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01_Legal Disclaimer | ขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิชอบทำงกฎหมำย 

 

 

เอกสารไวทเ์ปเปอรนี์จ้ดัท าขึน้เพือ่แนะน า Cultiplan ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มและนักลงทุนทีม่ศีกัยภาพ  

 

1) เอกสารไวทเ์ปเปอรนี์ไ้ม่ใชค่ าอธบิายเพือ่จงูใจใหเ้ขา้รว่ม 

หรอืขอ้เสนอเพือ่กระตุน้การซือ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัยภ์ายในเขตอ านาจศาลเฉพาะ หรอืขอ้เสนอเพือ่จงูใจใหซ้ ือ้ 

CTPL COIN จงึไม่อยูภ่ายใตก้ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายหลกัทรพัยแ์ละการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

 

2) เอกสารไวทเ์ปเปอรนี์ไ้ม่รบัผดิชอบตอ่ความสญูเสยีใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการใช ้การอา้งองิ 

หรอืพืน้ฐานของเอกสารไวทเ์ปเปอรนี์ ้  

 

3) เอกสารไวทเ์ปเปอรนี์อ้าจมขีอ้มูลของบุคคลทีส่ามและการอา้งองิจากสิง่ตพีมิพใ์นอุตสาหกรรม 

 

4) แมว้า่จะไดร้บัการยอมรบัวา่มคีวามน่าเชือ่ถอืในขอ้มูลอา้งองิ/ใช ้แหลง่ขอ้มูล ขอ้ความ และอืน่ๆ 

ในเอกสารไวทเ์ปเปอรนี์ ้

การตรวจสอบทีเ่กีย่วขอ้งของขอ้มูลบุคคลทีส่ามและขอ้มูลทีอ่า้งถงึในสมุดปกขาวนีย้งัไม่ไดด้ าเนินการ ในขณะเดยีวกนั 

การยนืยนัอยา่งลกึซ ึง้ของสมมตฐิานพืน้ฐานทีอ่งิจากขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งอาจไม่ไดด้ าเนินการ 

 

5) ไม่สามารถใชเ้อกสารไวทเ์ปเปอรนี์ใ้นการใหค้ ามั่นสญัญาใดๆ เกีย่วกบัอนาคตหรอืมูลค่า 

ดงัน้ันจงึไม่รบัประกนัมูลค่าทีแ่ทจ้รงิ สญัญาจะจา่ยคงที ่หรอืมูลคา่เฉพาะใดๆ 

 

6) 

ผูอ้า่นตอ้งเขา้ใจคุณลกัษณะทางเทคนิคและความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ภายในอยา่งครบถว้นและสมบูรณใ์นเอกสารไวทเ์ปเป

อรนี์ ้เฉพาะในเงือ่นไขนีเ้ท่าน้ันทีผู่อ้า่นควรมสีว่นรว่มในโครงการนีต้ามดุลยพนิิจของตนเอง 

กลา่วคอืผูอ้่านตกลงทีจ่ะเขา้รว่มในโครงการนีโ้ดยมเีงือ่นไขวา่จะตอ้งตระหนักถงึความสญูเสยีทางการเงนิอยา่งสมบูรณ ์

ผูอ้า่นตกลงทีจ่ะแบกรบัความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

7) เอกสารไวทเ์ปเปอรนี์อ้าจไดร้บัการแปลเป็นภาษาต่างๆ ในกรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้ทางภาษา 

เวอรช์นัภาษาองักฤษอยา่งเป็นทางการจะถอืเป็นเวอรช์นัมาตรฐาน 

 

8) เอกสารไวทเ์ปเปอรนี์อ้าจมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ และไม่ไดใ้หก้ารรบัประกนัใดๆ เกีย่วกบัความแน่นอนอยา่งแน่นอน 
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9) Cultiplan ไม่รบัประกนัระยะเวลาการด าเนินงานของระบบนิเวศ Cultiplan ซึง่อาจเกดิจากสาเหตตุ่างๆ เชน่ 

การขาดผลประโยชนส์าธารณะ การขาดแคลนเงนิทนุในการด าเนินงาน และสถานการณเ์หตุสดุวสิยัอืน่ๆ 

ทีอ่าจเกดิขึน้ในธรุกจิ 

 

10) บรษิทั พนักงาน ฯลฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั Cultiplan และ Cultiplan ไม่ไดก้ าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้เสนอใด ๆ 

โดยพลการนอกเหนือจากทีบ่รษิทัประกาศอยา่งเป็นทางการ ความรบัผดิชอบส าหรบัสิง่นีเ้กดิขึน้ระหวา่งฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

11) ผูท้ีไ่ดร้บัค าอธบิายจาก Whitepaper นี ้ไดต้กลงทีจ่ะปฏบิตัติามขา้งตน้ 
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02. Overview | ภำพรวม 

 

 

“วฒันธรรมและกำรเดนิทำง พฒันำสูบ่ลอ็กเชน” 

 

ในชว่งหกปีทีผ่่านมานับตัง้แต ่Bitcoin เกดิขึน้และกลายเป็นการคา้ในโลก แนวคดิมากมายไดเ้กดิขึน้ในตลาด 

แมว้า่แนวคดิเหลา่นีจ้ านวนมากไดผ้า่นกระบวนการทีส่ะดุดตาและเป็นพืน้ฐานแลว้ 

แตบ่รษิทัขนาดใหญท่ีเ่กดิขึน้ใหม่บนบล็อกเชนก็ก าลงัเตบิโตอยา่งรวดเรว็ในรปูแบบธรุกจิทีผ่สมผสานการวางแผนและเทค

โนโลยแีบบใหม่เขา้ดว้ยกนั ตลาดเร ิม่รอ้นขึน้เร ือ่ยๆ เพือ่สานต่อการเตบิโตของอนิเทอรเ์น็ตในชว่งตน้ศตวรรษที ่21 

เพือ่ดงึดูดความสนใจเป็นอยา่งมาก เทคโนโลยบีล็อคเชนน้ันเป็นเทคโนโลย ี"การกระจายอ านาจ" และเทคโนโลย ี

"สมุดบญัช"ี โดยพืน้ฐาน 

ดงัน้ันบล็อคเชนจงึเป็นเทคโนโลยทีีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพสงูสดุเมือ่น าไปใชใ้นสถานการณท์างธรุกจิทีเ่หมาะสม 

แตไ่ม่ใชเ่ทคโนโลยทีีม่อี านาจทุกอยา่งทีส่ามารถน าไปใชก้บัทุกธรุกจิไดอ้ยา่งง่ายดาย 

 

บรษิทัทีท่ าก าไรไดก้ าลงัออกแบบหรอืพฒันาแบบจ าลองทีป่รบัลกัษณะของเทคโนโลยบีล็อกเชน 

บรษิทัทีม่อีทิธพิลก าลงัพฒันาดา้นธรุกจิทีม่อียูโ่ดยผสมผสานระบบการเงนิเขา้กบัธรุกจิของตนเอง อยา่งไรก็ตาม 

เน่ืองจากการผสมผสานกบัแบบจ าลองทางการเงนิดงักลา่วเกีย่วขอ้งกบัตน้ทุนการพฒันา การตลาด 

และการประชาสมัพนัธจ์ านวนมาก 

จงึสรา้งอุปสรรคในการเขา้สูร่ะดบัสงูส าหรบับรษิทัขนาดเล็ก/ขนาดกลางหรอืบรษิทัทีเ่พิง่เร ิม่ตน้ 

 

ตัง้แต่ปี 2017 ทมีงาน Cultiplan 

ไดด้ าเนินโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัblockchainและcryptocurrency(การขดุครปิโตเคอเรนซ ี

การพฒันาโมเดลธรุกจิบล็อคเชน การออกสกลุเงนิดจิทิลั 

ทมีงานไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัประสทิธภิาพและความเหมาะสมของโครงสรา้งธรุกจิทีใ่ชบ้ล็อคเชนมาระยะหน่ึงแลว้ 

ส าหรบัความส าเรจ็ของธรุกจิทีใ่ชบ้ล็อคเชน การผสมผสานกบัสาระส าคญัของการเงนิควรส าเรจ็กอ่น 

โมเดลธรุกจิดงักลา่วน่าจะเขา้ถงึไดง่้ายส าหรบัลกูคา้ทั่วไป เหรยีญทีอ่อกควรถกูใชเ้ป็นเคร ือ่งมอืแทนการสิน้สดุขัน้สดุทา้ย 

นอกจากนี ้บรษิทัขนาดเล็ก/ขนาดกลาง เชน่ Cultiplan ทีไ่ม่มเีงนิทุนขนาดใหญ่หรอืบรษิทัขนาดใหญอ่ยูเ่บือ้งหลงั 

สามารถมุ่งเนน้ไปทีส่าขาธรุกจิทีม่ปีระสทิธภิาพผา่นการพฒันาตามล าดบัโดยพจิารณาจากการสรา้งผลก าไรอยา่งตอ่เน่ื

องเมือ่เขา้สูต่ลาด ดงัน้ัน Cultiplan ไดท้ าการศกึษาแบบจ าลองโดยทีโ่ครงการนีส้ามารถขยายผลกระทบไดท้ลีะนอ้ย 

 

ในความพยายามดงักลา่ว Cultiplan มุ่งเป้าไปทีต่ลาด "วฒันธรรมและการทอ่งเทีย่ว" โดยทั่วไป "วฒันธรรม" 

หมายถงึรปูแบบพฤตกิรรมทีส่ าคญัหรอืระบบสญัลกัษณข์องสงัคม อดตีพฒันารปูแบบเฉพาะของ “วฒันธรรม” 

จากภูมภิาคหน่ึงไปยงัอกีภูมภิาคหน่ึงตามความแตกต่างของโลกทศัน ์อดุมการณท์างสงัคม ค่านิยม พฤตกิรรม 
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ฯลฯ ”วฒันธรรม” ใน “แผนวฒันธรรม” ต่างจากอดตีตรงทีใ่กลเ้คยีงกบั “วฒันธรรมป๊อป” สมยัใหม่ 

 

เน่ืองจากมกีารใชเ้ทคโนโลยทีีล่ า้สมยัอยา่งต่อเน่ือง 

การคมนาคมขนสง่จงึไดร้บัการพฒันาอยา่งมากและสามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไดทุ้กทีทุ่กเวลา ดว้ยการปรบัปรงุดงักลา่ว 

วฒันธรรมสมยันิยมของเกาหล ีเชน่ ภาพยนตร ์K-drama และ K-food 

ก าลงัเตบิโตอยา่งรวดเรว็ทั่วโลกผ่านแพลตฟอรม์ระดบัโลก เชน่ YouTube, Netflix, Amazon, LINE เป็นตน้ 

ในทางกลบักนั เน่ืองจากการแพรก่ระจายของโรคระบาดใหญ่ของโคโรนา 19 ซึง่เร ิม่ขึน้ในตน้ปี 2563 ไดย้ดืเยือ้ 

อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของโลกไดเ้ขา้สูภ่าวะถดถอยอยา่งรนุแรง 

อนัเน่ืองมาจากมาตรการการเขา้ประเทศทีเ่ขม้งวดส าหรบัแต่ละประเทศในโลก 

โชคดทีีว่คัซนีก าลงัแพรก่ระจายและอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วคาดวา่จะเขา้สูร่ะยะฟ้ืนตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

 

 

“Blockchain Point และแพลตฟอรม์บตัรดจิทิลัในวฒันธรรมและกำรเดนิทำง” 

 

“คะแนน” ไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นบรกิารเสรมิทีใ่หร้างวลัแกล่กูคา้ทีใ่ชบ้รกิารของสายการบนิ บรษิทับตัรเครดติ 

บรษิทัโทรคมนาคม และอคีอมเมริซ์ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากคะแนนสามารถใชเ้ป็นเงนิสดกบับรกิารตา่งๆ 

ทีร่วมกนัมากขึน้ในดา้นการช าระเงนิทางอเิล็กทรอนิกสแ์ละการเงนิ การใชค้ะแนนทางการตลาดจงึเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

การรกัษาลกูคา้ประจ าระยะยาวเป็นเร ือ่งง่ายดว้ยการสะสมคะแนน ดงัน้ัน 

ความส าคญัของคะแนนจงึเป็นวธิกีารทางการตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ยตน้ทุนทีค่อ่นขา้งต ่า  

 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เน่ืองจากทุกคนใชส้มารท์โฟน บรกิารรางวลัมอืถอืจงึมคีวามหลากหลายและปรากฏในรปูแบบต่างๆ 

ตามแนวคดิและเทคโนโลยทีีแ่ปลกใหม่ คะแนนสะสมตามพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

สามารถใชค้ะแนนสะสมภายในแพลตฟอรม์ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สามารถใหค้ะแนนไดต้ามกจิกรรมต่างๆ เชน่ 

การเปิดใชง้านหรอืปลดล็อกหนา้จอโทรศพัท ์การวดัจ านวนขัน้ตอน การอปัโหลดใบเสรจ็ การเขา้รว่มในแบบสอบถาม 

การชนะการแสดงแบบทดสอบภายในระยะเวลาจ ากดั การดโูฆษณาในแอป เป็นตน้ 

 

คะแนนสะสมบนมอืถอืเหลา่นีส้ามารถกระตุน้การตอบสนองจากผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งง่ายดาย 

และสามารถน าไปใชไ้ดห้ลายวธิเีพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายทางการตลาด เชน่ การเพิม่สมาชกิภาพและการแบง่ปันทางสงัคม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่มรีายงานวา่สดัสว่นของผูใ้ชเ้พศหญงิอยูท่ีป่ระมาณ 52% ซึง่มากกวา่ผูช้าย 

คะแนนสว่นใหญจ่ะใชโ้ดยผูท้ีม่อีาย ุ30 และ 40 ปี เหตผุลก็คอืผูห้ญงิในวยั 30 ถงึ 40 

ปีตอบสนองตอ่สทิธปิระโยชนอ์ยา่งเชน่ สว่นลด/คปูอง อยา่งละเอยีดออ่นมากกวา่กลุม่อายอุืน่ๆ เมือ่เรว็ ๆ 

นีจ้ะมกีารใหร้างวลัตามจ านวนการสมคัรและสมาชกิบน YouTube และ TikTok เน่ืองจากบรกิารดงักลา่วเพิม่ขึน้ 

ผูค้นในวยัรุน่และวยั 20 ปีจงึแสดงความสนใจอยา่งมากในวธิงี่ายๆ ในการแลกรางวลั ไอเท็ม และคะแนนตา่งๆ   
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เมือ่เรว็ ๆ นีค้ะแนนสะสมไดร้บัการออกและสะสมอยา่งกวา้งขวางในรปูแบบและสาขาต่างๆ 

สาขาและรปูแบบมคีวามหลากหลายและกวา้งขวาง ตัง้แต่สาขาตา่งๆ เชน่ การบนิ ทีพ่กั การแสดง คอนเสริต์ และกฬีา 

ไปจนถงึคะแนนทีอ่อกโดยการเงนิ ซึง่หมายความวา่ส าหรบัธรุกจิทีไ่ม่มพีืน้ฐานดา้นเงนิทุนจ านวนมาก 

วธิแีลกรางวลัจะชว่ยใหบ้รษิทัขนาดเล็ก/ขนาดกลางหรอืบคุคลหรอืองคก์รก าหนดเป้าหมายและเขา้สูต่ลาดใหม่ 

กญุแจสูก่ารเตบิโตของธรุกจิคอืการรบัประกนัความน่าเชือ่ถอืของคะแนนและบรกิารต่างๆ 

ทีส่ามารถแลกเปลีย่นกบัคะแนนเหลา่น้ันได ้ยิง่ไปกวา่น้ัน 

กญุแจส าคญัคอืการท าใหแ้พลตฟอรม์กลายเป็นแพลตฟอรม์โดยท าใหผู้ใ้ชต้ระหนักวา่คะแนนเป็นเงนิสด 

 

อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมดีา้นบวกเหลา่นี ้ผูใ้ชท้ีม่อียูเ่พยีงไม่กีร่ายทีจ่รงิแลว้ถอืวา่คะแนนเป็นเงนิสด 

เหตผุลก็คอืแต่ละแพลตฟอรม์ใหบ้รกิารมจีดุทีแ่ตกต่างกนั และไม่สามารถใชง้านรว่มกนัได ้ยกเวน้กรณีพเิศษ 

นอกจากนีค้ะแนนอาจหมดอายหุลงัจากชว่งระยะเวลาหน่ึงตามขอ้ตกลง ตวัอยา่งเชน่ เมือ่ตดับตัรเครดติ 

คะแนนสะสมก็จะหมดอายเุชน่กนั ดงัน้ันในบรกิารสว่นใหญ่ เมือ่สมาชกิถอนตวัหรอืสญัญาสิน้สดุลง คะแนนจะหมดอาย ุ

กลา่วอกีนัยหน่ึงไม่สามารถรบัรูไ้ดว้า่คะแนนเป็นเงนิสดไม่สามารถท าได ้

 

จากขอ้สรปุขา้งตน้ Cultiplan ด าเนินการกบัโครงการทีก่อ่ใหเ้กดิระบบนิเวศของการออก การกระจาย 

และการใชค้ะแนนใหม่ซึง่ออกตามสิง่ทีเ่รยีกวา่ “รปูแบบทีพ่ฒันาแลว้” ของเทคโนโลยบีล็อกเชน โดยพืน้ฐานแลว้ 

จดุบล็อคเชนทีพ่ฒันาแลว้สามารถใชง้านไดส้ะดวกโดยผูบ้รโิภคในระดบัโลกโดยไม่ค านึงถงึภูมภิาค 

และจะไดร้บัการปฏบิตัเิสมอืนเป็นสนิทรพัยท์ีโ่ปรง่ใสและเชือ่ถอืได ้เชน่เดยีวกบัเงนิสด 

เน่ืองจากธรรมชาตขิองเทคโนโลยบีล็อคเชน 

นอกจากนีย้งัใหค้วามสะดวกในการใชง้านในชวีติจรงิโดยไม่เพยีงแต่รองรบัวธิกีารช าระเงนิทีม่อียู ่เชน่ 

เงนิสดและบตัรเครดติ แตย่งัรวมถงึสกลุเงนิดจิทิลัหรอืการช าระเงนิแบบบรูณาการภายในแพลตฟอรม์บรกิาร 

 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระบบนิเวศ Cultiplan ตามพืน้ที ่"วฒันธรรมและการเดนิทาง" 

จดุพฒันาสนับสนุนการมสีว่นรว่มของลกูคา้ในบรกิารของแต่ละ Alliance ทีไ่ดร้บัในรปูแบบตา่งๆ 

ในขณะเดยีวกนัก็จะท าหนา้ทีเ่ป็นปัจจยัส าคญัในการขยายโครงสรา้งธรุกจิของธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัวฒันธรรม 

บนพืน้ฐานดงักลา่ว Cultiplan จะรวบรวมผูเ้ขา้รว่มทั่วโลกทีช่ ืน่ชอบ "วฒันธรรมและการเดนิทาง" 

และเตมิเต็มและขยายโครงสรา้งธรุกจิของแพลตฟอรม์การด์ดจิทิลัทีอ่ านวยความสะดวกในการตัง้ถิน่ฐานทางธรุกจิ  

 

บตัรดจิทิลัของ Cultiplan ซึง่สามารถจดัเก็บและใชจ้ดุบล็อคเชน จดัเก็บรายละเอยีดธรุกรรมทีร่วมอยูใ่น 'บล็อก' 

ซึง่เป็นขอ้มูลทีม่กีารจดัการทีเ่กดิขึน้ในขณะทีผู่ใ้ชใ้ชบ้รกิารต่างๆ 

วธิกีารดงักลา่วท าใหก้ารท าธรุกรรมและสญัญาปลอดภยั Cultiplan 

สามารถพฒันาการด์ดจิทิลัทีห่ลากหลายโดยผสมผสานเทคโนโลยบีล็อคเชน ในอนาคตอนัใกลนี้ ้

ผูใ้ชท้ั่วโลกสามารถใชต้ั๋ว NFT บตัรก านัลทีพ่กั NFT และบตัรดารา NFT ตามคะแนนบล็อคเชนบนแพลตฟอรม์ 

Cultiplan Cultiplan มุ่งเป้าไปทีโ่ครงการทีม่คีวามทะเยอทะยานดงักลา่ว 
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แพลตฟอรม์ Cultiplan จะยงัคงเสรมิความแข็งแกรง่ใหก้บัหนา้ทีข่องตนและสรา้งระบบนิเวศ 

"วฒันธรรมและการเดนิทาง" ทีแ่ทจ้รงิ แพลตฟอรม์ดงักลา่วจะขบัเคลือ่นโดยเครอืขา่ยระบบพนัธมติร ซึง่บุคคล องคก์ร 

และบรษิทัในสาขาตา่งๆ สามารถเขา้รว่มได ้
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03. Ecosystem | ระบบนิเวศ 

 

 

โครงสรา้งไททานิคซึง่เป็นแกนหลกัของระบบนิเวศ Cultiplan ด าเนินการโดยมูลนิธแิละระบบพนัธมติรแพลตฟอรม์: 

มูลนิธอิอก "จดุดจิทิลั"; ระบบ Platform Alliance ขึน้อยูก่บั “Digital Point Card” ธมีหลกัสว่นใหญ่เกีย่วกบั 

"วฒันธรรมและการเดนิทาง" และฟิลด ์"เนือ้หาวฒันธรรมชวีติ" ทีไ่ดม้าจากและด าเนินการตามฟิลด ์

"วฒันธรรมและการเดนิทาง" 

 

“การด์ดจิทิลั” ทีม่ ี“คะแนนบล็อคเชน” จะรวมอยูใ่นฟิลดท์ีม่อียูข่องระบบพนัธมติร ผูใ้ชส้ามารถแบ่งปัน “CTPL 

COIN” และ “Blockchain Point” รว่มกนัไดทุ้กทีใ่นโลก 

สิง่นีท้ าใหร้ะบบมเีสถยีรภาพและเชือ่ถอืไดผ้่านสญัญาอจัฉรยิะ 

และสามารถปรบัปรงุประสทิธภิาพการท างานและความสะดวกของผูใ้ช ้

 

< รปูที ่1. โครงสรา้งพืน้ฐานของ Cultiplan Culture & Travel Ecosystem > 
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1) ค ำจ ำกดัควำมของ Blockchain Point และ Digital Card 

 

Blockchain Point ถกูก าหนดไวด้งันี ้

 

Blockchain Point หมายถงึ “สนิทรพัยด์จิทิลัทีส่ามารถซือ้บรกิารต่างๆ ได ้เชน่ ตั๋วการแสดง ตั๋วเขา้ชม 

และการซือ้ตั๋ว โดยมคีะแนนอยูใ่นบรกิารสมคัรเป็นสมาชกิแบบบรูณาการ” “เป็นทรพัยส์นิดจิทิลัประเภทหน่ึงทีม่ ี

'ฟังกช์ ัน่เงนิสด' และ 'มูลค่าการแลกเปลีย่น' ทีส่ามารถรองรบับรกิารบนแพลตฟอรม์เฉพาะได”้ 

 

บตัรดจิทิลัในระบบนิเวศ Cultiplan ก าหนดไวด้งันี ้

 

บตัรดจิทิลัในระบบนิเวศ Cultiplan 

เป็นบตัรกระเป๋าสตางคท์ีม่ฟัีงกช์นัการช าระเงนิทั่วโลกในรปูแบบของซอฟตแ์วรท์ีส่ามารถใชจ้ดุบล็อคเชน 

 

กลา่วอกีนัยหน่ึง Cultiplan Ecosystem มรีปูแบบทั่วไปทีค่ดิกนัทั่วไปและใชเ้ป็น "คะแนนสะสม" Cultiplan 

Ecosystem ขยาย “จดุรบั” ไปสูแ่นวคดิของ “จดุบล็อคเชน” 

โดยการออกบล็อกเชนและเพิม่มูลค่าสนิทรพัยท์ีเ่ช ือ่ถอืได ้กลา่วคอื 

หากมูลค่าการแลกเปลีย่นส าหรบับรกิารและผลติภณัฑม์คีวามปลอดภยัและเชือ่ถอืไดต้่อสาธารณะในฐานะวธิแีลกเปลีย่น

ทีม่ฟัีงกช์นัการช าระเงนิ ผูใ้ชจ้ะรบัรู ้Digital Card เป็นสนิทรพัยผ์า่นแพลตฟอรม์ภายใน Cultiplan Ecosystem 

 

“บตัรดจิทิลั” ในระบบนิเวศ Cultiplan เป็นวธิดีจิทิลัทีเ่นน้ผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง ซึง่อนุญาตใหผู้ใ้ชใ้ช ้“จดุบล็อคเชน” 

ในสภาพแวดลอ้มในชวีติจรงิทีห่ลากหลายส าหรบัการช าระเงนิดว้ย QR อยา่งง่าย การช าระเงนิของรา้นคา้ 

การช าระเงนิในหา้งสรรพสนิคา้ออนไลนแ์ละการตรวจสอบบรกิาร และการรบัรองความถกูตอ้งของสมาชกิ 

ผูใ้ชส้ามารถรบัคะแนนหรอืรบัไอเท็มทีม่ปีระโยชนม์ากมายจากบรกิารของพนัธมติรต่างๆ 

นอกจากนีย้งัเป็นระบบการใหร้างวลัทีอ่นุญาตใหผู้ใ้ช ้“บตัรดจิทิลั” สรา้งรายไดจ้ากการเขา้รว่มโปรแกรมต่างๆ 

ทีม่ใีหภ้ายในแพลตฟอรม์ 

 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหวัขอ้ "วฒันธรรมและการเดนิทาง" หวัขอ้หลกัของระบบนิเวศ Cultiplan ฟิลด ์"วฒันธรรม" 

ครอบคลมุคอนเสริต์ดนตรทีีม่อียู ่ละครเพลง ภาพยนตร ์กฬีา; ในชอ่งเหลา่นี ้“บตัรดจิทิลั” จะถกูใชเ้ป็นตั๋ว NFT ตั๋ว 

NFT รวมกบั “คะแนนบล็อคเชน” และ “การด์ดจิทิลั” เพือ่ขยายขอบเขตการใชง้านและเพิม่มูลค่ายทูลิติีอ้ยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากนีย้งัมงีานดจิทิลั แหลง่ทีม่า และแหลง่ก าเนิดเสยีงรปูแบบใหมอ่กีดว้ย ฟิลด ์"การเดนิทาง" 

ครอบคลมุผลติภณัฑด์า้นการเดนิทาง รบัประทานอาหารนอกบา้น ทีพ่กั ทางอากาศ รถไฟ เรอื 
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การใชย้านพาหนะรว่มกนั ฯลฯ ในแพลตฟอรม์บรกิาร "คะแนนบล็อคเชน" จะใชเ้ป็นวธิกีารช าระเงนิทีม่ปีระสทิธภิาพสงู  

 

อยา่งไรก็ตาม มขีอ้ก าหนดทีส่ าคญัสามประการเพือ่ให ้"บตัรดจิทิลั" ท างานไดต้ามปกต ิไดแ้ก ่

"ระบบการออกบตัรออนไลน"์ "การรกัษาความลบั ความสมบรูณ ์ความพรอ้มใชง้านของการรกัษาความปลอดภยั" และ 

"ระบบการช าระเงนิทีส่ะดวกและแม่นย า" “บตัรดจิทิลั” 

สามารถก าหนดไดว้า่เป็นกระเป๋าเงนิดจิติอลชนิดหน่ึงและวธิกีารช าระเงนิทีเ่ก็บสนิคา้ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 

(จบัตอ้งได/้จบัตอ้งไม่ได)้ 

ไดร้บัการพฒันาเพือ่เนน้ประสทิธภิาพ/ความมั่นคงตามกลไกการช าระเงนิส าหรบัสนิคา้เป้าหมาย 

นอกจากนีย้งัท างานบนอนิเทอรเ์ฟซผูใ้ชท้ีใ่ชง้านง่ายตามกระบวนการทีแ่ม่นย า 

 

ดงัน้ัน “บตัรดจิทิลั” ในระบบนิเวศ Cultiplan จงึเป็น “ผลติภณัฑแ์พลตฟอรม์ วธิกีารจดัเก็บ 

และสือ่จดัเก็บขอ้มูลบนบล็อคเชน” นอกจากนีย้งัรองรบัวธิกีารช าระเงนิทีห่ลากหลาย จดัหาอุปกรณส์ าหรบั 

“การรบัประกนัการช าระเงนิ” ในดา้นมูลคา่ และรวมเอา “ระบบนิเวศนข์องบล็อคเชนภายในระบบ Cultiplan” 
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2) คณุคำ่และหน้ำทีข่องสกุลเงินดจิทิลั Cultiplan 

 

ความจ าเป็นของ “cryptocurrency” ในธรุกจิทีใ่ชบ้ล็อคเชนยงัคงเป็นทีถ่กเถยีงกนัอยูใ่นปัจจบุนั 

เหตผุลทีใ่หญ่ทีส่ดุประการหน่ึงอยูท่ีค่ าถาม: คุณค่าและหนา้ทีใ่ดทีม่อียูใ่น “สกลุเงนิดจิทิลั” 

ทีอ่อกโดยแต่ละค่ายในระบบนิเวศทางธรุกจิ 

 

ค านวณง่ายๆ วา่ “cryptocurrency” 

ทีอ่อกใหน้ั้นมผีูใ้ชจ้ านวนมากและท าหนา้ทีอ่ยา่งกวา้งขวางในฐานะวธิกีารแลกเปลีย่นมูลค่าในชวีติจรงิ 

ดงัน้ันจงึมมูีลค่าสงู อยา่งไรก็ตามเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายดงักลา่วดว้ยจ านวนลกูคา้จ านวนมาก เงนิทุนทีส่อดคลอ้งกนั 

พนัธมติร การสนับสนุนดา้นโฆษณา และโครงสรา้งพืน้ฐานเป็นสิง่ทีข่าดไม่ได ้(เชน่ 

สกลุเงนิดจิทิลับนเครอืขา่ยหลกัทีพ่ฒันาโดย Ground X บรษิทัลกูดา้นบล็อกเชนของ Kakao และเผยแพรใ่นปี 

2018 มศีกัยภาพทีจ่ะบรรลเุป้าหมายขา้งตน้โดยพจิารณาจากเงนิทุนจ านวนมหาศาลและจ านวนทีม่าก 

ของลกูคา้ปัจจบุนั) ในสถานการณท์างธรุกจิทีเ่งนิหลายพนัลา้นดอลลารไ์ม่สามารถเขา้ถงึได ้

การรกัษาความปลอดภยัการใช ้“cryptocurrency” น้ันมคีวามเสีย่งและเป็นเร ือ่งทีย่าก  

 

ในความเป็นจรงิ “cryptocurrencies” จ านวนมากออกตามแผนทีค่ านวณอยา่งง่ายในชว่งปี 2559-2562 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากขาดเงนิทุนสนับสนุนตดิตามผล หลายคนจงึประสบปัญหาและไม่สามารถน าไปใชใ้นชวีติจรงิได ้

นอกจากนี ้รปูแบบรายไดท้ีท่ าก าไรจากการเพิม่ราคาสกลุเงนิดจิทิลัทีม่ากเกนิไป 

ยงัอ านวยความสะดวกในการเก็งก าไรตามอ าเภอใจโดยไม่ค านึงถงึรปูแบบธรุกจิพืน้ฐาน 

(ความเป็นไปไดแ้ละความเทีย่งธรรม) อนัทีจ่รงิแลว้ท าใหเ้กดิปัญหาการสญูเสยีมากมาย 

 

ดว้ยเหตุนี ้Cultiplan จงึมทีศันคตทิีร่ะมดัระวงัอยา่งมากในการออก “cryptocurrency” จากระยะเร ิม่ตน้ 

และจะไม่ออก “Cultiplan cryptocurrency” อยา่งเรง่รบี (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ CTPL COIN) 

เวน้แตว่า่มูลค่าและหนา้ทีข่องมนัถกูก าหนดอยา่งถกูตอ้งผ่านการตรวจสอบฉบบัเต็ม กระบวนการ. ดว้ยเหตุนี ้CTPL 

COIN จงึไม่ไดอ้อกเพยีงเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการขยายจ านวนลกูคา้และชอ่งทางการช าระเงนิ 

หรอืสรา้งผลก าไรจากราคาทีส่งูขึน้ 

 

CTPL COIN มเีป้าหมายเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย 2 ประการต่อไปนี ้

และจะปฏบิตัติามหลกัการเศรษฐกจิการตลาดส าหรบัสว่นทีเ่หลอื อยา่งแรก CTPL COIN มเีป้าหมายเพือ่สรปุ 

"บตัรดจิทิลั" เป็นวธิกีารช าระเงนิและเผยแพร ่"จดุบล็อคเชน" ในชวีติจรงิทีอ่อกเพือ่การเตบิโตของระบบนิเวศ 

"วฒันธรรมและการเดนิทาง" CTPL COIN เป็นโทเค็น ERC-20 ทีใ่ช ้Mainnet 

ซึง่ไดร้บัการตรวจสอบดว้ยความปลอดภยัและความน่าเชือ่ถอืสงูและสามารถใชเ้ป็นวธิกีารช าระเงนิส าหรบัผลติภณัฑห์รอื
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บรกิารบางอยา่งในตลาด อยา่งไรก็ตาม มูลค่าของ CTPL COIN 

ทีจ่ดทะเบยีนในการแลกเปลีย่นเหรยีญน้ันคาดวา่จะมคีวามผนัผวนสงูขึน้อยูก่บัปรมิาณธรุกรรม 

นอกจากนีย้งัเป็นความจรงิที ่CTPL COIN มขีอ้ จ ากดั ของตวัเองในฐานะเหรยีญในชวีติจรงิเน่ืองจาก TPS 

ทีค่อ่นขา้งชา้ (ธรุกรรมต่อวนิาท)ี เพือ่แกปั้ญหาพืน้ฐานเหลา่นี ้“Blockchain Point” 

จะถกูใชเ้ป็นสนิทรพัยส์ าหรบัการช าระเงนิทีเ่สถยีรและวธิกีารแลกเปลีย่นแบบเรยีลไทมใ์นระบบนิเวศ Cultiplan 

 

กลา่วอกีนัยหน่ึง “Blockchain Point” 

ท าหนา้ทีเ่ป็นวธิกีารทีแ่ม่นย าและเสถยีรยิง่ขึน้ส าหรบัค่าในโครงสรา้งการกระจายทีซ่บัซอ้น 

ความเรว็ในการประมวลผลในการช าระเงนิควรรวดเรว็ 

การจดัเก็บและการเตบิโตของสนิทรพัยค์วรไดร้บัการประมวลผลอยา่งปลอดภยัและถกูตอ้ง  

 

อยา่งไรก็ตาม ควรสงัเกตวา่ CTPL COIN ไม่ไดใ้ชเ้พยีงเพือ่แลกกบั “Blockchain Point” 

เมือ่พดูถงึการท าธรุกรรมภายในพืน้ทีข่นาดเล็กหรอืมูลค่าต ่าทีล่กูคา้รายยอ่ยรบัรู ้CTPL COIN จะนอ้ยกวา่ 

เมือ่พดูถงึการท าธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัมูลคา่การคา้และสนิคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอยา่งกวา้งขวางภายในพืน้ทีข่นาดใหญ่ CTPL 

COIN มบีทบาทส าคญัมากขึน้ “Blockchain Point” มบีทบาทส าคญัในระบบนิเวศ Cultiplan ในขณะที ่CTPL 

COIN จะไดร้บับทบาทส าคญัในตลาดการเงนิทั่วไป ระบบการเงนิทั่วไปไดจ้ดัตัง้และใช ้“ระบบการรบัรองสนิเชือ่” 

เป็นรปูแบบทางการเงนิโดยใชว้ธิกีารทีเ่รยีกวา่ “เอสโครว”์ แต่ขอบเขตการสมคัรก็มจี ากดัเชน่กนั CTPL COIN 

ทีอ่อกโดย Cultiplan จะท าหนา้ทีเ่ป็นสือ่กลางของ "การรบัประกนัการช าระเงนิ" 

ในรปูแบบทีง่่ายขึน้ส าหรบัสาธารณะและบรษิทัต่างๆ โดยใช ้"การรบัรองสนิทรพัยเ์ครดติ" 

 

ประการทีส่อง CTPL COIN จะเชือ่มโยงกบั "บตัรดจิทิลั" ทีใ่ชเ้ป็น "สญัญา" และ "การแลกเปลีย่น" 

ทีเ่กดิขึน้ในการจ าหน่ายบรกิารและผลติภณัฑต์่างๆ ในระบบนิเวศ Cultiplan เป็น “โทเค็น” 

ทีส่ามารถใหมู้ลค่ากบัสนิคา้โภคภณัฑใ์นรปูแบบใหม่ และมคีุณสมบตัทิีก่ารกระท าของ “สญัญา” 

แนบการแลกเปลีย่นจรงิโดยอตัโนมตั ิCTPL COIN จะมบีทบาทส าคญัในการจดัหาฟังกช์ ัน่การใหบ้รกิาร "Digital 

Card" กลา่วคอืท าหนา้ทีร่ะบุ "สญัญา" 

อยา่งเป็นทางการส าหรบับตัรก านัลและการช าระเงนิทีเ่ช ือ่มโยงกบัระบบภายนอกและฟังกช์นัโหลดใน "Digital Card" 

ซึง่เป็นรปูแบบดจิทิลัของการเป็นสมาชกิ 

 

ส าหรบัวตัถปุระสงคอ์ืน่ CTPL COIN 

จะปกป้องความโปรง่ใสและความน่าเชือ่ถอืทีแ่ข็งแกรง่ยิง่ขึน้จากภยัคุกคามทีอ่าจเกดิขึน้ในการกระจายผ่านฟังกช์นั 

“สญัญาอจัฉรยิะ” ของบล็อคเชน นอกจากนี ้CTPL COIN 

ยงัชว่ยลดตน้ทุนทางออ้มทางสงัคมดว้ยการแกไ้ขปัญหาต่างๆ เชน่ อตัราแลกเปลีย่นและภาษาตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
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CTPL COIN จะชว่ยเชือ่มโยง "Blockchain Points" และ "Digital Cards" 

ซึง่เป็นองคป์ระกอบบรกิารหลกัของระบบนิเวศ Cultiplan นอกจากนี ้CTPL COIN สามารถแลกเปลีย่นกบั 

“Blockchain Points” ดว้ยวธินีีผู้ค้นทั่วโลกสามารถใช ้จา่ย และรบัรางวลัไดอ้ยา่งอสิระ  

 

< ตารางที ่1. ภาพรวมของ CTPL COIN > 

Title Subject Matter Remark 

Coin name CTPL COIN Symbol of Cultiplan Coin 

Algorithm ERC 20 Ethereum Request for Comment 20 

Total number 

of issues 
3 billion Refer to Chapter 06 “Coin Allocation” for details. 

Listed on the 
exchange or 
not 

Listing on the 
Korean Exchange 

Website reference (www.cultiplan.com) 

 

ดว้ยเหตุนี ้CTPL COIN จงึออกใหเ้พือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคส์องประการ 

และไม่ไดอ้อกเพยีงเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการท าก าไรหรอืระดมทุนเท่าน้ัน ดงัน้ัน CTPL COIN 

จะด าเนินการโดยวธิกีารกอ่นการขดุมากกวา่วธิกีารขดุหรอืใบรบัรอง 

และใชก้ฎทีเ่ขม้งวดมากส าหรบัการควบคุมและการจ ากดั 

เพือ่หลกีเลีย่งการสญูเสยีทรพัยากรพลงังานทีไ่รค้่าในวธิกีารขดุเชน่ Bitcoin รุน่ที ่1 และ Ethereum รุน่ที ่2 ทีม่อียู ่

แตจ่ะขยายฐานผูบ้รโิภคโดยใหร้างวลัต่างๆ แกผู่ใ้ชใ้นระบบ และดงึดดูพนัธมติรใหเ้ขา้รว่มมากขึน้ 

 

 

3) Cultiplan และระบบนิเวศของบตัรดจิทิลั 

 

Digital Card ท าหนา้ทีเ่ป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานของ "Cultiplan Economy" โดยองิจาก "CTPL COIN" และ 

"Blockchain Point" ในขณะเดยีวกนั ธรุกจิ Cultiplan จะขึน้อยูก่บัผลติภณัฑเ์ฉพาะ แพลตฟอรม์ทีเ่ป็นรปูธรรม 

และระบบนิเวศ "บตัรดจิทิลั" ทีเ่ป็นไปได ้  

 

“บตัรดจิทิลั” ท างานโดยองิจากกระเป๋าเงนิดจิติอลทีเ่ก็บ จา่ย และแลกเปลีย่น “CTPL COIN” และ “blockchain 

points” “บตัรดจิทิลั” เป็นเคร ือ่งมอืทีร่องรบัการออกตั๋ว NFT คูปอง ใบรบัรอง และบตัรก านัล 

“ผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่” ช ัน้น าของตลาดของ Alliance และบรกิารทางการเงนิอนุพนัธต์่างๆ ถกูรวมเขา้กบั 

“Digital Card” อยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งสงัหรณใ์จและสะดวก  
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“บตัรดจิทิลั” แบ่งออกเป็น “แนวคดิจดุทีม่อียู”่ สนิทรพัยด์จิทิลัและบรกิารแอปพลเิคชนัทีเ่ช ือ่มโยงกบั “ตั๋วทีม่อียู ่คปูอง 

บตัรของขวญั แนวคดิบตัรเครดติ” ผลติภณัฑแ์ละเคร ือ่งมอืออนไลนท์ีส่ามารถใชไ้ด ้"จดุดจิทิลั" ในระบบนิเวศ 

Cultiplan มโีครงสรา้งจดุสองประเภท: "จดุดจิทิลัแบบถกูตอ้ง" และ "จดุดจิทิลัทางการเงนิ" 

“คะแนนดจิทิลัประเภททีถ่กูตอ้ง” สามารถยกตวัอยา่งไดด้ว้ยตั๋ว NFT และ “คะแนนดจิทิลัทางการเงนิ” 

สามารถยกตวัอยา่งไดโ้ดยการซือ้สนิคา้ในชวีติจรงิผ่านวธิกีารช าระเงนิดว้ย QR อยา่งง่าย 

 

อยา่งไรก็ตาม ดงัทีจ่ะกลา่วในภายหลงั บทบาทหลกัของ Cultiplan คอืองคก์รและระบบทีส่นับสนุน Alliances 

จากหลากหลายสาขาเพือ่เขา้รว่ม ปรบัตวั และประสบความส าเรจ็ในระบบนิเวศทางธรุกจิอยา่งรวดเรว็ โดยสรปุ 

Cultiplan มบีทบาทในการชว่ยให ้Alliances ประสบความส าเรจ็ในการขยายธรุกจิในระบบนิเวศโดยการรวม CTPL 

COIN, Blockchain Points และ Digital Cards ไวใ้นแพลตฟอรม์ทัง้หมด 

 

< รปูที ่2. โครงสรา้ง Cultiplan และ Digital Card Ecosystem > 

 

 

 

3-1) บตัรดจิทิลั - สทิธปิระโยชนส์ ำหรบัสมำชกิ 

 

โดยทั่วไป สมาชกิภาพหมายถงึขอ้เท็จจรงิ คุณสมบตั ิ

หรอืสถานะทีเ่ป็นสมาชกิขององคก์รหรอืแพลตฟอรม์บรกิารบางอยา่ง แต่ไม่ง่ายทีจ่ะนิยาม "การเป็นสมาชกิ" 

เป็นค าเดยีว ดงัน้ัน จงึดูเหมอืนวา่ความหมายของการเป็นสมาชกิสามารถสรปุไดเ้ป็น "ขอ้มูลรบัรองของสมาชกิ"  

 

การเป็นสมาชกิมสีทิธปิระโยชนใ์นชวีติประจ าวนั 

น าบตัรสมาชกิของบรษิทัโทรคมนาคมเคลือ่นทีห่รอืบรษิทัจดัจ าหน่ายขนาดใหญ่มาเป็นตวัอยา่ง 

ระบบสมาชกิดงักลา่วใชเ้พือ่ยนืยนัตวัตนหรอืสถานะของผูใ้ช ้



Cultiplan – Culture & Travel Platform 

 Whitepaper V1.2  17 

 

และท าหนา้ทีช่กัจงูใหผู้ใ้ชใ้ชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทัต่อไป 

บรษิทัในสงัคมสมยัใหม่เป็นเคร ือ่งมอืทางการตลาดในการเพิม่การบรโิภคโดยระบุผูใ้ชเ้ป็นสมาชกิและใหส้ว่นลด  

 

ในขณะที ่Korean Wave ไดร้บัความนิยมทั่วโลก 

พนัธมติรเชงิกลยทุธก็์เพิม่ขึน้ระหวา่งบรษิทัดา้นความบนัเทงิและบรษิทัแพลตฟอรม์ดา้นไอทแีละเนือ้หา 

เพือ่รกัษาความสามารถในการแขง่ขนัทีแ่ตกต่างกนัในตลาดโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งกลางปี 2020 

บรษิทัในเครอืของ NAVER และ SM Entertainment ไดป้ระกาศแผนการทีจ่ะขยายบรกิารแฟนคลบัทีเ่รยีกวา่ 

'Fanship' ไปสูแ่พลตฟอรม์ระดบัโลก และ Big Hit Entertainment เอเจนซีข่อง BTS 

ไดป้ระกาศแผนการทีจ่ะขยายชมุชนสมาชกิ “Weverse” 

ส าหรบัแฟนคลบัทั่วโลกใหก้ลายเป็นแพลตฟอรม์ทีค่รอบคลมุทั่วโลกผ่านการรว่มมอืกบั NAVER 

 

ในขณะเดยีวกนั ในสาขาการจดัจ าหน่าย Amazon บรษิทัอคีอมเมริซ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

ใหบ้รกิารรบัชมเนือ้หาละครหรอืภาพยนตรต์น้ฉบบัแบบไม่จ ากดัผ่านรปูแบบการเป็นสมาชกิแบบช าระเงนิ “Amazon 

Prime” Starbucks มอบสทิธปิระโยชนท์ีแ่ตกต่างใหก้บัสมาชกิผ่าน “Starbucks Cards” 

ซึง่เป็นการสมคัรสมาชกิแบบช าระลว่งหนา้แบบเตมิเงนิ นอกจากนี ้

โมเดลสมาชกิทีป่ระสบความส าเรจ็จ านวนมากก าลงัเตบิโตในดา้นต่างๆ 

 

Cultiplan 

ไดอ้อกแบบการด์ดจิทิลัทีใ่ชบ้ล็อคเชนโดยการวเิคราะหล์กัษณะและกรณีความส าเรจ็ของการเป็นสมาชกิดงัทีอ่ธบิายไวข้ ้

างตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ Cultiplan ก าหนดใหต้ลาด "วฒันธรรมและการเดนิทาง" เป็นแกนหลกัของธรุกจิ 

และสรา้งระบบนิเวศเนือ้หาระดบัโลกทีม่วีวิฒันาการโดยผสมผสานแนวคดิต่างๆ เขา้กบั "บตัรดจิทิลั" 

ทีอ่งิจากการเป็นสมาชกิในสนิทรพัยห์ลกั "จดุดจิทิลั" ดงัน้ัน Cultiplan 

จะเปิดทางใหม่ทีม่กีารพฒันามากกวา่หน่ึงขัน้ตอนใน "ระบบนิเวศทางธรุกจิของพืน้ทีส่มาชกิทีม่อียู"่ เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ 

Cultiplan มเีป้าหมายเพือ่ "การปรบัปรงุอยา่งเหมาะสม" 

ซึง่เป็นมติรกบัระบบนิเวศการจดัจ าหน่ายทีม่อียูแ่ละเป็นสากลมากกวา่ "นวตักรรมทีน่่าแปลกใจ" ผ่านบรกิารใหม่ ๆ 

 

 

3-2) Blockchain Point - องคป์ระกอบส ำคญัส ำหรบักำรเป็นสมำชกิ 

 

โดยทั่วไป "คะแนนสมาชกิ" หมายถงึสนิทรพัยท์ีแ่นบมากบับรกิารซึง่ประกอบดว้ย "คะแนน" 

ทีทุ่กคนรูจ้กัและใชง้านโดยทั่วไปในปัจจบุนั ตวัอยา่งเชน่ นอกเหนือจากคะแนนของผูใ้หบ้รกิาร คะแนนหา้งสรรพสนิคา้ 

และคะแนนสายการบนิแลว้ 
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ยงัใชแ้บบฟอรม์จ ากดัเป็นวธิชีดเชยส าหรบัสนิคา้หรอืบรกิารทีซ่ ือ้ในหา้งสรรพสนิคา้ออนไลนแ์ต่ละแห่ง 

การใชง้านอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑท์ีก่ าหนดโดยแพลตฟอรม์บรกิารและหา้งสรรพสนิคา้ของแต่ละบรษิทั กลา่วอกีนัยหน่ึง 

ตลาดจดุโดยรวมไม่สอดคลอ้งกนั สว่นใหญอ่ยูท่ีร่ะดบัการรบัสว่นลดเล็กนอ้ยเมือ่ซ ือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 

มขีอ้จ ากดัในการใชง้าน และคะแนนจะหมดอายหุลงัจากชว่งระยะเวลาหน่ึง 

 

ตวัอยา่งเชน่ จากการส ารวจในปี 2017 โดย Korea Consumer Agency พบวา่ 59.3% 

ของคะแนนสมาชกิไม่ไดใ้ชแ้ละหมดอาย ุอยา่งไรก็ตาม 

แต่ละบรษิทัก าลงัเสรมิความแข็งแกรง่ใหก้บัระบบคะแนนสมาชกิโดยก าหนดระบบการใหค้ะแนนตามประสทิธภิาพการซือ้ข

องสมาชกิ และสรา้งความแตกตา่งของเปอรเ์ซน็ตก์ารจา่ยคะแนน 

เน่ืองจากระบบคะแนนสมาชกิมผีลอยา่งมากตอ่การเพิม่ก าลงัซ ือ้และความภกัดขีองลกูคา้ 

 

< รปูที ่3 กลยทุธอ์งคป์ระกอบทีม่อียูข่องธรุกจิตลาด “Culture & Travel” ใน Cultiplan > 

 

 

 

จดุแข็งของพืน้ที ่"วฒันธรรมและการเดนิทาง" ในระบบนิเวศ Cultiplan คอื "ความเขม้ขน้ของผูบ้รโิภค" 

"ความงา่ยในการเขา้สูต่ลาดโลก" และ "ความยดืหยุน่ในการเขา้สูต่ลาดทุน" เนือ้หา “วฒันธรรมและการเดนิทาง” 
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ซึง่มพีืน้ฐานมาจากประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน มลีกัษณะส าคญัในการสรา้งความสขุ การเยยีวยา 

และเร ือ่งราวทีม่คีวามสขุใหก้บัผูค้นในระดบัโลก 

ดงัน้ันประวตัศิาสตรข์องกจิกรรมทางวฒันธรรมทีเ่ป็นตวัแทนจงึมาพรอ้มกบัประวตัศิาสตรข์องมนุษยชาต ิ

ภาพจติรกรรมฝาผนังยคุกอ่นประวตัศิาสตร ์สถาปัตยกรรมและประตมิากรรมกรกีทีส่วยงาม 

งานศลิปะยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยา และดนตรตี่างๆ ในยคุคลาสสกิ และอืน่ๆ ไดร้บัการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

และผลกระทบตอ่วฒันธรรมสมยันิยมในสงัคมสมยัใหม่น้ันยิง่ใหญ ่

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขณะนีเ้ป็นสงัคมของการผลติจ านวนมากและการบรโิภคจ านวนมากทีม่พีืน้ฐานมาจากการปรบัปรงุม

าตรฐานการครองชพี การแพรก่ระจายของการศกึษาและการพฒันาของการสือ่สารมวลชน นอกจากนี ้

ดว้ยการพฒันานวตักรรมดา้นการขนสง่ อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วก าลงัพฒันาอยา่งรวดเรว็ 

 

ดงัน้ัน หวัขอ้ของ “วฒันธรรมและการเดนิทาง” จงึเป็นหวัขอ้ทีค่นสมยัใหม่ใหค้วามสนใจอยูเ่สมอ 

และเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญท่ีย่งัคงเตบิโตตอ่ไปในลกัษณะของพฤตกิรรม ในขณะทีข่อบเขตของ 

“วฒันธรรมและการเดนิทาง” ขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง Cultiplan 

ตัง้เป้าไปทีก่ลุม่ผูท้ีช่ ืน่ชอบและแฟนคลบัจ านวนมากทีม่กี าลงัซ ือ้สงูและผูบ้รโิภคพเิศษ  

 

ส าหรบั “เนือ้หาทางวฒันธรรม” ทีแ่สดงดว้ยการแสดง ภาพยนตร ์ดนตร ีฯลฯ การผลติ “ดารา” และ 

“เนือ้หายอดนิยม” ใหม่น้ันง่ายกวา่เนือ้หาอืน่ๆ ดงัน้ันตอ้งใชเ้งนิทนุเพยีงเล็กนอ้ยในการเขา้สูต่ลาด 

น่ียงัหมายความวา่การกระจายง่ายกวา่ฟิลดอ์ืน่ๆ ในทางกลบักนั เน่ืองจากคุณสมบตัเิดยีวกนั 

บรษิทัขนาดใหญ่เขา้มาและออกจากตลาด ดงัน้ันจงึยงัไม่มโีครงสรา้งผูน้ าตลาดทีต่ดิอนัดบั 1 หรอื 3 

หรอืองคก์รระดบัโลกทีผู่กขาดในลกัษณะเดยีวกนัในปัจจบุนั 

 
 

ดว้ยการใชว้ธิทีางเทคนิคทีจ่ดัเตรยีมโดย Mainnet Foundation Cultiplan ใชก้ลยทุธผ์ูส้นับสนุนธรุกจิต่างๆ 

ผ่านเทคโนโลยบีล็อกเชน การกระจาย "Blockchain Point" และแพลตฟอรม์ประเภท "Digital Card" นอกจากนี ้

ระบบนิเวศยงัถกูสรา้งขึน้อยา่งมปีระสทิธภิาพรอบฟิลด ์"วฒันธรรมและการเดนิทาง" เพือ่เขา้สูเ่ขตบรกิารทีก่วา้งขวาง 

และคอ่ยๆ ขยายไปยงัสาขาอืน่ๆ เมือ่ฟิลด ์"วฒันธรรมและการเดนิทาง" อิม่ตวั 

 

โดยสบืทอดขอ้ดขีองระบบคะแนนทีม่อียู ่Cultiplan แนบเทคโนโลยบีล็อกเชนและผลประโยชนท์ีเ่หมาะสมกบั 

“จดุสมาชกิ” ทีม่อียู ่ดว้ยเทคโนโลยแีละโครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่ว Cultiplan จะเขา้สูต่ลาดในไม่ชา้ 

และอ านวยความสะดวกอยา่งแข็งขนัใหพ้นัธมติรทีเ่ขา้รว่มในการปรบัตวัและเตบิโตในระบบนิเวศ Cultiplan 

 

กลา่วคอื "ธรุกจิในจดุสมาชกิบล็อกเชน" ของ Cultiplan สามารถท าหนา้ทีเ่ป็น "ค่ายฐาน" 

เพือ่ใหล้กูคา้สามารถเขา้รว่มและรบัสทิธปิระโยชนแ์ละบรกิารต่างๆ ไดอ้ยา่งอสิระ Cultiplan 

จะสรา้งระบบสมาชกิทีแ่ทจ้รงิของเวลาทีอ่นุญาตใหท้ัง้ลกูคา้และ Alliances มสีว่นรว่มในการผลติ การจดัจ าหน่าย 
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และการเตบิโต 

 

 

3-3) ระบบนิเวศทำงธุรกจิของ Blockchain Point ส ำหรบัระบบสมำชกิใหม่ 

     

ระบบนิเวศทางธรุกจิของ Blockchain Point ส าหรบัระบบสมาชกิใหม่จะกลายเป็นแพลตฟอรม์ระดบัโลกทีใ่ช ้

blockchain ซึง่พฒันาขึน้ใหม่ดว้ยบรกิารทีส่ะดวกสบายทัง้ทีม่อียูแ่ละทีเ่กดิขึน้ใหม่ ในระบบนิเวศใหม่นี ้

ทุกคนจะใชว้ธิกีารช าระเงนิทีเ่รยีกวา่ “บตัรดจิทิลั” ซึง่ชว่ยใหส้ามารถใช ้“คะแนนบล็อคเชน” ไดอ้ยา่งง่ายดาย 

และขอบเขตการใชง้านจะขยายไปสูเ่ครอืขา่ยทั่วโลก  

 

< รปูที ่4 กลยทุธอ์งคป์ระกอบเกดิใหม่ของธรุกจิตลาด “Digital Point” ใน Cultiplan > 
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Cultiplan ใชเ้ทคโนโลยทีีร่วดเรว็และแม่นย าพรอ้มเทคโนโลย ีAI ทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่น าไปใชเ้พือ่ท าใหร้ะบบนิเวศ 

"จดุบล็อคเชน" เป็นทีนิ่ยม สภาพแวดลอ้ม “เศรษฐกจิโทเค็น” 

ทีใ่ชบ้ล็อคเชนจะสรา้งมาตรฐานใหม่ส าหรบัธรุกจิในอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

มนัจะเอาชนะความยากล าบากในการใชง้านในชวีติจรงิเน่ืองจากความเรว็การท าธรุกรรมทีช่า้ตอ่วนิาท ี(TPS) 

ซึง่ช ีใ้หเ้ห็นวา่เป็นปัญหาของบล็อคเชน และความผนัผวนของมูลค่าเหรยีญอยา่งรนุแรง ในทีส่ดุใคร ๆ 

ในโลกก็จะสามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกสบาย (ส าหรบัค าอธบิายเพิม่เตมิ bitcoin (BTC) คอื 7TPS Ethereum 

(ETH) คอื 20TPS และ EOS (EOS) อยูท่ีป่ระมาณ 1,000 TPS ตอ่วนิาท)ี 

 

ในฐานะระบบนิเวศทางธรุกจิ ประกอบดว้ย "บรกิารและผลติภณัฑใ์หม่" ตาม "พืน้ทีธ่รุกจิวฒันธรรมและการเดนิทาง" 

และ "แพลตฟอรม์บรกิารวฒันธรรมชวีติ" ทีไ่ดม้าจาก "พืน้ทีธ่รุกจิเนือ้หาวฒันธรรม" กลา่วอกีนัยหน่ึงในขณะที ่

“คะแนนสมาชกิทีม่อียู”่ ในระบบนิเวศ Cultiplan 

ท าหนา้ทีเ่ป็นสนิทรพัยใ์นการท าธรุกรรมเพือ่รกัษาความมั่นคงทางธรุกจิและการขายทีย่ ัง่ยนื “บตัรดจิทิลั” 

ถกูใชเ้ป็นวธิทีีส่ะดวกเพือ่สนับสนุนการขยายธรุกจิ 

 

“Digital Card” ใหม่มอบ “Blockchain Points” ทีก่ าหนดเป้าหมายไปยงัเลเยอรท์ีเ่รยีกวา่ “mania and 

fandom” ทีส่รา้งการบรโิภคเชงิรกุใน “พืน้ทีว่ฒันธรรม-ชวีติ” นอกจากนี ้แนวคดิและฟังกช์นัใหม่ๆ 

ทีไ่ม่เคยมมีากอ่นจะถกูเพิม่เขา้ไปในคะแนนสมาชกิทีม่อียู ่“บตัรดจิทิลั” 

จะเป็นใบรบัรองสทิธิด์จิทิลัและชอ่งทางมลัตฟัิงกช์ ัน่ทีม่าพรอ้มกบัมูลค่าเป็นสนิทรพัย ์

 

“บตัรดจิทิลั” ในสาขา “วฒันธรรมชวีติ” ไดร้บัการพฒันาจากรปูแบบบรกิารทางการเงนิทีม่อียู ่และมอบ 

“คะแนนบล็อคเชน” ตาม “เศรษฐกจิโทเค็น” Cultiplan ขึน้อยูก่บั "Token Economy" ทีเ่นน้ที ่"CTPL COIN" 

และ "Blockchain Point" โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “CTPL COIN” 

จะถกูจดทะเบยีนในการแลกเปลีย่นเหรยีญทั่วโลกเพือ่รบัประกนัการลงทุนและการช าระเงนิ ดว้ยการท าเชน่นี ้

"บรกิารเศรษฐกจิแบบจดุบล็อคเชนแบบโทเค็น" แบบใหม่ทีส่ามารถใชง้านไดต้ามลกัษณะ "พนัธบตัร/หนี"้ ของ 

"คะแนนบล็อคเชน" จะถกูสรา้งขึน้ 

 

ดา้นบนจะแนะน าภูมหิลงัทางธรุกจิ "Blockchain Point" "Digital Card" และ "CTPL Coin" 

ในขณะทีบ่ทต่อไปจะน าเสนอโครงสรา้งและการใชง้านระบบนิเวศทางธรุกจิของ Cultiplan โดยละเอยีด 
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4) โครงสรำ้งและกำรด ำเนินกำรของระบบนิเวศธุรกจิ Cultiplan 

 

ระบบนิเวศทางธรุกจิของ Cultiplan เช ือ่มโยงและด าเนินการโดยองคป์ระกอบหา้สว่น “มูลนิธเิมนเน็ต” 

จากระดบับนสดุมหีนา้ทีก่ าหนดนโยบาย ควบคุมโดยรวม และสนับสนุนองคก์รรองอยา่งเป็นระบบ องคก์รยอ่ย ไดแ้ก ่

"การจดัการสนิทรพัย"์ "ระบบแอปพลเิคชนั" และ "Cultiplan" “การจดัการสนิทรพัย”์ 

มบีทบาทในการจดัการกองทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหกู้ย้มืเงนิ การสนับสนุน และการลงทุนทางการเงนิในธรุกจิของ 

Alliances ภายหลงัการจดัตัง้กองทุนและมอบหมายการขายใหก้บัผูข้ายเพือ่รวบรวมนักลงทุน นอกจากการตัง้กองทุน 

การมอบหมายการขาย การรวบรวมนักลงทุนแลว้ 

กองทุนจะด าเนินการเพือ่ท าก าไรและกระจายผลก าไรใหก้บันักลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัการกองทนุในดา้น “วฒันธรรมและการทอ่งเทีย่ว” จะเป็นประเด็นหลกั “ระบบแอพพลเิคช ัน่” 

พฒันาและจดัจ าหน่ายระบบเทคนิค สนับสนุน Alliances เพือ่จดัตัง้ธรุกจิของตนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

และใหก้ารสนับสนุนดา้นเทคนิคเพือ่รกัษาการเตบิโตทีม่ ั่นคงและมปีระสทิธภิาพ “Cultiplan” 

เป็นองคก์รทีส่นับสนุนพนัธมติรดา้นวฒันธรรมและการเดนิทางตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผนไปจนถงึรายละเอยีดของความ

ส าเรจ็ทางธรุกจิ “พนัธมติร” เป็นองคก์รทีท่ างานรว่มกนั บรษิทั กลุม่หรอืบุคคลทีเ่ขา้รว่มในระบบนิเวศ Cultiplan 

และสามารถตัง้คา่และขยายธรุกจิบน Dapp ทีม่ศีูนยก์ลางอยูท่ีร่ะบบบตัรดจิทิลั 

 

ในระบบนิเวศ Cultiplan องคก์ร “Mainnet Foundation”, “Asset Management” และ “Application 

System” สามารถขยายธรุกจิภายใตแ้บรนดข์องตนเองไดใ้นอนาคต เราสรา้งระบบตามหลกัปรชัญาแบบ win-win 

ดว้ย "พนัธมติร" ก าหนดแต่ละขัน้ตอนโดยละเอยีดและเปลีย่นแปลงไปเร ือ่ย ๆ 

มนัวางแผนในรปูแบบทีส่ามารถใชคู้่ขนานกนัระหวา่งแต่ละสว่นเพือ่สง่เสรมิธรุกจิโดยรวม 

 

นอกจากโครงการในปัจจบุนัแลว้ ระบบนิเวศ Cultiplan 

ยงัก าหนดโรดแมปเพือ่พฒันาโครงการระยะกลาง/ระยะยาวอยา่งต่อเน่ือง และจะยดึมัน่ในแผนงาน 
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< ตารางที ่2 ระบบนิเวศนว์ทิยาและบทบาทหลกั > 

Components Main Roles 
Specific Platform  

& Asset 
State 

Mainnet 

Foundation 

Monetary policy, mainnet 

establishment, Blockchain point 

creation and distribution 

- Mainnet 

- Blockchain Point 
Planning 

Asset 

Management 

Financial business such as 

business fund loan and support, 

fund management, etc. 

- Physical and intangible  

  assets 
Proceeding 

Application 

System 

Platform development and 

operation, Technical support for 

Cultiplan's requirements 

- Platform Development 

- Technical Support 

- Digital Card System 

Developing 

Cultiplan 

General supporter for the 

Alliance's entry into the 

ecosystem  

- Alliance Support Admin 

- CTPL COIN (ERC-20 

based) 

Proceeding 

Alliance 

Companies, groups, and 

individuals in “Culture & Travel” 

Dapp ecosystem 

- Dapp 

- Digital Card Service 
Proceeding 

 

 

4-1) Mainnet Foundation 

 

A. ขอ้ก ำหนดและคุณสมบตั ิ

 

เครอืขา่ยหลกัคอืเครอืขา่ยทีเ่ปิดตวัและด าเนินการโครงการบล็อคเชน ในฐานะทีเ่ป็นแพลตฟอรม์อสิระ mainnet 

ประกอบขึน้เป็นระบบนิเวศทีม่กีารแลกเปลีย่นสกลุเงนิดจิทิลั กระเป๋าเงนิดจิทิลัสว่นบคุคล และสญัญาการท าธรุกรรม 

(ค าจ ากดัความของ mainnet อา้งองิจาก Wikipedia)  

 

อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะของเครอืขา่ยหลกัของ Cultiplan คอืการสรา้งระบบนิเวศอสิระทีส่รา้ง “จดุบล็อคเชน” และ 

“การด์พอยต”์ เป็นหลกั มากกวา่ทีจ่ะเป็นสกลุเงนิดจิทิลั (โทเค็น) และกระเป๋าเงนิ ดงัน้ันจงึแตกตา่งจาก mainnet 

ทีม่อียู ่และส าหรบัขอ้มูลโดยละเอยีดเกีย่วกบั mainnet โปรดดเูอกสารไวทเ์ปเปอรส์ าหรบั Mainnet Foundation 

ทีจ่ะเผยแพรแ่ยกต่างหากในอนาคต 

 

ซอฟตแ์วร ์IO ของ Mainnet Foundation 

ไดร้บัการออกแบบมาเพือ่เปิดใชง้านการขยายแอปพลเิคชนัแบบกระจายศูนยใ์นแนวตัง้และแนวนอน 
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และสรา้งสถาปัตยกรรมบล็อกเชนแบบดจิทิลัทีม่จีดุศูนยก์ลาง ใหก้ารบญัช ีการรบัรองความถกูตอ้ง ฐานขอ้มูล 

การสือ่สารแบบอะซงิโครนัส และการตัง้เวลาแอปพลเิคชนัขา้มคอรห์รอืคลสัเตอรข์อง CPU หลายตวั 

เทคโนโลยทีีไ่ดน้ั้นในทีส่ดุสามารถปรบัขนาดเป็นธรุกรรมหลายแสนรายการตอ่วนิาท ีขจดัค่าธรรมเนียมผูใ้ช ้

และปรบัใชแ้ละบ ารงุรกัษาแอปพลเิคชนัทีก่ระจายอ านาจอยา่งมปีระสทิธภิาพในบรบิทของบล็อกเชนทีม่กีารควบคุม 

 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ Mainnet Foundation ม ีAPI เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มการบรกิารทีง่่ายและเสถยีรส าหรบั Dapp 

ของ Alliance มนัอ านวยความสะดวกในการสนับสนุนในทางปฏบิตัแิละค าแนะน า "ระบบแอปพลเิคชนั" และ 

"Cultiplan" เพือ่ด าเนินการตามค าสัง่ 

 

B. Background 

 

ตัง้แต่ Bitcoin ถอืก าเนิดมาพรอ้มกบัเทคโนโลยบีล็อคเชนในปี 2008 

แพลตฟอรม์บล็อคเชนจ านวนมากไดร้องรบัแอพพลเิคช ัน่กระจายอ านาจตามหนา้ที ่ในชว่งตน้ปี 2021 ระบบนิเวศ 

Dapp และ Token บนเมนเน็ตจ านวนมากก าลงัเตบิโตและขยายตวัอยา่งรวดเรว็ อยา่งไรก็ตาม 

ค่าธรรมเนียมต่อธรุกรรมน้ันแพงมาก และความเรว็ก็ชา้เกนิไปทีจ่ะน าไปใชใ้นชวีติจรงิ 

ทีเ่ป็นปัญหามากกวา่คอืความผนัผวนของมูลคา่อยา่งรนุแรง ซึง่ท าใหย้ากต่อการน าความเป็นจรงิมาประยกุตใ์ช ้

อกีทางเลอืกหน่ึงคอื Stablecoins เชน่ Tether, TrueUSD, Gemin Dollars, De-Fi และ Terra ก าลงัเกดิขึน้ 

Cryptocurrencies ทีอ่อกแบบมาเพือ่ลดความผนัผวนของราคา 

แต่ก็ยงัไม่สามารถท าไดใ้นความเป็นจรงิเน่ืองจากปัญหาต่างๆ 

 

ทมีงาน Mainnet Foundation เป็นกลุม่ผูเ้ช ีย่วชาญและผูเ้ช ีย่วชาญดา้นเทคนิคทีท่ างานในโครงการต่างๆ 

มากมายในพืน้ที ่"Culture & Travel" มานานหลายทศวรรษ ตลอดหลายปีทีผ่่านมา 

เราไดอ้อกแบบโมเดลธรุกจิเฉพาะในขณะทีว่างแผนและใชง้านแพลตฟอรม์ทีใ่ชบ้ล็อคเชน ดว้ยเหตุนี ้

เราจงึสามารถใชโ้มเดลธรุกจิ Blockchain Point และ Digital Card 

ทีทุ่กคนสามารถเพลดิเพลนิกบัวฒันธรรมและการเดนิทางไดอ้ยา่งง่ายดายและปลอดภยัตามกระแสเกาหลทีีก่ าลงัเกดิขึน้

ทั่วโลก 

 

C. Role 

 

WWW .ซึง่ปรากฏตวัคร ัง้แรกในปี พ.ศ. 2512 เป็นเว็บเบราวเ์ซอรต์วัแรกของโลกและโปรแกรมแกไ้ข HTML ของ 

Wiziwick; มนัน ามาซึง่การปฏวิตัขิอ้มูลทีเ่ช ือ่มโยงทัง้โลกเขา้ดว้ยกนั จนถงึปัจจบุนัไดม้กีารพฒันาไปสูร่ปูแบบต่างๆ 

อนัเน่ืองมาจากการมสีว่นรว่มของผูค้นจ านวนมากทั่วโลก และไดป้ฏวิตัโิลกในปัจจบุนั 
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เทคโนโลยบีล็อคเชนซึง่ปรากฏตวัคร ัง้แรกในปี 2551 เน่ืองจาก Bitcoin มกีารพฒันาอยา่งรวดเรว็ อยา่งไรก็ตาม 

แมว้า่จะมกีารทดลองต่างๆ มากมายบนเครอืขา่ยแบบกระจายอ านาจ 

แตดู่เหมอืนวา่จะมหีนทางอกียาวไกลในการเขา้สูข่ ัน้ตอนของการใชง้านจรงิและการมสีว่นรว่มของสาธารณชน 

ผูเ้ช ีย่วชาญหลายคนเชือ่วา่เทคโนโลยนีีจ้ะเปิดอนาคตทีส่ดใสกบัโลกทีก่ระจายอ านาจ 

 

 

< รปูที ่5. บทบาทหลกัของมูลนิธ ิMainnet > 

 

 

 

 

แลว้ท าไมเทคโนโลยกีารกระจายอ านาจยงัไม่เจาะลกึเขา้ไปในชวีติจรงิ? 

เราไดท้ างานในหลายโครงการในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา และไดเ้ขา้ใจกลไกนีผ้่านการลองผดิลองถกูหลายคร ัง้ 

จากประสบการณแ์ละความรูด้งักลา่ว เราไดก้ าหนดมาตรฐานทีใ่ชง้านไดจ้รงิ และก าลงัคดิคน้ Mainnet 

ดว้ยความเรว็ในการสง่ขอ้มูลทีร่วดเรว็และแผนทีเ่ป็นไปได ้อยา่งไรก็ตาม โครงการ Mainnet 

ตอ้งการการวางแผนและการออกแบบทีม่รีายละเอยีดมากขึน้จากมุมมองระยะยาว ดงัน้ัน 

เราจะด าเนินโครงการสนับสนุนพนัธมติร เชน่ Cultiplan เป็นล าดบัความส าคญัสงูสดุ 

และขยายระบบโดยน าไปใชก้บัสาขาธรุกจิเฉพาะตามกลยทุธจ์ากลา่งขึน้บน  
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4-2) Asset Management 

 

A. ขอ้ก ำหนดและคุณสมบตั ิ

 

การจดัการสนิทรพัย ์หมายถงึ การจดัการอยา่งมอือาชพีของหลกัทรพัยป์ระเภทตา่งๆ (หุน้ พนัธบตัร ฯลฯ) 

และสนิทรพัย ์(อสงัหารมิทรพัย ์ฯลฯ) ตามวตัถปุระสงคก์ารลงทนุทีก่ าหนดไวเ้พือ่ประโยชนข์องนักลงทุน 

นักลงทุนสามารถเป็นสถาบนั (กองทุนบ าเหน็จบ านาญ บรษิทั ฯลฯ) หรอืบคุคลธรรมดา (ในรปูแบบของการลงทุนรว่ม 

เชน่ สญัญาการลงทุนหรอืกองทนุรวม) 

 

การจดัการสนิทรพัยเ์ป็นเสาหลกัทีส่ าคญัของอุตสาหกรรมการเงนิทั่วโลกและจดัการสนิทรพัยห์ลายลา้นลา้นดอลลาร ์

บรกิารจดัการสนิทรพัยซ์ ึง่เป็นสว่นหน่ึงของบรกิารทางการเงนิน้ันใหบ้รกิารโดยบรษิทัช ัน้น าของโลกบางแห่ง 

 

ผูจ้ดัการกองทุน (เรยีกวา่ทีป่รกึษาการลงทนุในสหรฐัอเมรกิา) 

หมายถงึทัง้สองบรษิทัทีใ่หบ้รกิารการจดัการสนิทรพัยแ์ละบุคคลทีจ่ดัการสนิทรพัย ์

(ค าจ ากดัความของการจดัการสนิทรพัยอ์า้งองิจากวกิพิเีดยี) 

 

ทมีงานของเรามสีว่นบรหิารจดัการทรพัยส์นิแยกจาก Cultiplan ในอนาคต 

สว่นนีจ้ะท าหนา้ทีเ่ป็นบรษิทัจดัการสนิทรพัยอ์สิระเพือ่รว่มเป็นพนัธมติรกบั Cultiplan และระบบนิเวศ 

วตัถปุระสงคห์ลกัของผูจ้ดัการกองทุนคอืการใหส้นิเช ือ่กองทุนและระบบแกผู่ท้ีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตสงูในสภาพแวดลอ้

ม "วฒันธรรมและการเดนิทาง" ทั่วโลก: สตารท์อพั บรษิทั ทีม่อียู ่องคก์ร และบุคคลทั่วไป หลงัจากน้ัน 

เราจะชว่ยใหธ้รุกจิด าเนินต่อไปได ้

ขึน้อยูก่บัประสบการณแ์ละระบบเศรษฐกจิเหรยีญและอตุสาหกรรมการจดัการสนิทรพัยท์ีม่อียู ่

บรษิทัจดัการสนิทรพัยข์องเรามจีดุมุ่งหมายเพือ่คน้หาและขยายบรษิทันวตักรรมขนาดเล็ก/ขนาดกลางดว้ยปรชัญาแบบ 

win-win และจะเตมิเต็มบทบาททางสงัคมรว่มกบั Cultiplan อยา่งซือ่สตัย ์

ส าหรบัขอ้มูลโดยละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัจดัการสนิทรพัย ์

โปรดดูเอกสารไวทเ์ปเปอรท์ีจ่ะเปิดเผยแยกต่างหากโดยทมีบรหิารสนิทรพัยใ์นอนาคต 
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B. Background 

 

โมเดลของเราคอื Grameen Bank ซึง่เป็นธนาคารสนิเชือ่รายยอ่ยและกจิการเพือ่สงัคมส าหรบัคนจนซึง่กอ่ตัง้ขึน้ในปี 

1983 โดย Muhammad Yunus 

พลเมอืงบงัคลาเทศตอ้งจา่ยเงนิสว่นใหญ่ทีไ่ดร้บัจากการท างานตลอดทัง้วนัเพือ่ดอกเบีย้เงนิทีย่มืมาจากผูใ้หกู้เ้งนิ 

เป็นผลใหป้ระชาชนสว่นใหญ่ไม่สามารถหนีจากความยากจนได ้เมือ่สงัเกตเห็นสิง่นี ้นักเศรษฐศาสตร ์มูฮมัหมดั ยนุูส 

ไปทีธ่นาคารบงัคลาเทศและถามวา่ "ท าไมคุณไม่ใหย้มืเงนิแกค่นยากจน" เจา้หนา้ทีธ่นาคารตอบวา่ 

การใหย้มืเงนิโดยไม่มหีลกัประกนัเป็นไปไม่ได ้หลงัจากไดย้นิเร ือ่งนี ้ยนุูสไดก้อ่ตัง้ธนาคารของตนเองขึน้ในปี 2519 

โดยมเีงือ่นไขใหกู้ย้มืเงนินอ้ยกวา่ 150 ดอลลารแ์กค่น 25% ลา่งสดุทีไ่ม่มหีลกัประกนัและหลกัประกนั 

เป็นธนาคารสนิเชือ่ระยะยาวขนาดเล็กทีใ่หย้มืเงนิดว้ยดอกเบีย้ต ่าและอนุญาตใหผู้กู้ช้  าระหนีเ้ป็นระยะเวลานาน 

(ทีม่าของเนือ้หา: วกิพิเีดยี) 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีไ่ดร้บัการพฒันาอยา่งสงู เชน่ ปัญญาประดษิฐ ์หุ่นยนต ์IoT และไอท ี

ก าลงัน านวตักรรมการผลติทีป่ราศจากแรงงานมาสูบ่รษิทัจ านวนมาก ดงัน้ัน 

อตัราการจา้งงานของคนหนุ่มสาวจงึลดลงเมือ่เวลาผ่านไป 

และปัญหาสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนหนุ่มสาวทีว่า่งงานจงึกลายเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลก ในสงัคมสมยัใหม่เชน่นี ้

เราจะจดัหาระบบการเงนิใหก้บัเยาวชนทีส่ามารถลดการลองผดิลองถกู และเพิม่โอกาสในการประสบความส าเรจ็   

 

C. Role 

 

ดงัน้ัน 

บรษิทัจดัการสนิทรพัยข์องเราจงึใหส้นิเช ือ่รายยอ่ยและระดมทุนส าหรบัคนหนุ่มสาวทั่วโลกหรอืผูป้ระกอบการในอนาคตทีใ่

ฝ่ฝันทีจ่ะเร ิม่ตน้ธรุกจิใน 

ดงัน้ันบรษิทับรหิารสนิทรพัยข์องเราจงึมุ่งหวงัทีจ่ะเป็นโมเดลทางเลอืกทีส่ามารถเตบิโตไปพรอ้มกบัระบบแอพพลเิคช ัน่และ 

Cultiplan 
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4-3) Application System 

 

A. ขอ้ก ำหนดและคุณสมบตั ิ

 

ทมี Application System เป็นองคก์รทีค่ดิคน้รปูแบบธรุกจิทีเ่ป็นไปไดเ้พือ่รองรบัธรุกจิดว้ยเทคโนโลย ีในโลกสมยัใหม ่

blockchain, อนิเทอรเ์น็ต, AI, IoT, 

หุ่นยนตแ์ละนาโนเทคโนโลยกี าลงัน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมการบรกิารไปสูส่าขาต่างๆ 

 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผ่านการกระจายอ านาจของเทคโนโลยบีล็อกเชน ผูท้ีเ่ขา้รว่มในเครอืขา่ยเพยีรท์ูเพยีร ์(P2P) 

แทนทีจ่ะเป็นเซริฟ์เวอรเ์ฉพาะสามารถเขา้รว่มในเครอืขา่ยไดโ้ดยตรงเพือ่รกัษาความโปรง่ใส 

สรา้งโปรโตคอลทีม่เีหตผุลส าหรบัปัญหาใหม่ และไดร้บัรางวลัทางเศรษฐกจิ . อยา่งไรก็ตาม 

การผสมผสานทีล่งตวัของเทคโนโลยบีล็อคเชนและอนิเทอรเ์น็ตจะสรา้งนวตักรรมใหม่ ๆ Blockchain 

ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีส่ าคญัในการปฏวิตัอิุตสาหกรรมคร ัง้ที ่4 ในอนาคตอนัใกลนี้ ้

จะแสดงใหเ้ห็นเป็นแอปพลเิคชนับนแพลตฟอรม์ทีทุ่กคนสามารถใชไ้ดใ้นชวีติจรงิ  

 

B. Background 

 

เน่ืองจากบรษิทัแพลตฟอรม์ยกัษใ์หญ่ เชน่ Amazon, Google, Netflix และ Coupang ครองตลาดในดา้นตา่งๆ 

เชน่ การจดัจ าหน่าย การโฆษณา และเนือ้หาทั่วโลก ธรุกจิแพลตฟอรม์จงึไดร้บัความสนใจมากขึน้เร ือ่ยๆ 

และการแขง่ขนัก็ดุเดอืดเกนิจนิตนาการ 

ความจรงิก็คอืหลายบรษิทัทีม่คีวามเสีย่งทางการเงนิและทางเทคนิคก าลงัถกูคุกคามโดยแพลตฟอรม์ไดโนเสาร ์

และก าลงัจะหายตวัไปอยา่งไรเ้สยีง เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มของอนิเทอรเ์น็ตไดร้บัการพฒันาอยา่งมาก 

แพลตฟอรม์ระดบัโลกทีร่วมศูนยจ์งึสง่ผลใหเ้กดิปัญหาสงัคมทีผู่ช้นะจะรบัไปทัง้หมด  

 

Blockchain 

ซึง่เป็นเทคโนโลยทีางเลอืกทีส่ามารถท าลายความไม่สมดุลดงักลา่วและสรา้งตลาดทีม่ผีูค้นจ านวนมากเขา้รว่มโดยตรงก า

ลงัดงึดดูความสนใจ อยา่งไรก็ตาม แพลตฟอรม์ทีใ่ชบ้ล็อคเชนทีเ่จาะเขา้สูช่วีติจรงิโดยตรงยงัไม่เกดิขึน้ 

ทมีงานของเราใครค่รวญแนวคดิใหม่ของแพลตฟอรม์ธรุกจิมาอยา่งยาวนานผ่านการลองผดิลองถกู และในทางทีด่ ี

เราตอ้งการน าเสนอแพลตฟอรม์ในรปูแบบของบตัรดจิทิลัตามปรชัญาการกระจายอ านาจของบล็อกเชน 

 

C. Role 

 

บรกิารสมาชกิก าลงัไดร้บัการแนะน าเพือ่ท าใหธ้รุกจิมชีวีติชวีาทัง้ในบรษิทัขนาดใหญแ่ละบรษิทัขนาดเล็ก/ขนาดกลาง 
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อนัทีจ่รงิ บรกิารสมาชกิทีใ่ห ้“ไมลส์ะสม การสะสมคะแนน สว่นลดราคา” ฯลฯ 

กลบักลายเป็นวา่คอ่นขา้งมกี าไรส าหรบับรษิทัต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

การสมคัรเป็นสมาชกิมคีวามส าคญัเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในฐานะบรกิารตดิตอ่ลกูคา้ 

ซึง่ประสบการณข์องผูใ้ชเ้กดิขึน้จากการเตบิโตของอตุสาหกรรมบรกิารและการขยายตวัของmobile wallet   

 

< รปูที ่6 การก าหนดค่าหลกัของระบบแอปพลเิคชนัในระบบนิเวศทางเศรษฐกจิ > 

 

 

 

ดงัน้ันทมี Application System จงึมคีวามมั่นใจทีจ่ะสรา้งตลาดใหม่โดยการเอาชนะขอ้จ ากดัของระบบจดุสมาชกิของ 

บรษิทั ทีม่อียูด่ว้ยเทคโนโลยบีล็อกเชน ดงัน้ัน แพลตฟอรม์บรกิารและบรกิารบตัรดจิทิลั 

ซึง่เป็นองคป์ระกอบของธรุกจิหลกั จะท าใหเ้กดิระบบนิเวศทางเศรษฐกจิแบบใหม่ทีเ่ป็นตน้ฉบบัและมุ่งเนน้แบรนดร์ว่มกบั 

Alliance for the world 
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4-4) Cultiplan 

 

A. ขอ้ก ำหนดและคุณสมบตั ิ

 

บรกิารและผลติภณัฑม์คีวามหลากหลายตามลกัษณะ 

แมว้า่ลกัษณะเฉพาะของพวกมนัจะชว่ยรกัษาระดบัเสยีงไดอ้ยา่งง่ายดาย 

แตจ่ าเป็นตอ้งมรีะบบทีย่ดืหยุน่เพือ่อ านวยความสะดวกในวธิกีารทีห่ลากหลายในการใชง้าน พนัธมติรในสาขา 

"วฒันธรรมและการเดนิทาง" ควรใหบ้รกิารทีต่รงเป้าหมายกบัลกูคา้ในวงกวา้ง 

เพือ่ปรบัปรงุความพงึพอใจและประสทิธภิาพของลกูคา้ ดว้ยการน าเสนอทางเลอืกและประสบการณท์ีห่ลากหลาย 

Cultiplan 

สามารถเพิม่ความพงึพอใจและในขณะเดยีวกนัก็สรา้งเครอืขา่ยซพัพลายเออรด์า้นบรกิารและผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิ

ธภิาพ ดงัน้ันโปรแกรมสนับสนุนและใหค้ าปรกึษาของ Cultiplan จะเป็นโอกาสทีด่ทีีส่ดุส าหรบั Alliance 

 

Cultiplan จะจดัเตรยีมระบบการช าระเงนิ (ระบบการช าระเงนิดว้ยสกลุเงนิดจิติอล) ซึง่ "สญัญาอจัฉรยิะ" 

ของบล็อคเชนน้ันด าเนินการโดยทั่วไปตามบรกิารและลกัษณะทางเทคนิคของพนัธมติร 

ระบบการช าระเงนิเพิม่เตมิทีส่ามารถใชเ้งนิหรอืบตัรทีม่อียูเ่ป็นบรกิารเสรมิ นอกจากนี ้

เพือ่ความสะดวกของวธิกีารช าระเงนิสกลุเงนิดจิทิลั สกลุเงนิดจิทิลัสามารถเรยีกเก็บเงนิบน "แพลตฟอรม์" ได ้

แลกเปลีย่นเป็น "คะแนนบล็อคเชน" และจดัเก็บและใชใ้น "บตัรคะแนน 

มรีะบบแจง้เตอืนราคาเพิม่เตมิเพือ่ใหล้กูคา้รบัรูถ้งึความผนัผวนของสกลุเงนิดจิทิลั หลงัการใหบ้รกิารคร ัง้แรก “CTPL 

COIN exclusive wallet and application” จะถกูเสรมิอยา่งตอ่เน่ืองทีร่า้นคา้พนัธมติร โรงภาพยนตร ์

หา้งสรรพสนิคา้ออนไลน ์ฯลฯ ผา่นกระบวนการดงักลา่ว ลกูคา้สามารถใช ้“บตัรดจิทิลั” ไดง่้ายขึน้ในการจดัการบรกิาร 

ซือ้สกลุเงนิดจิทิลั แลกเปลีย่นและโอนเงนิ 

 

ดว้ยฟังกช์นัพเิศษ แพลตฟอรม์ใหบ้รกิารแบบ win-win นอกจากมูลค่าสนิคา้ทีจ่บัตอ้งได ้

ผลติภณัฑท์างวฒันธรรมยงัมมูีลค่าทีจ่บัตอ้งไม่ได ้ขึน้อยูก่บัลกัษณะของผลติภณัฑ ์

ดงัน้ันจงึแตกต่างจากผลติภณัฑท์ั่วไป ลกูคา้ประเมนิคุณค่าของผลติภณัฑท์างวฒันธรรมตามอตัวสิยั ในลกัษณะนี ้

ช ัน้ผูบ้รโิภคพเิศษทีเ่รยีกวา่ "ความบา้คลัง่" จงึถกูสรา้งขึน้ “แพลตฟอรม์การกระจายจดุบล็อกเชน” ของ Cultiplan 

ค านึงถงึคุณลกัษณะเหลา่นีแ้ละพฒันาเป็นรปูแบบทีช่นะทัง้สองฝ่ายผ่านการมสีว่นรว่มของลกูคา้ในรปูแบบต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัซพัพลายเออรผ์ลติภณัฑ ์  

 

แพลตฟอรม์ของเราไดเ้พิม่บรกิารนิตยสารรวมถงึผลติภณัฑ ์NFT 

ซึง่ชว่ยใหล้กูคา้สามารถสรา้งเนือ้หารว่มกนัไดโ้ดยการเขา้รว่มในการประชาสมัพนัธแ์ละการสือ่สารโดยตรงโดยองิจากภูมิ

หลงัทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพและค าถามของลกูคา้ นอกจากนี ้ระบบต่างๆ เชน่ การซือ้ลว่งหนา้ (Early Bird) 
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ทีใ่หบ้รกิารโดยแพลตฟอรม์นี ้จะเพิม่ความสนใจของลกูคา้ในเนือ้หากอ่นการเปิดตวั 

และมสีว่นชว่ยในการระดมทุนและการขายของผูผ้ลติ ในขณะเดยีวกนั 

ลกูคา้และผูผ้ลติจะเชือ่มตอ่กนัอยา่งใกลช้ดิเมือ่ลกูคา้มสีว่นรว่มในการผลติบางสว่น 

 

B. Background 

 

โดยเฉลีย่แลว้ บรษิทัทั่วโลกมากกวา่ 90% เป็น SMEs 

แมว้า่บรษิทัจ านวนมากจะเป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

แต่ก็เป็นเร ือ่งยากส าหรบัพวกเขาทีจ่ะจดัตัง้องคก์รทีป่รกึษาหรอืรบัค าปรกึษาคุณภาพสงูโดยมคี่าใชจ้า่ย 

แต่ละประเทศมโีปรแกรมและงบประมาณทีห่ลากหลายเพือ่รองรบั SMEs แต่ความจรงิแลว้ SMEs มปัีญหามากมาย 

 

การใหค้ าปรกึษาดา้นการจดัการถกูก าหนดใหเ้ป็นบรกิารอยา่งมอือาชพีในการระบแุละแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

ในการจดัการองคก์รโดยน าเสนอแนวทางปฏบิตั ิการจดัหาเงนิทนุทีจ่ าเป็น และบรกิารดา้นแรงงาน 

 

นอกจากเงนิทุนทีเ่รยีบง่ายและการสนับสนุนอยา่งเป็นระบบแลว้ Cultiplan ยงัตัง้โครงการรว่มกบั SMEs 

ทีเ่ขา้รว่มเป็นพนัธมติร และ Cultiplan ก็สนับสนุนพนัธมติรทางธรุกจิอยา่งแข็งขนัและเป็นระบบในฐานะธรุกจิหลกั 

แพลตฟอรม์บรกิาร blockchain บน mainnet 

ทีเ่ราก าลงัสรา้งน้ันไม่เพยีงแต่ท าหนา้ทีเ่ป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคนิคเท่าน้ัน แต่ยงัจดัล าดบัความส าคญัของ 

Alliances และพฒันาและปรบัปรงุการสนับสนุนดา้นเทคนิค ฮารด์แวร ์

และซอฟตแ์วรต์่อไปเพือ่ปรบัใหเ้ขา้กบัสถานการณจ์รงิ เหตุผลก็คอืระบบนิเวศของเราเตบิโตไปพรอ้มกบั SMEs ในดา้น 

"วฒันธรรมและการเดนิทาง" และทัง้ทมีและพนัธมติรของเราตอ้งการกนัและกนั  

 

C. The role of Cultiplan 

 

Cultiplan ซึง่มบีทบาทสนับสนุนในระบบนิเวศ จะยงัคงขยายขอบเขตการใช ้“บตัรดจิทิลั” ทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ 

ในขณะทีย่อมรบัสว่นทีส่ะดวกและจ าเป็นของคะแนนสมาชกิทีม่อียู ่ในระบบของ “Mainnet Foundation” Cultiplan 

จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวักลางส าหรบั Alliances เพือ่สนับสนุนเงนิทุน โดยจดัใหม้ ี“Asset Management” 

และโครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคนิคทีจ่ดัท าโดย “Application System” ในระบบ “Mainnet Foundation” 
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< รปูที ่7. บทบาทของ Cultiplan > 

 

 

 

 

ส าหรบับทบาทการสนับสนุนทีร่าบร ืน่ของ Cultiplan “Blockchain Point” ไดร้บัการสนับสนุนหรอืใหย้มืโดย 

Mainnet Foundation และ “Digital Card” ซึง่เป็นบรกิารโครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลยขีอง Application 

System จะถกูรวมเขา้กบัแต่ละธรุกจิอยา่งเป็นธรรมชาต ิดว้ยกระบวนการดงักลา่ว 

เราจะใชค้วามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทีแ่ข็งแกรง่ในระบบเศรษฐกจิเหรยีญ 

 

 

< รปูที ่8 โครงสรา้งความสมัพนัธแ์ละการเชือ่มโยงบรกิารของ Cultiplan and Alliance > 
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4-5) Alliance 

 

A. ขอ้ก ำหนดและคุณสมบตั ิ

 

“พนัธมติร” ในโครงการสนับสนุนของ Cultiplan 

น้ันแตกต่างจากโปรแกรมสนับสนุนการเร ิม่ตน้ใชง้านทีม่อียูข่องทัง้องคก์รระดบัชาตแิละองคก์รขนาดใหญ ่

ความแตกต่างทีใ่หญ่ทีส่ดุคอื นอกเหนือจากแนวคดิของการสนับสนุนทีเ่รยีบง่ายแลว้ Alliance และ Cultiplan 

จะพยายามอยูร่ว่มกนัในฐานะองคก์รอสิระ เพือ่เพิม่ยอดขาย ทัง้สององคก์รตอ้งท างานรว่มกนัเหมอืนบรษิทัเดยีว 

อกีลกัษณะหน่ึงคอื “การช าระเงนิดว้ยสกลุเงนิดจิทิลัและระบบจดุบล็อคเชน” 

ทีใ่ชบ้ล็อคเชนเป็นสือ่กลางในการท างานรว่มกนั 

ดงัน้ันจงึรกัษาความน่าเชือ่ถอืและความโปรง่ใสของรายละเอยีดธรุกรรมผ่านสญัญาอจัฉรยิะ 

(เมือ่ช าระเงนิดว้ยสกลุเงนิดจิทิลั) ดว้ยเหตุนี ้เคร ือ่งมอืดจิทิลัจะตอ้งไดร้บัการสนับสนุนเพือ่ใหส้ามารถเรยีกเก็บเงนิจาก 

cryptocurrencies ระหวา่งกนัภายใน "แอปพลเิคชนั" 

และฟังกช์นัมลัตฟัิงกช์ ัน่ของระบบนิเวศทีจ่ะไดร้บัการปรบัปรงุและน าไปใชอ้ยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

 

< รปูที ่9 กระบวนการสนับสนุนของ Cultiplan's Alliances > 
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ตามทีแ่สดงในรปูดา้นบน ตามกระบวนการสนับสนุนของ Alliance Alliances 

ในแต่ละสาขาจะตรวจสอบเบือ้งตน้วา่สามารถขยายธรุกจิรว่มกนัไดต้ามมาตรฐานการด าเนินธรุกจิหรอืไม่ 

จากน้ันจงึบรรลเุป้าหมายรว่มกนัตามขัน้ตอนของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล อยา่งไรก็ตาม 

ในสภาวะทีม่ทีรพัยากรไม่เพยีงพอ 

จ าเป็นตอ้งก าหนดวา่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดสามารถตดัสนิใจอยา่งรบัผดิชอบและโปรง่ใส 

และด าเนินการตามกระบวนการเตรยีมการส าหรบัการด าเนินการอยา่งเต็มรปูแบบ หลงัจากน้ัน 

แต่ละทมีทีจ่ าเป็นส าหรบัแต่ละพนัธมติรจะไดร้บัการจบัคู่ในทีส่ดุ และงานสนับสนุนของ Cultiplan 

และธรุกจิพนัธมติรจะด าเนินการอยา่งจรงิจงั ส าหรบัการอา้งองิ Cultiplan 

จะตอ้งผ่านขัน้ตอนของการรกัษาเสถยีรภาพของการขายบรกิารของ Alliances และการตัง้ถิน่ฐานของรา้นคา้ของ 

Alliances (รา้นเสาอากาศ) และหา้งสรรพสนิคา้ออนไลน ์ซึง่กอ่นหนา้นีไ้ดร้บัการสง่เสรมิใหส้นับสนุน Alliance 

ทีเ่พิง่เขา้รว่มใหม่ โดยหลกัการแลว้ Cultiplan จะใหก้ารสนับสนุนจนกวา่หลงัจากขัน้ตอนดงักลา่ว Alliance 

สามารถด าเนินธรุกจิไดอ้ยา่งอสิระ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีเ่กดิวกิฤตหรอืการเปลีย่นแปลงในสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ 

ระหวา่งกระบวนการเชงิพาณิชย ์ทมีงาน Cultiplan 

อาจเขา้รว่มเพือ่รบัการสนับสนุนเพิม่เตมิหลงัจากผ่านกระบวนการตรวจสอบของกระบวนการสนับสนุนแลว้ 

 

ตวัอยา่งเชน่ บรกิารนิตยสารประสทิธภิาพสรา้งพืน้ทีนิ่ตยสารหรอืหมวดหมู่ใน "แอปพลเิคชนั" 

มนัแชรร์ะบบโดยตรงกบัเว็บนิตยสารและแอพ และสรา้งเนือ้หาอืน่ๆ เชน่ การสมัภาษณนั์กแสดง บทความขา่ว 

เร ือ่งราวเบือ้งหลงั และขอ้มูล ดงัน้ันพวกเขาจงึไดร้บัขอ้มูลทีไ่ม่สามารถหาไดจ้ากชอ่งทางอืน่ 

ท าใหพ้วกเขาสามารถมสีว่นรว่มในการสือ่สารโดยตรงหรอืโดยออ้มกบัผูผ้ลติหรอืนักแสดง 

และชว่ยใหค้วามคดิใหม่เหลา่น้ันเป็นจรงิ 

ดงัน้ันบรกิารนิตยสารดงักลา่วจงึใหผู้ใ้ชม้โีอกาสโดยตรง/โดยออ้มในการสือ่สารกบันักแสดงหรอืผูผ้ลติโดยรวบรวมขอ้มูล

เฉพาะและอ านวยความสะดวกใหแ้นวคดิใหม่ ๆ เป็นจรงิ อยา่งไรก็ตาม สิง่ทีส่ าคญัในการสนับสนุนของ Cultiplan 

คอืสมมตฐิานทีว่า่กระบวนการวเิคราะหม์คีวามจ าเป็นเพือ่ดูวา่การท างานรว่มกนัหรอืการปรบัปรงุการขายใดบา้งทีเ่อือ้ต่อ

กนั 

 

B. Background 

 

ในอดตี มนุษยชาตไิดจ้ดัตัง้องคก์รแรงงานรว่มเพือ่ท างานรว่มกนั โดยเฉพาะดา้นการเกษตรมแีนวโนม้แข็งแกรง่ 

แมแ้ต่ในสงัคมสมยัใหม ่สหกรณป์ระเภทต่างๆ ไดก้อ่ตัง้ขึน้ดว้ยความสมคัรใจในแต่ละประเทศและด าเนินการอยา่งแข็งขนั 

ในสงัคมไฮเทคในปัจจบุนัทีม่กีารน าเสนอทางอนิเทอรเ์น็ต การเคลือ่นไหวแบบรว่มมอืยงัด าเนินอยูแ่มอ้อนไลน ์

แตอ่ยูใ่นสถานะทีอ่ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของแพลตฟอรม์ขนาดใหญ่ ในยคุของบล็อคเชนน้ัน 

คาดวา่กจิกรรมทางธรุกจิทีเ่ป็นประชาธปิไตยและสมคัรใจมากขึน้ ซึง่สามารถแบ่งปันสิง่ต่างๆ ไดม้ากมายจะเป็นไปได ้

มนัสามารถแนะน ารปูแบบธรุกจิเศรษฐกจิแบ่งปันรปูแบบใหม่ทีเ่รยีกวา่สหกรณแ์พลตฟอรม์บล็อกเชน 
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ดงัน้ัน ทมีงานของเราจงึตดัสนิใจวา่โปรแกรมสนับสนุนของ Cultiplan จะสามารถน าเสนอความเป็นไปไดใ้หม่ๆ 

และดว้ยเหตุนี ้เราก าลงัเตรยีมการดว้ยความสมคัรใจตามบทบาทของเรา  

 

C. Role 

 

Cultiplan และ Alliance ไม่ใชค่วามสมัพนัธร์อง แต่เป็นความสมัพนัธแ์บบรว่มมอืหรอืความรว่มมอื 

ทัง้สององคก์รประสบปัญหาจรงิ เชน่ การขาดเงนิทุน ทกัษะ และประสบการณ ์

ความสมัพนัธแ์บบรว่มมอืดงักลา่วสามารถเอือ้ใหเ้กดิผลเสรมิฤทธิก์นั 

และสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานและเครอืขา่ยทีห่ลากหลายทีจ่ าเป็นส าหรบัการพฒันาธรุกจิไดอ้ยา่งง่ายดาย 

อยา่งไรก็ตาม วฒันธรรมองคก์รแต่ละแห่งมคีวามแตกตา่งกนั และแต่ละองคก์รสามารถเห็นแกต่วัได ้

ความเห็นแกต่วัดงักลา่วอาจกอ่ใหเ้กดิสถานการณท์ีย่ากล าบากหรอืแมแ้ต่สญูเสยีโอกาสทีย่ิง่ใหญ่กวา่ 

สถานการณท์ีย่ากล าบากเหลา่นีอ้าจมตีัง้แต่ปัญหาในทางปฏบิตั ิเชน่ 

ความขดัแยง้เร ือ่งการกระจายผลก าไรและสทิธใินการจดัการ ความไม่พอใจกบัการแบ่งต าแหน่งและหนา้ที ่

ปัญหาดา้นเงนิทุน ค่าใชจ้า่ยและความรบัผดิชอบ ไปจนถงึปัญหาสว่นตวั เชน่ 

ความไม่ลงรอยกนัทางบุคลกิภาพและความแตกต่างในรปูแบบการสง่เสรมิการท างาน  

ความรว่มมอืระหวา่ง Alliance และ Cultiplan เป็นการเตบิโตซึง่กนัและกนั ในการเป็นพนัธมติรทีเ่ช ือ่ถอืได ้

ทัง้สองจ าเป็นตอ้งมุ่งเนน้ไปทีโ่อกาสทีใ่หญ่กวา่ส าหรบัการเตบิโตโดยไม่ค านึงถงึความเจ็บปวดจากความลม้เหลว 

ตวัอยา่งเชน่ LG, GS และ LS Groups 

ของเกาหลมีหีุน้สว่นทีป่ระสบความส าเรจ็ซ ึง่พวกเขาเตบิโตและแบ่งปันธรุกจิรว่มกนัมานานหลายทศวรรษ 

กลา่วอกีนัยหน่ึงแมว้า่ความรว่มมอืระหวา่ง Alliance และ Cultiplan 

จะเป็นรปูแบบของความรว่มมอืระยะสัน้มากกวา่ทีจ่ะผูกมดัซึง่กนัและกนัช ัว่นิรนัดร ์

แต่ก็ควรขึน้อยูก่บัปรชัญาการจดัการทีก่ารเตบิโตของกนัและกนัเป็นกญุแจสูค่วามส าเรจ็ทางธรุกจิ 

ความสมัพนัธด์งักลา่วจะไม่ถกูตดัการเชือ่มต่อตลอดไปหลงัจากโปรแกรมสนับสนุนสิน้สดุลง 

มนัจะเป็นความสมัพนัธท์ีย่ ัง่ยนื เชน่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งเพือ่น รุน่พี ่รุน่นอ้ง และครแูละนักเรยีน 
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5) Value Chain ของระบบนิเวศทำงธุรกจิของ Cultiplan 

 

ระบบนิเวศ Cultiplan สว่นใหญ่ประกอบดว้ยหา้องคก์ร: "มูลนิธ ิMainnet" "การจดัการสนิทรพัย"์ 

"ระบบแอปพลเิคชนั" "Cultiplan" และ "พนัธมติร" ส าหรบัระบบนิเวศทางธรุกจิม ี"Blockchain Point" "Digital 

Card" และ "CTPL COIN" “Mainnet” “E-wallet” 

และระบบบรกิารและการช าระเงนิทีเ่กีย่วขอ้งจะไดร้บัการพฒันาและด าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองเพือ่สนับสนุนองคก์รเหลา่นีอ้

ยา่งเต็มที ่ทัง้หมดนีจ้ะด าเนินการตามแผนงานระยะสัน้/กลาง/ระยะยาว 

 

สว่นประกอบพืน้ฐานของ Cultiplan Ecosystem ก าหนดเป้าหมายไปทีล่กัษณะของผูใ้ช ้(ลกูคา้) 

และโดยรวมแลว้จะยา้ยไปยงัขัน้ตอนต่างๆ เน่ืองจากรปูแบบการบรโิภคของผูใ้ช ้(ลกูคา้) 

มวีวิฒันาการและเปลีย่นแปลงไป เครอืขา่ยตอ่เน่ืองเกดิขึน้พรอ้มกบัการใชง้านทีล่กึซ ึง้ยิง่ขึน้ 

ไดร้บัการออกแบบดว้ยแนวคดิ "Value Chain" 

ทีผ่ลติภณัฑแ์ละบรกิารมกีารเปลีย่นแปลงและจดัหาอยา่งเหมาะสมตามสถานการณจ์รงิ  

 

ความเชือ่มโยงของแต่ละองคก์รหลกัมกีารเขา้และออก (EXIT) 

ระหวา่งกนัผ่านสถานการณจ์ าลองทีว่เิคราะหร์ปูแบบพฤตกิรรมของลกูคา้ตาม “จดุบล็อคเชน” ดว้ยวธินีี ้

บรษิทัจะสามารถรกัษาความปลอดภยัใหก้บัระบบนิเวศและ CTPL COIN (cryptocurrency) ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 

ปัจจยัทีโ่ดดเด่นทีส่ดุจากระบบอืน่ ๆ 

คอืองคป์ระกอบทีเ่ปิดเผยไดร้บัการก าหนดคา่เพือ่ใหส้ามารถเลอืกและเขา้ถงึไดง่้ายตามวตัถปุระสงคข์องลกูคา้ ขึน้อยูก่บั 

"Blockchain Point" ซึง่เป็นสือ่สากล และความน่าจะเป็นทีล่กูคา้จะเขา้ถงึโดยมวีตัถปุระสงคท์ีช่ดัเจนจะสงู 

ซึง่จะชว่ยใหล้กูคา้สามารถใชแ้ละสมัผสักบับรกิารของ “Blockchain and Ecosystem” 

ไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาตโิดยปราศจากความไม่สะดวก และจะดงึดูดผูถ้อืและผูเ้ขา้รว่มจ านวนมากขึน้ 
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5-1. Value chain และสถำนกำรณก์ำรเขำ้ถงึลูกคำ้ 

 

ใน "Cultiplan Ecosystem" ลกูคา้ทั่วไปจะสามารถเขา้ถงึบรกิารตามแอปพลเิคชนั อยา่งไรก็ตาม 

มคีวามแตกต่างในกระบวนการแนวทางทีน่ี่ ควรปฏบิตัติามนโยบายการด าเนินงานของ Alliance ในชอ่งของ Alliance 

(เว็บหรอืแอป) ในขณะทีน่โยบายการด าเนินงานของ Cultiplan ควรปฏบิตัติามใน Cultiplan Ecosystem 

อยา่งไรก็ตาม เป็นหลกัการในการแบ่งปันจดุบล็อคเชนในชอ่งของพนัธมติรเอง 

 

“Digital Card” รายการธรุกจิหลกัของ Cultiplan Ecosystem ประกอบดว้ยสามสถานการณก์ารเขา้ถงึ  

 

ขัน้แรก ลกูคา้ทั่วไปเขา้ถงึแอปพลเิคชนั ซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร จากน้ันสะสม “คะแนนบล็อคเชน” 

ทีเ่ป็นรางวลัไดอ้ยา่งง่ายดาย ดว้ย “คะแนนบล็อคเชน” 

ลกูคา้สามารถรบัสว่นลดส าหรบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารไดใ้นอนาคต 

และสามารถพจิารณาผลตอบแทนจากการลงทุนหลงัจากแลกเปลีย่นเป็น “CTPL COIN” ลกูคา้สามารถใช ้

Blockchain Point เป็นรปูแบบรายไดไ้ดต้ลอดเวลาใน Cultiplan Ecosystem ตามโปรแกรมรางวลัต่างๆ 

 

ประการทีส่อง เป็นกรณีทีไ่ดร้บัเชญิใหเ้ขา้รว่มในระบบนิเวศ Cultiplan โดยคนรูจ้กั (คนในเครอืขา่ยความสมัพนัธ)์ 

ในกรณีนี ้การเขา้ถงึจะขึน้อยูก่บับรกิารทีอ่นุญาตใหผู้ใ้ชท้ีม่อียูส่ามารถแสดงคะแนน Blockchain 

ทีเ่ป็นรางวลัแกใ่ครก็ไดผ้่านบรกิาร SNS ของ Cultiplan ทีเ่ป็นไปไดภ้ายในสถานทีใ่นเครอื 

ดงัน้ันอุปกรณท์ีช่ว่ยใหผู้ท้ีม่สีว่นรว่มในระบบนิเวศแลว้สามารถมอบคะแนน blockchain 

เป็นของขวญัใหก้บัทุกคนทีไ่ม่รูจ้กัระบบนิเวศจะไดร้บัการสนับสนุน 

สิง่นีเ้ปิดโอกาสใหล้กูคา้ทีเ่พิง่เปิดใหม่ไดส้มัผสักบัความสะดวกสบายและความน่าเชือ่ถอืของระบบนิเวศ Cultiplan 

โดยตรง  

 

ประการทีส่าม 

หากขอ้มูลเกีย่วกบัระบบจดุบล็อคเชนน้ันไดม้าดว้ยตวัเองจากชอ่งทางการจดัจ าหน่ายทีใ่กลก้บัสิง่ทีช่ ืน่ชอบหรอืการด ารง

ชวีติ ระบบจดุบล็อคเชนก็จะน าสทิธปิระโยชนแ์ละกจิกรรมต่างๆ ไปใชใ้นความรว่มมอืแบบออฟไลนต์ามนโยบาย 

ในแง่นีถ้อืไดว้า่เป็นกรณีทีส่ามทีล่กูคา้สมคัรใจเขา้รว่มในระบบนิเวศ Cultiplan 

 

การด าเนินการทัง้หมดนีจ้ะเป็นไปไดท้ั่วโลกนอกเหนือจากพืน้ทีจ่ ากดั 

 

ดว้ยวธิกีารเขา้ถงึขา้งตน้ ลกูคา้สามารถเชือ่มตอ่กบับรกิารทัง้หมดของ Alliance 

และพฒันาเป็นฐานลกูคา้ทีก่ระตอืรอืรน้มากขึน้ดว้ยก าลงัซ ือ้ทีย่ ัง่ยนืและสงู บรกิารของ Alliances 
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ด าเนินการเพือ่อ านวยความสะดวกใหล้กูคา้มสีว่นรว่มในวธิกีารหลายชอ่งทางทีเ่นน้ที ่"Digital Card" 

ดว้ยกระบวนการดงักลา่ว “Cultiplan Ecosystem” จะค่อยๆ เกดิขึน้โดยก าหนดเป้าหมายไปที ่

“ลกูคา้ทีม่วีฒันธรรมชวีติทีห่ลากหลาย” และ “ลกูคา้ผูก้ระตอืรอืรน้ทีม่ขีนาดเล็กแต่ทรงพลงั” 

 

< รปูที ่10. ลกูคา้เขา้ถงึระบบนิเวศ Cultiplan พรอ้มการพฒันาแบบบูรณาการ > 

 

 

 

 

โดยการตดิตัง้แอปพลเิคชนัทีท่ าหนา้ทีเ่ช ือ่มตอ่ในการทีล่งทะเบยีนใน App Store ส าหรบัแต่ละ OS 

ลกูคา้สามารถเขา้ถงึบรกิารแบบบูรณาการของระดบัลา่งไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ในระบบ เมือ่สมคัรเป็นสมาชกิ 

ระบบจะสรา้งกระเป๋าเงนิเฉพาะส าหรบั ID ทีเ่กีย่วขอ้งแต่ละรายการโดยอตัโนมตั ิผ่านกระเป๋าเงนิ 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ เชน่ การเรยีกเก็บเงนิ การโอนเงนิ และการช าระเงนิของ Blockchain Point และ CTPL 

COIN สามารถท าได ้

 

บตัรดจิทิลัยงัมฟัีงกช์นัสญัญาอจัฉรยิะ เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถใชบ้รกิาร "วฒันธรรมและการเดนิทาง" ทัง้หมดในระบบนิเวศ 

Cultiplan ไดอ้ยา่งสะดวก เชน่ สญัญาธรรมดา การจองต่างๆ และการจดัการประวตั ิโดยเฉพาะอยา่งยิง่ Blockchain 

Point และ CTPL Coin ทีม่มูีลค่าสนิทรพัยไ์ม่จ ากดัการใช ้

แต่สามารถใชเ้ป็นโมเดลรายไดผ้า่นโปรแกรมรางวลัประเภทต่างๆ 
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04. Market & Vision | ตลำดและวสิยัทศัน ์

 

 

ตลาด "วฒันธรรมและการเดนิทาง" ซึง่ตดิต่อโดยตรงกบัระบบนิเวศ Cultiplan 

เป็นเขตทีเ่ทคโนโลยแีละเนือ้หามาบรรจบกนัเหมอืนสาขาอืน่ๆ และก าลงัเฟ่ืองฟูไปทั่วโลก 

ดว้ยความนิยมลา่สดุของเทคโนโลยบีล็อคเชน ระบบการเงนิจงึถกูรวมเขา้กบัเทคโนโลยแีละเนือ้หาอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได ้

และรปูแบบธรุกจิใหม่ลา่สดุก็ก าลงัเกดิขึน้ และเหนือสิง่อืน่ใด การระบาดใหญ่ของโคโรนา 19 

คร ัง้ลา่สดุท าใหเ้ศรษฐกจิโลกเตบิโตต ่า และคาดวา่การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิจะใชเ้วลานาน ในวกิฤตคร ัง้นี ้

หลายบรษิทัก าลงัลดการลงทุนทีไ่ม่จ าเป็นเพือ่ความอยูร่อดและการเตบิโต 

และการรกัษาเงนิสดและเงนิดจิติอลเพือ่เตรยีมพรอ้มส าหรบัการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิทีจ่ะเกดิขึน้ ความจรงิทีว่า่ 

cryptocurrencies ทีใ่ชบ้ล็อคเชนน้ันปลอดภยัไม่เพยีงแคบุ่คคลเท่าน้ัน แต่ยงัรวมถงึบรษิทัต่างๆ 

ทีม่คีวามหมายมากมาย นอกจากนี ้Digital Transformation และ Non-Contact 

ยงัแพรก่ระจายไปทั่วเศรษฐกจิและสงัคม 

การลงทุนและนวตักรรมเพือ่คน้หาโอกาสทางธรุกจิในสภาพแวดลอ้มใหม่ก าลงัด าเนินตอ่ไป  

 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ธมีหลกัของ Cultiplan “Culture & Travel” มปีระโยชนม์ากมาย 

ดว้ยกระแสของเกาหลทีีก่ าลงัเตบิโตทั่วโลก Cultiplan ไดร้บัการตดิตัง้เทคโนโลยแีละขอ้มูลอา้งองิจ านวนมาก 

เน่ืองจากไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในการด าเนินงานโรงละครขนาดใหญแ่ละการวางแผนเนือ้หาตัง้แต่เร ิม่กอ่ตัง้ในปี 

2556 ดงัน้ัน Cultiplan จงึมวีสิยัทศันใ์นการสรา้งตลาดนวตักรรมโดยการท าการคา้ทั่วโลก แพลตฟอรม์บรกิารทีร่วม 

“CTPL COIN,” “Blockchain Point” และ “Digital Card” 

 

ดงัน้ันเราจงึตัง้ใจทีจ่ะวดัการมองเห็นเชงิพาณิชยโ์ดยการวเิคราะหแ์นวโนม้ของตลาดในปัจจบุนัและนักแสดงทีเ่กีย่วขอ้งโด

ยตรงกบั Cultiplan Ecosystem 
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4-1) ค ำจ ำกดัควำมของตลำดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

สิง่ทีส่ าคญัใน Cultiplan Ecosystem ก็คอืเนือ้หาของ Alliance ทีจ่ะเตบิโตทั่วทัง้แพลตฟอรม์ กลา่วอกีนัยหน่ึง 

Cultiplan จะเป็นโครงสรา้งทีด่ าเนินการรปูแบบธรุกจิทีห่ลากหลายโดยเนน้ทีต่ลาดเนือ้หาขนาดใหญต่าม 

"ความบนัเทงิ" "แฟนคลบั" และ "ผลติภณัฑแ์ละบรกิารดา้นการเดนิทาง" 

 

นอกจากนี ้ตลาดธรุกจิของ Cultiplan มเีป้าหมายไปทีโ่ลกโดยพืน้ฐาน 

น่ีเป็นเพราะวา่ไม่มขีอ้จ ากดัในระดบัภูมภิาคเน่ืองจากธรรมชาตขิองบล็อคเชน 

และเน่ืองจากลกัษณะของผลติภณัฑท์ีส่รา้งขึน้จากเทคโนโลยดีงักลา่วมุ่งเป้าไปทีผู่ค้นทั่วโลก 

เทคโนโลยบีล็อคเชนและโมเดลธรุกจิยงัอยูใ่นชว่งเร ิม่ตน้ เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูลทีส่ ารวจ 

ท าใหไ้ม่สามารถตรวจสอบสถานการณต์ลาดในภูมภิาคใดภูมภิาคหน่ึงโดยละเอยีดได ้อยา่งไรก็ตาม 

ประเด็นก็คอืวา่โดยพืน้ฐานแลว้ระบบนิเวศ Cultiplan ไม่มทีางเลอืกอืน่นอกจากขยายสูต่ลาดโลก 

 

4-2) ตลำดบนัเทงิ 

 

ในปี 2021 ดว้ยความนิยมทั่วโลกของกลุม่ 'BTS', ภาพยนตรเ์ร ือ่ง 'Parasite' และ 'Minari'” ชาวเกาหล ี9 ใน 10 

คนตระหนักดวีา่วงการบนัเทงิเกาหลไีดร้บัช ือ่เสยีงระดบัโลก อนัทีจ่รงิ 

ผูค้นทั่วโลกต่างเพลดิเพลนิกบัปรากฏการณป์ระหลาดของคลืน่เกาหล ีและอทิธพิลของมนัแพรก่ระจายอยา่งรวดเรว็ 

ดงัน้ันการแขง่ขนัทีร่นุแรงจงึทวคีวามรนุแรงทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพือ่รกัษาความปลอดภยัเนือ้หาบนัเทงิ 

 

การระบาดใหญ่ของโคโรนา 19 ก าลงัเปลีย่นแปลงวธิทีีผู่ค้นสนุกกบัชวีติ การท างาน และการพกัผ่อนอยา่งสิน้เชงิ ในปี 

2020 จ านวนผูใ้ชว้ดิโีอสตรมีมิง่ OTT ใหม่คาดวา่จะเพิม่ขึน้ 24% เมือ่เทยีบกบัปีทีแ่ลว้ โดยแตะระดบัประมาณ 288 

ลา้นคน จากการวเิคราะหพ์บวา่ขนาดตลาดของบรกิาร OTT จาก 46.2 พนัลา้นดอลลารใ์นปี 2562 

คาดวา่จะเพิม่ขึน้เกอืบสองเทา่เป็น 86.8 พนัลา้นดอลลารใ์นปี 2567 
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< รปูที ่11 ขอบเขตของอตุสาหกรรมวฒันธรรมและเนือ้หา(Samsung Economic Research Institute 2000) > 

 

 

 

 

ในขณะทีบ่รกิาร OTT ก าลงัเตบิโตในฐานะผูเ้ลน่ทีแ่ข็งแกรง่ในอุตสาหกรรมบนัเทงิ สาขาทีใ่ชเ้ทคโนโลยกีารเขา้รหสั 

NFT ก็ดงึดูดความสนใจไดเ้ชน่กนั ตลาด NFT ซึง่กอ่ตัง้ขึน้ในปี 2560 

ก าลงัเตบิโตอยา่งรวดเรว็ในโลกของเกมออนไลนแ์ละศลิปะดจิทิลัในปี 2564 ซึง่รวมถงึรปูภาพ วดิโีอ เพลง ขอ้ความ 

และแมแ้ต่ทวตี กลา่วอกีนัยหน่ึง สิง่ทีส่ามารถบนัทกึในโลกดจิทิลัสามารถเป็น NFT ได ้

เน่ืองจากเทคโนโลยบีล็อคเชนพสิจูนใ์หเ้ห็นถงึคุณค่าทีข่าดแคลนของ 'มเีพยีงหน่ึงเดยีวในโลก' งานศลิปะ NFT 

และคอลเล็กช ัน่หายากจงึมกีารแลกเปลีย่นกนัอยา่งแข็งขนัมากขึน้ 

 

'Metaverse' ซึง่ไดร้บัความสนใจอยา่งมากเมือ่เรว็ๆ นี ้น าไปสูพ่ืน้ทีท่ีเ่หมาะสมทีส่ดุทีส่ามารถแจกจา่ย NFT ได ้

ในโลกเสมอืนจรงิที ่"meta”หมายถงึการอยูเ่หนือและ "จกัรวาล" หมายถงึพืน้ทีร่วมกนั 

รายการหรอืสนิทรพัยบ์างรายการมกีารซือ้ขายผ่าน NFT 

 

ในอนาคต คาดวา่อลับัม้เพลงจะใหบ้รกิารในรปูแบบของ NFT 

หรอืตั๋วส าหรบัละครเพลงและคอนเสริต์จะถกูรวมเขา้กบัเทคโนโลย ีNFT 

เมือ่การผสมผสานของเทคโนโลยบีล็อกเชนทีเ่กดิขึน้ใหม่และอตุสาหกรรมบนัเทงิกลายเป็นทีนิ่ยม 

โลกทีแ่ตกต่างจากอดตีจะเปิดขึน้ 

 

ความบนัเทงิเป็นทีรู่จ้กัโดยทั่วไปวา่เป็นละคร เพลงป๊อป ภาพยนตร ์และเกม 

แตต่อนนีค้วามหมายของความบนัเทงิก าลงัขยายไปสูอ่าหาร การเดนิทาง วฒันธรรมดัง้เดมิ ฯลฯ 

เน่ืองจากความบนัเทงิผสมผสานกบัเทคโนโลยบีล็อกเชน คาดวา่จะมกีารเปลีย่นแปลงคร ัง้ใหญ่มากขึน้ ดงัน้ันตลาด 

"วฒันธรรมและการเดนิทาง" ธมีของ Cultiplan Ecosystem 



Cultiplan – Culture & Travel Platform 

 Whitepaper V1.2  42 

 

จงึครอบคลมุสาขาทีห่ลากหลายซึง่เป็นทีนิ่ยมในหมู่ประชาชนทั่วโลก: ดนตร ีภาพยนตร ์แอนิเมช ัน่ การออกอากาศ 

อาหาร วฒันธรรมดัง้เดมิ แฟช ัน่ ฯลฯ 

ระบบนิเวศ Cultiplan 

รว่มกบัพนัธมติรจะเป็นผูน้ านวตักรรมระดบัโลกในชวีติทางวฒันธรรมและคลืน่เกาหลผี่านแอปพลเิคชนัทีเ่นน้ 

"บตัรดจิทิลั" ซึง่ใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน  

   

4-3) ตลำดแฟนคลบั 

 

แฟนคลบัซึง่ควรไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษในหวัขอ้ "วฒันธรรมและการเดนิทาง" ประกอบดว้ยฐานลกูคา้หลกัในระบบนิเวศ 

Cultiplan สมาชกิแฟนคลบัสามารถพฒันาจาก "ลกูคา้ทั่วไป" เป็น "คลัง่ไคล"้ ไดต้ลอดเวลาในอนาคต 

ดงัน้ันแนวโนม้ของพวกเขาจงึสามารถเป็นตวับ่งชีท้างธรุกจิได ้แฟนคลบัมกีารจดัระเบยีบในรปูแบบต่างๆ ทั่วโลก 

ดงัน้ันจงึเป็นการยากทีจ่ะเขา้ใจแนวโนม้ทีแ่น่นอนของพวกเขา 

 

อยา่งไรก็ตาม ตลาดทีเ่รยีกวา่ “คลืน่เกาหล”ี ซึง่เป็นผูน้ าเทรนดแ์ละตลาดทีเ่นน้เกาหลเีป็นศูนยก์ลางทั่วโลก 

มวีฒันธรรมแฟนคลบัทีเ่ป็นระเบยีบมาก ตอนนี ้วฒันธรรมนีก้ าลงัสง่เสรมิ “การจดัระเบยีบแฟนคลบัคลืน่เกาหล”ี 

ทีก่ าหนดเป้าหมายไปยงัแฟน ๆ ทั่วโลก ดงัน้ันการจบัขนาดตลาดของ “คลืน่เกาหล”ี 

และตรวจสอบขอ้มูลอนัมคีา่ของแฟนคลบัรว่มกนัจงึมคีวามหมายในการวเิคราะหต์ลาดโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

 

เมือ่เรว็ ๆ นี ้ความส าเรจ็ทีท่ าลายสถติขิอง BTS เกดิขึน้ไดจ้ากแฟนคลบั “Army” 

ทีค่อยเชยีรพ์วกเขาอยา่งกระตอืรอืรน้ BTS มฐีานแฟนคลบัทีแ่ข็งแกรง่ไม่เพยีงแต่ในเกาหลเีท่าน้ัน 

แตย่งัรวมถงึในภูมภิาคต่างๆ ทั่วโลก เชน่ อเมรกิาและเอเชยี เน่ืองจากแฟนๆ เหลา่นี ้พวกเขาจงึสามารถขึน้สูอ่นัดบัตน้ 

ๆ ของชารต์บลิบอรด์และเตบิโตเป็นดาราระดบัโลกได ้ถงึแมว้า่พวกเขาจะไม่ใชนั่กรอ้งทีพู่ดภาษาองักฤษก็ตาม 

นอกจากนี ้ปรากฏการณ ์Fandom ทีเ่กีย่วขอ้งกบั BLACKPINK, EXO, ATEEZ, นักแสดงลมีนิโฮ, 

นักแสดงฮยอนบนิ ฯลฯ ก าลงัเพิม่ขึน้  

 

ปรากฏการณ ์Fandom ซึง่เกดิจากวฒันธรรมไอดอลก าลงัแพรก่ระจายและน าไปใชก้บัหลากหลายสาขา 

มนัคอืการพฒันาและสรา้งวฒันธรรมใหม่และมูลค่าทางเศรษฐกจิ Fandom เป็นค าประสมของแฟนของ Fanatic 

ซึง่หมายถงึผูค้ลัง่ไคลแ้ละค าตอ่ทา้ย "dom" หมายถงึคฤหาสน ์

หมายถงึคนดงัหรอืบุคคลทีห่ลงใหลในดา้นใดดา้นหน่ึงและตกอยูใ่นน้ัน 

 

อนัทีจ่รงิ ปรากฏการณ ์Fandom มสีว่นท าใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีแ่น่นแฟ้นระหวา่งเร ือ่งของนวตักรรมกบัแฟน ๆ 

และระหวา่งผูใ้ชแ้ละผูผ้ลติ 

ความสมัพนัธด์งักลา่วนอกเหนือไปจากรปูแบบการซือ้สนิคา้จากมุมมองของผูต้ดิตามธรรมดาๆ 
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A. เนือ้หำเกีย่วกบั Korean Wave และแฟนคลบั  

 

ตลาดเนือ้หา Korean Wave สามารถไดร้บัอทิธพิลอยา่งมากจากโครงสรา้งและประโยชนข์องการจดัระเบยีบแฟนคลบั 

ซึง่เป็นผลมาจากกลยทุธก์ารประกอบอาชพีของตลาดเนือ้หาทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นรปูแบบทีใ่ชโ้ดยแต่ละหน่วยงานเพือ่รกัษาคว

ามส าเรจ็ของศลิปินและสรา้งปัญหาใหก้บักระแสเกาหล ีแต่ละหน่วยงานใชแ้พลตฟอรม์ส าหรบัแฟนๆ อยา่ง YouTube, 

Netflix, Instagram และ Weverse เพือ่เผยแพรก่ระแสเกาหลแีละจดัระเบยีบแฟนๆ 

 

< รปูที ่12 ขัน้ตอนความส าเรจ็ของศลิปินคลืน่เกาหล ี> 

 

 
*. Hyundai Motor Securities Data (2018) 

 

ปัจจยัส าคญัประการหน่ึงทีเ่พิม่ “Fandom” ในกระบวนการขา้งตน้คอืการสนับสนุนกจิกรรมองคก์รของแฟนคลบั 

ดงัน้ันแนวโนม้การขายของ Korean Wave จงึเป็นตวับ่งชีท้างออ้มของก าลงัและขนาดการบรโิภคของแฟนคลบั 

 

< รปูที ่13 ผูต้ดิตาม YouTube ทัง้หมด 4 บรษิทับนัเทงิ > 
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แนวโนม้การขายของบรษิทับนัเทงิสีแ่ห่งซ ึง่เป็นผูน้ ากระแสเกาหลใีนเกาหลน้ัีนเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็จากประมาณ 3 

พนัลา้นวอนในปี 2559 เป็นประมาณ 343.7 พนัลา้นวอน (คาดการณ)์ ในปี 2564 

 

ทมีงานของเราใหค้วามสนใจอยา่งใกลช้ดิไม่เพยีงแต่การเตบิโตของยอดขายทีเ่กดิจากกระแสเกาหลเีท่าน้ัน 

แตย่งัรวมถงึการเพิม่ของแฟนๆ ทีส่นับสนุนมนั ขนาดของแฟนคลบัทีจ่ดัขึน้ และกจิกรรมของพวกเขา 

แฟนคลบัมโีครงสรา้งทีเ่ป็นระเบยีบมาก แต่มปัีจจยัทีไ่รเ้หตผุล/ไรเ้หตผุลหลายประการในการจดัการ การด าเนินงาน 

และการคุม้ครองสทิธ ิโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเสีย่งคอืการคุม้ครองสทิธกิารเป็นสมาชกิของแฟนคลบั 

กระบวนการเป็นสมาชกิอยา่งเป็นทางการ การใชเ้งนิทุนทีร่วบรวมอยา่งโปรง่ใส และมูลค่าการมอียูข่องสโมสรทีน่่าเช ือ่ถอื 

นอกจากนีย้งัรวมถงึปัญหาการรวมกลุม่ส าหรบัแฟน ๆ ทั่วโลกซึง่แบ่งออกเป็นกลุม่ต่างๆ จากขอ้มูลดงักลา่ว 

เราจะจดัเตรยีมระบบส าหรบัแฟนคลบัเพือ่ด าเนินการในลกัษณะทีพ่ฒันาขึน้ในระบบนิเวศ Cultiplan 

บรกิารที ่Cultiplan มุ่งเนน้คอืการแกปั้ญหาในตลาดแฟนคลบั เชน่ การรบัรองความถกูตอ้งของ 

“สมาชกิแฟนคลบัอยา่งเป็นทางการ/แฟนคลบั” โดยแนะน าเทคโนโลยบีล็อคเชนเพือ่รองรบั 

 

B. สือ่กจิกรรมแฟนคลบั 

 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ จากแนวโนม้ของกจิกรรมแฟนคลบัทีเ่กีย่วขอ้งกบั Korean Wave ณ เดอืนธนัวาคม 2018 

จ านวน Korean Wave club ทั่วโลกอยูท่ีป่ระมาณ 1,843 และจ านวนสมาชกิประมาณ 89.1 ลา้นคน 

เมือ่พจิารณาถงึแนวโนม้ทีเ่พิม่ขึน้ คาดวา่จะมผีูค้นมากกวา่ 100 ลา้นคนภายในปี 2563  

เป็นทีน่่าสงัเกตวา่มสีองปรากฏการณ ์ประการแรกคอืการเพิม่ขึน้และลดแนวโนม้ประจ าปีของแฟนคลบัดงักลา่ว 

เมือ่ดจูากสถานการณปั์จจบุนัระหวา่งปี 2558 ถงึปี 2561 จ านวนแฟนคลบัและสมาชกิคอ่นขา้งซบเซาในบางภูมภิาค 

แตโ่ดยรวมก็เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง สิง่นีแ้ตกต่างอยา่งมากจากมุมมองในแง่รา้ยของกระแสเกาหล ี

ซึง่คร ัง้หน่ึงเคยถกูประเมนิวา่เป็นแฟช ัน่ระยะสัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเกดิของ BTS บอยแบนดร์ะดบัโลก 

ไดน้ ามาซึง่การประเมนิเชงิบวกของคลืน่เกาหล ีBTS ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นศลิปินทีข่ายดทีีส่ดุในปี 2020 โดย 

International Music Record Industry Association (IFPI) และตดิอนัดบั 1 ในชารต์บลิบอรด์เป็นคร ัง้แรก 

ซึง่ท าใหโ้ลกประหลาดใจ นอกจากนี ้เกริล์กรุป๊ Black Pink และวง K-POP ใหม่ก าลงัเกดิขึน้ ภาพยนตร ์Korean 

Wave ยงัสรา้งความประหลาดใจใหก้บัโลกอกีดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ Parasite ของผูก้ ากบั Bong Joon-ho 

และภาพยนตร ์Minari ของ Jeong Isaac กวาดรางวลัจากเทศกาลภาพยนตรน์านาชาต ิ  
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Korean Wave เตบิโตเหนือจนิตนาการในทุกสาขาวฒันธรรม 

รากฐานของสิง่นีค้อืการสนับสนุนกจิกรรมสือ่ของแฟนคลบัอยา่งแข็งขนั กลา่วอกีนัยหน่ึง 

เหตผุลทีใ่หญ่ทีส่ดุวา่ท าไมแฟนคลบั Korean Wave ก าลงัขยายตวัอยา่งรวดเรว็ทั่วโลกคอืบทบาทของสือ่ 

เราตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัสิง่น้ัน 
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< รปูที ่14. สถานะปัจจบุนัของการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของสโมสรคลืน่เกาหล ี(2014~2019) > 

 

 

ปรากฏการณท์ีส่องคอื นอกเหนือจากซปุเปอรส์ตารเ์หลา่นีใ้น Korean Wave แลว้ 

แฟนคลบัขนาดเล็ก/ขนาดกลางทีก่ าหนดเป้าหมายไปยงัคนดงัทีไ่ม่มชี ือ่เสยีงทัง้ในประเทศหรอืต่างประเทศน้ันถกูสรา้งขึน้

และด าเนินการอยา่งเป็นระบบ มแีฟนคลบัประมาณ 27,547 แหง่ทีด่ าเนินการบนพอรท์ลัไซต ์"NAVER" 

และจ านวนน้ันมหาศาลถา้รวมแฟนคลบัขนาดเล็ก/กลางของแพลตฟอรม์บรกิารทั่วโลก (Facebook, Instagram 

ฯลฯ) ไวด้ว้ย และแมก้ระทั่งตอนนี ้จ านวนก็เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ สิง่ส าคญัคอืไม่เหมอืนในอดตี 

ดาราหนา้ใหม่ไดร้บัการหลอ่เลีย้งและคน้พบผ่านแฟนคลบัตามกระแสองคก์รของแฟนคลบั 

 

ระบบนิเวศ Cultiplan 

จะชว่ยใหเ้กดิความโปรง่ใสและความน่าเชือ่ถอืของการด าเนินงานของแฟนคลบัและการคุม้ครองทีเ่หมาะสมส าหรบัแฟนค

ลบัขนาดเล็กและขนาดกลาง นอกจากนี ้Cultiplan Ecosystem จะใหบ้รกิารและโอกาสในการ "สนับสนุน" และ 

"บรจิาค" ใหก้บัสมาชกิแฟนคลบัทัง้หมดในการ "บรจิาค" ใหก้บัศลิปินผ่านสกลุเงนิดจิทิลั รบั "Blockchain Point" 

เป็นตน้ 
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4-4) ตลำดผลติภณัฑแ์ละบรกิำรดำ้นกำรเดนิทำง 

 

ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยหีลงัจากการปฏวิตัอิตุสาหกรรมคร ัง้ที ่4 

'การเตบิโตและการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งของธรุกจิแพลตฟอรม์การเดนิทางออนไลน'์ 

ก าลงัเรง่ตวัขึน้ในดา้นการเดนิทางเชน่กนั ผลกระทบของ Corona 19 ซึง่เร ิม่ขึน้ในตน้ปี 2020 

ไดส้ง่ผลกระทบอยา่งรนุแรงต่ออตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทั่วโลก 

แตค่าดวา่อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วจะเตบิโตอยา่งรวดเรว็อกีคร ัง้ไม่ชา้ก็เรว็ 

 

< รปูที ่15. มูลค่าตลาดของตวัแทนท่องเทีย่วทั่วสหราชอาณาจกัร 2017-2023 > 

 

 

การเดนิทางภายในระบบนิเวศ Cultiplan คาดวา่จะสรา้งตวัเองเป็นรปูแบบธรุกจิการทอ่งเทีย่วอกีรปูแบบหน่ึงเมือ่รวมกบั 

“Digital Card” ทีใ่ชบ้ล็อคเชน 
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4-5) ระบบนิเวศน ์Cultiplan ตลำดและวสิยัทศัน ์

 

ปัจจยัทีส่ าคญัทีส่ดุประการหน่ึงส าหรบัความส าเรจ็ของธรุกจิคอื "ลกูคา้" 

เทคโนโลยบีล็อคเชนเป็นแนวคดิและเทคโนโลยทีีล่ า้สมยัมากในบางสาขา 

แต่ก็เป็นไปไม่ไดเ้ชน่กนัทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในฐานะธรุกจิทีไ่ม่มลีกูคา้ “Cultiplan Ecosystem 

ถกูสรา้งขึน้พรอ้มกบัลกูคา้” ซึง่เป็นวสิยัทศันข์องธรุกจิ 

 

บรษิทัใหบ้รกิารทีล่กูคา้ตอ้งการในสถานทีท่ีเ่หมาะสม 

และตอ้งเตรยีมรบัการเปลีย่นแปลงและววิฒันาการของลกูคา้ผา่นอุปกรณต์่างๆ เพือ่ใหล้กูคา้สามารถใชบ้รกิารไดย้าวนาน 

Cultiplan ไดศ้กึษาและเนน้รปูแบบพฤตกิรรมของลกูคา้ในดา้น Culture & Travel มาอยา่งยาวนาน 

เราไตรต่รองถงึวธิทีีล่กูคา้ท ากจิกรรมทางเศรษฐกจิเพือ่สรา้งความพงึพอใจใหต้วัเองและวธิเีปลีย่นความคดิของลกูคา้เกีย่ว

กบัผลติภณัฑท์างธรุกจิบางอยา่ง เราตอ้งการมอบแบบจ าลองทีด่มีากส าหรบัสิง่นี ้และเรามั่นใจวา่ Cultiplan 

สามารถสรา้งผลการผนึกก าลงัทีส่งูขึน้โดยใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน 

 

ลกูคา้ของเราจะเขา้ใจและมสีว่นรว่มใน Cultiplan Ecosystem 

ทีซ่ ึง่พวกเขาสามารถเพลดิเพลนิกบัวฒันธรรมและเขา้รว่มกบัคนรูจ้กัอยา่งกระตาืนร ือ้รอ้เพือ่เป็นแฟน (แฟน) 

ในทา้ยทีส่ดุ เราก าหนดเป้าหมายลกูคา้ดว้ยรปูแบบทีพ่วกเขามุ่งมั่นทีจ่ะประสานชวีติทางเศรษฐกจิและวฒันธรรม: 

ลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้ในชว่งวยัรุน่และวยั 20 ปีลกูคา้ทีข่ยนัขนัแข็งในชวีติทางวฒันธรรมในวยั 30 และ 40 

ปีและลกูคา้ทีเ่ดนิทางมาพกัผอ่นในชว่งอาย ุ50 และ 60 ปี 

ลกูคา้เหลา่นีเ้ป็นแหลง่ทีม่าของความแข็งแกรง่ใหก้บัศลิปินรุน่ใหม่ทีม่ศีกัยภาพและผูส้รา้งเนือ้หาเชงิสรา้งสรรคท์ีจ่รงิใจทีทุ่่

มเทเวลาและพยายามทีจ่ะเป็นดารา และเป็นผูส้นับสนุนทีส่ามารถสง่ขอ้ความทีด่แีละมสีขุภาพดไีด ้ทมีงาน Cultiplan 

ของเราจะเตบิโตไปพรอ้มกบัคนทีม่คีวามฝันอนัยิง่ใหญ่ในดา้น "Culture & Travel" 
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05. Road Map | แผนทีถ่นน 

 

 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 Cultiplan 

ไดด้ าเนินธรุกจิดา้นความรูแ้ละการปฏบิตัใินสาขาทีเ่กีย่วขอ้งผ่านการวางแผนเนือ้หาโดยตรงและการด าเนินงานของโรงล

ะคร และมกีารจดัตัง้บรษิทัในเครอืในต่างประเทศส าหรบัธรุกจิทั่วโลกเมือ่ไตรมาสที ่4 ปี พ.ศ. 2562 ดว้ยการออก CTPL 

COIN จากไตรมาสที ่1 ของปี 2564 โครงการทีใ่ช ้blockchain เต็มรปูแบบไดเ้ร ิม่ขึน้แลว้ 

และทมีงานของเราจะยงัคงแสดงรายการ CTPL COIN ในการแลกเปลีย่นเหรยีญจ านวนมากทั่วโลก 

และดว้ยการพฒันาแพลตฟอรม์บรกิารรุน่แรกภายในปี 2565 ไตรมาสที ่4 ธรุกจิ "บตัรดจิทิลั" 

ทีแ่ทจ้รงิคาดวา่จะเร ิม่อยา่งจรงิจงั 

 

 

 

 

* อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของบรษิทัและความกา้วหนา้ทางธรุกจิ 
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06. Coin Allocation | กำรจดัสรรเหรยีญ 

 

6-1) กำรออกเหรยีญและรำยละเอยีด 

 

CTPL COIN ซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นสกลุเงนิมาตรฐานของ “Token Economy” ในระบบนิเวศ Cultiplan 

ไดร้บัการขดุทัง้หมดดว้ยวธิกีารขดุลว่งหนา้ และสามารถรบัไดผ้า่นการประกาศขายหรอืผ่านการแลกเปลีย่นทีจ่ดทะเบยีน 

รายละเอยีดมดีงันี ้

 

 

 

07. Team & Advisor | ทมีงำนและทีป่รกึษำ 

 

Team & Advisor สว่นใหญ่แบ่งออกเป็นผูก้อ่ตัง้ ทมี และทีป่รกึษา 

ขอ้มูลรายละเอยีดสามารถอา้งองิไดจ้ากเว็บไซตต์วัแทน  
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08. ETC | ฯลฯ 

 

8-1. การท างานของชอ่งทางการ 

 

Cultiplan ด าเนินการสือ่และชมุชนอยา่งเป็นทางการบนเว็บไซตต์วัแทน CTPL Telegram Channel, CTPL 

Facebook และ CTPL Kakao Talk Channel 

 

1) เว็บไซตข์องบรษิทั : http://www.cultiplan.com  

2) CTPL telegram channel : https://t.me/joinchat/W4-HX2hRWtc4MTFl  

3) CTPL Facebook : https://www.facebook.com/CTPLcoin 

4) CTPL Twitter : https://twitter.com/cultiplan   

5) CTPL Kakao Talk Channel : https://pf.kakao.com/_bxosRs  

6) Q&A ส าหรบัการแสดง/กจิกรรม/กจิกรรมอืน่ๆ: เว็บไซตส์ าหรบัแต่ละโครงการ 

 

 

09. Contact Us | ตดิตอ่เรำ 

 

บรษิทั Cultiplan อยา่งเป็นทางการตัง้อยูใ่นประเทศไทยและเกาหล ีโดยมทีีต่ ัง้ของบรษิทัดงัตอ่ไปนี ้

 

9-1. วธิกีารตดิตอ่และค าแนะน า 

 

1) บรษิทั Cultiplan Thailand (คลัตแิพลน) :  

- บทบาท: ออก CTPL COIN ของ Cultiplan รว่มกบั Cultiplan Korea และด าเนินธรุกจิในต่างประเทศ 

- ทีอ่ยู:่ 26/107 ม.1 พลตูาหลวง สตัหบี ชลบรุ ี20180 

 

2) Cultiplan Korea Company :  

- บทบาท: การพฒันาและการด าเนินงานของระบบนิเวศ Cultiplan และการด าเนินงานดา้นการตลาด 

- ทีอ่ยู:่ 2nd floor of Yegrina Building, 62, Bangbae-ro 13-gil, Seocho-gu, Seoul 

http://www.cultiplan.com/
https://t.me/joinchat/W4-HX2hRWtc4MTFl
https://www.facebook.com/CTPLcoin
https://twitter.com/cultiplan
https://pf.kakao.com/_bxosRs
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