนเคร�่องมือในการ Monetize จาก
ปลดปลดล็อคการจําหนายสินคา
และผลิตภัณฑทางการแพทย ไดอยาง
เต็มประสิทธิิภาพ
ดว ยรูปแบบการจัดทํา Integrated
Medical Platform โดยผูเชียวชาญ
คือ WMA ยอมชวยกระจายฐาน
การรับรู และฐานลูกคาไดอยางเต็ม
ประสิทธิิภาพ
ด ว ยฟ� ง ก ชั่ น ในการเข า ถึ ง บร� ก าร
ทางการแพทยตางๆ ในรูปแบบที่ไม
จํากััด เชน การกําหนดสิทธิ์ในการเขา
รับบร�การทางการแพทยการจับรางวัล
จะเพ��มข�้นไดอยางเต็มประสิทธิิภาพ

02 ที่มาและเหตุผลในการสรางแพลตฟอรม “ตนไมมหัศจรรย”

Pain Points และ Solutions ที่ Nusa CSR

นํามาเปนแนวคิดหลักในการออกแบบ แพลตฟอรม ตนไมมหัศจรรย

Stakeholder

ความคาดหวัง

สิ�งที่ ไดรับในปจจ�บัน

ผลที่จะไดรับ

แพทย และบุคลากรทางการแพทย

ไดรบั ความสนใจและมีสี ว นรวมกับคนไข
โดยตรง (Interest & Engagement)
ซึง่ จะนําไปสูก ารตอยอดทางการตลาด
อื่น ๆ

ได Awareness / Visibility จากคนไข
ผานการโฆษณาตางๆ แตย งั ไมส ามารถ
สรางความสัมพันธโดยตรงกับคนไข
(Direct Engagement) ได

เปนเคร�่องมือ สราง Direct
Engagement อยางตอเนื่องกับ
ผูบร�โภคไดอยางเต็มประสิทธิิภาพ
ตลอดทั้ง Marketing Funnel โดย
การใชแพลตฟอรมเปนเคร�่องมืือ
ตอยอดทางการตลาดอื่นๆ ได
เพ��มเติม

สามารถเขาถึงบร�การทางการแพทย ได
หลายรูปแบบ ตาม Preference
ของแตละบุคคล

รูปแบบการเขาถึงการรักษา และยามีีอยู
อยางจํากัดยังไมตอบโจทยความ
ตองการของผูบร�โภคไดอยางเต็ม
ประสิทธิิภาพมากนัก

เปนเคร�องมือที่ชวยเพ��มความหลาก
หลายในการเขาถึงการรักษา และยา
ที่ตองการไดมากข�้น และไมมีขอจํากัด
ซึ่งมาพรอมสิิทธิิที่ชัดเจน

ผูบร�โภค
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Other Ecosystem Players
ดวยรูปแบบของ NUSA Token ที่เปนโทเคนดิจ�ทัลพรอมใชยอมมีีผูตองการซื้อเพ�่อการใช
สิทธิิประโยชนมีนั้นอยูจํานวนมาก ซึ่งอาจมีกลุมผูตองการใชสิทธิิบางสวนที่ไมไดรับการกระจาย
NUSA Token โดยตรงจาก Nusa CSR หร�อจากการกระจายผานกลไก Primary Market จ�ง
ตองการซื้อโทเคนจากผูถือเหร�ยญที่อาจไดรับเหร�ยญ แตยังไมมีความจําเปนหร�อไมตองการใชสิทธิ
ประโยชน ในทันทีี แตดวยรูปแบบและแนวความคิดในการพัฒนาที่ออกแบบ ให NUSA Token เปน
สินทรัพยดิจ�ิทัล (Digital Assets) จ�ึงทําใหมีคุณสมบัติหลักในการเปลี่ยนมือได ดังนั้น ผูถือเหร�ยญ
อาจนําโทเคนที่ตนไดรับไปขายใหแกผูที่ตองการซื้อเพ�่อนําไปแลกสิทธิิผานกลไกของ Secondary
Market ได และดวยกลไกตลาดรองดังกลาว ยอมเกิดกลุมผูถือ NUSA Token อีกหนึ่งกลุมที่จะเขา
มามีีบทบาทใน Ecosystem คือ กลุม Seller ซึ่งจะมีีบทบาทในการสงตอ (Supply) โทเคนที่ตนเองได
รับใหแกผูที่ตองการใช (Demand) และชวยสรางความสมดุลในการหมุนเว�ยนซื้อขายแลกเปลี่ยนของ
NUSA Token
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Key Success Factors ของ NUSA Token
Solid Usage:
Nusa CSR ออกแบบการใช้สิทธิ์ของ NUSA Token ซึ่ง
มาพร้อมสิทธิใ์ นการใช้ประโยชน์แลกสินค้าหรือบริการ
ไดหลากหลายเพ�่อตอบโจทย และตอบสนองความ
ตองการของ Consumer
Legal Compliance:
NUSA CSR ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตากรอบ
กฎหมายทั้งหมดที่มีผลบังคับใชกับธุรกิจสินทรััพย
ดิจ�ทัลทั้งหมดเพ�่อความยั่งยืน ในการประกอบธุรกิิจ
Insight Knowledge:
ความรูความเชี่ยวชาญ และความเขาใจในวงการสุขภาพ
และการแพทย

Available for Redemption:
กลุม NUSA CSR เปนผูด าํ เนินธุรกิจทางการแพทย
ทั้งสินคาบร�การ จ�งมีีสิทธิิเหนือสินคา และบร�การ
ที่พร้อมสำหรับการสงมอบให้แกผู้ถือ NUSA Token
Technology & Tokenomics Solid:
ความรู ความเชีย่ วชาญทางดานเทคโนโลยี
Tokenomics รวมถึึง Digital Assets ของ
NUSA CSR และที่ปร�กษา ถูกใช ในการ
ออกแบบให ไดเทคโนโลยี ที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย โปรงใส
Community Platform:
กลุม Nusa CSR จะเปนผูพัฒนาระบบ Infrastructure
ของ Integarated Medical Platform กลางภายใตชื่อ
WMA เพ�่อใช ในการติิดตอสื่อสารและเชื่อมโยงผูเลน
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ภาพรวมสรุป Business Model ของตัวแทนจําหนาย
ตนไมมหัศจรรย
เมนูแลกคะแนน
มองเห็นเฉพาะตัวแทน

แจงเลขคะแนน
เปนเง�นโอนเขา บช.

ตัวแทน
แนะนํา
จองตนไม
มหัศจรรย

ลูกคาทั่วไป

โอนเง�นเขาบัญชี
ตัวแทน

ไดคอมมิสชั่น (คะแนน)
ชําระ
เง�นจอง

เมนูแลก Token
มองเห็นเฉพาะลูกคาทั่วไป

ไดคะแนน
ใชแลก Token

แจงแลกคะแนน
เปน Token เขา Wallet

ไดคะแนน

โอน Token
เขา Wallet

ใชซื้อสินคา
Online & Offline

03 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโทเคน

NUSA Token ไดรับการออกแบบใหมีลักษณะ
เปนโทเคนดิจ�ทัล เพ�่อการใชประโยชน (Utility
Token) ที่สามารถใชประโยชนและใชสิทธิไดทันที
ที่มีการออกและเสนอขายผูถือ NUSA Token
สามารถใชสทิ ธิแลกรับประโยชนในการเขาถึงบร�การ
ทางการแพทย ในรูปแบบของสินคาหร�อบร�การ
ตางๆ ไดตามที่ NUSA CSR จะเปนผูกําหนด
โดยกระบวนการในการใชสิทธิตางๆ สามารถใช
ได ในทันที ดวยการใชสิทธิแลกผาน Integrated
Medical Platform ภายใตชื่อ Miracle Appliction
ซึ่งจะดําเนินการผานระบบที่ทาง NUSA CSR
สราง และดูแลรับผิดชอบ

ลักษณะพิเศษของ NUSA Token
a. เปนโทเคนดิจท� ลั ทีก่ ําหนดสิทธิของบุคคลในการ
ไดมาซึ่งสินคาหร�อบร�การ ซึ่งผูถือสามารถใชสิทธิ
ได ในทันทีที่ไดรับโทเคนดิจ�ทัลดังกลาว
b. เปนโทเคนดิจท� ลั ทีม่ สี นิ คาหร�อบร�การพรอมทัง้
แผนการดําเนินธุรกิจรองรับ ไมใชโทเคนดิจ�ทัลที่
ราคาข�้นอยูกับกระแสโลกโซเชียล (Meme Token)
แต มี ก ลไกการประเมิ น ราคาและการควบคุ ม
Supply ที่ชัดเจนดวยจ�ดประสงคปองกันการปน
ตลาด
c. เปนโทเคนดิจ�ทัลที่มีสินคา หร�อบร�การรองรับ
จ�งไมใชโทเคนดิจ�ทัลที่เกิดจากเพ�ยงกระแสความ
ชื่นชอบสวนบุคคล (Fan Token)

03 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโทเคน

จำนวน NUSA Token
จํานวน NUSA Token ทั้งหมดมีีอยู 10,000 ลานโทเคนดิิจ�ิทัล ซึ่งจะ
มีกี ารกระจายออกสู Primary Market จนครบจํานวนภายในระยะ
เวลา 2 ปี โดยในแตละปจะมีีการกระจาย และออกโทเคนดิิจ�ิทัลใน
จํานวน 50% ของโทเคนดิิจ�ิทัลทั้งหมด (หร�ือ 5,000 ลานโทเคน
ดิิจ�ิทัล) ออกสูตลาด
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การแบงสัดสวนการกระจาย NUSA Token

NUSA CSR กําหนด การแบงสัดสวนการกระจาย NUSA Token
ใหแกกลุมบุคคลตาง ๆ และผานชองทางตาง ๆ ดังนี้

85%

NUSA CSR

15%

1. สัดสวนอยางนอย 85% จะไดรับการกระจายจัดสรร
ผ า นกลไกการกระจายไปให แ ก ผูบ ร� โ ภคการกระจายนี้
เป็นชองทางการกระจาย Token หลักของ NUSA Token
โดยจะดําเนินการพร้อมกันครั้งแรกในวันที่ 20 เมษายน 2565
2. สัดสวนไมเกิน 15% จะไดรับการกันสวนเพ�่อการทํา
การตลาด (Marketing Purpose) ซึ่งจะดําเนินการ
ผานกระบวนการแจก และกระจายโดยไมม คี า ตอบแทนใน
Primary Market โดยจะดําเนินการพรอมกันครั้งแรกใน
วันที่ 20 เมษายน 2565 ใหแกผู ใชงาน Miracle Application
ที่เขารวม Campaign ตามเง�่อนไขที่ NUSA CSR กําหนดไว

03 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโทเคน

กระบวนการ และกลไกการใชสิทธิ์

นําสินคาและบร�การมาเสนอบน Miracle Platform

Usage
Nusa
GROUP

Nusa Token

Pricing Model
ใชจํานวน Nusa Token
ตามจํานวนที่กําหนด

Miracle
Platform

Miracle Point
100 Token = 1 Point

M Point
เมื่อเกิด Usage ใน Miracle Shop
จะมีการออก M-Point ใหกับผูใช

Nusa
CSR

NUSA CSR จะกระจาย NUSA Token ในวันที่ 20 เมษายน
2565 และในวันเดียวกัน สิทธิทั้งหมดที่ระบุไวเปนสิทธิใน
NUSA Token ตาม White paper ฉบับนี้ จะตองพรอมใช
สําหรับผูถือ NUSA Token ที่ตองการใชสิทธิ์ในวันที่มีการ
กระจายดังกลาวครั้งแรกเชนกัน
หลักการ และลักษณะที่สําคัญที่สุดสําหรับ NUSA Token
คือเปนโทเคนดิจท� ลั ทีใ่ หสทิ ธิท์ จี่ ะไดซง่ึ สินคาหร�อบร�การทีพ่ รอม
จะใหใชประโยชน ได ในทันทีตั้งแตวันที่ไดรับโทเคนดิจ�ทัล”

04 กระบวนการและกลไกการใชสิทธิ์ตามราคาจาก WMA

1 สิิทธิิในการแลกผลิตถัณฑของ NUSA CSR และบร�ษัทในเคร�อ

NUSA CSR กําหนดอัตราการแลกสินคา และผลิตภัณฑ fixed ซึ่ง Miracle Member สามารถแลกเปลี่ยน NUSA Token เปนสินคาได
โดยตรงผาน MOR HELLO Application ในทันที ทั้งนี้ Item ของสินคาที่จะสามารถนามาแลกเปลี่ยนไดนี้อาจเพ��มข�้นตามแตละระยะเวลา
โดย NUSA CSR จะแจงการเพ��ม Item ของสินคาดังกลาวผาน Official Social Media หร�อผาน Mor Hello Application โดยสินคา
ทั้งหมดจะเปนสินคาและบร�การของกลุม NUSA CSR ทั้งในลักษณะ Physical Products โดยมีกระบวนการ และเง�่อนไขในการแลก
เปลี่ยนจะดําเนินการดวยว�ธีการกลไกเดิม คือการนําจํานวน NUSA Token ที่กําหนดไวมาแลกเปลี่ยนเปนสินคา Item ตางๆ ดังกลาว
ได ในทันที
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2 สิิทธิิในการเขาใชบร�การคลินิกความงาม DNA และในเคร�อ
NUSA CSR กําหนดอัตราการแลกแพคเกจคลินิกความงาม DNA
แบบ fixed ซึ่ง Miracle Member สามารถแลกเปลี่ยน NUSA Token
เปนแพคเกจไดโดยตรงผาน Mor Hello Application ในทันทีทั้งนี้ Item
ของสินคาที่จะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนไดอาจเพ��มข�้น
ตามแตระยะเวลา โดย NUSA CSR จะแจงการเพ��มแพคเกจของสินคา
ดังกลาวผาน Official Social Media หร�อผาน Miracle Application
โดยสินคาทั้งหมดจะเปนสินคาและบร�การของกลุม NUSA CSR ทั้งใน
ลักษณะ Physical Products โดยมีกระบวนการ และเง�่อนไขในการ
แลกเปลี่ยนจะดําเนินการดวยว�ธีการกลไกเดิม คือการนําจํานวน
NUSA Token ที่กําหนดไวมาแลกเปลี่ยนเปนสินคา Item ตางๆ
ดังกลาวได ในทันที
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3 สิทธิในการเขาใชบร�การโรงพยาบาลการแพทยบูรณาการพระราม2 และคลินิกในเคร�อ
NUSA CSR กําหนดอัตราการแลกแพคเกจดูแลสุขภาพของ
โรงพยาบาลพานาซี และคลินิกในเคร�อแบบ fixed ซึ่ง Miracle
Member สามารถแลกเปลี่ยน NUSA Token เปนแพคเกจ ได
โดยตรงผาน Mor Hello Application ในทันที ทั้งนี้ Item ของ
สินคาที่จะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนได อาจเพ��มข�้นตามแตระยะ
เวลา โดย NUSA CSR จะแจงการเพ��มแพคเกจของสินคา
ดังกลาวผาน Official Social Media หร�อผาน Miracle
Application โดยสินคาทั้งหมดจะเปนสินคาและบร�การของกลุม
NUSA CSR ทั้งในลักษณะ Physical Products โดยมี
กระบวนการ และเง�่อนไขในการแลกเปลี่ยนจะดําเนินการดวยว�ธี
การกลไกเดbม คnอการนำจำนวน NUSA Token ที่กําหนดไว้
มาแลกเปลี่ยนเป็นสินค้า Item ตางๆ ดังกลาวได้ ในทันที
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4 สิทธิในการเขาใชบร�การหองพักโรงแรมมายโอโซน เขาใหญ
NUSA CSR กําหนดอัตราการแลกหองพัก My Ozone เขาใหญ
แบบ fixed ซึ่ง Miracle Member สามารถแลกปลี่ยน NUSA Token
เป็นแพคเกจไดโดยตรงผาน Mor Hello Application ในทันที ทั้งนี้
Item ของสินคาที่จะสามารถนามาแลกเปลี่ยนได อาจเพ��มข�้นตาม
แตละระยะเวลา โดย NUSA CSR จะแจงการเพ��มแพคเกจของสินคา
ดังกลาวผาน Official Social Media หร�อผาน Mor Hello
Application โดยสินคาทั้งหมดจะเปนสินคาและบร�การของกลุม
NUSA CSR ทั้งในลักษณะ Physical Products โดยมีกระบวนการ
และเง�อ่ นไขในการแลกเปลีย่ นจะดําเนินการดวยว�ธกี ารกลไกเดิมคือ
การนําจํานวน NUSA Token ที่กําหนดไวมาแลกเปลี่ยนเปนสินคา
Itemตางๆ ดังกลาวได ในทันที
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5 สิทธิในการเขาใชบร�การหองพักโรงแรมดีวาร� จอมเทียน
NUSA CSR กําหนดอัตราการแลกหองพัก D Varee จอมเทียน
แบบ fixed ซึ่ง Miracle Member สามารถแลกเปลี่ยน NUSA Token
เป็นแพคเกจ ได้โดยตรงผาน Miracle Application ในทันทีทั้งนี้ Item ของ
สินคาที่จะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนไดนี้อาจเพ��มข�้นตามแตระยะเวลา
โดย NUSA CSR จะแจงการเพ��มแพคเกจของสินคาดังกลาวผาน
Official Social Media หร�อผาน Miracle Application โดยสินคา
ทั้งหมด จะเปนสินคาและบร�การของกลุม NUSA CSR ทั้งในลักษณะ
Physical Products โดยมีกระบวนการ และเง�่อนไขในการแลกเปลี่ยน
จะดําเนินการด้วยวิธการกลไกเดิม คือการน ำจำนวน NUSA Token ทีก่ ำหนด
ไวมาแลกเปลี่ยนเปนสินคา Item ตางๆ ดังกลาวได ในทันที
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Staking Program
สมาชิก Miracle Club ทีเ่ ขารวมทีซ่ อื้ สินคาใน Miracle Shop ครบ 100 บาทจะได Miracle reward = 1 Point เมือ่ สะสม Miracle Reward ครบ 200 Point
สามารถนํามาแลกซือ้ M Coin ได 1,000 คอยน ในราคาคอยนละ 1 บาท จากราคาปกติ 50 บาท ( สิทธิประโยชนเปนไปตามที่ M Coin กําหนด ) การนํา
Miracle Reward มาใชแลกสิทธิในการซือ้ M Coin ไมได้มจี ดุ ประสงค์การท ำให NUSA Token มีฐานะเป็น Investment Token เนือ่ งจากโดยลักษณะพืน้ ฐาน
ของสิทธิของ NUSA Token จะยังคงมีฐานะเป็นโทเคนดิจทิ ลั ทีม่ อี รรถประโยชนพร้อมใช้ทนั ที เพียงแตเป็นกลไกในการสร้างระบบ NUSA Token Ecosystem ให้
ครบถ้วนมากข�น้ Miracle Reward ทีส่ มาชิกจะไดรบั มาจากยอดใชซอื้ สินคาใน Miracle Shop ไมใชการไดรบั สวนแบงจากการลงทุน หร�อสวนแบงกําไรในลักษณะของ
Investment Token แตอยางใดในการดําเนินการระบบ NUSA CSR ในฐานะผูพ ฒ
ั นา และบร�หารจัดการ Miracle Shop จะเปนผูบ ร�หารจัดการทําระบบ การ
คํานวณ และกระจาย Miracle Reward เพ�อ่ นําไปใชแลกซือ้ M Coin ภายใตกลไก และรายละเอียดตามภาพดานลางนี้
การสราง M-Reward
Holder
A
Holder
B

การกระจาย Point ใหกับสมาชิก

2,000 Token

5,000 Token

Reward
Pool

Holder
C
Token Holder สามารถนํายอดใช
จายมาแลก Reward

ระบบสราง
Sub Ledger
แยกตาม
Account ที่
ทําการแลก
M-Point

Holder
A

20 Point

Holder
B

50 Point

Holder
C

Total M-Point
70 Points

ระบบคํานวณและกระจาย
Holder Point ไปยัง
CustomerWallet

Reward
Pool

Usage
สมาชิก ทำการ
Redeem ดวย
Nusa Token

Nusa CSR
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รายละเอียดกลไกการทํางานของระบบ Miracle Reward สามารถอธิบายไดดังนี้
สมาชิก Miracle Club จะไดรับ Miracle Reward ทันที 1 Point เมื่อซื้อสินคาใน Miracle Shop ครบ 100 บาท โดย
(1) จะถูกบันทึกใน Sub-Ledger ที่สรางเฉพาะผูถือ N Token แตละราย
(2) ถูกใชเพ�่อคํานวณสิทธิในการแลกซื้อ M Coin โดยนํา Miracle Point มาคํานวณสิทธิในอัตรา 200 Points : 1000 M Coin โดยระบบจะคํานวณ
เมื่อสิ�นวัน เพ�่อใหสมาชิกทราบ Ratio ของผูถือ Nusa Token ที่ระบบคํานวณจํานวนสิทธิในการแลกซื้อ M Coin ที่จะคํานวณ
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05 กระบวนการและกลไกในการกระจายโทเคน
A. กระจายตางตอบแทนใหแก NUSA CSR โดยการกระจายผานชองทางดังกลาวจะดําเนินการพรอมกันครั้งแรกใน
วันที่ 20 เมษายน 2565 ซึ่งเปนวันที่สิทธิตางๆ ที่มีอยูใน Nusa Token ทั้งหมดจะพรอมให ใชเปนครั้งแรกเชนกัน
ขาย N-Token

Nusa
CSR
Nusa CSR ทำการออก
N-Token

Seller

แจกจายใหบุคคคลทั่วไป

Miracle
Platform

กิจกรรมที่กําหนดข�้นเพ�่อการ
กระจาย N-Coin

Holders

Usage

Business Brand
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สําหรับการกระจาย NUSA Token ในลักษณะนี้ NUSA CSR จะรับรูรายไดจากการออก และสงมอบ NUSA Token ใหกับสมาชิก และนําโทเคนอีก
สวนหนึ่งไปใช ในกระบวนการสราง Marketing Campaign / Activities หลายประเภท โดยสอดคลองกับกลยุทธการทําการตลาดของ
แตละ Content ซึ่งดวยความยืดหยุนของ Nusa Token ที่เปนสินทรัพยดิจ�ทัล จ�งสามารถนําไปใช ไดทุกกิจกรรมใน Marketing Funnel
ตัวอยางของกิจกรรมที่อาจกําหนดข�้นเพ�่อการกระจายโทเคน ไดแก
Pre - Launch Stage : การจัดทําแบบสอบถามสารวจตลาด (Market
Research / Survey) ซึ่งเมื่อบุคคลทั่วไปใหขอมูลครบถวนตามที่กําหนดแลว
จะได้รับ NUSA Token ตอบแทน
Awarenss Stage : การเขาชมว�ดีโอที่สรางข�้น ซึ่งเมื่อบุคคลเขาชม Content
ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดบุคคลนั้นจะได้รับ NUSA Token ตอบแทน
Consideration - Conversion - Loyalty Stage : การซื้อสินคา หร�อใช
บร�การตามยอดที่ระบุไว ในเกณฑที่กําหนดข�้น ซึ่งเมื่อบุคคลดังกลาวปฏิบัติได
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว บริษัทจะให้ผลตอบแทนเป็น NUSA Token
Advocacy Stage : การแนะนําสินคา หร�อบร�การตอใหแกผูอื่น ซึ่งจะไดรับ
NUSA Token ตอบแทน
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B. กระจายโดยไมคิดคาตอบแทนโดย NUSA CSR รูปแบบการกระจาย NUSA Token ในกรณีนี้ NUSA CSR จะกระจายโดยไม่มีคาตอบแทน
ใหแกบุคคลใน 2 กลุม ดวยจ�ดประสงคหลักในการสราง Awareness / Marketing Purposes
1. การกระจายใหแกบุคคลทั่วไปที่เขามาทํากิจกรรมการสราง Awareness หร�อกิจกรรมการตลาดตางๆ ที่ NUSA CSR อาจประกาศกําหนด
เชน การเขารวมเปนผู ใชงาน Miracle Platform User การเขารวม Referral Programหร�อการชม Content ตาง ๆ เปนตน
ขาย N-Token

Nusa
CSR
Nusa CSR ทำการออก
Nusa-Token

Seller

แจกจายใหบุคคคลทั่วไป

Miracle
Platform

กิจกรรมที่กําหนดข�้นเพ�่อการ
กระจาย N-Coin

Holders

Usage

Business Brand
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2. แจกใหแกสื่อพันธมิตรหร�อบุคคลที่มีชื่อเสียง (Media Partner / Influencer) ทั้งนี้ สําหรับการกระจายในลักษณะนี้ NUSA CSR กําหนดกลไก
การกระจายเปน 2 ลักษณะยอย คือ
a. กระจายโดยตรงเพ�่อให Media Partner / Influencer นั้นๆ เปนผูถือโทเคนดิจ�ทัลเพ�่อให Media Partner / Influencer ดังกลาวเปนตัวอยาง
(Role Model) ในการใชประโยชนแลกสิทธิเพ�่อจ�งใจให Follower อื่น ๆ สนใจเขารวมกิจกรรมตางๆ เพ�่อรับ และแลกสิทธิ
b. กระจายแบบไมมีคาตอบแทนใหแกบุคคลทั่วไปที่เขารวมกิจกรรมที่ไดรับการแนะนํามาจาก Media Partner / Influencer โดยตรง
แจก N-Token เพื่อสราง
Awareness

Influencer / Media Partner

แจกใหบุคคลทั่วไป
ไมมีการขาย

Followers

แจกให Influencer และ Media
Partner ที่ชวยสราง Awareness

Nusa
CSR
Nusa CSR ออก Nusa Token
เพื่อใชในโครงการ Miracle Tree

Seller

ผูขายโทเคน

Holder

ผูถือโทเคน

User

ผูใชโคเทน

Media

Nusa Token
แจกใหบุคคลทั่วไปที่มาจาก
Influencer และ Media Partner
*3rd Parties ที่อยูในกลุมณุศาศิริและพันธมิตร
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C. แลกเปลี่ยนกับสิทธิใน ContentContent ที่นาสนใจ (Barter for Product & Service Service)
ดวยรูปแบบของ NUSA Token ซึ่งเปนโทเคนดิจ�ทัลที่ผูถือจะมีสิทธิไดรับสินคาบร�การตางๆ เพ�่อรับประกันใหมีสิทธิเพ��มเติมไดตลอดระยะเวลา NUSA
CSR อาจนำ NUSA Token ไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการทางการแพทยซึ่ง NUSA CSR สนใจน ำมาเพิ่มเป็นสิทธิให้แกผู้ถือ ภายใต้ Barter Scheme
กลไกการแลกเปลี่ยน (Barter) นี้ NUSA CSR จะไดรับสิทธิเด็ดขาดในสินคาหร�อบร�การที่ทําการแลกเปลี่ยน ดังกลาวมาเพ��มเปนสิทธิพรอมใช โดยตอง
รับประกันใหสทิ ธิดงั กลาวไดรบั การเพ�ม� เขามาพรอมใชสาํ หรับMiracleMemberทัง้ หมดกอนจะมีการกระจายไปเพ�อ่ แลกเปลีย่ นเปนคาตอบแทนใหแกเจาของ
สินคา และบร�การที่นํามาเพ��มใน NUSA Token
แลก Nusa Token เพื่อรับ Product / Service

Exchange

Business

Exchange
Platform**

Nusa
CSR
Nusa CSR ออก Nusa Token เพ�่อ
ใชในโครงการ Miracle Tree

Usage

Product & Service
for usage

*3rd Parties ที่อยูในกลุมณุศาศิร�และพันธมิตร

สําหรับกลุมเปาหมายของ Product Service ที่จะเขารวม Barter Scheme
อาจแบงออกเปน 2 กลุมหลัก คือ
1. บร�ษัทในกลุม NUSA CSR Group ซึ่งมีสินคาหร�อบร�การที่นาสนใจซึ่ง
จะชวยดึงดูดการใช้สิทธิประโยชน์ของ NUSA Token ได้คอนข้างมาก
ดังนั้นNUSA CSR จ�งมีเปาจะ Barter เปนกลุมแรกๆ
2. บร�ษทั นอกกลุม NUSA CSR ทีอ่ าจพ�จารณาคัดเลือกจากความนาสนใจ
ในสินคาหร�อบร�การของบร�ษัทดังกลาว โดยประเมินความเหมาะสม และ
สอดคลองกับนโยบายเปาหมายการใหสิทธิอรรถประโยชนอื่นๆ ที่
บร�ษัทอาจพ�จารณาเห็นสมควร

06 กลไกการการแลกเปลี่ยนและเปลี่ยนมือ

06 กลไกการแลกเปลี่ยนและเปลี่ยนมือ
ดวยคุณสมบัติของ NUSA Token ซึ่งเปนโทเคนดิจ�ทัลที่มีสิทธิพรอมใช ในวันที่ออก และกระจายคือวันที่ 20 เมษายน 2565 ยอมทําให
มีความตองการ (Demand) ในการถือมาก ซึ่งการกระจายใน Primary Market อาจยังไมเพ�ยงพอสําหรับการตอบสนองความตองการ
การกระจาย NUSA Token เข้าไปในกลไก Secondary Market จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทําใหผู้ที่ไมใชสมาชิก Miracle Club ที่ต้องการ
ใชสิทธิสามารถเขาถึง และถือเพ�่อใชสิทธิ Token ไดดวยการไปซื้อจากผูขายกลุมตางๆ (เชน Token Seller หร�อบร�ษัทที่ Barter สิทธิ
สินคา หรือบริการกับ NUSA Token หรือ Media Partner / Influencer) ดังนั้นกลไกการซื้อขายแลกเปลี่ยนผาน Secondary Market
จะมีบทบาทสําคัญในการสรางความสมดุลระหวาง Demand และ Supply ในตลาด
Primary Market
เพ��ม Supply เขาสูตลาด
ดึง Supply ออกจากตลาด

Influencer
Media Partner

Holder

ผูใช

Demand
Side
นำ Nusa Token ไปใชแลก
สิทธิ์ตามกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น

Supply
Side

Business
ไดมาจาก Barter

Exchange
Token Seller
ผูขายโทเคน

06 กลไกการการแลกเปลี่ยนและเปลี่ยนมือ

Token Allocation + Supply Stock
วิธกี ารคํานวณ และบริหารจัดการ Supply Stock น ั ้ นจะอ้างอิงจํานวน N U S A Token ท ี ส่ มาชิก Miracle Club นํามาแลกเพือ่ ใช้สทิ ธิตา งๆ ผาน
Miracle Application ภายใตหลักเกณฑคาํ นวณ ดังนี้
Nusa CSR ทําการ Burn Nusa Token
ที่มาจากการแบก Nusa Token ที่เปน
รายไดจากกิจกรรม

Nusa
CSR
แลก Nusa Token เปนรายไดของ
Nusa CSR จากกิจกรรม

Nusa Token

Supply
Stock

เมื่อ Nusa Token ถูก Burn ทําให
จํานวน Supply ที่สามารถ
ขายไดในอนาคตเพ��มข�้น

1. เมื่อ Miracle Member นำ NUSA Token มาแลกใชสิทธิตางๆ NUSA CSR จะคํานวณ NUSA Token ที่นํามาแลกกลับเป็นรายไดจากการขาย
สินค้า และบริการของ NUSA CSR ในการกระจาย NUSA Token ในตลาดแรก
2. จากนั้น NUSA CSR จะ Burn โทเคนจํานวนนั้น และคํานวณจํานวนโทเคนที่ถูก Burn กลับเปน Supply Stock ที่จะถือเปนยอดสูงสุดที่ NUSA
CSR จะสามารถนําออกมากระจายไดเพ�ม� เติมนอกเหนือจาก Annual Token Allocation ในแตละปได

07 ระยะเวลาและแผนงาน

07 ระยะเวลาและแผนงาน

01/04/65
Public Whitepaper
Campaign
Announcement

Register to
become
Nusa Token
Application
user

20/04/65
Business / Brand
launch Marketing
Allow user to
redeem product &
service ( 1st usage )
- Fixed Price
- Lucky draw
Tap Offering
Allow to token
holder to stake Nusa
Token for rewarding

More Redemption
Products Collectible
cards

Primary Sales to
Business / Brand

More campaign to
distribution Nusa Token
for Business / brand

08 ทีมบร�หาร

08 ทีมบร�หาร

Mr. Udom Wang

Siriya Thepcharoen

Visanu Thepcharoen

09 Disclaimer
กรุณาอานคําสงวนสิทธิ์ภายใตหัวขอนี้อยางละเอียด หากมีขอสงสัยเกิดข�้นผูอานควรปร�กษาที่ปร�กษาของทานเปนกรณีเฉพาะ ขอมูลที่อยูในเอกสาร
ฉบับนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงหร�อปรับปรุงไดโดย NUSA CSR เพ�อ่ ใหสอดคลองกับรูปแบบแผนการดําเนินการ และกฎหมายทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้
กฎหมายทีก่ าํ กับดูแลเกีย่ วกับสินทรัพยดจิ ท� ลั อาจมีการเปลีย่ นแปลงไดตลอดเวลาโดย NUSA CSR รับประกันจะดําเนินการ และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ทั้งหมดดังกลาว NUSA CSR จ�งมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนเนื้อหาและเง�่อนไขภายใตเอกสารฉบับนี้ตามแตละระยะเวลาที่อาจเห็นวาเหมาะสม
ใหสอดคลองกับกฎหมาย ทัง้ นี้ NUSA CSR จะแจงใหทา นทราบผานชองทางการติดตอสือ่ สารทีบ่ ร�ษทั อาจมีตอ ทาน
ขอมูลในเอกสารฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงคเพ�อ่ เปนการชีแ้ จงขอมูล และดวยรูปแบบการดําเนินการ NUSA CSR ไมไ ดเปนไปในลักษณะของการออก และเสนอ
ขายโทเคนดิจท� ลั ซึง่ จะถูกกํากับโดยกฎหมายสินทรัพยด จิ ท� ลั หร�อกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ดังนัน้ ชุด ขอมูลทีแ่ สดงนีอ้ าจไมครบถวนในทุกสวนตามทีบ่ คุ คลที่
เกีย่ วของอาจคาดหมายไดจากการอานเอกสารการเสนอขายโทเคนดิจท� ลั
นอกจากนี้ ขอมูลทีแ่ จงภายใตเอกสารฉบับนี้ไมไดนบั เปนการใหคาํ แนะนําใดๆ โดยเฉพาะคําแนะนํา หร�อชีช้ วนการลงทุนทาง NUSA CSR ไมอาจใหการ
รับรอง และยอมรับขอผูกพันทางกฎหมายอันอาจเกิดกรณีทบี่ คุ คลทีเ่ กีย่ วของอาจพ�จารณาเชือ่ ถือตามเอกสารฉบับนีโ้ ดยสมบูรณโดยไมไ ดด าํ เนินการ
ปร�กษาทีป่ ร�กษาเฉพาะ กอนทีจ่ ะกระทําการใดหร�อทําธุรกรรมใดๆ กับ NUSA CSR เนือ่ งจากขอมูลฉบับนีม้ ฐี านะเปนเพ�ยงเอกสารเผยแพร เพ�อ่ การ
อางอิงในเบือ้ งตนเทานัน้
NUSA CSR จ�งขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดใดๆ ทีเ่ กิดจากกรณีทผี่ อู า นอาจดําเนินการอางอิงิ หร�อใชเ อกสารฉบับนีเ้ พ�อ่ วัตถุประสงคอ นื่
หร�อเกินกวาวัตถุประสงคท ี่ NUSA CSR ไดแจงใหทราบเปนการเฉพาะเจาะจงนี้

สแกน QR Code เพ�่อลงทะเบียน

เปนเจาของ ตนไมมหัศจรรย สูค วามมัง่ คัง่ สีเขียว

THANK YOU

