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ข้อ้มูลูบัรษิัทั
RS Group และ 4th Apple

01 นโ ย บ า ย แ ล ะ ภาพ ริ ว มูการิ
ปริะกอบธิ์รุิกจิ RS Group

    บริษิััท อาริเ์อส จำำากัดั (มหาชน) 
(“อารเ์อส”) ได้ด้้ำาเนินิิการกอ่ตั้ั�งในิปีี 
พ.ศ. 2519 โด้ยเริ�มูตั้น้ิจากการทำา
ธุุรกิจเพลงครบัวงจร และได้้แปีลง
สภาพเปีน็ิบัรษิััทมูหาชนิ จด้ทะเบัยีนิ
ในิตั้ลาด้หลักทรัพยแ์ห่งปีระเทศไทย
ในิปีี พ.ศ. 2546 และภายหลังได้้
เปีลี�ยนิช่�อเปีน็ิ “บัรษิััท อารเ์อส จำากดั้ 
(มูหาชนิ)” บัรษิััทฯ ได้ข้้ยายธุรุกจิมูา
อย่างตั้อ่เนิ่�องจากธุุรกิจเพลง ไปีสู่
ธุรุกจิส่�อวทิยุ ส่�อโทรทศันิ์ และธุรุกจิ
รบััจ้างและผลติั้กจิกรรมู โด้ยในิปีี 2557 
อารเ์อส ได้้เริ�มูจำาหนิ่ายผลิตั้ภัณฑ์์
สขุ้ภาพและความูงามู โฆษัณาผ่านิส่�อ
โทรทัศนิ์ “ชอ่ง 8” ในิระบับัดิ้จิทัล 
ปีระเภทบัริการทางธุุรกิจระด้ับัชาตั้ิ
หมูวด้หมููท่ั�วไปีแบับัความูคมูชดั้ปีกตั้ิ 
(Standard Definition) และวิทยุ
ข้องอาร์เอส รวมูทั�งเปิีด้ตัั้วสนิิค้าผ่านิ

ชอ่งทางออนิไลนิ์ และร้านิค้าปีลีก
สมูยัใหมู่ พฒันิาระบับัเทเลเซลลซ์่�งใช้
รวบัรวมู วเิคราะห์ข้้อมูลูลกูค้า นิำาเสนิอ
สินิค้า ปีดิ้การข้าย และพัฒนิาระบับั
หลงัการข้ายใหมู้ปีีระสทิธุภิาพ ชว่งปีี 
2561 - 2562 อารเ์อสยังคงพฒันิา
และข้ยายช่องทางการจัด้จำาหนิ่าย
อย่างต่ั้อเนิ่�องผ่านิธุรุกจิพาณชิย์ข้อง 
บัริษััทฯ และได้้ร่วมูมู่อกับัพันิธุมูิตั้ร
ช่องทวีีด้จิทิลัต่ั้าง  ๆนิำาเสนิอผลติั้ภณัฑ์์
ให้เกิด้ความูหลากหลาย ทั�งสินิค้า
สขุ้ภาพและความูงามู เคร่�องใช้ส่วนิตัั้ว
และผลิตั้ภัณฑ์ใ์นิครัวเร่อนิ รวมูถึ่ง
สนิิค้าเทคโนิโลยสีมูยัใหมู่ หรอ่แกด็้เจต็ั้
ตั้่างๆ อีกทั�งพัฒนิาและเพิ�มูจำานิวนิ
ทมีูเทเลเซลล์ เพ่�อใหส้ามูารถึวิเคราะห์
ข้อ้มูลูลกูค้าอยา่งแมูน่ิยำา และรองรบัั
จำานิวนิลกูค้าที�เพิ�มูข้่�นิรวมูกว่า 1.6 ล้านิ
ราย ในิปีี 2563  อารเ์อส เปีน็ิหนิ่�งในิ
บัริษััทที�มูีการปีรับัตั้ัวอย่างรวด้เร็ว 
ให้ตั้อบัรับักับัการเปีลี�ยนิแปีลงตั้ามู
สถึานิการณ์โควดิ้-19 พฒันิาสนิิค้า
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ปีร ะ เภทสุข้ภาพ เพ่� อ ตั้อบัโ จท ย์
พฤตั้กิรรมูลกูค้าที�เปีลี�ยนิไปี นิำาแบัรนิด์้ 
“RS Mall” (อารเ์อส มูอลล์) ให้กลาย
เป็ีนิแพลตั้ฟอร์มูนิำาเสนิอสินิค้าและ
บัริการเพ่�อเสริมูสร้างสุข้ภาพที�ด้ี 
มูชีวีติั้ที�ยน่ิยาวอยา่งมูคีณุภาพ ตั้ามู
สโลแกนิ “เตั้ิมูความูสุข้ให ้ทุกชีวิตั้” 
รวมูถึง่มูุง่มูั�นิพฒันิาการข้ายออนิไลน์ิ
ผา่นิแพลตั้ฟอรม์ู “COOLanything” 
(คลูเอนินิี�ตั้งิ) ด้้วย นิอกจากนิี�อารเ์อส
ยังนิำาระบับัเทคโนิโลยีสารสนิเทศเข้้า
มูาใช้ทั�วทั�งองคก์ร รวมูถึ่งพัฒนิา

ระบับัวิเคราะหข์้้อมููลลูกค้าและคอล
เซน็ิเตั้อร์อย่างเตั้ม็ูรูปีแบับั ทำาให้ธุรุกจิ
นิี�เป็ีนิเอกลกัษัณ์ไมู่เหมูอ่นิใคร และมูอีตัั้รา
การเตั้บิัโตั้อยา่งตั้อ่เนิ่�อง 

ทั�งนิี� อาร์เอสมูบีัรษิัทัย่อยและบัริษัทัร่วมู 
ด้ังตั้่อไปีนิี�

โคริงสริ้างกัาริถือืห้น้
ของกัลุ่้�มบริษิััท

• บริิษััท ไลุ่ฟ์์ สตาริ์ จำำากััด
  (รอ้ยละ 99.99) ด้ำาเนินิิธุรุกจิพาณชิย์
• บริษิััท อาริเ์อส มอลุ่ลุ่์ จำำากัดั
  (รอ้ยละ 99.99) ด้ำาเนินิิธุรุกจิพาณชิย์
• บริิษััท อาริ.์เอส.เทเลุ่วิิชั�น จำำากััด
  (รอ้ยละ 99.99) ด้ำาเนินิิธุรุกจิใหบ้ัรกิาร
  ส่�อโทรทศันิใ์นิระบับัด้จิทิลั
• บริษิััท คลูุ่ลุ่ซิึ่่�ม จำำากัดั
  (รอ้ยละ 99.99) ด้ำาเนินิิธุรุกจิส่�อวทิยุ

• บริิษััท จำัดเกั็บลุ่ิขสิทธิ์ิ�ไทย จำำากััด
 (รอ้ยละ 99.99) ด้ำาเนินิิธุรุกจิจดั้เกบ็ัคา่ 
  ลขิ้สทิธุิ�
• บริษิััท เชฎฐ์์ เอเชยี จำำากัดั
  ด้ำาเนินิิธุรุกจิ บัรหิารสนิิทรพัย์ และตั้ดิ้ตั้ามู   
  หนิี�
• บริษิััท โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ จำำากัดั
 (ร้อยละ 70) ด้ำาเนินิิธุรุกจิด้จิทิลัมูาร์เกต็ั้ตั้ิ�ง
  แบับัครบัวงจร และ พัฒนิา Platform เพ่�อ  
  ชว่ยด้้านิการตั้ลาด้โด้ยใช้ blockchain 
  technology
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บริษิััท โฟริท์ แอปเป้�ล จำากดัิ 
 เปีน็ิบัรษิััทยอ่ยข้องบัรษิััท อารเ์อส 
จำากดั้ (มูหาชนิ) กอ่ตั้ั�งเมู่�อปีี 2556 
ปีระกอบัธุุรกิจด้จิิทัลมูารเ์ก็ตั้ตั้ิ�งแบับั
ครบัวงจร ซ่�งแบั่งการให้บัริการออก
เปี็นิ 3 ด้้านิ ด้ังนิี�

1. Content and Influencer
Marketing Agency : 
บัรกิารให้คำาปีรก่ษัา วางแผนิ ผลิตั้งานิ 
และ สร้าง Content การตั้ลาด้รูปีแบับั
ตั้่างๆ ให้กับัลูกค้า

2.  Content Creator & Promoter : 
ผลติั้ และ นิำาเข้้า content หลากหลาย
ที�ให้ตั้อบัโจทยผ์ู้บัริโภคยุคปีัจจุบัันิ 
โด้ยมูุง่เนิน้ิไปีที�กลุมู่ Gen Y Gen Z 
และ Gen Alpha

3.  Talent Agent : ด้แูล ใหค้ำาปีรก่ษัา 
ตั้ลอด้จนิจัด้หางานิ ให้กบััศลิปิีนิ ด้ารา 
และ ผูมู้อีทิธุพิลบันิส่�อ โซเชยีล (in-
fluencer) ในิการผลติั้ content หรอ่ 
สร้างมูลูคา่เพิ�มูใหก้บััผูท้ี�รว่มูงานิ

บริษิััท โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ จำำากัดั
(“โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่”) เปีน็ิเจ ้าข้องและ
ผู้พัฒนิา Popcoin ซ่�งมูีสถึานิะเปีน็ิ
โทเคนดิจำิทัลุ่ที� ให้สิทธิ์ิที�จำ ะได้ซึ่่� ง
สนิค้าหริอืบริกิัาริ ที�พริอ้มที�จำะใหใ้ช้
ปริะโยชนไ์ดใ้นทนัที ตั�งแต�วินัที�เสนอ
ขายโทเคนดจิำทิลัุ่คริั�งแริกั 

Popcoin จะได้้รบััการสร้างและกระจาย
ในิจำานิวนิทั�งหมูด้ 10,000,000,000 
เหรยีญ ภายใตั้แ้ผนิการกระจายรายปีี 
ที� โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ กำาหนิด้ข้่�นิภายใตั้้
เกณฑ์ร์บััปีระกนัิหลกัคอ่ Popcoin ที�
ออกมูาทั�งหมูด้ไมู่ว่าเวลาใด้ นิบััแต่ั้วนัิ
ที�มูกีารกระจายและแจกครั�งแรก จะต้ั้อง
มูคีณุสมูบัตัั้ิ พรอ้มูใชป้ีระโยชนิแ์ละ
พรอ้มูสำาหรบััการใชส้ทิธุใินิทนัิที โด้ย
ผูถ้ึอ่ Popcoin สามูารถึใชส้ทิธุิ (Re-
deem) กบััทาง โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ ได้้
โด้ยตั้รงผา่นิ Integrated Content 
Platform ภายใตั้้ช่�อ Popcoin 
Application
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ที�มูาและเหตั้ผุลในิการทำา
Popcoin

02    ในิยคุปีจัจบุันัิ ที�พฤตั้กิรรมูคนิในิ
สังคมูตั้่างใช้ เวลาอยู่กับัการเสพ 
content ในิรปูีแบับัที�หลากหลายชอ่ง
ทางตั้า่งๆ ไมูว่า่จะเปีน็ิส่�อออนิไลนิ์ ทวีี 
หรอ่แมูแ้ตั้่ event มูากข้่�นิเร่�อยๆ และ
หนิ่�งในิปีระเภท content ที�ได้ร้บัั
ความูสนิใจมูากที�สุด้ปีระเภทหนิ่�งก็
คอ่    Entertainment อยา่งไรกต็ั้ามู 
ปีญัหาที�มูีอยู่ในิปีัจจุบัันิค่อ ยังไมู่มูี
การ integrated content ในิ 
แตั้่ละช่องทางรวมูกันิเข้้ามูาอยู่บันิ 
Platform กลาง ที�มูีความูย่ด้หยุ่นิ  
(Agile) หลากหลาย และนิ่าเช่�อถึ่อ
มูากพอ เพ่�อการสร้างมููลค่าเพิ�มูในิ
ส่วนิข้อง Content ตั้่าง ๆ ที�มูีการ
ส ร้ า ง ข้่� นิ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ปี ร ะ ก อ บั ก า ร 
(Content creator / promoter) ให้
ได้้เตั้ม็ูปีระสทิธุภิาพ และในิข้ณะเด้ยีวกนัิ
กย็ังไมูมู่ี Integrated Platform ที�
สร้างข้่�นิมูาตั้อบัสนิองในิการสร้าง
ปีระสบัการณ์ใหมู่ให้กับัผู้บัริ โภค 
(Consumer) ได้อ้ยา่งมูปีีระสทิธุภิาพ

เปา้หมูายและแนวคิดิหลักข้อง 
Popcoin

    ด้้วยตั้ระหนิกัถึง่ปีญัหาทั�งฝั่ั�ง  
Demand และ Supply ในิแงข่้อง 
Content โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ จง่มูแีนิว
ความูคิด้ในิการสร้าง Popcoin ที�จะ
ทำาหน้ิาที�บัูรณาการและสร้างปีระสบั
การณ์ใหม่ๆู  ให้กบััทั�งผู้ปีระกอบัการ และ
ผูบ้ัรโิภคยคุใหมู่ ด้้วยการนิำาเทคโนิโลยี 
Blockchain และ Digital Asset มูา
ปีระยกุตั้ใ์ชใ้นิวงการ Entertainment 
Content 
 Popcoin นิี�จะทำาหน้ิาที�หลกัในิการ
แก้ไข้ปัีญหา (Pain Points) ข้องผูมีู้ส่วนิ
เกี�ยวข้อ้ง (Stakeholders) ในิวงการ 
Entertainment Content ทั�งหมูด้
ทั�งผูส้นิบััสนินุิการสร้างสรรค์ Content 
(Promoter / Sponsor) ผูผ้ลติั้ Content 
(Content Creator / Author) และผู้
บัรโิภค (Consumer) และยกระด้บััเพิ�มู
ปีระสทิธุภิาพ (Unlock and Uplevel) 
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การทำาการตั้ลาด้และเพิ�มูมููลค่าการ
จัด้ทำา และจำาหนิ่าย Content ให้ได้้
เตั้ม็ูปีระสทิธุภิาพด้้วยการแปีลงสภาพ
และเช่�อมูโยง Entertainment Content 
ที�เป็ีนิ Physical ให้กลายเป็ีนิสินิทรพัย์
ในิโลกด้จิทิลั ด้้วยเทคโนิโลยี
รปูีแบับัใหมู่
Popcoin เป็ีนิ Solutions ที�ทาง โฟ์ร์ิท 
แอปเป้�ลุ่ มูเีปีา้หมูายนิำาเสนิอ โด้ยการ
ปีรบััใชเ้ทคโนิโลยี Blockchain / Smart 
Contract และกลไกข้องสินิทรพัย์
ด้จิทิลั ปีระเภทโทเคนิด้จิทิลัที�ได้้รบััการ
ยอมูรบัั ภายใต้ั้กรอบักฎหมูายไทย มูา
เป็ีนิเคร่�องมูอ่สำาคัญในิการแก้ไข้ปัีญหา
และปีลด้ข้ดี้จำากดั้ข้อง Stakeholders 
ทั�งหมูด้ เพ่�อเปีา้หมูายในิการสร้าง 
Network Ef fec t  ให ้ แก ่วงการ 
Entertainment Content ทั�งหมูด้

Pain Points & Solutions

   ในิ Entertainment Content 
Ecosystem มูี  Stakeholders ที�มูี
ส่วนิสำาคัญตั้่อการพัฒนิาและการ
เตั้บิัโตั้ข้องวงการ 3 กลุมู่หลกัคอ่ 
   1. ผู ้ผลิตั้  Content  ซ่� งสร ้ าง
Entertainment Content ในิรูปีแบับั
ตั้่างๆ ไมูว่่าจะเปีน็ิ ผลงานิศิลปีะ ส่�อ
ออนิไลนิ์ ทวีี หรอ่แมูแ้ตั้่ event
   2. ผู้สนิับัสนิุนิการสร้าง Content
(Business Brand) ซ่�งให้การสนิบััสนินุิ
การสร้างสรรค์ และนิำาเสนิอ Content 

ในิรปูีแบับัตั้า่งๆ และ 
   3. ผูบ้ัรโิภค (Consumer) 
ด้้วยรปูีแบับัการด้ำาเนินิิธุรุกจิในิปัีจจบุันัิ 
Stakeholders แตั้ล่ะกลุมู่ในิวงการ 
Entertainment Content ยงัพบัข้ดี้
จำากัด้ในิการใช้และได้้รบััปีระโยชน์ิจาก
การสร้าง Content ตั้่างๆ ที�ยังไมู่
สามูารถึตั้อบัสนิองความูคาด้หวงั ได้้
อย่างเตั้ม็ูปีระสทิธุภิาพ

เมู่�อพิจารณาการเตั้ิบัโตั้ทางด้้านิ
เทคโนิโลย ีโด้ยเฉพาะเทคโนิโลย ีBlock-
chain และ Digital Asset ที�พฒันิาให้
ก้าวไกลไปีอย่างไร้ข้ดี้จำากดั้ จนิมูบีัทบัาท
สำาคญัในิการ Transform วงการต่ั้างๆ 
ทั�งทางด้้านิการเงินิและธุุรกิจอ่�นิๆ 
อย่างต่ั้อเนิ่�อง ด้้วยการเช่�อมูโยงและเพิ�มู
มููลค่าข้องทรัพย์สินิทางกายภาพ 
(Physcial Assets) ใหก้ลายเปีน็ิ
ทรัพยส์นิิด้จิทิัล (Digital Assets) ที�
สามูารถึจำาหน่ิายแจกจ่าย แลกเปีลี�ยนิ 
และใช้ปีระโยชน์ิได้้อย่างทั�วถึง่มูากข้่�นิ 
โฟร์ท แอปีเปิี�ล ร่วมูกบััทมีูที�ปีรก่ษัาซ่�ง
มูคีวามูเชี�ยวชาญด้้านิ Blockchain / 
Digital Asset จง่เช่�อว่า การใช้เทคโนิโลยี 
Blockchain และ Digital Asset จะเป็ีนิ
ทางออกในิการแก้ไข้ Pain Point ที� 
Entertainment Content Stakehol-
ders ตั้้องปีระสบัได้้และจ่งเปีน็ิที�มูา
สำาคัญข้องการออกแบับั Popcoin 
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Pain Points และ Solutions ที� โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ นิำามูาเปีน็ิแนิวคดิ้หลกัในิการออกแบับั Popcoin มูี ด้งันิี�

Stakeholder ความูคาดิหวัง สิิ�งท่�ไดิ้ริับในปัจจุบัน ผลท่�จะไดิ้ริับจาก Popcoin

Content 
Creator / 
Author / Artist

• สามูารถึสร้างรายได้้จาก 
C o n t e n t  ไ ด้ ้ อ ย ่ า ง เ ต็ั้ มู
ปีระสทิธิุภาพ (Monetization 
Maximization)    

• สร้างการรับัรู ้และสร้าง
ฐานิ Fanclub ที�เสพผลงานิ
ข้องตั้นิ เพ่�อไปีสู ่การสร้าง
มูลูคา่และเพิ�มูรายได้้ ให้แกผ่ล
งานิข้องตั้นิเอง

ได้้รายรับัจาก Sponsor และจาก
การสร้าง Content 

แต� รายได้้จากการสร้าง Content 
ด้ังกล่าวยังไมู่เตั้็มูปีระสิทธุิภาพ 
และส่วนิมูากเปี็นิไปีในิลักษัณะ 
One-Time Off

และด้้วยข้้อจำากดั้ข้องช่องทางการ
กระจาย Content ที�ยังมูีค่อนิ
ข้้างจำากัด้ ทำาให้มูีฐานิ Fanclub 
ในิวงที�ค่อนิข้้างจำากัด้และเฉพาะ
กลุ่มู

ใช้ Popcoin เปี็นิเคร่�องมู่อในิการ 
Monetize จาก

• การแปีลง Content เป็ีนิ Digital Assets 
ซ่�งสามูารถึทำาซำ�าและจำาหนิ่ายแจกจ่าย
ได้้กว้างข้วาง ซ่�งจะสามูารถึปีลด้ล็อค
การทำา Entertainmerce จาก Content 
ด้ังกล่าวได้้อย่างเตั้็มูปีระสิทธุิภาพ 

• ด้้วยรูปีแบับัการจัด้ทำา Integrated 
Content Platform โด้ยผูเ้ชี�ยวชาญคอ่ 
RS และ โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ ย่อมูช่วยกระจาย
ฐานิการรบััรู ้และฐานิ Fanclub ได้้อย่าง
เตั้็มูปีระสิทธุิภาพ 

• ด้้วยการเพิ�มูลูกเล่นิในิการแลกสิทธิุ
ในิการเข้้าถึ่ง Content ตั้่างๆ ได้้ในิรูปี
แบับัที�ไมู่จำากดั้ เช่นิ การกำาหนิด้สทิธิุการ
แลกแบับั Fixed การจับัรางวัล หร่อแมู้
กระทั�งการปีระมููล มููลค่าข้อง Content 
ด้ั ง ก ล่ า ว จ ะ เ พิ� มู ข้่� นิ ไ ด้้ อ ย่ า ง เ ต็ั้ มู
ปีระสิทธุิภาพ 

Business 
Brand 
ในิฐานิะ  
Sponsor

Brand ได้้รบััความูสนิใจ และมูี
สว่นิรว่มูกบััผู้บัรโิภคโด้ยตั้รง 
(Interest & Engagement) 
ซ่�งจะนิำาไปีสูก่ารตั้อ่ยอด้ทาง
การตั้ลาด้อ่�นิๆ 

ได้้ Awareness / Visibility จาก
ผูบ้ัริโภคที�เสพ Content เช่นิ การ
เหน็ิ Brand สนิิค้า

แต� ยังไมู่สามูารถึสร้างความู
สัมูพันิธุ์ โด้ยตั้รงกับัผู้บัริโภค 
(Direct Engagement) อยา่ง
ตั้อ่เนิ่�องได้้

ใช้ Popcoin เป็ีนิเคร่�องมูอ่ สร้าง Direct 
Engagement อย่างต่ั้อเนิ่�องกบััผูบ้ัริโภค
ได้้อย่างเตั้็มูปีระสิทธุิภาพตั้ลอด้ทั�ง 
Marketing Funnel โด้ยใช้ Popcoin 
เปีน็ิเคร่�องมู่อตั้่อยอด้ทางการตั้ลาด้
อ่�นิๆ ได้้เพิ�มูเตั้มิู

Consumer สามูารถึเข้้าถึง่ Content และ
สนิับัสนิุนิศิลปีนิิที�ช่�นิชอบัได้้
ในิหลายรปูีแบับั ตั้ามู Prefe-
rence ข้องแตั้ล่ะบัคุคล

รปูีแบับัการเข้้าถึง่ Content มูอียู่
อย่างจำากดั้ ยงัไมู่ตั้อบัโจทย์ความู
ต้ั้องการข้องผูบ้ัริโภคได้้อย่างเตั้ม็ู
ปีระสทิธุิภาพมูากนิกั 

Popcoin จะเป็ีนิเคร่�องมูอ่ที�ช่วยเพิ�มูความู
หลากหลายในิการเข้้าถึง่ Content ที�
ต้ั้องการได้้อย่างหลากหลาย ทั�งในิแบับั 
Physical และ Digital Assets ที�ไมูมู่ขี้อ้
จำากดั้ 
ซ่�งมูาพร้อมูสิทธิ์ิที�ชัดเจำนแลุ่ะสามาริถื
แลุ่กัเปลุ่ี�ยนได้ในทันทีที�มีกัาริกัริะจำาย 
Popcoin ให้แกั�ผูู้ถ้ือื Popcoin ดงักัลุ่�าวิ 
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Other Ecosystem Players 

   ด้้วยรูปีแบับัข้อง Popcoin ที�เปีน็ิ
โทเคนิด้จิทิลัพร้อมูใช้ ย่อมูมูผีูต้้ั้องการ
ซ่�อเพ่�อการใช้สทิธุปิีระโยชน์ิในิ Popcoin 
นิั�นิอยู ่จำานิวนิมูาก ซ่�งอาจมูีกลุ ่มูผู ้
ตั้้องการใช้สิทธุิบัางส่วนิที�ไมู่ได้้รับั
การกระจาย Popcoin โด้ยตั้รงจาก 
Content Sponsor หรอ่จาก โฟ์ริท์ 
แอปเป้�ลุ่ จากการกระจายผา่นิกลไก 
Primary Market จง่ตั้อ้งการซ่�อ 
Popcoin จากผูถ้ึอ่ Popcoin ที�อาจ
ได้ร้บัั Popcoin แตั้ย่ังไมูมู่คีวามู
จำา เ ปี็นิ ห ร่ อ ไ มู่ตั้้ อ ง ก า ร ใ ช้ สิ ท ธุิ
ปีระโยชนิใ์นิ Popcoin ในิทนัิที แตั้ด่้้วย
รูปีแบับัและแนิวความูคิด้ในิการ
พฒันิาที�ออกแบับัให้ Popcoin เปีน็ิ
สนิิทรพัยด์้จิทิลั (Digital Assets) จง่
ทำาให้ Popcoin มูคีณุสมูบัตัั้หิลกัในิ
การเปีลี�ยนิมูอ่ได้้ ด้งันิั�นิผูถ้ึอ่ Popcoin 
อาจนิำา Popcoin ที�ตั้นิได้ร้บััไปีข้ายให้
แกผู่ท้ี�ตั้อ้งการซ่�อ Popcoin เพ่�อนิำา
ไปีแลกสทิธุผ่ิานิกลไกข้อง Secondary 
Market ได้้ และด้้วยกลไกตั้ลาด้รอง

ด้งักล่าว ย่อมูเกดิ้กลุมู่ผูถ้ึอ่ Popcoin 
อีกหนิ่�งกลุ่มูที�จะเข้้ามูามูีบัทบัาทในิ 
Ecosystem คอ่ กัลุ่้�ม Seller ซ่�งจะมูี
บัทบัาทในิการส่งต่ั้อ (Supply) Popcoin 
ที�ตั้นิเองได้้รับัให้แก่ผู้ที�ตั้้องการใช้ 
Popcoin (Demand) และชว่ยสร้าง
ความูสมูดุ้ลในิการหมูุนิเวียนิซ่�อข้าย
แลกเปีลี�ยนิข้อง Popcoin
   นิอกจากการซ่�อข้ายแลกเปีลี�ยนิ 
Popcoin กนัิแล้ว โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ ได้้
ออกแบับั Ecosystem ทั�งหมูด้ข้อง 
Popcoin ใหมู้คีวามูครบัถึ้วนิมูากข้่�นิ
ในิแงข่้องการใชส้ทิธุปิีระโยชนิ์ ด้้วย
การสร้างระบับักลางเพ่�อให้ผู้ถึ่อ 
Popcoin ที�ได้ร้บัั Popcoin มูาจาก
การกระจายในิ Primary Market แต่ั้ยงั
ไมู่ต้ั้องการใช้สทิธุใินิ Popcoin โด้ยตั้รง 
สามูารถึนิำา Popcoin ที�ตั้นิเองถึอ่อยู่
ไปีเข้้าร่วมู Staking Program เพ่�อรบัั 
reward จากการเข้้าร่วมู Staking Pool 
ในิอตัั้รา 5% ข้องจำานิวนิ Popcoin ที�
ผูถ้ึอ่ Popcoin ทั�งหมูด้นิำามูาใชแ้ลก
สทิธุผิา่นิ Popcoin Application 
(Usage Fee) โด้ยจะได้ร้บััสว่นิแบัง่
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ตั้ามูสดั้ส่วนิการ Staking ในิ Pool นิั�นิ 
และเมู่�อได้้ Reward มูาผูถ้ึอ่ Popcoin 
กจ็ะสามูารถึใช้สทิธุปิีระโยชน์ิในิ Popcoin 
ได้ใ้นิทนัิทเีชน่ิกนัิ

Key Success Factors
ข้อง PopCoin

   โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ เช่�อมูั�นิวา่จะสามูารถึ
สร้าง Popcoin Ecosystem ที�ปีระสบั
ความูสำาเร็จได้้ด้้วยปัีจจยัความูสำาเร็จ 
ด้งัต่ั้อไปีนิี� 

1. Insight Knowledge: ความูรู้
ความูเชี�ยวชาญ และความูเข้้าใจในิ
วงการ Entertainmerce ในิการ
สร้างมูลูคา่ใหแ้ก่ Content ทั�งหมูด้
ข้อง โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ และ RS Group 
ถึูกใช้เปีน็ิพ่�นิฐานิแนวคิิดหลัักในการ
พัฒันา Popcoin แลัะถูกูนำามาเป็น็ 
Use Case ป็ระกอบการวางแผนการ
ดำาเนนิในทุกุขั้ั�นตอน ดงันั�น Popcoin 
จึงึไม่ใช่่เพัยีงแนวคิดิการสร้าง Token 
ตามกระแสทุี� ไม่มีแผนธุุรกิจึหรือ 
Fundmental Drive แตม่เีป็า้หมายใน
การ สร้าง Integrated Content 
Platform ทุี�จึะเป็็นป็ระโยช่น์ในลักัษณะ
ทุี�เป็น็ Network Effect ให ้กับ 
Stakeholders ทุั�งหมดได้จึริง 

2. Available Content for Redemp-
tion: โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ แลัะ RS Group 
ซ่�งเปีน็ิบัริษััทและทีมูงานิหลักในิการ
จดั้ทำาแนิวคดิ้ Popcoin มูสีทิธุเิหนิอ่ 
Content ที�พร้อมูสำาหรบััการส่งมูอบั
ให้แก่ผูถ้ึอ่ Popcoin ในิกรณีที�ต้ั้องการ
แลกเปีลี�ยนิสทิธุทิี�มูดี้งักลา่วได้ท้นัิททีี�
มูกีารกระจาย Popcoin ครั�งแรกและ 
Content ตั้อ่เนิ่�องจะมูกีารเพิ�มูเตั้มิูไปี
ตั้ลอด้ระยะเวลา

3. Technology & Tokenomics Solid: 
คิวามรู้คิวามเช่ี�ยวช่าญทุางด้าน
เทุคิโนโลัยี Blockchain & Smart 
Contract แลัะ Tokenomics รวมถูงึ 
Digital Assets ขั้อง โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ 
แลัะทุี�ป็รึกษาถููกใช่้ในการออกแบบให้
ไ ด้ เ ทุ คิ โ น โ ลั ยี ทุี� มี คิ ว า ม มั� น คิ ง
ป็ลัอดภัยั โป็รง่ใส (Transparency & 
Traceability) สร้างคิวามเช่ื�อมั�นให้
ผู้เขั้้ารว่มใน Ecosystem แลัะผู้ถืูอ 
Popcoin ทุั�งหมด 

4. Community Platform:
โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ จะเปีน็ิผู้พฒันิาระบับั 
Infrastructure ข้อง Integarated 
Content Platform กลางภายใตั้ช้่�อ 
Popcoin Application เพ่�อใชใ้นิการ
ตั้ิด้ตั้่อส่�อสารและเช่�อมูโยงผู้ เล่นิ 
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(Stakeholders) ทั�งหมูด้ทั�งในิสว่นิ
ข้อง Content Provider / Sponsor 
/ Consumer / Token Holder เข้้า
มูามูสีว่นิรว่มูบันิ Platform เด้ยีวกนัิ 
เพ่� อช่วยข้ับั เคล่�อนิแตั้่ล ะส่วนิในิ 
Ecosystem ไปีพรอ้มูกนัิ

5. Solid Usage: โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ 
ออกแบับัการใช้สิทธุิข้อง Popcoin 
ซ่�งมูาพร้อมูสิทธุิในิการใช้ปีระโยชนิ์
แลกสินิค้าหร่อบัรกิารได้้หลากหลาย 
เพ่�อตั้อบัโจทย์ และตั้อบัสนิองความู
ตั้้องการข้อง Consumer ได้้ตั้ามู 
Preference ด้้วยเปีา้หมูายให้มูี 
Demand ในิการใช้ปีระโยชน์ิ Popcoin 
มูากพอและตั้อ่เนิ่�อง เนิ่�องจากการใช้ 
และความูตั้้องการในิการใช้ปีระโยชนิ์
ในิ Popcoin จะเปีน็ิฟนัิเฟอืงหลักในิ
การข้บััเคล่�อนิกลไกทั�งหมูด้ในิ Popcoin 
Ecosystem

6. Primary and Secondary Market 
Support Design: โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ 
วางแผนิและออกแบับัการออกกระจาย 
Popcoin ผา่นิ Content Sponsor 
หร่อโด้ย โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ เปี็นิการ
กระจายผา่นิกลไก Primary Market 
และเพ่�อรับัปีระกันิการตั้อบัสนิอง 
Demand ในิตั้ลาด้ได้้ โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ 
จะนิำา Popcoin เข้้าสูก่ลไกการซ่�อข้าย
แลกเปีลี�ยนิในิ Secondary Market 
เพ่�อให้ Consumer ที�อาจไมูไ่ด้ร้บัั 
Popcoin จาก Primary Market มูี
สทิธุเิข้้าถึง่ Popcoin ได้เ้ชน่ิกนัิ ซ่�งจะ
ชว่ยสร้างสมูด้ลุระหวา่ง Demand - 
Supply ได้ส้มูบัรูณม์ูากข้่�นิ

7. Legal Compliance: โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ 
ให้ความูสำาคัญกับัการปีฏิิบััตั้ิตั้ามู
กรอบักฎหมูายทั�งหมูด้ที�มูผีลบังัคบััใช้ 
กับัธุุรกิจสินิทรัพยด์้ิจิทัลทั�งหมูด้ 
เพ่�อความูยั�งยน่ิในิการปีระกอบัธุรุกจิ
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ภาพริวิมสริป้ 
Business Model 
ของ Popcoin
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ข้อ้มูลูทั�วไปีเกี�ยวกบัั
Popcoin

03    Popcoin ได้ร้บััการออกแบับัใหมู้ี
ลักษัณะเปี็นิ โทเคนดจิำทิลัุ่ เพื�อกัาริ
ใช้ปริะโยชน์ (Utility Token) ที�
สามาริถืใช้ปริะโยชนแ์ลุ่ะใช้สิทธิ์ิได้
ทนัททีี�มกีัาริออกัแลุ่ะเสนอขาย 
   ผู ้ถึ่อ Popcoin สามูารถึใช้สิทธุิ
แลกรับัปีร ะโยชนิ ์ในิการเข้ ้ าถึ่ง 
Entertainment Content ในิรูปีแบับั
ข้องสนิิค้าหรอ่บัรกิารตั้า่งๆ ได้ต้ั้ามูที� 
Content Provider จะเปีน็ิผูก้ำาหนิด้
โด้ยกระบัวนิการในิการใช้สิทธุิตั้่างๆ 
ได้ใ้นิทนัิที ด้้วยการใชส้ทิธุแิลกผา่นิ 
Integrated Content Platform 
ภายใตั้้ช่�อ Popcoin Application 
ซ่�งจะด้ำาเนิินิการผ่านิระบับัที�ทาง 
โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ สร้างและด้แูลรบััผดิ้ชอบั

ลกัษัณะพเิศษัข้อง 
Popcoin Token 

   a. เปี็นิโทเคนิด้ิจิทัลที�กำาหนิด้สิทธิุ
ข้องบัุคคลในิการได้้มูาซ่�งสินิค้า
หร่อบัริการ ซ่�งผู้ถึ่อสามูารถึใช้สิทธุิ 
ไดใ้นทันทีที�มีกัาริออกัแลุ่ะเสนอขาย
โทเคนดจิำทิลัุ่ดงักัลุ่�าวิ 
   b. เปี็นิโทเคนิดิ้จิทัลที�มูีสินิค้าหร่อ
บัริการพร้อมูทั�งแผนิการด้ำาเนิินิ
ธุุรกิจรองรับั ไม�ใช� โทเคนิด้ิจิทัลที�
ราคาข้่�นิอยู่กับักระแสโลกโซเชียล 
(Meme Token) แต่ั้มูกีลไกการปีระเมูนิิ
ราคาและการควบัคุมู Supply ที�
ชัด้ เจนิด้้วยจุด้ปีระสงค์ปี้องกันิ
การปีั�นิตั้ลาด้
   c. เปี็นิโทเคนิด้ิจิทัลที�มูีสินิค้าหร่อ
บัริการรองรับั จ่งไม�ใช�โทเคนิด้ิจิทัล
ที�เกิด้จากเพียงกระแสความูช่�นิชอบั
ส่วนิบัุคคล (Fan Token) แมู้กลุ่มูผู้
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ถึ่อโทเคนิด้ิจิทัลโด้ยหลักจะเปีน็ิกลุมู่ 
Fanclub แตั้่ โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ กำาหนิด้
สิทธุิในิการเข้้าถึ่งสินิค้าและบัริการ
ปีระเภทใด้ปีระเภทหนิ่�ง เพ่�อรองรับั 
ไมู่ใช่เพียงโทเคนิด้ิจิทัลที�อ้ างอิง
เพียงกระแสความูช่�นิชอบั

จำานวน Popcoin 

    จำานิวนิ Popcoin ทั�งหมูด้มูอียู่ 
10,000 ล้านิโทเคนิด้ิจิทัล ซ่�งจะมูี
การกระจายออกสู่ Primary Market 
จนิครบัจำานิวนิภายในิระยะเวลา 4 ปีี 
โด้ยในิแตั้ล่ะปีจีะมูกีารกระจายและออก
โทเคนิด้จิทิลัในิจำานิวนิ 25% ข้องโทเคนิ
ด้จิทิลัทั�งหมูด้ (หรอ่ 2,500 ล้านิโทเคนิ
ด้จิทิลั) ออกสูต่ั้ลาด้
 

(โด้ยพิจารณารวมูเพิ�มูจำานิวนิโทเคนิ
ด้ิจิทัลจากการคำานิวณผ่านิกลไก 
Supply Management ที�บัริษััทจะ
กำาหนิด้เพิ�มูเตั้มิู)

หลังจากปีทีี� 4 เปีน็ิตั้้นิไปี จำานิวนิ 
Popcoin จะถึกูนิำาเข้้าสูต่ั้ลาด้ในิแตั้ล่ะ
ปีดี้้วยอัตั้ราที�เพิ�มูข้่�นิตั้ามู Inflation 
Rate 4% ข้องจำานิวนิโทเคนิด้ิจิทัล
ทั�งหมูด้ 
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การิแบ่งสิัดิสิ่วนการิกริะจาย 
Popcoin

    โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ กำาหนิด้การแบัง่
สดั้สว่นิการกระจาย Popcoin ให้แก่
กลุมู่บัุคคลตั้่างๆ และผ่านิชอ่งทาง
ตั้า่งๆ ด้งันิี�
   
   1. สดั้สว่นิอยา่งนิอ้ย 65% จะได้ร้บัั
การกระจายจัด้สรรผ่านิกลไกการ 
กระจายไปีใหแ้ก่ Business Brand ในิ
ฐานิะเปีน็ิ Content Sponsor หรอ่ใช้
เพ่�อการแลกเปีลี�ยนิเอา Content กบัั 
Content Provider ทั�งนิี�การกระจาย
นิี�เป็ีนิช่องทางการกระจาย Popcoin 
หลกัข้อง Popcoin ทั�งนิี� การกระจาย 
Popcoin ให้แก่ Content Sponsor 
หรอ่ Content Provider ทั�งหมูด้นิี�จำะ
ดำาเนนิกัาริพริอ้มกันัคริั�งแริกัในวินัที� 
11 ม.ค. 2565 โด้ยจะไมูมู่กีารเสนิอ
ข้าย หรอ่การเปิีด้สทิธุกิารจองซ่�อ ไมูว่า่
ในิลกัษัณะใด้กอ่นิวนัิที�ด้งักลา่ว
   
   2. สัด้ส่วนิไมู่เกินิ 15% จะได้้รับั
การกันิส่วนิ เพ่�อการทำาการตั้ลาด้
(Marketing Purpose) ซ่�งจะด้ำาเนินิิ
การผ่านิกระบัวนิการแจกและกระจาย
โด้ยไมู่มูค่ีาตั้อบัแทนิโด้ย โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ 

ในิ Primary Market ทั�งโด้ยตั้รงและ
ผ่านิ Media Partner / Influencer 
ทั�งนิี�การกระจายและแจกด้งักล่าวไมู่ว่า
จะให้แก่ ผูส้นิใจถึอ่ Popcoin โด้ยตั้รง 
หรอ่ Media Partner / Influencer 
จำะดำาเนินกัาริพริ้อมกัันคริั�งแริกัใน
วิันที� 11 ม.ค. 2565 ให้แก่ผู้ใช้งานิ 
Popcoin Application ที�เข้้าร่วมู 
Campaign ตั้ามูเง่�อนิไข้ที�  โฟ์ริ์ท
แอปเป้�ลุ่ กำาหนิด้ไว้

   3. สดั้สว่นิไมูเ่กนิิ 20% จะได้ร้บััการ
กนัิสว่นิเป็ีนิผลตั้อบัแทนิและแรงจงูใจ
ใหแ้ก่ Founder ข้อง โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ 
(ในิสดั้สว่นิคงที�ไมูเ่กนิิ 5%) ที�ปีรก่ษัา 
และพนัิธุมิูตั้รหลกัข้อง โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่  
ที�มูบีัทบัาทสำาคญัในิการสร้าง Popcoin 
Ecosystem ใหเ้ข้ม็ูแข้็งมูากข้่�นิทั�งในิ
มูุมูข้อง Content / Technology 
(Business Partners) แตั้อ่ย่างไร
ก็ตั้ามูสำาหรับัการกันิส ่วนิให ้แก ่ 
Business Partner นิี� โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ 
กำาหนิด้
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กลไกปีอ้งกันิการแทรกแซงกลไก
ตั้ลาด้ข้องกลุมู่ Business Partner 
ด้้วยการกำาหนิด้ระยะเวลาการห้ามู
ซ่�อข้ายแลกเปีลี�ยนิ Popcoin ข้อง
บัุคคลดั้งกล่าวเปีน็ิระยะเวลาหนิ่�ง 
เชน่ิ 2 ปีี 

ทั�งนิี� สำาหรบััระยะเวลาภายหลงัจาก
การกระจาย Popcoin ในิชว่ง 4 ปีี
แรก ซ่�งจำานิวนิ Popcoin จะได้ร้บัั

การปีรบััเพิ�มูข้่�นิตั้ามูอตัั้รา Inflation 
Rate 4% โฟรท์ แอปีเปีิ�ล กำาหนิด้
รกัษัาสดั้สว่นิการกระจาย Popcoin 
ไวใ้นิสดั้สว่นิเด้มิู คอ่ Primary Sales 
(อย่างน้ิอย 65%), Marketing Purpose 
(ไมู่เกนิิ 15%) และ Business Partner 
(ไมูเ่กนิิ 20%)
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กระบัวนิการและกลไกการใชส้ทิธุิ� 
Popcoin

04    หลักการและลักษัณะที�สำาคัญที�สุด้สำาหรับั Popcoin ค่อ Popcoin เปีน็ิ 
“โทเคนดิจำิทัลุ่ที�ให้สิทธิ์ิที�จำะได้ซึ่่�งสินค้าหริือบริิกัาริ ที�พริ้อมที�จำะให้ใช้ปริะโยชน์
ได้ในทันทีตั�งแต�วิันที�เสนอขายโทเคนดิจำิทัลุ่คริั�งแริกั”
 
   โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ จำะกัริะจำาย Popcoin ในวินัที� 11 มกัริาคม พ.ศ. 2565 แลุ่ะใน
วินัเดยีวิกันั สทิธุทิั�งหมูด้ที�ระบัไุว้เป็ีนิสทิธุใินิ Popcoin ตั้ามู Whitepaper ฉบับัันิี�
จะตั้อ้งพรอ้มูใชส้ำาหรบััผูถ้ึอ่ Popcoin ที�ตั้อ้งการใชส้ทิธุิ (Popster) ในิวนัิที�มูี
การกระจายด้งักลา่วครั�งแรกเชน่ิกนัิ
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สิทิธิ์ทิ่�สิามูาริถแลกไดิท้นัทใ่นวนัท่� 11 มู.ค. 2565 แบัง่ออกเปีน็ิ สทิธุแิลกเปีลี�ยนิ ด้งันิี�
   
   1. สทิธิ์ใินกัาริแลุ่กัสนิค้าในริปูแบบ Physical / Digital ในอตัริากัาริแลุ่กั fixed ซ่�ง Popster 
สามูารถึแลกเปีลี�ยนิ Popcoin เปีน็ิสนิิค้า ด้งันิี� ได้้โด้ยตั้รงผา่นิ Popcoin Application ในิทนัิที
 • Ringtone จากคา่ย RS group โด้ยใช้ 100 Popcoin
   • ละลาย Four Mod   • ปีากด้ขี้ี�เหงาเอาแตั้ใ่จ มูลิา
    • ปีู Neko Jump   • เหงาปีาก k-otic
   • เด้ก็มูปีีญัหา Four Mod  • ภาวะโลก luv  เซเวนิ เด้ส์
   • ตั้กหลมุูรกั Waii   • ระหวา่งเพ่�อนิกบััแฟนิ  ข้นิมูจนีิ
   • คำาถึามู FFK    • รกัต้ั้องเปิีด้ (แน่ินิอก) 3.2.1. feat ใบัเตั้ย
 • ภาพ"แพนิด้้าตั้าบัวมู" โด้ยใช้ 100 Popcoin / หมูอนิแพนิด้้าตั้าบัวมู โด้ยใช้ 1,500 Popcoin
  / ตัุ้�กตั้าแพนิด้้าตั้าบัวมู โด้ยใช้ 1,000 Popcoin โด้ยสามูารถึแลกสนิิค้าด้งักลา่วได้้จนิกวา่
  สนิิค้าด้งักลา่วจะหมูด้

 ทั�งนิี� Item ข้องสนิิค้าที�จะสามูารถึนิำามูาแลกเปีลี�ยนิได้น้ิี�อาจเพิ�มูข้่�นิตั้ามูแตั้ล่ะระยะเวลา โด้ย 
โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ จะแจ้งการเพิ�มู Item ข้องสนิิค้าด้งักล่าวผ่านิ Official Social Media หรอ่ผ่านิ Popcoin 
Application โด้ยสนิิค้าทั�งหมูด้จะเปีน็ิสนิิค้าที� โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ ถึอ่ลขิ้สทิธุิ� ทั�งในิลกัษัณะ Physical 
Products (เชน่ิ สนิิค้า เส่�อและอปุีกรณอ์่�นิ ๆ ที�ผลติั้ด้้วยลขิ้สทิธุิ�ภาพหรอ่สญัลกัษัณป์ีระจำาตั้า่ง ๆ 
ข้องศิลปีนิิ เปีน็ิตั้้นิ) และที�เปีน็ิ Digital (เช่นิ Ringtone หร่อเพลง วีด้ีโออ่�นิๆ ) แตั้อ่ย่างไรก็ตั้ามู
กระบัวนิการ และเง่�อนิไข้ในิการแลกเปีลี�ยนิจะด้ำาเนินิิการด้้วยวิธุกีารกลไกเด้มิู คอ่การนิำาจำานิวนิ Popcoin 
ที�กำาหนิด้ไวมู้าแลกเปีลี�ยนิเปีน็ิสนิิค้า Item ตั้า่งๆด้งักลา่วได้ใ้นิทนัิที
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    2. สิทธิ์ิในกัาริแลุ่กั Collectible Card ที�เป็น Set ซึ่่�ง Popster มีสิทธิ์ิเลืุ่อกัที�จำะริับ Collectible 
Card ในลัุ่กัษัณะที�เป็น Physical card หรืิอเป็น Digital form
 
 สำาหรบัั Collectible Card set แรกที� Popster สามูารถึใชส้ทิธุเิพ่�อแลกได้ใ้นิทนัิที ในวินัที� 11 
ม.ค. 2565 คอ่ Colletiable Card ของศิลุ่ป้นที�จำะเข้าริ�วิมใน Food Truck Battle Season 2 ซ่�งเปีน็ิ
กจิกรรมูและลขิ้สทิธุิ�ที�ทาง โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ มูใีนิการด้ำาเนินิิการด้งักลา่วโด้ยสมูบัรูณ์ 

 Collectible Card Set แรกที�จะสามูารถึใชส้ทิธุเิพ่�อแลกได้ท้นัิทใีนิวนัิที� 11 ม.คิ. 2565 นิั�นิจะ
ปีระกอบัด้้วย Card ทั�งหมูด้ 7 ใบ เปีน็ิภาพเด้ี�ยวข้องศลิปีนิิที�เข้้ารว่มูในิ Food Truck Battle Season 
2 จำานิวนิ 6 ใบั และเปี็นิภาพกลุ่มูข้องศิลปีินิทั�งหมูด้รวมูกันิเปี็นิ Card พิเศษัใบัที� 7 

*บริิษััทของสงวนสิทธิ์ิ�ในการิแก้ไขหริือเปลี่่�ยนแปลี่ง ข้อกำาหนดแลี่ะเงื�อนไขไปตามความเหมาะสม



0020

Whitepaper

ในกัาริใช้สทิธิ์เิพื�อแลุ่กั Collectible Card Set สำาหริบั Food Truck Battle Season 2 นี� โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ 
ได้้กำาหนิด้เง่�อนิไข้และรปูีแบับัในิการแลก Popcoin เป็ีนิ  Collectible Card ทั�ง 7 ใบ เป็ีนิหลายรปูีแบับั ด้งันิี� 

 Collectible Card ภาพเดี�ยวิจำำานวิน 6 ใบ มีูจำานิวนิทั�งหมูด้ภาพละ 10,000 ใบั (หร่อจำานิวนิ 
 รวมูทั�งหมูด้ 60,000 ใบั) ซ่�ง Popster สามูารถึแลกเปีน็ิ Collectible Card ด้งักลา่วได้ใ้นิ 2 รปูี
 แบับัหลกั ด้งันิี�

  • แลกแบับั Fixed Price Redemption ในิจำานิวนิภาพละ 5,000 ใบ (หริือจำำานวินริวิม
  กัาริแลุ่กัด้วิยรูิปแบบ Fixed Price จำำานวิน 30,000 ใบ) ซ่�ง Popster สามูารถึนิำา Popcoin 
  ตั้ามูจำานิวนิที�กำาหนิด้มูาแลกรับัสิทธุิตั้่อไปีนิี�ได้้ในิทันิที ภายใตั้้เง่�อนิไข้การแลก 1,000 
  Popcoin ต�อ 1 Collectible Card

  • แลกแบับั Lucky Draw  ในิจำานิวนิภาพละ 5,000 ใบ (หริือจำำานวินริวิมกัาริแลุ่กัด้วิย
  รูิปแบบ Lucky Draw จำำานวิน 30,000 ใบ) ซ่�ง Popster สามูารถึนิำา Popcoin ตั้ามู
  จำานิวนิที�กำาหนิด้มูาแลกสิทธุิลุ้นิชิงรางวัลเพ่�อรับั Collectible Card ได้้ โด้ยเมู่�อนิำา 
  Popcoin จำานิวนิ 50 Popcoin มูาแลก
  ทันิทีที�แลกสิทธุิ สิทธุิข้อง Popster จะถึูกเพิ�มูเข้้าระบับัเพ่�อรว่มูการจับัรางวัลทันิที  
  โด้ย โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ กำาหนิด้จำานิวนิสทิธุแิละกำาหนิด้วนัิที�ในิการจบััฉลากชดั้เจนิ ด้งันิี�

   • Lucky Draw ครั�งที�หนิ่�งวนัิที� 21 กมุูภาพนัิธ์ุ 2565
      จำานิวนิทั�งหมูด้ 1,500 Collectible Card ตั้อ่ภาพ (รวมู 9,000 ใบั)

   • Lucky Draw ครั�งที�สองวนัิที� 28 กมุูภาพนัิธ์ุ 2565
      จำานิวนิทั�งหมูด้ 1,500 Collectible Card ตั้อ่ภาพ (รวมู 9,000 ใบั)

   • Lucky Draw ครั�งที�สามูวนัิที� 7 มูนีิาคมู 2565
      จำานิวนิทั�งหมูด้ 2,000 Collectible Card ตั้อ่ภาพ (รวมู 12,000 ใบั)
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 Collectible Card ภาพริวิมศิลุ่ปน้เปน็ Card พิเศษั 1 ใบ มูีจำานิวนิทั�งหมูด้ 1,000 ใบั ซ่�ง 
 Popster สามูารถึแลกเปีน็ิ Collectible Card ด้งักลา่วได้ใ้นิ 3 รปูีแบับัหลกั ด้งันิี�

  • แลกแบับั Fixed Price Redemption ในิจำานิวนิ 60 ใบั ซ่�ง Popster สามูารถึนิำา 
  Popcoin ตั้ามูจำานิวนิที�กำาหนิด้มูาแลกรบััสทิธุต่ิั้อไปีนิี�ได้้ในิทนัิท ีภายใต้ั้เง่�อนิไข้การแลก 
  15,000 Popcoin ต�อ 1 Special Collectible Card ตั้ามูหลกัการ First-come, first-served

  • แลกแบับั Lucky Draw  ในิจำานิวนิ 800 ใบ ซ่�ง Popster สามูารถึนิำา Popcoin ตั้ามู
  จำานิวนิที�กำาหนิด้มูาแลกสทิธุิลุ้นิชิงรางวัลเพ่�อรบัั Special Collectible Card ได้้ โด้ย
  เมู่�อนิำา Popcoin จำานิวนิ 50 Popcoin มูาแลก และทนัิททีี�แลกสทิธุิ สทิธุขิ้อง Popster 
  จะถึกูเพิ�มูเข้้าระบับัเพ่�อรว่มูการจบััรางวัล Special Collectible Card ทนัิที  โด้ย โฟ์ริท์ 
  แอปเป้�ลุ่ กำาหนิด้จำานิวนิสทิธุแิละกำาหนิด้วนัิที�ในิการจบััฉลากชดั้เจนิ ด้งันิี�

   • Lucky Draw ครั�งที�หนิ่�งวนัิที� 21 กมุูภาพนัิธ์ุ 2565
      จำานิวนิทั�งหมูด้ 200 Special Collectible Card 

   • Lucky Draw ครั�งที�สองวนัิที� 28 กมุูภาพนัิธ์ุ 2565
      จำานิวนิทั�งหมูด้ 300 Special Collectible Card

   • Lucky Draw ครั�งที�สามูวนัิที� 7 มูนีิาคมู 2565 
      จำานิวนิทั�งหมูด้ 300 Special Collectible Card

  • แลกแบับั Top Offering ซ่�ง Popster สามูารถึนิำา Popcoin ที�ได้ร้บััจากการกระจาย 
  มูาใชใ้นิการวาง  Offer เพ่�อเข้้ารว่มูการ Bid เพ่�อชิง Special Collectible Card จำานิวนิ        

140 ใบ ได้้ทนัิที โด้ย โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ จะหา Popster ที�มูียอด้ Offer จำานิวนิ Popcoin 
สูงสดุ้ และปีระกาศผลในิวนัิที� 21 มูนีิาคมู 2565 โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ จะปีระกาศผูช้นิะในิ
การเข้้ารว่มู Top Offering ซ่�งจะได้้สทิธุใินิการรบัั Special Collectible Card
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ทั�งนิี� นิอกจาก Collectible Card Set แรกซ่�งเปีน็ิภาพศลิปีนิิจากกจิกรรมู Food Truck Battle 
Season 2 แล้วทาง โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ อาจจดั้ทำา Collectible Card Set ข้องศลิปีนิิอ่�นิๆเพิ�มูเตั้มิูที�ทาง 
โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ อาจได้้รบััลขิ้สทิธุิ� เพ่�อให้  Popster ใช้ Popcoin มูาใช้แลกได้ต้ั้ามูแตั้ล่ะระยะเวลา โด้ย 
โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ จะแจ้งการเพิ�มู Collectible Card Set ใหมู่ผ่านิ Official Social Media หรอ่ผ่านิ Popcoin 
Application แตั้อ่ยา่งไรกต็ั้ามูกระบัวนิการ และเง่�อนิไข้ในิการแลกเปีลี�ยนิจะด้ำาเนินิิการด้้วยวธิุกีาร
กลไกเด้มิู ซ่�ง โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ จะรบััปีระกนัิใหส้ทิธุใินิการแลก Collectible Card Set ไมูว่า่ในิรปูีแบับั 
Physcial card / Digital Form ที�เพิ�มูเตั้มิูเข้้ามูาด้งักลา่วพรอ้มูสำาหรบััการแลกเปีลี�ยนิทนัิทใีนิทกุครั�ง 
และบัรษิััทจะกำาหนิด้เง่�อนิไข้ในิการใชส้ทิธุิ เชน่ิเด้ยีวกบัักลไกที�กำาหนิด้ไวค้อ่ Fixed Price Redemption 
/ Lucky Draw หรอ่ Top Offering เชน่ิเด้ยีวกนัิกบัักรณขี้อง Collectible Card Set แรกข้อง Food 
Truck Season 2 

สำาหรบัั Collectible Card Set ทั�งหมูด้ที� โฟรท์ แอปีเปีิ�ล จดั้ทำาเพ่�อให้ Popster ใชส้ทิธุแิลกและที�ได้มู้ี
การส่งมูอบัให้แก่ Popster ครบัถ้ึวนิจากการใช้สทิธุแิลก Popcoin แล้ว จะถึอ่ว่าการใช้สทิธุใินิ Popcoin 
ได้ด้้ำาเนินิิการโด้ยสมูบัรูณแ์ละ ผู้ได้ร้บัั Collectible Card จะมูฐีานิะเปีน็ิเจ้าข้อง Collectible Card

    3. สิทธิ์ิในกัารินำา Popcoin ไปเข้าริ�วิมใน Staking Program ซ่�งผู้ถึ่อ Popcoin ที�เข้้ารว่มู 
Program จะได้้ reward จากการเข้้ารว่มู Staking Pool เปีน็ิ Usage Fee ที�เกดิ้ข้่�นิจากการที� Popster 
มูาแลกสทิธุผิา่นิ Popcoin Application โด้ยคดิ้เปีน็ิ 5% ข้องจำานิวนิ Popcoin ที�ถึกูนิำามูาใชแ้ลกสทิธุิ

ทั�งนิี� โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ มูีจุด้ปีระสงคช์ี�แจงวา่ การเข้้ารว่มู Staking Program ไมูไ่ด้้เปีน็ิการด้ำาเนินิิการ
ด้้วยจดุ้ปีระสงคก์ารทำาให้ Popcoin มูฐีานิะเปีน็ิ Investment Token เนิ่�องจากโด้ยลกัษัณะพ่�นิฐานิในิ 
สว่นิข้องสทิธุขิ้อง Popcoin จะยังคงมูฐีานิะเปีน็ิ โทเคนดจิำทิลัุ่ที�มอีริริถืปริะโยชนพ์ริอ้มใชท้นัที เพยีง
แตั้เ่ปีน็ิกลไกในิการสร้างระบับั Popcoin Ecosystem ใหค้รบัถึ้วนิมูากข้่�นิ Reward ที�จะได้ร้บััเปีน็ิสว่นิ
แบ่ังในิ Usage Fee ไมู่ใช่ การได้้รบััส่วนิแบ่ังจากการลงทนุิเป็ีนิส่วนิแบ่ังกำาไรในิลักษัณะข้อง Investment 
Token แตั้อ่ยา่งใด้

ในิการด้ำาเนินิิการระบับัทาง โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ ในิฐานิะผู้พัฒนิาและบัรหิารจดั้การ Popcoin  Application 
จะเปีน็ิผูบ้ัรหิารจดั้การทำาระบับัการคำานิวณและกระจาย Popcoin เพ่�อเปีน็ิ Staking Reward ด้งักลา่ว 
ภายใตั้ก้ลไกรายละเอยีด้ ด้งันิี� ทั�งนิี�สทิธุใินิการเข้้ารว่มู Staking Program จำะเริิ�มตน้ไดใ้นวินัที� 11 
ม.ค. 2565 เช�นเดยีวิกันั
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Staking Program จะด้ำาเนินิิการผา่นิกลไกลการสร้าง Staking Pool และ Reward Pool แยกจากกนัิ
เปีน็ิ 2 สว่นิ เพ่�อความูชดั้เจนิในิการคำานิวณ 

ในิทกุสิ�นิวนัิ โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ จะนิำาสดั้สว่นิการฝั่าก Staking ข้องผูถ้ึอ่ Popcoin รายบัคุคลที�คำานิวณ
จาก Staking Pool ไปีคำานิวณเปีน็ิสดั้สว่นิข้องสว่นิแบัง่ Rewarding Popcoin ที�เกดิ้ข้่�นิในิ Reward 
Pool เพ่�อคำานิวณสดั้สว่นิ Rewarding PopCoin ที�ผูถ้ึอ่ Popcoin ที�เข้้ารว่มู Staking Program แตั้ล่ะ
ท่านิจะได้้รับั โด้ยคำานิวณและกระจายเปี็นิรายวันิ 
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รายละเอียด้กลไกการทำางานิข้อง Staking Pool และ Reward Pool สามูารถึอธุบิัายได้้ ดั้งนิี�
 
 • Staking Pool จะเปีน็ิ Pool รวมูที�ผูถ้ึอ่ Popcoin ที�สนิใจเข้้ารว่มู Staking Program จะฝั่าก 
 Popcoin เข้้ามูาในิระบับั ซ่�งทนัิททีี�ผูถ้ึอ่ Popcoin ฝั่าก Popcoin ผา่นิ Function Stake บันิ 
 Popcoin Application จำานิวนิ Popcoin ที� Stake ด้งักลา่ว
  (1)  จะถึกูบันัิทก่ในิ Sub-Ledger ที�สร้างเฉพาะผูถ้ึอ่ Popcoin แตั้ล่ะราย 
  (2) ถึกูใชเ้พ่�อคำานิวณสดั้สว่นิ Staking ข้องผูถ้ึอ่ด้งักลา่ว โด้ยเปีรยีบัเทยีบัจำานิวนิ 
   Popcoin ข้องผูถ้ึอ่ด้งักลา่วกบัั Total Value Locked ซ่�งเปีน็ิจำานิวนิ Popcoin 
   รวมูทั�งหมูด้ที�ผูถ้ึอ่ Popcoin ทั�งหมูด้ได้ฝ้ั่ากเพ่�อเข้้ารว่มู Program
    ทั�งนิี� สดั้ส่วนิ Staking ด้งักล่าวอาจมูกีารปีรบััได้้ตั้ามูจำานิวนิ Popcoin ที�มูผีูถ้ึอ่รายอ่�นิฝั่าก 
 เข้้ามูาในิระบับั แตั้ใ่นิท้ายวนัิข้องทกุวนัิ ระบับัจะคำานิวณ Staking Ratio ข้องผูถ้ึอ่ Popcoin 
 หนิ่�งครั�งเปีน็ิ Daily Cut-Off เพ่�อใชใ้นิการคำานิวณสว่นิแบัง่ Staking Reward ที�จะคำานิวณในิ 
 Reward Pool 
    ในิระหว่างการเข้้าร่วมู Staking Program นิี� มูเีพยีงผูถ้ึอ่ Popcoin ที�เป็ีนิผูด้้ำาเนินิิการ Staking 
 เทา่นิั�นิที�จะมูีสทิธุิที�จะถึอนิ Popcoin ออกจาก Staking Pool ได้ต้ั้ามูจำานิวนิที�ตั้อ้งการ ไมูว่า่
 จะเปีน็ิจำานิวนิทั�งหมูด้หร่อบัางส่วนิ แตั้สู่งสุด้ไมูเ่กินิกว่าจำานิวนิ Popcoin ที�ฝั่ากเข้้าไปีในิ 
 Staking pool ด้้วยการใช้ Unstake Function ผา่นิ Popcoin Application ซ่�งภายหลงัจาก
 การคำานิวณ Reward ทั�งหมูด้จาก Staking Program แล้วผูถ้ึอ่ Popcoin ที�ทำาคำาสั�งถึอนิจะ
 ได้ร้บัั Popcoin กลบััไปีภายในิวนัิเด้ยีวกบััที�ทำาคำาสั�งด้งักลา่ว
    ทั�งนิี� โฟ์ริท์ แอปเป้� ลุ่ ไมูมู่ีสิทธุใินิการนิำา Popcoin ที�ถึูกฝั่ากเข้้าไปีในิ Staking Pool ไปีใช้
 ปีระโยชนิใ์ด้ ๆ ได้้โด้ยถ่ึอเปีน็ิทรัพยส์นิิข้องผูถ้ึอ่ Popcoin ที�เข้้ารว่มูการ Staking โด้ยตั้รง

 • Reward Pool เปีน็ิ Pool รวมูที�จะได้้รบััจาก Usage Fee ที� Popster ใช้ Popcoin เพ่�อแลก
 สทิธุต่ิั้าง ๆ  ที� โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ กำาหนิด้ข้่�นิ โด้ยระบับัจะจดั้สรร 5% ข้องจำานิวนิ Popcoin  ทั�งหมูด้
 ที�ถึกูใช้เพ่�อแลกสทิธุิ�
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 • ทกุสิ�นิวนัิ ภายหลงัการกระทบัยอด้ (Reconciliation) ทั�งหมูด้ ระบับั Staking Program จะ
 คำานิวณจำานิวนิ Popcoin ที�เปีน็ิ Usage Fee ซ่�งรวมูอยูใ่นิ Reward Pool เพ่�อเตั้รียมูกระจาย
 ใหก้บััผู้ที�เข้้ารว่มู Staking Program แตั้ล่ะทา่นิ โด้ยคำานิวณจาก Popcoin Usage Fee ที�มูี
 การใช้ในิวันิด้งักลา่ว มูาคำานิวณเทียบั (Pro-Rata) กบัั Stake ที�ผูถ้ึอ่ Popcoin ด้งักลา่วมูอียู่
 เทยีบักบัั Total Value Locked ทั�งหมูด้ในิ Staking Pool และกระจายออกจาก Reward Pool 
 เปีน็ิรายวันิ

 โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ รบััปีระกนัิว่า Staking Program ที�มูกีลไกการทำางานิตั้ามูที�ระบัไุว้จะ พร้อมูใช้งานิ 
 นิบััจากวนัิที�ออกและกระจาย Popcoin คอ่ในิวนัิที� 11  ม.ค. 2565 
 
 นิอกจากนิี�เมู่�อผูถ้ึอ่ Popcoin ที�เข้้ารว่มู Staking Program ได้ร้บัั Popcoin เปีน็ิ Reward แล้ว
 ผูถ้ึอ่ Popcoin ด้งักลา่วกส็ามูารถึนิำา Popcoin ที�ได้ร้บััมูาใชป้ีระโยชนิต์ั้อ่ได้้ในิทนัิทใีนิการแลก
 สนิิค้า / บัรกิาร ตั้ามูที� โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ กำาหนิด้ได้ใ้นิทนัิทอีกีเชน่ิกนัิ

นิอกจากสทิธุทิั�ง 3 ที�ระบัไุวข้้้างตั้น้ิซ่�งจะพรอ้มูใชใ้นิวนัิที�แจกกระจาย Popcoin ในิวนัิแรกแล้ว เพ่�อรบัั
ปีระกนัิวา่ สทิธุทิี�มูใีนิ Popcoin จะมูอียา่งตั้อ่เนิ่�อง โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ สงวินสทิธิ์ใินกัาริเพิ�มเตมิสทิธิ์ิ
ปริะเภท หริอืลุ่กััษัณะอื�น ๆ ได้เพิ�มเตมิในอนาคต โดย โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ จำะดำาเนนิกัาริแก้ัไข Whitepaper 
ฉบบันี�อกีัอย�างชดัเจำน โด้ยทนัิททีี�มูกีารเผยแพร่ Whitepaper (ฉบับััปีรับัปีรุง) โฟร์ท แอปีเปิี�ล รบััปีระกนัิ
วา่ สทิธุทิั�งหมูด้ด้งักลา่วตั้อ้งพรอ้มูใช้ กลา่วคอ่ พรอ้มูใหผู้ถ้ึอ่ Popcoin อยูแ่ล้วเด้มิูแลกเปีลี�ยนิ เปีน็ิ
สทิธุไิด้ท้ั�งหมูด้ในิทนัิที เพ่�อรกัษัาลกัษัณะการเปีน็ิโทเคนิด้จิทิลัพรอ้มูใชข้้อง Popcoin
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กระบัวนิการและกลไกในิการกระจายโทเคนิด้จิทิลั
ในิตั้ลาด้แรก (Primary Market Allocation)

05    บัริษััทกำาหนิด้ชอ่งทาง และกลไกในิการกระจาย Popcoin ในิ Primary 
Market ผ่านิ 3 ชอ่งทาง ดั้งนิี� 

 A. กระจายต่ั้างตั้อบัแทนิให้แก่ Content Sponsor โด้ยการกระจายผ่านิ
ชอ่งทางด้งักลา่วจะด้ำาเนินิิการพรอ้มูกนัิครั�งแรกในิวนัิที� 11 ม.ค. 2565 ซึ่่�ง
เป็นวิันที�สิทธิ์ิต�าง ๆ ที�มีอยู�ใน Popcoin ทั�งหมดจำะพริ้อมให้ใช้เป็นคริั�งแริกั
เช�นกััน



0027

Whitepaper

Pre-Launch Stage: การจัด้ทำาแบับั
สอบัถึามูสำารวจตั้ลาด้ (Market 
Research / Survey) ซ่�งเมู่�อบัคุคล
ทั�วไปีให้ข้้อมูลูครบัถ้ึวนิตั้ามูที� Content 
Sponsor กำาหนิด้แล้ว จะได้้รบัั Popcoin 
ตั้อบัแทนิ
Awarenss Stage: การเข้้าชมูวดิ้โีอ 
Video ที� Content Sponsor สร้างข้่�นิ 
ซ่�งเมู่�อบัคุคลเข้้าชมู Content ครบัตั้ามู
เง่�อนิไข้ที�กำาหนิด้ บัคุคลนิั�นิจะได้ร้บัั 
Popcoin ตั้อบัแทนิ
Consideration - Conversion - 
Loyalty Stage: การซ่�อสนิิค้าหรอ่ใช้
บัริการตั้ามูยอด้ที�ระบัุไว้ในิเกณฑ์ท์ี� 
Content Sponsor อาจกำาหนิด้ข้่�นิ 
ซ่�งเมู่�อบัุคคลด้ังกล่าวปีฏิิบััตั้ิได้ต้ั้ามู
เง่�อนิไข้ที�กำาหนิด้ไว้ บัริษััทจะให้ผล
ตั้อบัแทนิเปีน็ิ Popcoin 
Advocacy Stage: การแนิะนิำาสนิิค้า
หรอ่บัรกิารข้อง Content Sponsor ต่ั้อ
ให้แก่ผูอ่้�นิ ซ่�งจะได้้รับั Popcoin ตั้อบัแทนิ

สำาหรับัการกระจาย Popcoin ในิลักษัณะนิี� โฟ์ริท์ แอปเป้� ลุ่ จะรับัรู้รายได้้จากการออกและส่งมูอบั 
Popcoin ใหแ้ก่ Business & Brand ที�ทำาหนิ้าที�เปีน็ิ Content Sponsor เปีน็ิรายได้ค้า่ Sponsor ซ่�ง 
Content Sponsor ที�ได้ร้บัั Popcoin จาก โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ สามูารถึนิำา  Popcoin ด้งักลา่วไปีใชใ้นิ
กระบัวนิการสร้าง Marketing Campaign / Activities หลายปีระเภท โด้ยสอด้คลอ้งกบัักลยทุธุก์าร
ทำาการตั้ลาด้ข้องแต่ั้ละ Content Sponsor ซ่�งด้้วยความูยด่้หยุน่ิข้อง  Popcoin ที�เป็ีนิสนิิทรพัย์ด้จิทิลั 
Content Sponsor ยอ่มูสามูารถึนิำา  Popcoin ไปีใช้ได้ท้กุกจิกรรมูในิ Marketing Funnel 

ตั้วัอยา่งข้องกจิกรรมู ที� Content Sponsor อาจกำาหนิด้ข้่�นิเพ่�อการกระจาย Popcoin ได้แ้ก่
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นิอกจากนิี� Content Sponsor อาจกำาหนิด้ Campaign พเิศษัในิรปูีแบับัอ่�นิๆ และใหผ้ลตั้อบัแทนิแก่
บัคุคลที�เข้้ารว่มู Campaign ด้งักลา่วเปีน็ิ Popcoin

ทั�งนิี� Content Sponsor จะถึกูจำากดั้ไมูใ่หแ้จกจา่ย Popcoin ใหก้บัับัคุคลทั�วไปีในิลกัษัณะการระด้มูทนุิ 
โด้ยไมูถ่ึกูตั้อ้งภายใตั้ก้รอบักฎหมูายและข้อ้ตั้กลงที� โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ กำาหนิด้ไว้โด้ย โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ จะ
กำาหนิด้ตั้ั�งคา่ระบับัเทคโนิโลยสีารสนิเทศ Lock ผา่นิ Smart Contract และ Wallet Protocol ที� โฟ์ริท์ 
แอปเป้�ลุ่ เป็ีนิผูส้ร้างเพ่�อกระจาย Popcoin ให้แก่ Content Sponsor เหล่านิั�นิ ไมู่ให้สามูารถึกระจายออก
โด้ยไมูส่อด้คลอ้งกบััเง่�อนิไข้การกระจายที�กำาหนิด้ไว้ได้้ ด้งันิั�นิ บค้คลุ่ภายนอกัไม�สามาริถืจำ�ายเงนิเพื�อ
ซึ่ื�อขาย Popcoin ดงักัลุ่�าวิจำากั Content Sponsor ได้ โด้ยผูท้ี�ตั้อ้งการจะได้ร้บััการกระจาย Pocpoin 
ตั้อ้งด้ำาเนินิิการผา่นิเกณฑ์ค์วามูสำาเรจ็ ในิการด้ำาเนินิิการตั้ามูเง่�อนิไข้ ที� Content Sponsor กำาหนิด้ไว้
เทา่นิั�นิ 

สำาหรบัักลุมู่เปีา้หมูายข้อง Content Sponsor อาจแบัง่ออกเปีน็ิ 2 กลุมู่ใหญ่ คอ่
 
 1. บัรษิัทัในิกลุมู่ RS Group ที�เป็ีนิที�ปีรก่ษัาใหญ่ข้อง โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ ซ่�งมูคีวามูพร้อมูในิการออก 
 Marketing Campaign หลายรูปีแบับัได้้อย่างหลากหลาย จ่งมูีความูพร้อมูในิการเข้้ารว่มู
 กลไกการ กระจาย Popcoin ได้ร้วด้เรว็ที�สดุ้
 
 ทั�งนิี� โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ ตั้ระหนิกัถึง่การเปีน็ิบัคุคลเกี�ยวข้อ้งระหวา่ง โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ และบัริษััทในิ
 กลุมู่ RS Group ด้งักลา่ว โฟรท์ แอปีเปีิ�ล จง่ได้ก้ำาหนิด้กลไกการบัรหิารจดั้การสญัญาที�จะรบัั
 ปีระกนัิการด้ำาเนินิิการภายใตั้ก้รอบั Arm Lengths’ Basis ซ่�งจะชว่ยปีอ้งกนัิความูข้ดั้แย้งทาง
 ผลปีระโยชนิ์ อยา่งเหมูาะสมู เพ่�อปีกปีอ้งผลปีระโยชนิข์้องผูถ้ึอ่ Popcoin และ

 2. โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ เปิีด้โอกาสและช่องทางการตั้ดิ้ต่ั้อปีระสานิงานิ เพ่�อรบัั Content Sponsor อ่�นิ 
 นิอกกลุมู่ RS Group เชน่ิเด้ยีวกนัิ 

 ทั�งนิี� เพ่�อรบััปีระกนัิความูสามูารถึและความูเหมูาะสมูในิการเข้้าร่วมูกลไกการกระจาย Popcoin 
 ข้อง Content Sponsor เหลา่นีิ� โฟรท์ แอปีเปีิ� ล จะตั้รวจสอบัสถึานิะข้อง Content Sponsor 
 และ Campaign ที� Content Sponsor จะด้ำาเนินิิการ เพ่�อการกระจาย Popcoin ให้เหมูาะสมู 
 อกีครั�ง โด้ย โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ มูจีดุ้ปีระสงคห์ลกัหลกีเลี�ยงการใช้ PopCoin ในิวตัั้ถึปุีระสงคท์ี�ข้ดั้
 กบััจุด้ปีระสงคห์ร่อเปีา้หมูายหลกัข้อง Popcoin โด้ยเฉพาะในิธุรุกิจที�ไมูถ่ึกูตั้อ้งตั้ามู
กฎหมูาย
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 B. กระจายโด้ยไมูค่ดิ้คา่ตั้อบัแทนิโด้ย โฟ์ริ์ท แอปเป้�ลุ่ 
 รูปีแบับัการกระจาย Popcoin ในิกรณนีิี� โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ จะกระจาย Popcoin โด้ยไมู่มูค่ีาตั้อบัแทนิ 
 ใหแ้กบ่ัคุคลในิ 2 กลุมู่  ด้้วยจดุ้ปีระสงคห์ลกัในิการสร้าง Awareness / Marketing Purposes 
 ใหก้บัั Popcoin
 
  1. การกระจายให้แกบ่ัคุคลทั�วไปีที�เข้้ามูาทำากจิกรรมูการสร้าง Popcoin Awareness 
  หรอ่กจิกรรมูการตั้ลาด้ต่ั้างๆ ที�ทาง โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ อาจปีระกาศกำาหนิด้  เช่นิ การเข้้าร่วมู
  เป็ีนิผูใ้ช้งานิ Popcoin Application User การเข้้าร่วมู Referral Program หรอ่การชมู 
  Popcoin Content ตั้า่งๆ เปีน็ิตั้้นิ

  ทั�งนิี� กิจกรรมูแรกที� โฟ์ริท์ แอปเป้� ลุ่ จัด้ให้บัุคคลทั�วไปีมูาเข้้ารว่มูค่อกิจกรรมู User 
  Airdrop Campaign ด้้วยการที�บัุคคลด้งักลา่วตั้้องเข้้ารว่มูเปีน็ิผู้ใช้งานิ Popcoin 
  Application 1,000,000 คนิแรก และได้ด้้ำาเนินิิการตั้ามูเง่�อนิไข้ที�จะมูกีารกำาหนิด้แจ้ง
  ผา่นิ Social Media / Popcoin Application โด้ย โฟ์ริท์ แอปเป้� ลุ่ ทั�งนิี� การกระจาย 
  Popcoin ที�จะมูกีาร Airdrop ใหต้ั้ามูสทิธุกิารเข้้ารว่มูกจิกรรมูดั้งกลา่ว จะได้้รบััการ 
  กระจายใหแ้ก่ บัคุคลทั�วไปีตั้ามูเง่�อนิไข้นิี� พรอ้มูกบััชอ่งทางอ่�นิในิการกระจาย Popcoin 
  ในิวนัิที� 11 มู.ค. 2565 

  สำาหรับั User Airdrop Campaign ด้งักลา่ว โฟ์ริท์ แอปเป้� ลุ่ จะเปีดิ้ระบับั Popcoin 
  Application ให้ผู้สนิใจลงทะเบัียนิเปีดิ้บัญัชผีู้ใช้งานิกอ่นิ โด้ยแจ้งให้บัุคคลที�เข้้ารว่มู 
  Campaign ทราบัอย่างชดั้เจนิว่า จะยงัไมู่มูกีารจดั้สรรกระจาย Popcoin ให้แก่บัคุคลใด้
  ในิเวลาการลงทะเบีัยนิ และ โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ จะปิีด้ระบับัการสมูคัร (1) ในิวันิที� 11 มูกราคมู 
            2565 เวลา 00:00:01 นิ. ข้องปีระเทศไทย หร่อ (2) เมู่�อจำานิวนิข้องผู้เปีิด้บัญัชผีู้ใชถ้ึง่
  จำานิวนิ 1,000,000 คนิ แล้วแต่ั้ว่าเง่�อนิไข้ใด้ถึง่กำาหนิด้ก่อนิ เพ่�อรอการกระจาย Popcoin 
  ที�จำะออกัเพื�อพร้ิอมใช้  ในิปีรมิูาณและสดั้ส่วนิที�ทางบัรษิัทัฯกำาหนิด้ พร้อมูกบััการกระจาย
  ผา่นิชอ่งทางอ่�นิๆ ในิวนัิที� 11 มกัริาคม 2565 ภายในเวิลุ่า 10:00 น.

  ภายหลงัการ Airdrop เพ่�อกระจาย Popcoin ให้แก่ User 1,000,000 คนิแรกที�เปีดิ้
  บัญัชใีช้งานิ Popcoin Account แล้ว ในิวันิที� 11 มูกราคมู 2565 เวลา 09:00:00 นิ. 
  โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ จะเปิีด้ระบับัการสมูคัรลงทะเบัยีนิผูใ้ช้อกีครั�งหนิ่�ง และอาจปีระกาศกจิกรรมู
  ทางการตั้ลาด้อ่�นิๆ (Marketing Purpose) ที�จะมูกีารแจกและกระจาย Popcoin เพิ�มูเตั้มิู
  โด้ยไมูมู่คีา่ตั้อบัแทนิโด้ย โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ ใหแ้กบ่ัคุคลอ่�นิๆ ที�อาจสนิใจตั้อ่ไปี



0030

Whitepaper

 2. แจกใหแ้ก่ ส่�อพนัิธุมูติั้รหรอ่บัคุคลที�มูชี่�อเสยีง (Media Partner / Influencer) ทั�งนิี�สำาหรบัั
 การกระจายในิลกัษัณะนีิ� โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ กำาหนิด้กลไกการ กระจาย Popcoin เป็ีนิ 2 ลกัษัณะย่อย
 คอ่ 
  a. กระจายโด้ยตั้รงเพ่�อให้ Media Partner / Influencer นิั�นิๆ เปีน็ิผูถ้ึอ่โทเคนิด้จิทิัล 
  เพ่�อให้ Media Partner / Influencer ดั้งกลา่วเปีน็ิตัั้วอยา่ง (Role Model) ในิการใช้
  ปีระโยชนิแ์ลกสทิธุขิ้อง Popcoin เพ่�อจงูใจให้ Follower อ่�นิสนิใจเข้้ารว่มูกจิกรรมูตั้า่งๆ
  เพ่�อรบััและแลกสทิธุิ Popcoin และ
  b. โฟร์ท แอปีเปิี�ล กระจาย Popcoin แบับัไมู่มูค่ีาตั้อบัแทนิให้แก่บัคุคลทั�วไปีที�อาจเข้้า
ร่วมู
  กจิกรรมูที�ได้ร้บััการแนิะนิำามูาจาก Media Partner / Influencer โด้ยตั้รง
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 C. การแลกเปีลี�ยนิกบััสทิธุใินิ Content ที�นิา่สนิใจ (Barter for Content) 

 ด้้วยรูปีแบับัข้อง Popcoin ซ่�งเป็ีนิ โทเคนิด้จิทิลัที�ผูถ้ึอ่จะมูสีทิธุไิด้้รบััสนิิค้าบัรกิาร และ Entertain
 ment Content ตั้า่งๆ เพ่�อรับัปีระกันิให้มูีสิทธุใินิแลก Popcoin เพิ�มูเตั้ิมูได้ต้ั้ลอด้ระยะเวลา 
 โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ อาจนิำา Popcoin ไปีแลกเปีลี�ยนิกบัั Content Provider / Content Creator / 
 Artist ที�มู ีContent / สทิธุ ิ/ สนิิค้าหรอ่บัรกิาร ซ่�ง โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ สนิใจนิำามูาเพิ�มูเป็ีนิสิทธุใิห้แก่ 
 Popcoin ภายใตั้้ Barter Scheme
 
 ภายใต้ั้กลไกการแลกเปีลี�ยนิ (Barter) นิี� โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ จะได้้รบััสิทธุเิด้ด็้ข้าด้ในิ Content / สนิิค้า
 หร่อบัรกิารที�ทำาการแลกเปีลี�ยนิด้งักลา่วมูาเพิ�มูเปีน็ิสิทธุิพริอ้มใช้ โด้ยตั้้องรบััปีระกนัิให้สิทธุิ
 ด้งักลา่ว ได้้รบััการเพิ�มูเข้้ามูาพร้อมูใช้สำาหรบััผูถ้ึอ่ Popcoin ทั�งหมดกั�อน จะมูกีารกระจาย 
 Popcoin ไปีเพ่�อแลกเปีลี�ยนิเป็ีนิค่าตั้อบัแทนิให้แก่ Content Provider / Content Creator / Artist
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 สำาหรับักลุมู่เปีา้หมูายข้อง Content Provider / Content Creator / Artist ที�จะเข้้ารว่มู 
 Barter Scheme อาจแบัง่ออกเปีน็ิ 2 กลุมู่หลกั คอ่
 
  1. บัรษิััทในิกลุมู่ RS Group ซ่�งมูี Content / สินิค้าหร่อบัรกิาร ที�นิา่สนิใจ ซ่�งจะชว่ย
  ด้ง่ด้ดู้การใชส้ทิธุปิีระโยชนิข์้อง Popcoin ได้ค้อ่นิข้้างมูาก ด้งันิั�นิ โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ จง่มูี
  เปีา้จะ Barter เปีน็ิกลุมู่แรกๆ 

  ทั�งนิี�ด้้วยเหตั้ทุี�บัรษิัทัในิกลุมู่ RS Group เป็ีนิบัคุคลที�มูคีวามูเกี�ยวข้้องโด้ยตั้รงต่ั้อการออก
  Popcoin เพ่�อป้ีองกนัิการควบัคมุูกลไกตั้ลาด้อย่างไมู่เป็ีนิธุรรมูด้้วยการเทข้าย Popcoin 
  ทนัิททีี�ได้้รบัั Popcoin จากการ Barter โฟ์ริ์ท แอปเป้�ลุ่ จะกำาหนิด้ Silent Period ที� 
  บัรษิััทในิกลุมู่ RS Group จะอยูภ่ายใตั้เ้กณฑ์ห์้ามูด้ำาเนินิิการข้าย Popcoin ที� ตั้นิได้ร้บัั
  เปีน็ิคา่ตั้อบัแทนิ เปีน็ิระยะเวลาที�เหมูาะสมูข้่�นิเปีน็ิกลไกเพิ�มูเตั้มิู นิอกเหนิอ่จากกลไกการ
  บัริหารจัด้การปี้องกันิความูข้ัด้แย้งทางผลปีระโยชนิ์อ่�นิๆ 

  2. บัรษิัทันิอกกลุ่มู RS Group ที� โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ อาจพจิารณาคดั้เลอ่กจากความูน่ิาสนิใจ
  ในิ Content / สทิธุิ / สนิิค้าหรอ่บัรกิาร ข้องบัรษิััทด้งักลา่ว โด้ยปีระเมูนิิความูเหมูาะสมู
  และสอด้คล้องกับันิโยบัายเป้ีาหมูายการให้สทิธุ ิอรรถึปีระโยชน์ิอ่�นิๆ ที�บัรษิัทัอาจพิจารณา
  เห็นิสมูควร
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กลไกการแลกเปีลี�ยนิและเปีลี�ยนิมูอ่ Popcoin
ในิ Secondary Market

06 ด้้วยคณุสมูบัติัั้ข้อง Popcoin ซ่�งเป็ีนิ
โทเคนิด้ิจิทัลที�มูีสิทธุิพร้อมูใช้ในิวันิที�
ออกและกระจายคอ่วนัิที� 11 มกัริาคม 
2565 ย่อมูทำาให้มูคีวามูต้ั้องการ (De-
mand) ในิการถึอ่ Popcoin มูาก ซ่�ง
การกระจายในิ Primary Market อาจ
ยังไมูเ่พียงพอสำาหรบััการตั้อบัสนิอง
ความูต้ั้องการ การกระจาย Popcoin 
เข้้าไปีในิกลไก Secondary Market จะ
เปีน็ิกลไกสำาคญัที�จะทำาให้ Popster ที�
ตั้อ้งการใชส้ทิธุใินิ Popcoin สามูารถึ
เข้้าถึง่และถึอ่เพ่�อใชส้ทิธุิ Popcoin ได้้

ด้้วยการไปีซ่�อจากผู้ข้ายกลุมู่ต่ั้างๆ 
(เช่นิ Token Seller หรอ่ Content 
Provider / Content Creator / Artist 
ที� Barter สทิธุ ิ สนิิค้าหรอ่บัรกิารกบัั 
Popcoin หร่อ Media Partner / 
Influencer) 

ด้งันิั�นิ กลไกการซ่�อข้ายแลกเปีลี�ยนิผ่านิ 
Secondary Market จะมูีบัทบัาท
สำาคัญในิการสร้างความูสมูดุ้ล
ระหว่าง Demand จาก Popster และ 
Supply ในิตั้ลาด้
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อยา่งไรกต็ั้ามูสำาหรบัักลไกที� โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ ออกแบับัสำาหรบััการแลกเปีลี�ยนิในิ Secondary Market 
นิั�นิ โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ เนิน้ิยำ�าความูสำาคญัวา่ Popcoin นิั�นิมูแีผนิงานิธุรุกจิรองรบััและมูอีรรถึปีระโยชนิท์ี�
เปีน็ิรปูีธุรรมูชดั้เจนิ ด้งันิั�นิ โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ เช่�อมูั�นิวา่ การแลกเปีลี�ยนิและเปีลี�ยนิมูอ่ Popcoin จะไม�มี
ลุ่ักัษัณะตอ้งห้ามตั้ามูปีระกาศข้องสำานิักงานิคณะกรรมูการกำากับัหลักทรัพยแ์ละตั้ลาด้หลักทรัพย์ 
และการแลกเปีลี�ยนิด้งักลา่วจะไม�ไดด้ำาเนนิกัาริบนพื�นฐ์านกัาริเกัง็กัำาไริ (Speculation) ด้วัยเหตั้ผุล
วา่ Popcoin เปีน็ิโทเคนิด้จิทิลั ที�มูกีารกำาหนิด้สทิธุปิีระโยชนิเ์ฉพาะเจาะจงในิการได้มู้าซ่�งสนิิค้า สทิธุใินิ
การเข้้าถึง่ Content หรอ่การใชบ้ัรกิารเฉพาะเจาะจง ภายใตั้เ้ง่�อนิไข้การใชส้ทิธุปิีระโยชนิท์ี�ชดั้เจนิ ไมูใ่ช่ 
โทเคนิด้จิทิลัที�ราคาข้่�นิอยูก่บัักระแสโลกโซเชยีล (Meme Token) และไม�ใช�โทเคนิด้จิทิลัที�เกดิ้จากเพยีง
กระแสความูช่�นิชอบัสว่นิบัคุคล (Fan Token) 

โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ เช่�อมูั�นิว่า ด้้วยกลไก Secondary Market จะเป็ีนิปัีจจยัสำาคญัในิการสร้างความูสมูบัรูณ์
ใหแ้ก่ Popcoin Tokenomics ด้้วยการสร้าง Supply ที�เหมูาะสมูในิราคาที�เหมูาะสมู มูาตั้อบัสนิองให้
แก่ Demand ข้อง Popster 

ทั�งนิี�สำาหรบััแผนิในิการด้ำาเนินิิกลไก Secondary Market นิี� โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ อยูร่ะหว่างการตั้รวจสอบั
และศก่ษัา ข้้อกฎหมูาย และปีรก่ษัากบััหน่ิวยงานิกำากบััด้แูลที�เกี�ยวข้้องอกีครั�งให้ชดั้เจนิ โด้ยมูเีป้ีาหมูาย
หลกัที�จะนิำาเข้้าไปีซ่�อข้ายบันิ Platform ที�ได้้รบััใบัอนิญุาตั้ปีระกอบักจิการภายใต้ั้กฎหมูายปีระเทศไทยคอ่ 
บริษิััท บทิคบั ออนไลุ่น์ จำำากัดั หรอ่ Platform ที�ปีระกอบัการอยูต่่ั้างปีระเทศ  หรอ่การจดั้ทำากลไกตั้ลาด้
การซ่�อข้ายแลกเปีลี�ยนิแบับั P2P ในิอนิาคตั้ 
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Supply Management
   
 โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ กำาหนิด้กลไกการบัรหิารจดั้การ Supply Stock ข้อง Popcoin เพิ�มูเตั้มิู เพ่�อ
รบััปีระกนัิให้ มูจีำานิวนิข้อง Popcoin มูากพอตั้อบัสนิองการใชป้ีระโยชนิ์ Popcoin ในิตั้ลาด้ที�เกดิ้ข้่�นิ
จรงิได้้ โด้ย โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ จะเพิ�มูจำานิวนิ Popcoin ที�จะออกและกระจาย ให้แก่บัคุคลต่ั้างๆ ในิ Primary 
Market โด้ยบัวกสว่นิข้อง Supply Stock ที�เพิ�มูข้่�นิในิแตั้ล่ะปีเีข้้าไปีเพิ�มูเตั้มิูจาก Annaul Token 
Allocation (2,500 ล้านิโทเคนิด้จิทิลัตั้อ่ปี)ี

 ด้งันิั�นิ จำานิวนิ Popcoin ที�จะมูกีารออกและกระจายในิแตั้ล่ะปีี จะเปีน็ิจำานิวนิรวมูข้อง Annual 
Token Allocation + Supply Stock

 วิธุกีารคำานิวณและบัรหิารจดั้การ Supply Stock นิั�นิ โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ จะอ้างองิจำานิวนิ Popcoin 
ที� Popster นิำามูาแลกเพ่�อใชส้ทิธุติั้า่งๆ ผา่นิ Popcoin Application ภายใตั้ห้ลกัเกณฑ์ค์ำานิวณ ด้งันิี�
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 1. เมู่�อ Popster นิำา Popcoin มูาแลกใชส้ทิธุติั้า่งๆ โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ จะคำานิวณ Popcoin ที�นิำา
 มูาแลกในิสัด้สว่นิ 95% เพ่�อนิำามูาคำานิวณกลับัเปีน็ิรายได้้จากการข้ายสนิิค้าและบัรกิารข้อง 
 โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ โด้ยหกัสว่นิรายได้้ Sponsor ที�รบััรูเ้มู่�อมูกีารสง่มูอบัใหแ้ก่ Content Sponsor 
 ในิการกระจาย Popcoin ในิตั้ลาด้แรก

 2. จากนิั�นิ โฟ์ริ์ท แอปเป้�ลุ่ จะ Burn Popcoin จำานิวนินิั�นิ และคำานิวณจำานิวนิ Popcoin ที�ถึูก 
 Burn นิั�นิกลบััเป็ีนิ Supply Stock ที�จะถึอ่เป็ีนิ ยอด้สงูสดุ้ที� โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ จะสามูารถึนิำาออกมูา
 กระจายได้้เพิ�มูเตั้ิมูนิอกเหนิ่อจาก Annual Token Allocation ในิแตั้่ละปีีได้้

กลไก Supply Management นิี�ถึกูกำาหนิด้เพ่�อสร้างความูสมูด้ลุในิตั้ลาด้ ใหมู้คีวามูเหมูาะสมูระหวา่ง 
Demand - Supply กลา่วคอ่ หากมูี Demand ในิการใช้ Popcoin ที�สะทอ้นิมูาจากจำานิวนิ Popcoin 
ที� Popster นิำามูาใชใ้นิระบับัมูาก อาจทำาให้ Annual Token Allocation มูไีมูเ่พยีงพอกบััความูตั้อ้งการ 
โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ จง่กำาหนิด้กลไกที�จะสะทอ้นิ Demand ด้งักลา่วใหเ้ปีน็ิ Supply Stock ที�ควรมูกีารออก 
Popcoin เพิ�มูเตั้มิูเพ่�อใหเ้พยีงพอกบัั Demand จริงได้อ้ยา่งเหมูาะสมู

ในิอนิาคตั้ โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ อาจพิจารณาปีรบััปีรุงเพิ�มูเตั้มิูในิสว่นิข้องกลไก Supply Management 
โด้ยรวมู Supply Stock จากบัคุคลอ่�นินิอกเหนิอ่จากจำานิวนิ Popcoin ที� โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ ได้ร้บััจากที�
มูี Popster นิำา Popcoin มูาแลกใชส้ทิธุผิา่นิ Popcoin Application โด้ยตั้รง ทั�งนิี�ในิกรณมีูกีลไก 
Supply Management เพิ�มูเตั้มิูด้งักลา่ว โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ สงวนิสทิธุใินิการแก้ไข้เพิ�มูเตั้มิูกลไกนิั�นิในิ 
Whitepaper ฉบับััปีรบััปีรุง
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ระยะเวลาและแผนิงานิ
ทางด้้านิธุรุกจิ
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นายฐณณ ธิ์นกริปริะภา
หัวิหน้าเจำ้าหน้าที�บริหิาริธิ์ร้ิกัจิำ บริษิััท โฟ์ริท์ แอปเป้�ลุ่ จำำากัดั

ผูเ้ชี�ยวชาญด้้านิการส่�อสารตั้ลาด้มูากกว่า 14 ปีี เป็ีนิที�ปีรก่ษัาธุรุกจิส่�อออนิไลน์ิและ
ออฟไลน์ิ สนิิค้าอปุีโภคบัรโิภค และมูปีีระสบัการณ์ในิการสร้างคอนิเทนิต์ั้ โด้ยร่วมู
งานิกับัพันิธุมูิตั้รธุุรกิจเอนิเตั้อร์เมูนิตั้์จากปีระเทศเกาหลีใตั้้ ได้้รับัรางวัล MAAT 
Media Award 2016 จากแคมูเปีญ "รถึเมูล์หาเด็้กหาย" คนัิแรกข้องเมูอ่งไทย จาก
บัรษิัทั Plan B Media ปัีจจบุันัิด้ำารงตั้ำาแหน่ิงผูก่้อตั้ั�งและกรรมูการผูจ้ดั้การ บัรษิัทั 
โฟร์ท แอปีเปิี�ล จำากดั้ ในิเครอ่ RS Group หรอ่ บัริษัทั อาร์เอส จำากดั้ (มูหาชนิ)

นายเอก อชั้วริานนท์
ปริะธิ์านเจำ้าหน้าที�บริหิาริกัลุ่ยท้ธิ์์ บริษิััท ฟ์ว้ิเจำอริ์ คอมเพเทเริ� จำำากัดั

ผู้จัด้การกองทุนิที�มูีปีระสบัการณ์ ด้้านิผลิตั้ภัณฑ์์การลงทุนิ มูากกว่า 15 ปีี ในิ
บัรษิัทัหลักทรัพย์จัด้การลงทนุิชั�นินิำาข้องปีระเทศ ปีระสบัการณ์ทำางานิร่วมูกับับัรษิัทั
ฟินิเทคระด้ับัภูมูิภาคและเปี็นิผู้ร่วมูก่อตั้ั�ง บัริษััท บัิทคับั แคปีปีิตั้อล กรุ�ปี โฮลดิ้�งส์ 
บัริษััทที�ให้บัริการเกี�ยวกับัเทคโนิโลยีในิด้้านิบัล็อกเชนิ โด้ยเคยทำางานิในิตั้ำาแหนิ่ง 
ปีระธุานิเจ้าหนิ้าที�ฝั่่ายกลยุทธุ์

นายจริิสินิ ข้นษิัฐานนัท์
ปริะธิ์านเจำ้าหน้าที�บริหิาริ บริษิััท ฟ์ว้ิเจำอริ์ คอมเพเทเริ� จำำากัดั

ผูบ้ัรหิารและที�ปีรก่ษัาธุรุกจิ ที�เกี�ยวข้้องกบััเทคโนิโลยแีละสินิทรพัย์ด้จิทิลัที�มูหีลกัคดิ้
ทางวิศวกรรมู มูีปีระสบัการณ์บัริหารบัริษััทพัฒนิาซอฟแวร์ ซ่�งทำางานิร่วมูกับั
หนิ่วยงานิรัฐและเอกชนิ เช่นิ สำานิักงานิปีระกันิสังคมู การท่องเที�ยวแห่งปีระเทศไทย 
เปี็นิตั้้นิ และยังได้้ร่วมูก่อตั้ั�ง บัริษััท บัิทคับั แคปีปีิตั้อล กรุ�ปี โฮลด้ิ�งส์ จำากัด้ และเคย
ด้ำารงตั้ำาแหนิ่งเปี็นิปีระธุานิเจ้าหนิ้าที�บัริหารร่วมู บัริษััท บัิทคับั บัล็อคเชนิ เทคโนิโลยี 
ซ่�งเปี็นิผู้ให้บัริการพัฒนิาซอฟแวร์และเทคโนิโลยีบัล็อคเชนิ

นายกลุธิ์ชั้ สิวุฒันพนัธิ์์ก์ลุ
ปริะธิ์านเจำ้าหน้าที�ฝ่า่ยเทคโนโลุ่ยี บริษิััท ฟ์ว้ิเจำอริ์ คอมเพเทเริ� จำำากัดั

ผู้บัริหารบัริษััทซอฟแวร์เฮ้าส์ ปีระสบัการณ์ 10 ปีี พัฒนิาเว็บัไซตั้์และเว็บัแอปี
พลเิคชั�นิมูามูากกว่า 100 เว็บั ให้กบััลกูค้าองค์กรทั�ง SME บัรษิัทัในิตั้ลาด้หลกัทรพัย์  
และหน่ิวยงานิราชการ ทั�งยงัมูปีีระสบัการณ์การพัฒนิาซอฟแวร์ในิการจดั้เกบ็ัข้้อมููล
ทรพัย์สนิิ บันิเทคโนิโลยบีัล�อคเชนิรายแรกให้กับับัริษััทเอกชนิแห่งหนิ่�ง ปีัจจุบัันิเปี็นิที�
ปีร่กษัาด้้านิเทคโนิโลยีให้กับั Start up หลายแห่ง

ท่�ปริกึษัา

นายสิรุิช้ยั เช้ษัฐโช้ตุศิกัดิิ�
ปริะธิ์านเจำ้าหน้าที�บริหิาริ

บริษิััท อาริเ์อส กัริ้�ป
(ที�ปีร่กษัากิตั้ตั้ิมูศักด้ิ� โครงการ Popcoin)

นายวทิวสัิ เวช้ช้บษุักริ
ปริะธิ์านเจำ้าหน้าที�ฝ่า่ยกัาริเงนิ

บริษิััท อาริเ์อส กัริ้�ป
(ที�ปีร่กษัาโครงการ Popcoin)
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Disclaimer
   
 กรณุาอ่านิคำาสงวนิสทิธุิ�ภายใต้ั้หัวข้้อนิี�อย่างละเอยีด้ หากมูข้ี้อสงสยัเกดิ้ข้่�นิ ผูอ่้านิควรปีรก่ษัา
ที�ปีรก่ษัาข้องทา่นิเปีน็ิกรณีเฉพาะ

 ข้้อมููลที�อยู่ในิเอกสารฉบัับันิี�อาจมูีการเปีลี�ยนิแปีลงหร่อปีรับัปีรุงได้้โด้ย โฟ์ริ์ท แอปเป้�ลุ่ เพ่�อ
ให้สอด้คล้องกบััรปูีแบับัแผนิการด้ำาเนินิิการ และกฎหมูายที�อาจมูกีารเปีลี�ยนิแปีลง ทั�งนิี�กฎหมูายที�กำากบัั
ดู้แลเกี�ยวกับั สินิทรัพย์ด้ิจิทัลอาจมูีการเปีลี�ยนิแปีลงได้้ตั้ลอด้เวลา โด้ย โฟ์ริ์ท แอปเป้�ลุ่ รับัปีระกันิจะ
ด้ำาเนิินิการและปีฏิบิัตัั้ติั้ามู กฎหมูายทั�งหมูด้ด้งักล่าว โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ จง่มูคีวามูจำาเป็ีนิต้ั้องปีรับัเปีลี�ยนิ
เนิ่�อหาและเง่�อนิไข้ภายใต้ั้เอกสารฉบับัันิี� ตั้ามูแต่ั้ละระยะเวลาที�อาจเหน็ิว่าเหมูาะสมู ให้สอด้คล้องกับักฎหมูาย 
ทั�งนิี� โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ จะแจ้งให้ท่านิทราบัผ่านิช่องทางการตั้ดิ้ต่ั้อส่�อสารที�บัรษิัทัอาจมูต่ีั้อท่านิ 

 ข้้อมููลในิเอกสารฉบับัันิี�มูวีตัั้ถึปุีระสงค์เพ่�อเป็ีนิการชี�แจงข้้อมูลู และด้้วยรูปีแบับัการด้ำาเนินิิการ
ข้อง โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ ไมู่ได้้เป็ีนิไปีในิลกัษัณะข้องการออก และเสนิอข้ายโทเคนิด้จิทิลัซ่�งจะถึกูกำากบััโด้ย
กฎหมูายสนิิทรพัย์ด้จิิทลัหรอ่กฎหมูายที�เกี�ยวข้้อง ด้งันิั�นิ ชดุ้ข้้อมูลูที�แสด้งนิี�อาจไมู่ครบัถ้ึวนิในิทกุส่วนิ
ตั้ามูที�บัุคคลที�เกี�ยวข้้องอาจคาด้หมูายได้้จากการอ่านิเอกสารการเสนิอข้ายโทเคนิด้ิจิทัล 

 นิอกจากนีิ� ข้้อมููลที�แจ้งภายใต้ั้เอกสารฉบับัันิี�ไมู่ได้้นิบััเป็ีนิการให้คำาแนิะนิำาใด้ๆ โด้ยเฉพาะคำาแนิะนิำา
หรอ่ชี�ชวนิการลงทนุิ ทาง โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ ต้ั้องไมู่ถึกูว่า ให้การรับัรอง และยอมูรับัข้้อผกูพนัิทางกฎหมูาย
อันิอาจเกิด้กรณีที�บัุคคลที�เกี�ยวข้้องอาจพิจารณาเช่�อถึ่อตั้ามูเอกสารฉบัับันิี�โด้ยสมูบัูรณ์ โด้ยไมู่ได้้
ด้ำาเนินิิการปีร่กษัาที�ปีรก่ษัาเฉพาะ ก่อนิที�จะกระทำาการใด้หรอ่ทำาธุรุกรรมูใด้ๆ กบัั โฟ์ร์ิท แอปเป้�ลุ่ 

 เนิ่�องจาก ข้้อมููลฉบัับันิี�มูีฐานิะเปี็นิเพียงเอกสารเผยแพร่ เพ่�อการอ้างอิงในิเบั่�องตั้้นิเท่านิั�นิ 
โฟ์ริ์ท แอปเป้�ลุ่ จ่งข้อสงวนิสิทธุิในิการปีฏิิเสธุความูรับัผิด้ใด้ๆ ที�เกิด้จากกรณีที�ผู้อ่านิอาจด้ำาเนิินิ
การอ้างอิง หร่อใช้เอกสารฉบัับันิี�เพ่�อวัตั้ถึุปีระสงค์อ่�นิ หร่อเกินิกว่าวัตั้ถึุปีระสงค์ที� โฟ์ริ์ท แอปเป้�ลุ่ 
ได้้แจ้งให้ทราบัเปี็นิการเฉพาะเจาะจงนิี�


