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NUSA

 ณุศาศิร� เติบโตจากการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�เพ�่อจําหน�ายมาแล�วกว�า 25 ป� 
แต�ในช�วงหลายป�ที่ผ�านมาตลาดอสังหาร�มทรัพย�มีแนวโน�มการเติบโตค�อนข�างน�อย  
สวนทางกับธรุกิจสขุภาพทีมี่แนวโน�มขยายตัวสูงข�น้มากจากป�จจยัการเข�าสู�สงัคมสงูวัย
และกระแสผู�บร�โภคที่ใส�ใจสุขภาพมากข�้น  รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ต�องการสร�าง
ให� ไทยเป�นเมดิคอลฮับ จ�ดหมายปลายทางด�านสุขภาพของคนทั่วโลก  จากแนวโน�ม
และภาพรวมของอตุสาหกรรมดงักล�าว ณุศาศิร�จ�งได�ปรับแผนกลยุทธ�ในการดําเนนิงาน
โดยมีแผนที่จะขับเคลื่อนองค�กรไปสู�ธุรกิจสุขภาพ เพ�่อเตร�ยมรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจสุขภาพและการท�องเที่ยวที่จะกลับมาในอนาคต
 ในกลุ�มณศุาศิร�จ�งเร��มเข�าลงทุนในธุรกิจสุขภาพ โดยการซือ้แฟรนไชส�  “โรงพยาบาล
พานาซี”  จากเยอรมันและเร��มขยายงานโดยการสร�างโรงพยาบาลในประเทศจ�น รวม
ถึงการเข�าซื้อกิจการ รพ.พานาซี ในประเทศไทย  ซึ่งเป�นโรงพยาบาลที่ให�การรักษา
แบบบูรณาการเน�นการรักษาโดยใช�ธรรมชาติบําบัด เช�น การใช�สเต็มเซลล� และการ
ชะลอวัยด�วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม�โดยไม�ใช�ยาและสารเคมี และยังมีแผนงานที่จะสร�าง
แฟรนไชส�คลินิกรวมถึงปรับแผนการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�ของบร�ษัทให�เป�น
อสังหาเพ�่อการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ�่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสุขภาพ 

01 ข�อมูลบร�ษัท NUSA CSR

จากการปลดล็อคของธุรกิจกัญชา-กัญชง
ในประเทศไทย ทําให�ณุศาศิร�เห็นโอกาสทาง
ธรุกจิ จ�งเข�าลงทุนในธุรกิจกัญชา-กญัชง ร�วม
กับพันธมิตรจ�น ในนามของ NUSA CSR 
โดยเป�นการลงทุนธุรกิจกัญชา-กัญชงแบบ
ครบวงจร ตั้งแต�ต�นนํ้าจนถึงปลายนํ้า แตกไลน�
สร�างแบรนด�ผลิตภัณฑ�กัญชา-กัญชง มีการ
ปรบัโครงสร�างสายงานของกลุ�มบร�ษัท โดยเพ��ม
สายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และทําการ
สร�างแพลตฟอร�มทางการแพทย�เพ�อ่นํามาใช�
เป�นเคร�่องมือในการเชื่อมโยงธุรกิจต�างๆ ของ
บร�ษัท เพ�่อสร�างความได�เปร�ยบในการแข�งขัน
ให�เหนือกว�าคู�แข�งขันของบร�ษัทในยุคป�จจ�บัน

“NUSA CSR”



 “NUSA CSR” บร�ษัทร�วมทุนระหว�าง NUSASIRI กับบร�ษัท CSR ดําเนิน

ธรุกิจกัญชา-กัญชง  โดยมเีป�าหมายทีจ่ะเป�นผู�นําในอตุสาหกรรมกัญชา และกัญชง

ในระดับโลก ดําเนินธุรกิจครบวงจรตั้งแต�ต�นนํ้าจนถึงปลายนํ้า  มีการปลูก สกัด ว�จัย 

ส�งออก และนํามาพฒันาเป�นผลติภัณฑ� เพ�อ่จําหน�ายทัง้ในประเทศและต�างประเทศ

  

 “NUSA CSR” คือต�นแบบโมเดลธุรกิจกัญชง และกัญชาที่สมบูรณ�แบบ 

พ�ถีพ�ถันตั้งแต�การคัดสายพันธุ� ใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปลูกที่มีความ

หลากหลาย โดยมุ�งหวังที่จะนําผลผลผลิตออกจําหน�ายในตลาดกัญชง และกัญชา

ทั้งในประเทศและในระดับโลก รวมถึงการพัฒนาต�อยอดงานว�จัยต�างๆ คิดค�น

ผลิตภัณฑ� และนวัตกรรมใหม�ๆ ที่เป�นมิตร มีประโยชน�ต�อสิ�งแวดล�อมและผู�บร�โภค
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บร�ษัท ณุศาศิร� จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจอสังหาร�มทรัพย� ธุรกิจการแพทย� / สุขภาพ ธุรกิจการเง�น ธุรกิจแพลตฟอร�ม ธุรกิจท�องเท่ียว

บร�ษัท ณุศา สเตท ทาวเวอร� จํากัด
99.99%

บร�ษัท ณุศา วัน จํากัด
100.00%

บร�ษัท ณุศา เรสซิเด�นซ� เชียงใหม� จํากัด
100.00%

บร�ษัท เอ็น โฮเทล จํากัด
47.50%

บร�ษัท ณุศา มาย โอโซน จํากัด
90.00%

บร�ษัท ศิร� แกรนด� พร็อพเพอร�ตี้ จํากัด
51.00%

บร�ษัท ร�สแลนด� แกรนด� จากัด
51.00%

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

87.00%

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%

บร�ษัท ณุศา มันนี่ จํากัด
100.00%

บร�ษัท ทีเอสเอสพ� แพล็ตฟอร�ม จํากัด
100.00%

บร�ษัท โกลบอล สเต็ม เซลล� จํากัด
95.00%

บร�ษัท ณุศา เลเจนด� สยาม จํากัด
99.99%

บร�ษัท เซฟ ที ทราเวล จํากัด
100.00%

บร�ษัท อัตตา ฟ�ล�ม จํากัด
60.00%

โครงสร�างการถือหุ�นของ NUSA และบร�ษัทย�อย
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NUSA CSR
เป�นบร�ษััทร�วมของ บร�ิษััท ณุศาศิร� จํํากััด (มหาชน) ก�อตั้งข�้นในป� 2565

ประกอบธุรกิิจอุตสาหกรรมกัญชง-กัญชาแบบครบวงจร 
ซึ่�งแบ��งหน�วยธุรกิจออกเป�น 3 ด��าน ดัังนี้ 

มหัศจรรย�เมืองกัญชา
“The City of Siam Cannabis” หร�อ “เมืองมหัศจรรย�กัญชาสยาม” โลกแห�งการเร�ยนรู� “กัญชา” พ�ชว�เศษจาก
สวรรค� ผ�านรูปแบบของการท�องเที่ยวที่สร�างประสบการณ�เหนือจ�นตนาการ พ�สูจน�ตํานานเวชศาสตร�แพทย�
แผนไทยปลุกโอสถให�ตื่น…ฟ��นจากพระคัมภีร�ที่เล�าขานกันมานับพันป�

ต�นไม�มหัศจรรย�
 โอกาสอันยิ�งใหญ� ในการสร�างอาชีพ สร�างรายได� ให�กับคุณและครอบครัว แนวทางที่สร�างความแข็งแกร�งให�กับ
ทุกภาคส�วนท่ีเกีย่วข�องได�ดท่ีีสุด และเป� นช�องทางการจําหน�ายทีนั่บว�ามีประสทิธภิาพสูง เม่ือเทียบกับการตลาด
แบบเดิมๆ เพราะสามารถกระจายสินค�า ผลประโยชน� แนวคิด การเป�นผู�ให� ตลอดจนองค�ความรู�ต�างๆ จาก
บร�ษัทฯ ไปยังผู�บร�โภคได� โดยตรง โดยระบบของ Nusa CSR

ปลูก สกัด จําหน�ายผลิตภัณฑ�กัญชง-กัญชา
ความมั่งคั่งสีเข�ยวจะนําพาประเทศไทยให�ไปสู�เศรษฐกิจใหม�ที่ดี ดินแดนอันสมบูรณ�นี้ ปกคลุมไปด�วยต�นไม�นานา
พันธุ�ที่มีประโยชน�ทางการแพทย� จากที่กล�าวมา จ�งเกิดแรงบันดาลใจ และนํามาสู�การสร�าง Nusa CSR เพ�่อทําให�
ฝ�นที่จะสร�างความรํ่ารวยจากพ�ชสีเข�ยวเป�นจร�ง 
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ต�นไม�มหัศจรรย�
ในป�ี 2564  NUSA CSR  ได�เข�าลงทุนใน  บจก.เลเจนด� สยาม ( ศูนย�ท�องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม)   และเร��มธุรกิจผลิต และจําหน�ายสินค�า และผลิตภัณฑ� CBD 

โดยมีแผนที่จะจําหน�ายช�องทางออนไลน�-ธุรกิจเคร�อข�าย  และจะขยายช�องทาง

การจําหน�ายอย�างต�อเนื่อง เช�น การจําหน�ายสินค�าบนแพลตฟอร�ม MorHello

ของพันธมิตรทางการค�า รวมถึงนําเสนอผลิตภัณฑ�ที่มีความหลากหลาย 

ทั้งสินค�าสุขภาพ และความงาม เคร�่องใช�ส�วนตัว ผลิตภัณฑ�ในครัวเร�อน ยา

และเวชภัณฑ�ต�างๆ วันนี้ เราได�เป�ดตัวโครงการ ”ต�นไม�มหัศจรรย�” เพ�่อเพ��ม

ช�องทางการจําหน�ายและรองรบัการเติบโตในอนาคตทีม่กีารเปลีย่นแปลงรปู

แบบทางการค�าอย�างรวดเร็ว

”Miracle Tree”
ธุรกิจแห�งการให� เราจะสร�างสังคมคุณภาพให�กับสมาชิก สร�างความเป�นอยู�

ที่มั่นคง มีสุขภาพที่ดี มั่งคั่งทั้งสุขภาพการเง�นและสุขภาพทางกาย
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NUSA  เปนเจาของและผูพัฒนา NUSA Token ซึ่งมีีสถานะเปน
โทเคนดิจิทัลที่่ใหสิทธิที่่จะไดซึ่งสินคา หรือบริิการ

ที่่พรอมที่่จะใหใชประโยชน ไดในทันทีี 
ตั้งแตวันที่่เสนอขายโทเคนดิจิิทััลครั้งแรก

NUSA Token  จะได��รับการสร�าง และกระจายในจํานวน
ทั้งหมด 100,000,000 เหร�ยญ ภายใต��แผนการกระจาย
รายป�ีที่�  NUSA  กําหนดข�้นภายใต��เกณฑ�รับประกันหลัก 
คือื ทีอ่อกมาท้ังหมดไม�ว�าเวลาใด นับแต�วนัท่ี�มีีการกระจาย 
และแจกครั้งแรก จะต�องมีีคุณสมบัติ พร��อมใช��ประโยชน�� และ
พร��อมสําหรับการใช�สิทธิ์ในทันทีโดยผู�ถือ NUSA Token 
สามารถใช��สิทธิ์ (Redeem) กัับทาง NUSA CSR ได��โดย
ตรงผ��านแพลตฟอร�ม ภายใต��ชื่อ Miracle Tree

“NUSA Token”



ในป� 2022 เป�นยุคแห�งการใส�ใจสุขภาพ พฤติิกรรมของคนในสังคม
ต�างหันมาดูแลสุขภาพกันมากข�้น การก�าวเข�าสู�สังคมสูงอายุ และ
ป�จจัยอื่นๆ  ทําให�การแพทย�บูรณาการเข�ามามีบทบาทมากข�้น จะเห็น
ได�ว�า ป�จจ�บันมีศาสตร�การรักษาของแพทย�ที่หลากหลายรูปแบบ เช�น 
แพทย�แผนไทย  แพทย�แผนจ�น การรักษาโดยใช�ธรรมชาติบําบัด เป�นต�น 
หนึง่ในการรกัษาท่ีได�รบัการสนใจและยอมรบัอย�างมากคอื การใช�กัญชา
และเซลล�บําบัด อย�างไรก็ตาม ผู�ป�วยยังคงมีป�ญหาในการเข�าถึงการ
รกัษาจากแพทย�ท่ีมีความเชยีวชาญในองค�ความรู�แบบบูรณาการ ด�วย
เหตุนี้เอง “NUSA CSR” จ�งได�สร�าง แพลตฟอร�ม "ต�นไม�มหัศจรรย�" 
โดยมีแนวคดิท่ีจะสร�างโอกาสในการเข�าถงึการรกัษาและยาให�กับผู�ป�วย 
และช�วยสร�างรายได�แบบยั่งยืนให�กับสมาชิกของแพลตฟอร�ม ไม�ว�าจะ
เป�นนักลงทุน แพทย� และผู�ท่ีสนใจธรุกิจออนไลน� สามารถเข�ามาร�วมเป�น
ส�วนหนึ่งของแพลตฟอร�มแห�งการให� “ต�นไม�มหัศจรรย�”  แพลตฟอร�ม
กลางทางการแพทย� ท่ีมคีวามยืดหยุ�น มีศกัยภาพ  มีความหลากหลาย
และมีความน�าเชื่อถือ เป�นโมเดลที่จะนําพาสมาชิกไปสู�ความสําเร็จได�
อย�างง�ายดายและสร�างประสบการณ�ใหม�ทีส่มบูรณ�แบบให�กบัผู�บร�โภค 

02 ที่มาและเหตุผลในการสร�างแพลตฟอร�ม “ต�นไม�มหัศจรรย�”



02 ที่มาและเหตุผลในการสร�างแพลตฟอร�ม “ต�นไม�มหัศจรรย�”

“เป�าหมาย และแนวคิดหลัก”

ด�วยตระหนักถึงป�ญหาทั้งฝ��ง Demand และ Supply ใน
วงการแพทย� NUSA CSR  จ�งสร�างโมเดล  “ต�นไม�มหัศจรรย�”  
ที่�จะทําหน�าทีบ่รูณาการและสร�างสขุภาพทีดี่ทีม่าพร�อมกับ
ความมั่งคั่งให�กับสมาชิก ด�วยการนําเทคโนโลยีี Digital 
Asset มาประยุกต�ใช�� ในวงการแพทย�
 
“NUSA Token” จะทําหน�าที่�หลกัในการแก�� ไขป�ญหา (Pain 
Points) ของผู��มีส�วนเกี่ยวข�อง (Stakeholders) ทั้งหมด 
ไม�ว�าจะเป�นบุคลากรทางการแพทย� ผู�ประกอบการธุรกิจ
ยา/เวชภัณฑ� และผู�บร�โภค

“NUSA  Token” จะเป�นเคร�่องมือในการยกระดับ และเพ��ม
ประสิทธิิภาพ (Unlock and Up level) การทําการตลาด
และเพ��มมูลค�าในการจัดทํา และจําหน��ายผลิตภัณฑ� และ
บร�การทางการแพทย�ให�� ได��เต็มประสทิธิภิาพ  ด��วยเทคโนโลยีี
รูปแบบใหม�� NUSA Token เป�น Solutions ที่�ทาง NUSA 
CSR  มีเีป�าหมายนําเสนอ โดยการปรบัใช��เทคโนโลยีี และกลไก
ของโทเคนดจิ�ทิัลัที่�ได��รบัการยอมรบั ภายใต�กรอบกฎหมาย
ไทยมาเป�นเคร�่องมือสําคัญในการแก�� ไขป�ญหา และปลดข�ด
จํากัดของ Stakeholders ทั้งหมดเพ�่�อเป�าหมายในการ
สร��าง Network Effect ให��แก��ผู�เก่ียวข�องในธรุกิจการแพทย�



 ณุศาศิร� เติบโตจากการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�เพ�่อจําหน�ายมาแล�วกว�า 25 ป� 
แต�ในช�วงหลายป�ที่ผ�านมาตลาดอสังหาร�มทรัพย�มีแนวโน�มการเติบโตค�อนข�างน�อย  
สวนทางกับธรุกิจสขุภาพทีม่แีนวโน�มขยายตัวสงูข�น้มากจากป�จจยัการเข�าสู�สงัคมสงูวยั
และกระแสผู�บร�โภคที่ใส�ใจสุขภาพมากข�้น  รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ต�องการสร�าง
ให� ไทยเป�นเมดิคอลฮับ จ�ดหมายปลายทางด�านสุขภาพของคนทั่วโลก  จากแนวโน�ม
และภาพรวมของอตุสาหกรรมดงักล�าว ณุศาศิร�จ�งได�ปรบัแผนกลยุทธ�ในการดําเนนิงาน
โดยมีแผนที่จะขับเคลื่อนองค�กรไปสู�ธุรกิจสุขภาพ เพ�่อเตร�ยมรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจสุขภาพและการท�องเที่ยวที่จะกลับมาในอนาคต
 ในกลุ�มณุศาศริ�จ�งเร��มเข�าลงทนุในธุรกิจสุขภาพ โดยการซ้ือแฟรนไชส�  “โรงพยาบาล
พานาซี”  จากเยอรมันและเร��มขยายงานโดยการสร�างโรงพยาบาลในประเทศจ�น รวม
ถึงการเข�าซื้อกิจการ รพ.พานาซี ในประเทศไทย  ซึ่งเป�นโรงพยาบาลที่ให�การรักษา
แบบบูรณาการเน�นการรักษาโดยใช�ธรรมชาติบําบัด เช�น การใช�สเต็มเซลล� และการ
ชะลอวัยด�วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม�โดยไม�ใช�ยาและสารเคมี และยังมีแผนงานที่จะสร�าง
แฟรนไชส�คลินิกรวมถึงปรับแผนการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�ของบร�ษัทให�เป�น
อสังหาเพ�่อการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ�่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสุขภาพ 
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Pain Points & Solutions Stakeholders ที่�มีีส�วนสําคัญ
ต�อการพัฒนาและการเติบโต 3 กลุ�มหลัก

กลุมผูบริโภค
รปูแบบการดําเนนิธรุกิจในป�จจ�บนั Stakeholders 
แต�ละกลุ�มในธรุกิจการแพทย�ยงัพบข�ดจํากัดในการ
เข�าถึงการรกัษาและเทคโนโลยีทางการแพทย� จ�งยัง
ไม��สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู�บร�โภค 
ได��อย�างเต็มประสิทธิิภาพ

กลุมแพทยและบุคลากรทางการแพทย
แพทย� และเภสัชกรซึ่งจะสนับสนุนให�เกิด Eco 
System ในระบบ
กลุมผูจำหนายยาและเวชภัณฑทางการแพทย

กลุ�มสมาชิก และผู�จําหน�ายยา และผลิตภัณฑ�
ทางการแพทย�

เมื่อพ�จารณาการเติบโตทางด�านเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะ Digital Asset ที่พัฒนาให�ก�าวไกล
ไปอย�างไร�ข�ดจํากัด จนมีบทบาทสําคัญในการ 
Transform วงการต�างๆ  ทั้งทางด�านการเง�น
และธุรกิจอื่�น ๆ   อย�างต�อเนื่อง ด�วยการเชื่อมโยง
และเพ��มมูลค�าของทรัพย�สินทางกายภาพ 
(Physcial Assets) ให�กลายเป�นทรัพย�สิน
ดิจ�ทัล (Digital Assets) ที่สามารถจําหน�าย
แจกจ�าย แลกเปลี่ยน และใช�ประโยชน�ได�อย�าง
ทัว่ถึงมากข�น้ “NUSA CSR” ร�วมกับทมีทีป่ร�กษา
ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญด�าน Digital Asset จ�ง
เชื่อว�า การใช�เทคโนโลยี Digital Asset นี้จะเป�น
ทางออกในการแก�ไข  Pain Point  ที่ Stake-
holders ต�องประสบได�และจ�งเป�นทีม่าสําคัญของ
การออกแบบ “Nusa Token”



 ณุศาศิร� เติบโตจากการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�เพ�่อจําหน�ายมาแล�วกว�า 25 ป� 
แต�ในช�วงหลายป�ที่ผ�านมาตลาดอสังหาร�มทรัพย�มีแนวโน�มการเติบโตค�อนข�างน�อย  
สวนทางกับธรุกิจสุขภาพทีมี่แนวโน�มขยายตัวสงูข�น้มากจากป�จจยัการเข�าสู�สงัคมสงูวยั
และกระแสผู�บร�โภคที่ใส�ใจสุขภาพมากข�้น  รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ต�องการสร�าง
ให� ไทยเป�นเมดิคอลฮับ จ�ดหมายปลายทางด�านสุขภาพของคนทั่วโลก  จากแนวโน�ม
และภาพรวมของอตุสาหกรรมดงักล�าว ณุศาศิร�จ�งได�ปรบัแผนกลยุทธ�ในการดําเนนิงาน
โดยมีแผนที่จะขับเคลื่อนองค�กรไปสู�ธุรกิจสุขภาพ เพ�่อเตร�ยมรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจสุขภาพและการท�องเที่ยวที่จะกลับมาในอนาคต
 ในกลุ�มณศุาศิร�จ�งเร��มเข�าลงทุนในธุรกิจสุขภาพ โดยการซือ้แฟรนไชส�  “โรงพยาบาล
พานาซี”  จากเยอรมันและเร��มขยายงานโดยการสร�างโรงพยาบาลในประเทศจ�น รวม
ถึงการเข�าซื้อกิจการ รพ.พานาซี ในประเทศไทย  ซึ่งเป�นโรงพยาบาลที่ให�การรักษา
แบบบูรณาการเน�นการรักษาโดยใช�ธรรมชาติบําบัด เช�น การใช�สเต็มเซลล� และการ
ชะลอวัยด�วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม�โดยไม�ใช�ยาและสารเคมี และยังมีแผนงานที่จะสร�าง
แฟรนไชส�คลินิกรวมถึงปรับแผนการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�ของบร�ษัทให�เป�น
อสังหาเพ�่อการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ�่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสุขภาพ 
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Pain Points และ Solutions ที่�  Nusa CSR 
นํามาเป�นแนวคิดหลักในการออกแบบ แพลตฟอร�ม ต�นไม�มหัศจรรย�

Stakeholder ความคาดหวัง สิ�งที่� ได��รับในป�จจ�บัน ผลที่�จะได��รับ

ได��รายรบัจากการจําหน�ายผลิตภัณฑ�ที่
มีขายทั่วไปในท�องตลาด 
ร า ย ไ ด�� จ า ก ก า ร ข า ย ยั ง ไ ม�� เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ และส�วนมากเป�นไปใน
ลักษณะ One-Time 
ด�วยข�อจํากัดในการขายยังมขี�ดจํากัด 
ทําให� ไม�สามารถจําหน�ายสินค�าให�กับ
กลุ�มลูกค�าได�ตามความต�องการของ
ผู�บร�โภค

เป�นเคร�่องมือในการ Monetize จาก
ปลดปลดล็อคการจําหน�ายสินค�า 
และผลิตภัณฑ�ทางการแพทย�ได�อย�าง
เต็มประสิทธิิภาพ
ด��วยรปูแบบการจดัทํา  Integrated 
Medical Platform โดยผู�เชียวชาญ
คือ WMA ย�อมช�วยกระจายฐาน
การรับรู��  และฐานลูกค�าได��อย�างเต็ม
ประสิทธิิภาพ
ด�วยฟ�งก�ชั่นในการเข�าถึงบร�การ
ทางการแพทย�ต�างๆ ในรูปแบบที่�ไม��
จํากััด เช�น การกําหนดสิทธิ์ในการเข�า
รบับร�การทางการแพทย� การจบัรางวัล  
จะเพ��มข�้นได�อย�างเต็มประสิทธิิภาพ

สามารถสร�างรายได��จากการจําหน�าย
ผลิตภัณฑ�ทางการแพทย� ได�อย�าง
เต็มประสิทธิิภาพ (Monetization 
Maximization)
สร�างการรับรู��  และสร�างฐานลูกค�าใน
เคร�อข�ายของตน เพ�่อนําไปสู��การสร�าง 
Passive Income และเพ��มรายได�ของ
ตนเอง

ผู�จําหน�ายยา และผลิตภัณฑ�ทาง
การแพทย�
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Pain Points และ Solutions ที่�  Nusa CSR 
นํามาเป�นแนวคิดหลักในการออกแบบ แพลตฟอร�ม ต�นไม�มหัศจรรย�

Stakeholder ความคาดหวัง สิ�งที่� ได��รับในป�จจ�บัน ผลที่�จะได��รับ

แพทย� และบุคลากรทางการแพทย�

ผู�บร�โภค

ได�รับความสนใจ และมีสี�วนร�วมกับคนไข�
โดยตรง (Interest & Engagement) 
ซึง่จะนําไปสู��การต�อยอดทางการตลาด
อื่น ๆ

สามารถเข�าถึงบร�การทางการแพทย�ได�
หลายรูปแบบ ตาม Preference
ของแต��ละบุคคล

รูปแบบการเข�าถึงการรักษา  และยามีีอยู��
อย�างจํากัดยังไม�ตอบโจทย�ความ
ต�องการของผู��บร�โภคได�อย�างเต็ม
ประสิทธิิภาพมากนัก

เป�นเคร�องมือที่ช�วยเพ��มความหลาก
หลายในการเข�าถึงการรักษา และยา 
ที่�ต�องการได�มากข�้น และไม��มีีข�อจํากัด 
ซึ่งมาพร�อมสิิทธิิที่�ชัดเจน

ได�� Awareness / Visibility จากคนไข�
ผ�านการโฆษณาต�างๆ แต��ยงัไม��สามารถ
สร�างความสัมพันธ�โดยตรงกับคนไข� 
(Direct Engagement) ได�

เป�นเคร�่องมือ สร�าง Direct 
Engagement  อย�างต�อเนื่องกับ
ผู��บร�โภคได��อย�างเต็มประสิทธิิภาพ
ตลอดทั้ง Marketing Funnel โดย
การใช��แพลตฟอร�มเป�นเคร�่องมืือ
ต�อยอดทางการตลาดอื่�นๆ  ได��
เพ��มเติม
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Other Ecosystem Players

 ด��วยรูปแบบของ NUSA Token  ที่�เป�นโทเคนดิจ�ทัลพร��อมใช��ย�อมมีีผู��ต�องการซื้อเพ�่อการใช��
สิทธิิประโยชน�มีนั้นอยู��จํานวนมาก ซึ่งอาจมีกลุ�มผู�ต�องการใช�สิทธิิบางส�วนที่�ไม��ได��รับการกระจาย            
NUSA Token  โดยตรงจาก Nusa CSR หร�อจากการกระจายผ�านกลไก Primary Market จ�ง
ต�องการซื้อโทเคนจากผู��ถือเหร�ยญที่�อาจได��รับเหร�ยญ แต��ยังไม��มีความจําเป�นหร�อไม��ต�องการใช��สิทธิ
ประโยชน�ในทันทีี แต�ด��วยรูปแบบและแนวความคิดในการพัฒนาที่�ออกแบบ ให�� NUSA Token เป�น
สินทรัพย�ดิจ�ิทััล (Digital Assets) จ�ึงทําให��มีีคุณสมบัติหลักในการเปลี่ยนมือได� ดังนั้น ผู�ถือเหร�ยญ
อาจนําโทเคนที่�ตนได��รับไปขายให��แก��ผู��ที่�ต�องการซื้อเพ�่อนําไปแลกสิทธิิผ�านกลไกของ Secondary 
Market ได�� และด��วยกลไกตลาดรองดังกล�าว ย�อมเกิดกลุ�มผู�ถือ NUSA Token  อีกหนึ่งกลุ�มที่�จะเข�า
มามีีบทบาทใน Ecosystem คือ กลุ�ม Seller ซึ่งจะมีีบทบาทในการส�งต�อ (Supply) โทเคนที่�ตนเองได��
รับให��แก��ผู��ที่�ต�องการใช�� (Demand) และช�วยสร�างความสมดุลในการหมุนเว�ยนซื้อขายแลกเปลี่ยนของ 
NUSA Token



Solid Usage: 
Nusa CSR ออกแบบการใช้สิทธิ์ของ NUSA Token ซึ่ง
มาพร้อมสิทธ์ิในการใช้ประโยชน์แลกสินค้าหรือบริการ
ได��หลากหลายเพ�่อตอบโจทย��  และตอบสนองความ
ต��องการของ Consumer

Technology & Tokenomics Solid:
ความรู�� ความเชีย่วชาญทางด�านเทคโนโลยี  
Tokenomics รวมถึึง Digital Assets ของ 
NUSA CSR และที่�ปร�กษา ถูกใช�� ในการ
ออกแบบให�� ได��เทคโนโลยี ที่�มีีความมั่นคง
ปลอดภัย โปร�งใส

Community Platform:
กลุ�ม Nusa CSR จะเป�นผู�พัฒนาระบบ Infrastructure 
ของ Integarated Medical Platform กลางภายใต��ชื่อ 
WMA  เพ�่อใช�� ในการติิดต�อสื่อสารและเชื่อมโยงผู��เล��น

Available  for Redemption:
กลุ�ม NUSA CSR เป�นผู�ดําเนนิธรุกิจทางการแพทย� 
ทั้งสินค�าบร�การ จ�งมีีสิทธิิเหนือสินค�า และบร�การ 
ที่พร้อมสำหรับการส�งมอบให้แก�ผู้ถือ NUSA Token

Legal Compliance: 
NUSA CSR  ให��ความสําคัญกับการปฏิบััติิตากรอบ
กฎหมายทั้งหมดที่�มีีผลบังคับใช��กับธุรกิจสินทรััพย��
ดิจ�ทััลทั้งหมดเพ�่�อความยั่งยืน ในการประกอบธุรกิิจ

Insight Knowledge: 
ความรู��ความเชี่ยวชาญ  และความเข�าใจในวงการสุขภาพ
และการแพทย�

02 ที่มาและเหตุผลในการสร�างแพลตฟอร�ม “ต�นไม�มหัศจรรย�”

Key Success Factors ของ NUSA Token
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ภาพรวมสรุป Business Model  ของตัวแทนจําหน�าย
ต�นไม�มหัศจรรย�

ตัวแทน

ลูกค�าทั่วไป

แจ�งเลขคะแนน
เป�นเง�นโอนเข�า บช.

ได�คะแนน
ใช�แลก Token

โอนเง�นเข�าบัญชี
ตัวแทน

แจ�งแลกคะแนน
เป�น Token เข�า Wallet

โอน Token 
เข�า Wallet

ใช�ซื้อสินค�า
Online & Offline

เมนูแลกคะแนน
มองเห็นเฉพาะตัวแทน

เมนูแลก Token
มองเห็นเฉพาะลูกค�าทั่วไป

ได�คะแนน

ได�คอมมิสชั่น (คะแนน)

ชําระ
เง�นจอง

แนะนํา
จองต�นไม�
มหัศจรรย�



ในป� 2022 เป�นยุคแห�งการใส�ใจสุขภาพ พฤติิกรรมของคนในสังคม
ต�างหันมาดูแลสุขภาพกันมากข�้น การก�าวเข�าสู�สังคมสูงอายุ และ
ป�จจัยอื่นๆ  ทําให�การแพทย�บูรณาการเข�ามามีบทบาทมากข�้น จะเห็น
ได�ว�า ป�จจ�บันมีศาสตร�การรักษาของแพทย�ที่หลากหลายรูปแบบ เช�น 
แพทย�แผนไทย  แพทย�แผนจ�น การรักษาโดยใช�ธรรมชาติบําบัด เป�นต�น 
หนึง่ในการรกัษาท่ีได�รบัการสนใจและยอมรบัอย�างมากคอื การใช�กัญชา
และเซลล�บําบัด อย�างไรก็ตาม ผู�ป�วยยังคงมีป�ญหาในการเข�าถึงการ
รกัษาจากแพทย�ท่ีมีความเชยีวชาญในองค�ความรู�แบบบูรณาการ ด�วย
เหตุนี้เอง “NUSA CSR” จ�งได�สร�าง แพลตฟอร�ม "ต�นไม�มหัศจรรย�" 
โดยมีแนวคดิท่ีจะสร�างโอกาสในการเข�าถงึการรกัษาและยาให�กับผู�ป�วย 
และช�วยสร�างรายได�แบบยั่งยืนให�กับสมาชิกของแพลตฟอร�ม ไม�ว�าจะ
เป�นนักลงทุน แพทย� และผู�ท่ีสนใจธรุกิจออนไลน� สามารถเข�ามาร�วมเป�น
ส�วนหนึ่งของแพลตฟอร�มแห�งการให� “ต�นไม�มหัศจรรย�”  แพลตฟอร�ม
กลางทางการแพทย� ท่ีมคีวามยืดหยุ�น มีศกัยภาพ  มีความหลากหลาย
และมีความน�าเชื่อถือ เป�นโมเดลที่จะนําพาสมาชิกไปสู�ความสําเร็จได�
อย�างง�ายดายและสร�างประสบการณ�ใหม�ทีส่มบูรณ�แบบให�กบัผู�บร�โภค 
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NUSA Token ได�รับการออกแบบให�มีลักษณะ
เป�นโทเคนดิจ�ทัล เพ�่อการใช�ประโยชน�� (Utility 
Token) ที่�สามารถใช�ประโยชน�และใช�สิทธิได�ทันที
ที่มีการออกและเสนอขายผู�ถือ NUSA Token 
สามารถใช�สทิธิแลกรบัประโยชน��ในการเข�าถงึบร�การ
ทางการแพทย� ในรูปแบบของสินค�าหร�อบร�การ
ต�างๆ ได�ตามที่ NUSA CSR จะเป�นผู�กําหนด 
โดยกระบวนการในการใช�สิทธิต�างๆ สามารถใช�
ได�ในทันที ด�วยการใช�สิทธิแลกผ�าน Integrated 
Medical Platform ภายใต�ชื่อ Miracle Appliction 
ซึ่งจะดําเนินการผ�านระบบที่ทาง NUSA CSR 
สร�าง และดูแลรับผิดชอบ

ลักษณะพิเศษของ NUSA Token
a.  เป�นโทเคนดจิ�ทลัทีกํ่าหนดสทิธิของบคุคลในการ
ได�มาซึ่งสินค�าหร�อบร�การ ซึ่งผู�ถือสามารถใช�สิทธิ
ได�ในทันทีที่ได�รับโทเคนดิจ�ทัลดังกล�าว
b. เป�นโทเคนดจิ�ทลัทีม่ ีสนิค�าหร�อบร�การพร�อมทัง้
แผนการดําเนินธุรกิจรองรับ ไม�ใช��โทเคนดิจ�ทัลที่
ราคาข�้นอยู�กับกระแสโลกโซเชียล (Meme Token) 
แต�มีกลไกการประเมินราคาและการควบคุม 
Supply ที่�ชัดเจนด�วยจ�ดประสงค�ป�องกันการป��น
ตลาด
c. เป�นโทเคนดิจ�ทัลที่มีสินค�า หร�อบร�การรองรับ 
จ�งไม�ใช�โทเคนดิจ�ทัลที่เกิดจากเพ�ยงกระแสความ
ชื่นชอบส�วนบุคคล (Fan Token)
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จํานวน NUSA Token ทั้งหมดมีีอยู�� 10,000  ล��านโทเคนดิิจ�ิทััล ซึ่งจะ
มีกีารกระจายออกสู��  Primary   Market  จนครบจํานวนภายในระยะ
เวลา  2 ป�ี โดยในแต��ละป�จะมีีการกระจาย และออกโทเคนดิิจ�ิทััลใน
จํานวน 50% ของโทเคนดิิจ�ิทััลทั้งหมด (หร�ือ 5,000 ล�านโทเคน
ดิิจ�ิทััล) ออกสู��ตลาด

จำนวน NUSA Token
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การแบ�งสัดส�วนการกระจาย NUSA Token 
NUSA CSR กําหนด การแบ�งสัดส�วนการกระจาย NUSA Token 
ให�แก�กลุ�มบุคคลต�าง ๆ และผ�านช�องทางต�าง ๆ ดังนี้

1. สัดส�วนอย�างน�อย 85% จะได�รับการกระจายจัดสรร
ผ�านกลไกการกระจายไปให�แก�ผู�บร�โภคการกระจายนี้
เป็นช�องทางการกระจาย Token หลักของ NUSA Token
โดยจะดําเนินการพร้อมกันครั้งแรกในวันที่ 20 เมษายน 2565
2. สัดส�วนไม�เกิน 15% จะได�รับการกันส�วนเพ�่อการทํา
การตลาด (Marketing Purpose) ซึ่�งจะดําเนินการ
ผ�านกระบวนการแจก และกระจายโดยไม��มีคี�าตอบแทนใน 
Primary Market โดยจะดําเนินการพร�อมกันครั้งแรกใน
วันที่ 20 เมษายน 2565 ให��แก�ผู� ใช�งาน Miracle Application 
ที่เข�าร�วม Campaign ตามเง�่อนไขที่ NUSA CSR กําหนดไว�

NUSA CSR 15%85%
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กระบวนการ และกลไกการใช��สิทธิ์

NUSA CSR จะกระจาย NUSA Token ในวันที่� 20 เมษายน 
2565  และในวันเดียวกัน สิทธิทั้งหมดท่ี�ระบุไว�เป�นสิทธิใน 
NUSA Token ตาม White paper ฉบับนี้ จะต�องพร�อมใช�
สําหรับผู�ถือ NUSA  Token  ที่�ต�องการใช��สิทธิ์ในวันที่มีการ
กระจายดังกล�าวครั้งแรกเช�นกัน
หลักการ และลักษณะที่สําคัญที่สุดสําหรับ NUSA Token 
คือเป�น โทเคนดจิ�ทลัทีใ่ห�สทิธ์ิทีจ่ะได�ซึง่สนิค�า หร�อบร�การทีพ่ร�อม
จะให�ใช�ประโยชน�ได�ในทันทีตั้งแต�วันที่�ได�รับโทเคนดิจ�ทัล”

Usage

Nusa Token

M Point

นําสินค�าและบร�การมาเสนอบน Miracle Platform

Pricing Model
ใช�จํานวน Nusa Token

ตามจํานวนที่กําหนด

Miracle
Platform

Nusa
CSR

Nusa
GROUP

Miracle Point
100 Token = 1 Point

เมื่อเกิด Usage ใน Miracle Shop
จะมีการออก M-Point ให�กับผู�ใช�
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1 สิิทธิิในการแลกผลิตถัณฑ�ของ NUSA CSR และบร�ษัทในเคร�อ

NUSA CSR กําหนดอัตราการแลกสินค�า และผลิตภัณฑ� fixed ซึ่�ง Miracle Member สามารถแลกเปลี่�ยน NUSA Token เป�นสินค�าได�
โดยตรงผ�าน MOR HELLO Application ในทันที ทั้งนี้  Item ของสินค�าที่�จะสามารถนามาแลกเปลี่�ยนได�นี้อาจเพ��มข�้นตามแต�ละระยะเวลา 
โดย NUSA CSR จะแจ�งการเพ��ม Item ของสินค�าดังกล�าวผ�าน Official Social Media หร�อผ�าน Mor Hello Application โดยสินค�า
ทั้งหมดจะเป�นสินค�าและบร�การของกลุ�ม NUSA CSR ทั้งในลักษณะ Physical Products โดยมีกระบวนการ และเง�่อนไขในการแลก
เปลี่�ยนจะดําเนินการด�วยว�ธีการกลไกเดิม คือการนําจํานวน NUSA  Token ที่�กําหนดไว�มาแลกเปลี่ยนเป�นสินค��า Item ต�างๆ ดังกล�าว
ได�ในทันที
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2 สิิทธิิในการเข�าใช�บร�การคลินิกความงาม DNA และในเคร�อ

NUSA CSR กําหนดอัตราการแลกแพคเกจคลินิกความงาม DNA 
แบบ fixed ซึ่�ง Miracle Member สามารถแลกเปลี่ยน NUSA Token 
เป�นแพคเกจได�โดยตรงผ�าน Mor Hello Application ในทันทีทั้งนี้ Item  
ของสินค�าที่จะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนได�อาจเพ��มข�้น
ตามแต�ระยะเวลา โดย NUSA CSR  จะแจ�งการเพ��มแพคเกจของสินค�า
ดังกล�าวผ�าน Official Social Media หร�อผ�าน Miracle Application
โดยสินค�าทั้งหมดจะเป�นสินค�าและบร�การของกลุ�ม NUSA CSR ทั้งใน
ลักษณะ Physical Products โดยมีกระบวนการ และเง�่อนไขในการ
แลกเปลี่ยนจะดําเนินการด�วยว�ธีการกลไกเดิม คือการนําจํานวน 
NUSA Token  ที่�กําหนดไว�มาแลกเปลี่ยนเป�นสินค�า Item ต�างๆ 
ดังกล�าวได�ในทันที
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3 สิทธิในการเข�าใช�บร�การโรงพยาบาลการแพทย�บูรณาการพระราม2 และคลินิกในเคร�อ

NUSA CSR  กําหนดอัตราการแลกแพคเกจดูแลสุขภาพของ
โรงพยาบาลพานาซี และคลินิกในเคร�อแบบ  fixed ซึ่�ง Miracle 
Member สามารถแลกเปลี่�ยน NUSA Token เป�นแพคเกจ ได�
โดยตรงผ�าน Mor Hello Application ในทันที ทั้งนี้ Item ของ
สินค�าที่จะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนได� อาจเพ��มข�้นตามแต�ระยะ
เวลา โดย NUSA CSR จะแจ�งการเพ��มแพคเกจของสินค�า
ดังกล�าวผ�าน Official Social Media หร�อผ�าน Miracle 
Application โดยสินค�าทั้งหมดจะเป�นสินค�าและบร�การของกลุ�ม 
NUSA CSR ทั้งในลักษณะ Physical Products โดยมี
กระบวนการ และเง�่อนไขในการแลกเปลี่ยนจะดําเนินการด�วยว�ธี
การกลไกเดbม คnอการนำจำนวน NUSA Token ที่กําหนดไว้
มาแลกเปลี่ยนเป็นสินค้า Item ต�างๆ ดังกล�าวได้ในทันที
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4 สิทธิในการเข�าใช�บร�การห�องพักโรงแรมมายโอโซน เขาใหญ�

NUSA CSR กําหนดอัตราการแลกห�องพัก My Ozone เขาใหญ� 
แบบ fixed ซึ่ง Miracle Member สามารถแลกปลี่ยน NUSA Token 
เป็นแพคเกจได�โดยตรงผ�าน Mor Hello Application ในทันที ทั้งนี้
Item ของสินค�าที่จะสามารถนามาแลกเปลี่�ยนได� อาจเพ��มข�้นตาม
แต�ละระยะเวลา โดย NUSA CSR จะแจ�งการเพ��มแพคเกจของสินค�า
ดังกล�าวผ�าน Official Social Media หร�อผ�าน Mor Hello 
Application โดยสินค�าทั้งหมดจะเป�นสินค�าและบร�การของกลุ�ม 
NUSA CSR ทั้งในลักษณะ Physical Products โดยมีกระบวนการ 
และเง�อ่นไขในการแลกเปลีย่นจะดําเนนิการด�วยว�ธีการกลไกเดมิ คือ
การนําจํานวน NUSA Token ที่�กําหนดไว��มาแลกเปลี่ยนเป�นสินค�า 
Itemต�างๆ ดังกล�าวได�ในทันที
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5 สิทธิในการเข�าใช�บร�การห�องพักโรงแรมดีวาร� จอมเทียน

NUSA CSR กําหนดอัตราการแลกห�องพัก D Varee จอมเทียน
แบบ fixed ซึ่ง Miracle Member สามารถแลกเปลี่ยน NUSA Token
เป็นแพคเกจ ได้โดยตรงผ�าน Miracle Application ในทันทีทั้งนี้ Item ของ
สินค�าท่ี�จะสามารถนํามาแลกเปล่ียนได�นี้อาจเพ��มข�้นตามแต�ระยะเวลา 
โดย NUSA CSR จะแจ�งการเพ��มแพคเกจของสินค�าดังกล�าวผ�าน
Official Social Media หร�อผ�าน Miracle Application โดยสินค�า
ทั้งหมด จะเป�นสินค�าและบร�การของกลุ�ม NUSA CSR ทั้งในลักษณะ 
Physical Products  โดยมีกระบวนการ และเง�่อนไขในการแลกเปลี่�ยน
จะดําเนินการด้วยวิธการกลไกเดิม คือการน ำจำนวน NUSA Token ท่ีกำหนด
ไว�มาแลกเปลี่ยนเป�นสินค�า Item ต�างๆ ดังกล�าวได�ในทันที
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Staking Program
สมาชกิ Miracle Club ทีเ่ข�าร�วมทีซ่ือ้สนิค�าใน Miracle Shop ครบ 100 บาทจะได� Miracle reward = 1 Point เมือ่สะสม Miracle Reward ครบ 200 Point
สามารถนํามาแลกซือ้ M Coin ได� 1,000 คอยน� ในราคาคอยน�ละ 1 บาท จากราคาปกต ิ50 บาท ( สทิธปิระโยชน�เป�นไปตามที ่M Coin กําหนด ) การนํา 
Miracle Reward มาใช�แลกสิทธใินการซือ้ M Coin ไม�ได้มีจุดประสงค์การท ำให� NUSA Token มีฐานะเป็น Investment Token เน่ืองจากโดยลักษณะพ้ืนฐาน
ของสิทธิของ NUSA Token จะยังคงมีฐานะเป็นโทเคนดิจิทัลท่ีมีอรรถประโยชน�พร้อมใช้ทันที เพียงแต�เป็นกลไกในการสร้างระบบ NUSA Token  Ecosystem 

มากข�น้ Miracle Reward ทีส่มาชกิจะได�รบัมาจากยอดใช�ซือ้สินค�าใน Miracle Shop ไม�ใช�การได�รับส�วนแบ�งจากการลงทนุ หร�อส�วนแบ�งกําไรในลกัษณะของ 
Investment Token แต�อย�างใดในการดําเนนิการระบบ NUSA CSR ในฐานะผู�พัฒนา และบร�หารจดัการ Miracle Shop จะเป�นผู�บร�หารจดัการทําระบบ การ
คํานวณ และกระจาย Miracle Reward เพ�อ่นําไปใช�แลกซือ้ M Coin ภายใต�กลไก และรายละเอยีดตามภาพด�านล�างนี้

การสร�าง M-Reward

2,000 Token

5,000 Token

การกระจาย Point ให�กับสมาชิก

ระบบคํานวณและกระจาย
Holder Point ไปยัง 
CustomerWallet

Reward
Pool

Reward
Pool

Holder
A

Holder
A

Holder
B

Holder
B

Holder
C

Holder
C

ระบบสร�าง
Sub Ledger 

แยกตาม
Account ที่
ทําการแลก
M-Point

Token Holder สามารถนํายอดใช�
จ�ายมาแลก Reward

Total M-Point
70 Points 

Usage

สมาชิก ทำการ
Redeem ดวย
Nusa Token

Nusa CSR

20 Point

50 Point

ให้
ครบถ้วน



04 กระบวนการและกลไกการใช�สิทธิ์

รายละเอียดกลไกการทํางานของระบบ Miracle Reward สามารถอธิบายได�ดังนี้

สมาชิก Miracle Club จะได�รับ Miracle Reward ทันที 1 Point เมื่อซื้อสินค�าใน Miracle Shop ครบ 100 บาท โดย
(1)  จะถูกบันทึกใน Sub-Ledger ที่�สร�างเฉพาะผู�ถือ N Token แต�ละราย
(2)  ถูกใช�เพ�่อคํานวณสิทธิในการแลกซื้อ M Coin โดยนํา Miracle Point มาคํานวณสิทธิในอัตรา 200 Points : 1000 M Coin โดยระบบจะคํานวณ
 เมื่อสิ�นวัน เพ�่อให�สมาชิกทราบ Ratio ของผู�ถือ Nusa Token ที่ระบบคํานวณจํานวนสิทธิในการแลกซื้อ M Coin ที่�จะคํานวณ
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A. กระจายต�างตอบแทนให�แก� NUSA CSR โดยการกระจายผ�านช�องทางดังกล�าวจะดําเนินการพร�อมกันครั้งแรกใน
วันที่� 20 เมษายน 2565 ซึ่งเป�นวันที่สิทธิต�างๆ ที่มีอยู�ใน Nusa Token ทั้งหมดจะพร�อมให�ใช�เป�นครั้งแรกเช�นกัน

ขาย N-Token 
แจกจายใหบุคคคลทั่วไป Seller

Nusa
CSR

Miracle
Platform

กิจกรรมที่กําหนดข�้นเพ�่อการ
กระจาย N-Coin

Holders

Usage
Nusa CSR ทำการออก

N-Token Business Brand

05 กระบวนการในการกระจายโทเคน
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สําหรับการกระจาย NUSA Token  ในลักษณะนี้ NUSA CSR จะรับรู�รายได�จากการออก และส�งมอบ NUSA Token ให�กับสมาชิก และนําโทเคนอีก
ส�วนหนึ่งไปใช�ในกระบวนการสร�าง Marketing Campaign / Activities หลายประเภท โดยสอดคล�องกับกลยุทธ�การทําการตลาดของ
แต�ละ Content ซึ่งด�วยความยืดหยุ�นของ Nusa Token ที่�เป�นสินทรัพย�ดิจ�ทัล จ�งสามารถนําไปใช� ได�ทุกกิจกรรมใน Marketing Funnel 
ตัวอย�างของกิจกรรมที่�อาจกําหนดข�้นเพ�่อการกระจายโทเคน ได�แก�

Pre - Launch Stage : การจัดทําแบบสอบถามสารวจตลาด (Market 
Research /  Survey)  ซึ่งเมื่อบุคคลทั่วไปให�ข�อมูลครบถ�วนตามที่�กําหนดแล�ว 
จะได้รับ NUSA Token ตอบแทน
Awarenss  Stage : การเข�าชมว�ดีโอที่สร�างข�้น ซึ่งเมื่อบุคคลเข�าชม Content 
ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดบุคคลนั้นจะได้รับ NUSA Token ตอบแทน
Consideration - Conversion - Loyalty Stage : การซื้อสินค�า หร�อใช�
บร�การตามยอดที่�ระบุไว�ในเกณฑ��ที่กําหนดข�้น  ซึ่งเมื่�อบุคคลดังกล�าวปฏิบัติได�
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว� บริษัทจะให้ผลตอบแทนเป็น NUSA Token
Advocacy Stage : การแนะนําสินค�า หร�อบร�การต�อให�แก�ผู�อื่น ซึ่งจะได�รับ
NUSA Token ตอบแทน
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B. กระจายโดยไม�คิดค�าตอบแทนโดย NUSA CSR รูปแบบการกระจาย NUSA Token ในกรณีนี้ NUSA CSR จะกระจายโดยไม่มีค�าตอบแทน
ให�แก�บุคคลใน 2 กลุ�ม ด�วยจ�ดประสงค�หลักในการสร�าง Awareness / Marketing Purposes

1. การกระจายให�แก�บุคคลทั่วไปที่เข�ามาทํากิจกรรมการสร�าง Awareness หร�อกิจกรรมการตลาดต�างๆ ที่ NUSA CSR  อาจประกาศกําหนด 
เช�น การเข�าร�วมเป�นผู� ใช�งาน Miracle Platform User การเข�าร�วม Referral Programหร�อการชม Content ต�าง ๆ เป�นต�น

ขาย N-Token 
แจกจายใหบุคคคลทั่วไป Seller

Nusa
CSR

Miracle
Platform

กิจกรรมที่กําหนดข�้นเพ�่อการ
กระจาย N-Coin

Holders

Usage
Nusa CSR ทำการออก

Nusa-Token Business Brand
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2. แจกให�แก�สื่อพันธมิตรหร�อบุคคลที่�มีชื่อเสียง (Media Partner / Influencer) ทั้งนี้ สําหรับการกระจายในลักษณะนี้ NUSA CSR กําหนดกลไก 
 การกระจายเป�น 2 ลักษณะย�อย คือ
a.  กระจายโดยตรงเพ�่อให�� Media Partner / Influencer นั้นๆ เป�นผู�ถือโทเคนดิจ�ทัลเพ�่อให� Media Partner / Influencer ดังกล�าวเป�นตัวอย�าง   
 (Role Model) ในการใช�ประโยชน�แลกสิทธิเพ�่อจ�งใจให� Follower อื่น ๆ สนใจเข�าร�วมกิจกรรมต�างๆ เพ�่อรับ และแลกสิทธิ
b. กระจายแบบไม�มีค�าตอบแทนให�แก�บุคคลทั่วไปที่�เข�าร�วมกิจกรรมที่ได�รับการแนะนํามาจาก Media Partner / Influencer โดยตรง

Seller

Holder

User

Nusa
CSR

Nusa Token

Influencer / Media Partner

Followers

ผูขายโทเคน

แจก N-Token เพื่อสราง
Awareness

แจกใหบุคคลทั่วไป 
ไมมีการขาย

แจกให� Influencer และ Media
Partner ที่ช�วยสร�าง Awareness

Media

 ผูถือโทเคน

ผูใชโคเทน

Nusa CSR ออก Nusa Token
เพื่อใชในโครงการ Miracle Tree

แจกใหบุคคลทั่วไปที่มาจาก
Influencer และ Media Partner

*3rd Parties ที่อยูในกลุมณุศาศิริและพันธมิตร



05 กระบวนการในการกระจายโทเคน

C. แลกเปลี่ยนกับสิทธิใน ContentContent ที่น�าสนใจ (Barter for Product & Service Service)

ด�วยรูปแบบของ NUSA Token ซึ่งเป�นโทเคนดิจ�ทัลที่�ผู�ถือจะมีสิทธิได�รับสินค�าบร�การต�างๆ เพ�่อรับประกันให�มีสิทธิเพ��มเติมได�ตลอดระยะเวลา NUSA 
CSR อาจนำ NUSA Token ไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการทางการแพทย�ซึ่ง NUSA CSR สนใจน ำมาเพิ่มเป็นสิทธิให้แก�ผู้ถือ ภายใต้  Barter Scheme 
กลไกการแลกเปลี่�ยน (Barter) นี้ NUSA CSR จะได�รับสิทธิเด็ดขาดในสินค�าหร�อบร�การที่ทําการแลกเปลี่�ยน ดังกล�าวมาเพ��มเป�นสิทธิพร�อมใช� โดยต�อง
รับประกันให�สทิธดิงักล�าวได�รบัการเพ��มเข�ามาพร�อมใช�สําหรับ Miracle Member ทัง้หมด ก�อนจะมีการกระจายไปเพ�อ่แลกเปล่ียนเป�นค�าตอบแทนให�แก�เจ�าของ
สนิค�า และบร�การที่นํามาเพ��มใน NUSA Token 

สําหรับกลุ�มเป�าหมายของ Product Service ที่�จะเข�าร�วม Barter Scheme 
อาจแบ�งออกเป�น 2 กลุ�มหลัก คือ
1. บร�ษัทในกลุ�ม NUSA CSR Group ซึ่งมีสินค�าหร�อบร�การที่น�าสนใจซึ่ง
 จะช�วยดึงดูดการใช้สิทธิประโยชน์ของ NUSA Token ได้ค�อนข้างมาก
 ดังนั้นNUSA CSR จ�งมีเป�าจะ Barter เป�นกลุ�มแรกๆ
2. บร�ษัทนอกกลุ�ม  NUSA  CSR  ทีอ่าจพ�จารณาคัดเลอืกจากความน�าสนใจ 
 ในสินค�าหร�อบร�การของบร�ษัทดังกล�าว โดยประเมินความเหมาะสม และ
 สอดคล�องกับนโยบายเป�าหมายการให��สิทธิอรรถประโยชน��อื่นๆ ที่�
 บร�ษัทอาจพ�จารณาเห็นสมควร

Nusa
CSR

แลก Nusa Token เพื่อรับ Product / Service
Business Exchange

Exchange
Platform**

Nusa CSR ออก Nusa Token เพ�่อ
ใช�ในโครงการ Miracle Tree

Product & Service
for usage

*3rd Parties ที่อยู�ในกลุ�มณุศาศิร�และพันธมิตร

Usage
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06 กลไกการแลกเปลี่ยนและเปลี่ยนมือ 
ด�วยคุณสมบัติของ NUSA Token ซึ่งเป�นโทเคนดิจ�ทัลที่มีสิทธิพร�อมใช�ในวันที่ออก และกระจายคือวันที่� 20 เมษายน 2565 ย�อมทําให�
มีความต�องการ (Demand) ในการถือมาก ซึ่งการกระจายใน Primary Market อาจยังไม�เพ�ยงพอสําหรับการตอบสนองความต�องการ 
การกระจาย NUSA Token เข้าไปในกลไก Secondary Market จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทําให�ผู้ที่ไม�ใช�สมาชิก Miracle Club ที่ต้องการ
ใช�สิทธิสามารถเข�าถึง และถือเพ�่อใช�สิทธิ Token ได�ด�วยการไปซื้อจากผู�ขายกลุ�มต�างๆ (เช�น Token Seller หร�อบร�ษัทที่ Barter สิทธิ
สินค�า หรือบริการกับ NUSA Token หรือ Media Partner / Influencer) ดังนั้นกลไกการซื้อขายแลกเปลี่ยนผ�าน Secondary Market 
จะมีบทบาทสําคัญในการสร�างความสมดุลระหว�าง Demand และ Supply ในตลาด

Primary Market
เพ��ม Supply เข�าสู�ตลาด

ดึง Supply ออกจากตลาด Influencer
Media Partner

 Business 
ไดมาจาก Barter

Token Seller
ผูขายโทเคน

นำ Nusa Token ไปใชแลก
สิทธิ์ตามกิจกรรม

ที่เกิดขึ้น

Holder

Supply
Side

Exchange

Demand
Side

ผู�ใช�
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Token Allocation + Supply Stock
วิธีการคํานวณ และบริหารจัดการ Supply Stock น ั ้ นจะอ้างอิงจํานวน N U S A Token ท ี ส่มาชิก Miracle Club นํามาแลกเพ่ือใช้สิทธิต�างๆ ผ�าน 
Miracle Application ภายใต�หลักเกณฑ�คํานวณ ดงันี้

1.  เมื่อ Miracle Member นำ NUSA Token มาแลกใช�สิทธิต�างๆ NUSA CSR จะคํานวณ NUSA Token ที่นํามาแลกกลับเป็นรายได�จากการขาย 
     สินค้า และบริการของ NUSA CSR ในการกระจาย NUSA Token ในตลาดแรก
2.  จากนั้น NUSA CSR จะ Burn โทเคนจํานวนนั้น และคํานวณจํานวนโทเคนที่�ถูก Burn กลับเป�น Supply Stock ที่จะถือเป�นยอด สูงสุดที่� NUSA  
 CSR จะสามารถนําออกมากระจายได�เพ��มเติมนอกเหนอืจาก Annual Token Allocation ในแต�ละป�ได�

Nusa
CSR

Nusa Token

Supply
Stock

Nusa CSR ทําการ Burn Nusa Token
ที่มาจากการแบก Nusa Token ที่เป�น

รายได�จากกิจกรรม

เมื่อ Nusa Token ถูก Burn ทําให�
จํานวน Supply ที่สามารถ

ขายได�ในอนาคตเพ��มข�้น

แลก Nusa Token เป�นรายได�ของ
Nusa CSR จากกิจกรรม
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01/04/65

Register to
become 

Nusa Token
Application

user

More Redemption
Products Collectible

cards

Primary Sales to
Business / Brand

More campaign to
distribution Nusa Token

for Business / brand

Public Whitepaper
Campaign
Announcement

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

07 ระยะเวลาและแผนงาน



08 ทีมบร�หาร

Mr. Udom Wang Siriya Thepcharoen Visanu Thepcharoen

08 ทีมบร�หาร



09 Disclaimer
กรุณาอ�านคําสงวนสิทธิ์ภายใต�หัวข�อนี้อย�างละเอียด หากมีข�อสงสัยเกิดข�้นผู�อ�านควรปร�กษาที่ปร�กษาของท�านเป�นกรณีเฉพาะ  ข�อมูลที่อยู�ในเอกสาร
ฉบบันีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงหร�อปรบัปรงุได��โดย NUSA CSR เพ�อ่ให�สอดคล�องกับรูปแบบแผนการดําเนนิการ และกฎหมายทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี้
กฎหมายที่�กํากับดแูลเก่ียวกับสนิทรพัย�ดจิ�ทลั อาจมกีารเปล่ียนแปลงได�ตลอดเวลาโดย  NUSA CSR  รบัประกันจะดําเนนิการ และปฏิบติัตามกฎหมาย
ทั้งหมดดังกล�าว NUSA CSR จ�งมีความจําเป�นต�องปรับเปลี่ยนเนื้อหาและเง�่อนไขภายใต��เอกสารฉบับนี้ตามแต�ละระยะเวลาที่อาจเห็นว�าเหมาะสม 
ให�สอดคล�องกับกฎหมาย ทัง้นี ้NUSA CSR จะแจ�งให�ท�านทราบผ�านช�องทางการตดิต�อสือ่สารที่�บร�ษทัอาจมตี�อท�าน

ข�อมลูในเอกสารฉบบันีม้วัีตถุประสงค�เพ�อ่เป�นการชีแ้จงข�อมลู และด�วยรูปแบบการดําเนนิการ NUSA CSR ไม��ได�เป�นไปในลกัษณะของการออก และเสนอ
ขายโทเคนดจิ�ทลั ซึ่�งจะถูกกํากับโดยกฎหมายสนิทรพัย��ดจิ�ทลั หร�อกฎหมายทีเ่ก่ียวข�อง ดงันัน้ ชุดข�อมลูทีแ่สดงนีอ้าจไม�ครบถ�วนในทกุส�วนตามที่�บคุคลที่
เก่ียวข�องอาจคาดหมายได�จากการอ�านเอกสารการเสนอขายโทเคนดจิ�ทลั

นอกจากนี ้ข�อมลูทีแ่จ�งภายใต�เอกสารฉบบันี้ไม�ได�นบัเป�นการให�คําแนะนําใดๆ  โดยเฉพาะคําแนะนํา หร�อชีช้วนการลงทนุทาง NUSA CSR ไม�อาจให�การ
รับรอง และยอมรับข�อผกูพนัทางกฎหมายอนัอาจเกิดกรณีที่�บคุคลทีเ่ก่ี�ย วข�องอาจพ�จารณาเชือ่ถือตามเอกสารฉบบันีโ้ดยสมบรูณ��โดยไม��ได��ดําเนนิการ
ปร�กษาทีป่ร�กษาเฉพาะ ก�อนที่�จะกระทําการใดหร�อทําธรุกรรมใดๆ กับ NUSA CSR เนือ่งจากข�อมลูฉบบันีม้ฐีานะเป�นเพ�ยงเอกสารเผยแพร�� เพ�่�อการ
อ�างอิงในเบือ้งต�นเท�านัน้

NUSA CSR จ�งขอสงวนสิทธใินการปฏเิสธความรับผดิใดๆ ทีเ่กดิจากกรณทีีผู่�อ�านอาจดําเนนิการอ�างอิงิ หร�อใช��เอกสารฉบบันีเ้พ�อ่วตัถุประสงค��อืน่ 
หร�อเกินกว�าวัตถุประสงค��ที ่NUSA CSR ได�แจ�งให�ทราบเป�นการเฉพาะเจาะจงนี้



สแกน QR Code เพ�่อลงทะเบียน 

เปนเจาของ ตนไมมหศัจรรย สูความม่ังคัง่สเีขียว



THANK YOU


