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แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุน / 

ร่างหนังสือชีชวนเพือการเสนอขายโทเคนดจิิทัลเพือการลงทุนต่อประชาชนครังแรก 

 

บริษัท สเปเชียล เดสทินี จํากัด 

 

เสนอขาย 

โทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนเดสทินี 

ระดมทุนโดยการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพอืการลงทุน มีมูลค่ารวมกันทงัสิน 265,227,633 บาท 

โทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนทีจะออกและเสนอขายในครังนีมีจํานวนทังสิน 16,087 โทเคน แบ่งเป็น 

โทเคน ไอแอมแกล็ด (I am Glad Token)  จํานวน  15,559 โทเคน ราคาเสนอขาย       5,559 บาท ต่อ โทเคน 

โทเคน ไอแอมดีไลเท็ด (I am Delighted Token) จํานวน      459 โทเคน ราคาเสนอขาย    155,559 บาท ต่อ โทเคน 

โทเคน ไอแอมแฮปปี (I am Happy Token) จํานวน       69 โทเคน ราคาเสนอขาย       1,555,559 บาท ต่อ โทเคน 

 

วัตถุประสงค์ในการระดมทุนในครังนีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

เขา้ลงทนุในสัญญา Investment Agreement เพือให้ไดม้าซึงผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในรูปแบบ 

ของโทเคนดิจิทลัเพอืการใชป้ระโยชนที์เกียวขอ้งกบัภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

 

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล: บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จํากัด 

 

วันทียืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชีชวน: 28 มกราคม 2565 

วันทีแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีชวนมีผลใช้บังคบั: 5 พฤษภาคม 2565 

ระยะเวลาการเสนอขายโทเคนดิจิทัล: 23 พฤษภาคม 2565 ถึง 20 มถิุนายน 2565 

 

การลงทุนในโทเคนดิจิทัลมีความเสียงสูง ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินหรือคริปโทเคอร์เรนซีทีลงทุนกลับคืน ดังนันก่อนลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษา

ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชีชวน และประเมินความเสียงจากการลงทุนด้วยความระมัดระวัง รวมทังควร

ตระหนักถึงข้อจํากัดในการเปลียนมือของโทเคนดิจิทัลด้วย สิงสําคัญคือ ไม่ควรลงทุนด้วยเงินทังหมดทีมีอยู่  ทังนี การเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูล

การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชีชวนไม่ได้เป็นการแสดงว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุน หรือ

ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของโทเคนดิจิทัลทเีสนอขาย หรือรับรองความสําเร็จของโครงการ  

ทังนี การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะกระทําได้ก็ต่อเมือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชีชวนทีได้ยืนต่อ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้แล้ว และได้จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีชวนให้แก่ผู้ลงทุนแล้ว 

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือหนังสือชีชวนมีข้อความหรือรายการทีเป็นเท็จ หรือขาดข้อความสาระสําคัญทีควร

แจ้ง ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทีได้ซือโทเคนดิจิทัลไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันทีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชีชวนมีผลใช้บังคับ มี

สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ตามมาตรา 23 แห่งพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 

ประกอบกับมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังน ีสิทธิเรียกร้องดงักล่าว ต้องดําเนินการภายใน 1 ปีนับจากวันที

ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือหนังสือชีชวนมีข้อความหรือรายการทีเป็นเท็จหรือขาดข้อความทีควรต้อง

แจ้ง แต่ไม่เกิน 2 ปีนับจากวันทีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชีชวนมีผลใช้บังคบั  

คาํเตือน: ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือชีชวนฉบบันีเพือทาํความเขา้ใจลกัษณะของผลิตภณัฑ์ เงือนไขผลตอบแทน และความ

เสียงทีเกียวขอ้ง ขอ้มูลทีระบุในร่างหนังสือชีชวนฉบบันีไม่ถือเป็นการให้คาํปรึกษาทางกฎหมายหรือภาษี ผูที้ไดรั้บร่างหนังสือชีชวนฉบบันีควรปรึกษาที

ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และภาษีทีเกียวขอ้งกบัการลงทุนในโทเคนดิจิทลันีดว้ยตนเอง  
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สารบัญ 

 

คาํจาํกดัความ อภิธานศพัทเ์ฉพาะ และอกัษรยอ่ 

ส่วนที 1 ขอ้มูลสาํคญั 

ส่วนที 2 ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินทีไดจ้ากการระดมทุน 

ส่วนที 3 แผนธุรกิจ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแนวทางการดาํเนินกิจการ 

ส่วนที 4 ขอ้มูลเกียวกบัโทเคนดิจิทลั 

ส่วนที 5 การเสนอขายและการจองซือ 

เอกสารแนบ 1 สรุปสาระสาํคญัของร่างสัญญา IA  

เอกสารแนบ 2 บทสรุปผูบ้ริหารและบนัทึกผลการตรวจสอบความปลอดภยัสัญญาอจัฉริยะ 
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คําจํากัดความ อภิธานศัพท์เฉพาะ และอักษรย่อ 

 

ในหนงัสือชีชวนฉบบันี คาํดงัต่อไปนีให้มีความหมายตามทีระบุไวด้า้นล่าง เวน้แต่จะกาํหนดให้เป็นอยา่งอนืในเอกสารฉบบันี 

 

กฎหมายสินทรัพยดิ์จิทลั : พระราชกาํหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561 

กระบวนการ KYC / CDD 

(Know Your Customer / Customer Due 

Diligence) 

: กระบวนการตรวจสอบและทาํความรู้จกัลูกคา้  

กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ : กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ทีใช้เก็บโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินี และโทเคน

ดิจิทลัเพอือรรถประโยชน์ เพอืประโยชน์ในการทาํธุรกรรมต่างๆ 

การเสนอขาย : การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินี ตามแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี 

กิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟว ี : เจ้าของโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ทีเป็นกิจการร่วมค้าทีไม่ได้จด

ทะเบียน (Unincorporated Joint Venture)  

โทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี 

(Destiny Investment Token) 

: ชือของโทเคนดิจิทลัทีออกและเสนอขายซึงประกอบดว้ย 1) โทเคน ไอแอมแกล็ด 

2) โทเคน ไอแอมดีไลเทด็ และ 3) โทเคน ไอแอมแฮปปี 

โทเคนดิจิทลัเพอือรรถประโยชน ์

(Utility Token) 

: โทเคนดิจิทลัทีผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีจะไดรั้บเป็นของสมนาคุณ 

โดยมีรายละเอียดเพมิเติมในส่วนที 4.1.3 

โทเคน ไอแอมแกล็ด  

(I am Glad Token) 

: มีความหมายตามทีให้ไวใ้นส่วนที 4 ขอ้มูลเกียวกบัโทเคนดิจิทลั 

โทเคน ไอแอมดีไลเท็ด 

(I am Delighted Token) 

: มีความหมายตามทีให้ไวใ้นส่วนที 4 ขอ้มูลเกียวกบัโทเคนดิจิทลั 

โทเคน ไอแอมแฮปปี 

(I am Happy Token) 

: มีความหมายตามทีให้ไวใ้นส่วนที 4 ขอ้มูลเกียวกบัโทเคนดิจิทลั 

บล็อกเชน Hyperledger Besu : มีความหมายตามทีให้ไวใ้นส่วนที 4.4.2  

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

โทเคนดิจิทลั 

: แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและหนงัสือชีชวน 

ประกาศ กจ. 15/2561 : ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี กจ. 15/2561 เรือง 

การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน 

ผลตอบแทน : ผลตอบแทนจากการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนเดสทินีรายปี โดย

รายละเอียดเป็นไปตามทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลักาํหนด 

ผลตอบแทนพเิศษ 

(Bonus Payment) 

: มีความหมายตามทีให้ไวใ้นส่วนที 4.1.2 

ผลตอบแทนพนืฐาน  

(Base Payment) 

: มีความหมายตามทีให้ไวใ้นส่วนที 4.1.1 

ผูถื้อโทเคนดิจิทลั : ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี 

ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 

(Ultra-High Net Worth) 

: มีความหมายตามทีให้ไวใ้นส่วนที 5.2.6  
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ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย 

โทเคนดิจิทลั 

: บริษทั คิวบิกซ์ ดิจิทลั แอสเสท จาํกดั ซึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทัลทีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) แลว้ 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั : บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ภาษ ี : ภาษี อากร เงินเพิมเติม หรือค่าใช้จ่ายทีพึงตอ้งชาํระอืนๆ ในทาํนองเดียวกัน ซึง

หน่วยงานของรัฐเรียกเก็บ รวมถึงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ อากรแสตมป์ ตลอดจนค่าปรับ เบียปรับ เงินเพมิและดอกเบีย หรือค่าปรับที

เกียวขอ้งกบัการชาํระภาษ ี

วนัจ่ายปันผลงวดที 1 : วนัทีโครงการมีอายคุรบ 365 วนั โดยนบัจากวนัเริมตน้โครงการ 

วนัจ่ายปันผลงวดที 2 : วนัทีโครงการมีอายคุรบ 730 วนั โดยนบัจากวนัเริมตน้โครงการ 

วนัเริมตน้โครงการ :  29 มิถุนายน 2565 

วนัสินสุดโครงการ : วนัทีโครงการมีอายุครบ 2 ปี หรือวนัทีผูอ้อกโทเคนดิจิทัลใช้สิทธิไถ่ถอนก่อน

กาํหนด 

วนัใชสิ้ทธิไถ่ถอนก่อนกาํหนด : วนัทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัใชสิ้ทธิไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัก่อนอายโุครงการครบ 2 ปี 

วนัปิดการเสนอขาย : 14 วนันบัจากวนัทีเปิดการเสนอขายวนัแรก หรือวนัทีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย

โทเคนดิจิทลัประกาศปิดเสนอขายล่วงหนา้ 

ศูนยซื์อขายสินทรัพยด์ิจิทลั 

(Digital Asset Exchange) 

: ศูนยก์ลางหรือเครือข่ายใดๆ ทีจดัให้มีขึนเพือการซือขายหรือแลกเปลียนสินทรัพย์

ดิจิทลั โดยการจบัคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจดัระบบหรือ 

อาํนวยความสะดวกให้ผูซึ้งประสงค์จะซือขายหรือแลกเปลียนสินทรัพยดิ์จิทลั

สามารถทาํความตกลงหรือจบัคู่กนัได ้โดยกระทาํเป็นทางคา้ปกติ ซึงไดรั้บอนุญาต

จากสํานักงาน ก.ล.ต. ทังนี ไม่รวมถึงศูนย์กลางหรือเครือข่ายในลักษณะที

สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

สํานกังาน ก.ล.ต. : สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

สัญญา IA  

(Investment Agreement) 

: สัญ ญ าร่ ว มล ง ทุ น เ พื อ ให้ไ ด้มา ซึงผ ล ตอ บแ ทน ใน โ ค รง ก าร ภ าพ ยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ ระหว่างเจา้ของโครงการ กบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 

สัญญาอจัฉริยะ 

(Smart Contract) 

: สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวขอ้งกบัการให้สิทธิแก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

แอปพลิเคชนัคิวบิกซ ์

(Kubix Mobile Application) 

: แอปพลิเคชนัของบริษทั คิวบิกซ์ ดิจิทลั แอสเสท จาํกดั  

AML / CTPF 

( Anti-Money Laundering and Counter 

Terrorism and Proliferation of Weapon 

of Mass Destruction Financing) 

: การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ

การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

BTV : บริษทั บรอดคาซท ์ไทย เทเลวิชนั จาํกดั 

GDH : บริษทั จีดีเอช ห้าห้าเกา้ จาํกดั  

ICO 

(Initial Coin Offering) 

: การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชนครังแรก 
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ส่วนที 1 

ข้อมูลสําคญั 

 

ข้อมูลสาํคัญนีเป็นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนเดสทินี ซึงเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกียวกับการเสนอขาย 

ลักษณะและความเสียงของโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนเดสทินี ดังนันผู้ลงทุนต้องศึกษารายละเอยีดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ฉบับเตม็ ซึงสามารถขอได้จากผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

 

1. ข้อมูลสําคญั 

1.1 ข้อมูลทัวไป 

  

ชือโทเคนดิจิทลั (ภาษาไทย) : โทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี 

ชือโทเคนดิจิทลั (ภาษาองักฤษ) : DESTINY Investment Token 

ชือกลุ่มของโทเคนดิจิทลั : 1) โทเคน I am Glad  (ชือยอ่  GLAD) 

2) โทเคน I am Delighted (ชือยอ่ DELIGHTED) 

3) โทเคน I am Happy (ชือยอ่ HAPPY) 
ประเภทของโทเคนดิจิทลั : โทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนและโทเคนดิจิทลัเพือการใชป้ระโยชน์แบบไม่

พร้อมใช้1 ตามกฎเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. ทีบงัคบัใช ้ณ วนัทีของแบบ

แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
1โทเคนดิจิทัลเพือการใช้ประโยชน์ซึงผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่พร้อมทีจะให้ 

ผู้ ถือใช้ประโยชน์ตามสิทธิของโทเคนดิจิทัลได้ทันทีตังแต่วันทีเสนอขาย

โทเคนดิจิทัลครังแรก 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั : บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั (Special Destiny) 

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย 

โทเคนดิจิทลั 

: 
บริษทั คิวบิกซ์ ดิจิทลั แอสเสท จาํกดั 

ทีปรึกษากฎหมายของผู ้ออกโทเคน

ดิจิทลั 

: 
บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซี จาํกดั (สาํนกังานกรุงเทพฯ) 

ผูส้อบบญัชี : บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ผูต้รวจสอบสัญญาอจัฉริยะ : บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ทีปรึกษา จาํกดั 

อายขุองโครงการ  : 2 ปี นบัตงัแต่วนัเริมตน้โครงการ 

การไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัก่อนกาํหนด : ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัสามารถไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัก่อนอายโุครงการครบ 2 ปี

ได้ตังแต่วันที 1 มีนาคม 2566 โดยจะแจ้งให้ผู ้ถือโทเคนดิจิทัลทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัผ่านทาง Kubix Mobile Application และ/หรือ 

www.kubix.co 

กฎหมายทีบงัคบัใช ้ : กฎหมายไทย 
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1.2 ข้อมูลเกยีวกับการเสนอขาย 

 

รูปแบบการเสนอขาย : การระดมทุนผา่นการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี

ต่อประชาชน ผา่นให้ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิลั (ICO Portal) 

ทีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

มูลค่าและจาํนวนโทเคนดิจิทลัทีเสนอ

ขาย 

: มูลค่าการเสนอขาย 265,227,633 บาท จาํนวน 16,087 โทเคน สามารถแบ่ง

ไดด้งันี 

(1) โทเคน I am Glad  มูลค่าเสนอขาย 86,492,481 บาท จาํนวน 15,559 โท

เคน 

(2) โทเคน I am Delighted มูลค่าเสนอขาย 71,401,581 บาท จาํนวน 459 

โทเคน 

(3) โทเคน I am Happy มูลค่าการเสนอขาย 107,333,571 บาท จาํนวน 69 

โทเคน 

ราคาทีเสนอขาย : (1) โทเคน I am Glad มูลค่าเสนอขาย 5,559 บาทต่อโทเคน 

(2) โทเคน I am Delighted มูลค่าเสนอขาย 155,559 บาทต่อโทเคน 

(3) โทเคน I am Happy มูลค่าการเสนอขาย 1,555,559 บาทต่อโทเคน 

สกุลเงินทีใชไ้ด ้ : สกุลเงินบาท 

ผูล้งทุนทีสามารถลงทุนได ้ : การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนเดสทินีเป็นการเสนอขายต่อ

ประชาชนเป็นการทวัไป เฉพาะทีเป็นบุคคลธรรมดาทีบรรลุนิติภาวะแลว้ 

(มิใช่ผู ้เยาว์) ซึงเป็นผู ้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และจะต้องมี

ภูมิลาํเนาและถินทีอยูใ่นประเทศไทยเท่านนั 

บุคคลธรรมดาเป็นผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ สามารถลงทุนไดไ้ม่จาํกดั (นิยาม

ของผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษตามขอ้ 5.2.6) 

ผูล้งทุนรายย่อย (ไดแ้ก่บุคคลธรรมดาทีไม่ไดจ้ดัอยู่ในประเภทผูล้งทุนราย

ใหญ่พเิศษ) สามารถลงทุนไดร้ายละไม่เกิน 300,000 บาท  

สําหรับผูล้งทุนซึงเป็นนิติบุคคล ผูล้งทุนสถาบนั นิติบุคคลร่วมลงทุนและ

กิจการเงินร่วมลงทุน และผูล้งทุนต่างด้าวจะไม่สามารถจองซือโทเคน

ดิจิทลัในครังนีได ้

เงือนไขการจองซือ : เมือการจองซือสําเร็จและได้รับการยืนยนัจากระบบแลว้ ผูจ้องซือจะไม่

สามารถทาํการยกเลิกการจองซือไดใ้นทุกกรณี 

การจดัสรรโทเคนดิจทิลั : การจัดสรรโทเคนดิจิทัลสําหรับโทเคน I am Glad และโทเคน I am 

Delighted  

ใช้หลักเกณฑ์ตามลําดับการจองซือและชําระเงินสําเ ร็จภายใน

ระยะเวลาทีกาํหนดของผูล้งทุน โดยผูท้ีกดจองซือและชําระเงินสําเร็จ

ภายในระยะเวลาทีกาํหนดก่อนจะไดรั้บการจดัสรรก่อน (First Come First 

Served) อย่างไรก็ตาม การจัดสรรสุดท้ายจะเป็นไปตามดุลพินิจของผู ้

ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพือให้การจัดสรรเป็นไปตาม
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หลกัเกณฑ์ เงือนไขต่างๆ และวิธีการทีกาํหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูล

การเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันีและกฎหมายทีเกียวขอ้ง  

ทงันี ผูท้ีชาํระเงินสําเร็จแลว้อาจจะไม่ไดรั้บการจดัสรรในกรณีทีการ

จองซือเต็มจาํนวนแลว้ หรือกรณีทีเกณฑ์การเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนราย

ย่อยมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 70.00 ของมูลค่าการเสนอขายทีขายไดท้งัหมด 

หรือกรณีทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัยกเลิกการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั

เพือการลงทุนเดสทินีทงัหมดตามเงือนไขในการยกเลิกการเสนอขาย 

 

การจดัสรรสาํหรับโทเคน I am Happy  

เป็นการจัดสรรตามดุลพินิจของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทลั ทงันีผูท้ีชาํระเงินสําเร็จแลว้อาจจะไม่ไดรั้บการจดัสรรในกรณีทีการ

จองซือเต็มจาํนวนแลว้ หรือกรณีทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัยกเลิกการออกและ

เสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีทงัหมดตามเงือนไขในการ

ยกเลิกการเสนอขาย 

วนัเปิดการเสนอขาย :  23 พฤษภาคม 2565 

วนัปิดการเสนอขาย :  20 มิถุนายน 2565  หรือ วนัทีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ประกาศปิดการเสนอขายล่วงหนา้  

วนัประกาศการจดัสรรโทเคน : ภายใน 29 มิถุนายน 2565 

วนัเริมตน้โครงการ : 29 มิถุนายน 2565 

เงือนไขในการยกเลิกการเสนอขาย : ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะยกเลิกการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการ

ลงทุนเดสทินี เมือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดงัต่อไปนี 

1) การเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ17 ของ

ประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. กจ 15/2561 หรือ 

2) มูลค่าทีไดจ้ากการออกและเสนอขายไดท้งัหมด น้อยกว่า มูลค่าการ

เสนอขาย 265,227,633 บาท ภายในระยะเวลาทีกาํหนด 

วตัถุประสงคใ์นการใชเ้งิน : เพือเข้าลงทุนในสัญญา IA กับกิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวี ซึงเป็น

เจ้าของลิขสิทธิของภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เพือให้ได้มาซึง

ผลตอบแทนจากการร่วมลงทุนและสิทธิประโยชน์ต่างๆทีเกียวข้องกับ

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เพือนาํมามอบให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั ตาม

สิทธิทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี 

ตามทีระบุในสัญญา IA โดยกิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวจีะนาํเงินร่วม

ลงทุนทีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ดงันี 

1) จดัหารายไดจ้ากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตามเงือนไขทีระบุใน

สัญญา IA ประมาณ 198 ลา้นบาท 

2) จดัหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 

๒ เพอืนาํมามอบให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั ประมาณ 18 ลา้นบาท 

3) เป็นค่าใช้จ่ายในการทาํธุรกรรมทีเกียวข้องต่างๆ ของการออกและ

เสนอขายโทเคนดิจิทัลในครังนี เ ช่น ค่าจัดจ้างทีปรึกษาและ

ค่าบริการของผูใ้ห้บริการต่างๆ ทีเกียวขอ้ง  ประมาณ 49 ลา้นบาท 
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สิทธิของผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพอืการ

ลงทุน 

: (1) ผลตอบแทนพืนฐานจากการลงทุน ในอัตราร้อยละ 2.99 ต่อปีของ

มูลค่าเงินลงทุนเริมตน้ 

(2) ผลตอบแทนพิเศษจากการร่วมลงทุน ในอตัราร้อยละ 2.01 ต่อปีของ

มูลค่าเงินลงทุนเริมตน้ ในกรณีทีรายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ มีรายได ้Box Office ทวัประเทศตงัแต่ 1,000 ล้าน

บาทขึนไป1 (รายละเอียดเพมิเติมในส่วนที 4.1.2 ผลตอบแทนพิเศษ)  

(3) สิทธิในการรับชาํระคืนเงินลงทุนเริมตน้เมือครบกาํหนดระยะเวลาการ

ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัในครังนี หรือเมือผูอ้อกโทเคนดิจิทลั

ตอ้งการไถ่ถอนโทเคนดิจทิลัก่อนครบกาํหนด 

(4) สิทธิประโยชน์ทีจะได้รับ ตามรายละเอียดในส่วนที 4.1.3 สิทธิ

ประโยชน์ ช่องทางในการรับสิทธิประโยชน์ และเงือนไขในการรับ

สิทธิประโยชน์ 

เงือนไขในการจ่ายผลตอบแทน : กรณีทีไม่มีการไถ่ถอนโทเคนดิจิทัลก่อนกาํหนด: ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมี

หน้าทีในการจ่ายผลตอบแทนเป็นรายปีให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัภายใน 14 

วนัเมือโครงการมีอายุครบ 1 ปี และเมือโครงการมีอายุครบ 2 ปี ตามลาํดบั 

รวมถึงมีหนา้ทีในการจ่ายเงินร่วมลงทุนเริมตน้คืนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

กรณีทีมีการไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัก่อนกาํหนด: ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะคืน

เงินลงทุนเริมต้นพร้อมจ่ายผลตอบแทนทีมีหน้าทีต้องชําระแต่ยงัไม่ได้

ชาํระให้กับผูล้งทุนภายใน 14 วนัหลงัจากวนัสินสุดโครงการ รวมถึงมี

หนา้ทีในการจ่ายเงินร่วมลงทุนเริมตน้คืนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

เงือนไขในการถือครองโทเคนดิจิทลั

เพือการลงทุน 

: ผูล้งทุนตอ้งถือครองโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนตลอดอายุของโครงการ

เท่านนั เนืองจากโทเคนดิจิทลัไม่สามารถทาํการโอนหรือเปลียนชือการถือ

ครองได ้และโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีไม่มีตลาดรองในการซือ

ขาย 

หมายเหตุ 

1) รายได ้Box Office ทวัประเทศมีความแม่นยาํค่อนขา้งสูง อย่างไรก็ตามอาจเกิดความคลาดเคลือนของการรายงานรายไดเ้ล็กน้อยจากโรง

ภาพยนตร์ในต่างจงัหวดั ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจึงจะจ่ายผลตอบแทนพิเศษเมือภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ มีรายได ้Box Office ทวัประเทศ

ตงัแต่ 975 ลา้นบาทเป็นตน้ไป 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครังนีและการเข้าลงทุนในโครงการ 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลมีวตัถุประสงค์จะนาํเงินทีได้รับจากการระดมทุนในครังนีไปใช้เพือลงทุนเพือให้ไดม้าซึง

ผลตอบแทนจากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ อนัเป็น

เอกสิทธิมอบให้เฉพาะผูถื้อโทเคนดิจิทลัเท่านนั ผ่านการทาํสัญญา IA กบักิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวี ซึงเป็นผูผ้ลิต

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ("ผู้ผลิตภาพยนตร์") (ศึกษารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีเกียวกบั

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ในส่วนที 4.1.3 สิทธิประโยชน์ ช่องทางในการรับสิทธิประโยชน์และเงือนไขในการรับสิทธิ

ประโยชน์) 
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โครงสร้างการร่วมลงทุนผา่นโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี 

 

 

 

การเสนอขายโทเคนดิจิทลัในครังนีเป็นการเปิดโอกาสให้ผูส้นใจชมภาพยนตร์มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึงของการ

สร้างภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามสิทธิประโยชน์ทีกาํหนด ซึงเป็นการสร้างรูปแบบ

ความสัมพนัธ์ใหม่ จากทีเคยเป็นผูช้มภาพยนตร์เพียงอย่างเดียว มาเป็นผูร่้วมลงทุนในภาพยนตร์และเป็นผูท้ีไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์จากภาพยนตร์ทีมีส่วนร่วมในการลงทุน ซึงจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตไดอ้ยา่งยงัยืน 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีหนา้ทีในการนาํส่งผลตอบแทนจากการร่วมลงทุนในภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ให้แก่ผูถื้อ

โทเคนดิจิทลั และมีหน้าทีในการจดัหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตามขอ้กาํหนดและ

เงือนไขในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ซึงสามารถสรุปรวมเป็นสิทธิของผูถื้อโทเคนดิจิทลัโดยยอ่ได้

ดงันี  

 

1. สิทธิในการรับผลตอบแทนพืนฐานจากการร่วมลงทุน (Base Return) ในอตัราร้อยละ 2.99 ต่อปี ของมูลค่าเงิน

ลงทุนเริมตน้ 

2. สิทธิในการรับผลตอบแทนพิเศษจากการร่วมลงทุน (Bonus Payment) ในอตัราร้อยละ 2.01 ต่อปี ของมูลค่าเงิน

ลงทุนเริมตน้ ในกรณีรายได้จากการขายบัตรเขา้ชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ทวัประเทศ (Box Office ทวั

ประเทศ) รวมกนัมีมูลค่าตงัแต่ 1,000 ลา้นบาทขึนไป1 (รายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 4.1.2 ผลตอบแทนพิเศษ) 

ทงันี ขอ้มูลรายไดด้งักล่าวเป็นขอ้มูลทีแสดงอยูใ่น www.thailandboxoffice.com  

3. สิทธิในการรับชําระคืนเงินลงทุนเริมต้นเมือครบกําหนดระยะเวลาการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลในครังนี 

หรือเมือผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องการไถ่ถอนโทเคนดิจิทัลก่อนครบกําหนด 

4. สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีเกียวข้องกับภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ซึงผูถื้อโทเคนดิจิทลัแต่ละประเภทจะไดรั้บ

แตกต่างกนั ตามรายละเอียดในส่วนที 4 ขอ้มูลเกียวกบัโทเคนดิจิทลั  

 

หมายเหตุ 

1) รายได ้Box Office ทวัประเทศมีความแม่นยาํค่อนขา้งสูง อย่างไรก็ตามอาจเกิดความคลาดเคลือนของการรายงานรายได้

เล็กน้อยจากโรงภาพยนตร์ในต่างจงัหวดั ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจึงจะจ่ายผลตอบแทนพิเศษเมือภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ มี

รายได ้Box Office ทวัประเทศตงัแต่ 975 ลา้นบาทเป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ออกโทเคน

ดิจิทัล 
ผู้ลงทุน 

สัญญา IA 

กิจการร่วมค้า 
 เดสทินี เดอะ มูฟวี 

ลงทนุผ่านการถือโทเคนดิจิทัล 

รายได้จากการฉาย 

ภาพยนตร์และช่องทางอืนๆ 
ผลตอบแทนและสิทธิ

ประโยชน์ 

ผลตอบแทนจากการร่วม

ลงทุนและสิทธิประโยชน์อืนๆ 
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1.4 สําคญัและลักษณะเฉพาะของโทเคนดิจิทัล 

 

ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล 
I am 

Glad Token 

I am  

Delighted Token 

I am  

Happy Token 

1. ผลตอบแทนพืนฐาน (Base Return)    

(1) ผลตอบแทนพืนฐานในอตัราร้อยละ 2.99 ต่อปีของ

มูลค่าเงินลงทุนเริมตน้ 
   

2. ผลตอบแทนพเิศษ (Bonus Payment)    

(1) ผลตอบแทนพเิศษในอตัราร้อยละ 2.01 ต่อปีของ

มูลค่าเงินลงทุนเริมตน้ ในกรณีทีภาพยนตร์เรือง 

บุพเพสันนิวาส ๒ มีรายได ้Box Office ทวัประเทศ 

ตงัแต่ 1,000 ลา้นบาทขนึไป1 โดยอา้งอิงตามที

ประกาศบน www.thailandboxoffice.com 

(รายละเอียดเพมิเติมในส่วนที 4.1.2 ผลตอบแทน

พิเศษ) 

   

3. การชําระคืนเงินร่วมลงทุนให้แก่นักลงทุน    

(1) การชาํระคืนเงินร่วมลงทุนให้แก่ผูล้งทุนในมูลค่าเงิน

ลงทุนเริมตน้เมือถึงวนัสินสุดโครงการ 
   

4. สิทธิประโยชน์ทีผู้ ถือโทเคนดิจิ ทัลจะได้รับเป็นของ

สมนาคณุ 

   

(1) ได้รับการปรากฏชือเป็น Special Destiny Executive 

Producer ในเครดิตทา้ยภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒  

โดยจาํกดัการปรากฏชือของผูถื้อโทเคนดิจิทลั (ไม่ว่า

จะซือกีประเภท หรือกีจาํนวน) จาํนวน 1 ชือในเครดิต  

   

(2) ร่ วม ง า นเ ลี ยง สํ าห รับ Special Destiny Executive 

Producer รับประทานอาหารกลางวนั (จาํนวน 2 ทีนงั

ต่อโทเคน) พร้อมถ่ายภาพทีระลึก (จาํนวน 1 ใบต่อ

โ ท เ ค นเ ท่ านัน )  แ ล ะ ช ม ภา พ ยนต ร์ร อบ World 

Premiere (จาํนวน 2 สิทธิต่อโทเคน) โดยงานดงักล่าว

จะจดัขึนในวนัที  กรกฎาคม  ณ โรงแรมสยาม

เคมปินสกี หรือเทียบเท่าและโรงภาพยนตร์เอส เอฟ 

เวิลด ์ซีเนม่า 

   

(3) ร่วมชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ รอบพิเศษก่อน

ใคร และร่วมกิจกรรมในโรงภาพยนตร์กับผูก้ํากับ

และนักแสดงนําจากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

จาํนวน 2 สิทธิต่อโทเคน ในวนัที  กรกฎาคม 2565 

ทีโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด ์ซีเนม่า 
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ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล 
I am 

Glad Token 

I am  

Delighted Token 

I am  

Happy Token 

(4) บตัรชมภาพยนตร์เรืองบุพเพสันนิวาส ๒ รอบพิเศษ

ก่อนใคร จํานวน 2 สิท ธิต่อโทเคน ในวันที   

กรกฎาคม 2565 ณ รอบและโรงภาพยนตร์ในเครือ 

เอส เอฟ ทีกาํหนด (51 สาขา) ทวัประเทศ 

   

(5) ดิจิทลัโปสเตอร์ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ทีมีชือผู ้

ถือโทเคนดิจิทลั จาํนวน 1 ภาพต่อโทเคน 
   

(6) โ ป ส ก า ร์ ด ค อ ล เ ล ก ชั น พิ เ ศ ษ จ า ก ภ า พ ย น ต ร์

บุพเพสันนิวาส ๒ จาํนวน 1 ชุด ต่อโทเคน 
   

(7) บตัรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ จาํนวน 10 ทีนงั

ต่อโทเคน ทีโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 
   

(8) บตัรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ จาํนวน 2 ทีนงั

ต่อโทเคน ทีโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 
   

(9) สิทธิรับส่วนลดบตัรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

มูลค่า 100 บาทต่อการซือบตัรชมภาพยนตร์ 1 ทีนงั ที

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 

(10) สิทธิรับส่วนลดบตัรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

มูลค่า  บาทต่อการซือบตัรชมภาพยนตร์  ทีนงั ที

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 

- 

 

 

2 สิทธิ 

 

10 สิทธิ 

 

 

- 

50 สิทธิ 

 

 

- 

 

(11)  แ ส ต ม ป์ ค อ ล เ ล ก ชั น พิ เ ศ ษ จ า ก ภ า พ ย น ต ร์

บุพเพสันนิวาส ๒ (รูปแบบอาจแตกต่างกันออกไป 

ในแต่ละประเภทโทเคน) 

   

(12) ของทีระลึกคอลเลกชนัพิเศษ  

จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

(13)  เสือคอลเลกชนัพเิศษ 

จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

- 

 

เสือทีเชิต 

- 

 

เสือคอปก 

 

 

- 

(14) ส่วนลดการซือป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์ มูลค่า 40 

บาท จาํนวน 10 สิทธิ ทีโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส 

เอฟ 

   

หมายเหตุ 

1) รายได ้Box Office ทวัประเทศมีความแม่นยาํค่อนขา้งสูง อย่างไรก็ตามอาจเกิดความคลาดเคลือนของการรายงานรายไดเ้ล็กน้อยจากโรง

ภาพยนตร์ในต่างจงัหวดั ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจึงจะจ่ายผลตอบแทนพิเศษเมือภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ มีรายได ้Box Office ทวัประเทศ

ตงัแต่ 975 ลา้นบาทเป็นตน้ไป 

 

1.5 สัญญาอัจฉริยะ 

สัญญาอจัฉริยะ หรือ Smart Contract บนระบบเครือข่ายบล็อกเชน (Blockchain) เป็นโปรแกรมหรือชุดคาํสงัทีใชใ้น

การบริหารจดัการขอ้มูลรวมถึงสิทธิในการปรับเปลียนขอ้มูลบนระบบเครือข่ายบล็อกเชน เมือมีการติดตงั (Deploy) สัญญา
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อจัฉริยะบนเครือข่ายบล็อกเชน เครือข่ายจะมีการกาํหนดเลขทีของสัญญาอจัฉริยะ (Contract Address) เพือใชใ้นการอา้งอิง

ถึงชุดคาํสังดงักล่าว และยงัสามารถใชใ้นการยนืยนัไดว่้าสัญญาอจัฉริยะไม่ไดมี้การเปลียนแปลงจากทีติดตงัครังแรก สาํหรับ

โทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี จะถูกควบคุมโดยสัญญาอจัฉริยะบนระบบบลอ็กเชน โดยถูกแบ่งออกเป็นสัญญาอจัฉริยะ 

3 ชุดหลกั ดงัต่อไปนี 

1.5.1 สัญญาอจัฉริยะสาํหรับการบริหารจดัการและเสนอขายโทเคนดิจิทลั (Investment Token Offering) 

1.5.2 สัญญาอจัฉริยะสาํหรับการบริหารโทเคนดิจิทลัเพอืการใชป้ระโยชน์ (Utility Token) 

1.5.3 สัญญาอจัฉริยะสาํหรับการแจกจ่ายโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนและโทเคนดิจิทลัเพอืการใชป้ระโยชน์ (Check 

Point and Transfer Module)  

ปัจจุบนัสัญญาอจัฉริยะทงัหมดจะถูกจดัเก็บที https://tdx-explorer.set.or.th/ และจะถูกนาํไปใชส้ําหรับการออกและ

เสนอขายโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีในครังนี   

 

1.6 การจดทะเบียนในศูนย์ซือขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

โทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีทีออกและเสนอขายทงั 3 ประเภทในครังนี จะไม่สามารถเปลียนมือ และจะไม่มี

การจดทะเบียนในศูนยซื์อขายสินทรัพยดิ์จิทัลหรือตลาดรอง เนืองจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลในครังนีมี

วตัถุประสงคห์ลกัในการเขา้ถึงกลุ่มผูช้มภาพยนตร์ดว้ยการสร้างความมีส่วนร่วมกบัผูช้มภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ โดยผู ้

ลงทุนจะสามารถมีส่วนร่วมผ่านการรับผลตอบแทนจากการลงทุน สิทธิประโยชน์จากของสมนาคุณ และการร่วมกิจกรรมที

มีไวเ้ฉพาะสําหรับผูที้ถือโทเคนดิจิทลัจากการระดมทุนในครังนี ดงันนั การจองซือและไดรั้บการจดัสรรโทเคนดิจิทลัเพือ

การลงทุนเดสทินีทงั 3 ประเภท จะเป็นการซือและถือครองตลอดอายขุองโครงการ  

 

1.7 กลไกความคุ้มครองผู้ถือโทเคนดิจิทัลทางสัญญา 

 

 
สัญญาหรือเอกสารทาง

กฎหมาย 
คู่สัญญา 

ข้อกําหนดทเีกยีวกับการเพมิความน่าเชือถือ หรือการให้ความ

คุ้มครองแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล 

1 สัญญาร่วมลงทุน 

(Investment 

Agreement หรือ

สญัญา IA) 

- ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั (ใน

ฐานะผูร่้วมลงทุน) 

- กิจการร่วมคา้ทีไม่ไดจ้ด

ทะเบียน เดสทินี เดอะ 

มูฟว ี(ในฐานะเจา้ของ

โครงการ)  

เจา้ของโครงการตกลงปฏิบตัิตามภาระผกูพนัดงัต่อไปนี  

- การชาํระและส่งมอบค่าตอบแทน และการชาํระคืนเงิน

ร่วมลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์และของสมนาคุณให้แก่

ผูร่้วมลงทุนตามขอ้กาํหนด เงือนไข และระยะเวลาตามที

ระบุไวใ้นสัญญาร่วมลงทุน 

- เจา้ของโครงการมีกาํหนดตอ้งใช้คืนเงินร่วมลงทุนให้แก่ผู ้

ร่วมลงทุนภายในกาํหนดระยะเวลา 2 ปีนบัแต่วนัทีการร่วม

ลงทุนสาํเร็จ  

- การส่งมอบผลตอบแทนและการชาํระคืนเงินร่วมลงทุน 

เจา้ของโครงการจะชาํระไปยงับญัชีของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั

โดยตรง ทังนี เจ้าของโครงการรับรู้และรับทราบว่าการ

เปลียนแปลงบญัชีธนาคารทีรับโอนผลตอบแทนและค่าคืน

เงินลงทุนดังกล่าวจะต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือร่วมกัน
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สัญญาหรือเอกสารทาง

กฎหมาย 
คู่สัญญา 

ข้อกําหนดทเีกยีวกับการเพมิความน่าเชือถือ หรือการให้ความ

คุ้มครองแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล 

ระหว่างผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัและผูอ้อก

โทเคนดิจิทลัให้เจา้ของโครงการทราบ 

(โปรดพจิารณาสรุปสัญญา   IA ในเอกสารแนบ 1) 

2 ขอ้ผกูพนัตามแบบ

แสดงรายการขอ้มูล

การเสนอขายโทเคน

ดิจิทลั 

- ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั  

- ผูถื้อโทเคนดิจทิลัเพอื

การลงทุนเดสทินี 

- หากผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่ปฏิบติัตามภาระผกูพนัและหนา้ที

ของตนตามทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ

ขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี ผูถื้อโทเคนดิจิทลัมีสิทธิเรียกร้อง 

รวมถึงการฟ้องร้องดาํเนินคดีฐานผิดสัญญา ไม่วา่จะเป็นการ

ดาํเนินคดีเดียวตามปกติหรือการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม  

- ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลกาํหนดมาตรการและช่องทางการรับ

เรืองร้องเรียนจากผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพอืดูแลปัญหาในกรณี

ทีผู ้ถือโทเคนดิจิทัลไม่ได้รับสิทธิจากโครงการตามที

กาํหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคน

ดิจิทลันี 

 

1.8 การผิดนัดและผลของการผดินัด 

กรณีทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัผิดนดั ไม่ชาํระเงินไม่ว่าการจ่ายผลตอบแทน การคืนเงินลงทุนหรือเงินจาํนวนอนืใดในวนั

ถึงกาํหนดชาํระตามเงือนไขในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี   

เมือมีเหตุผิดนดัชาํระเงินขา้งตน้ 

1. ให้ถือว่าผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีหนา้ทีตอ้งชาํระคืนเงินลงทุนในโทเคนดิจิทลั และผลตอบแทนทงัหมดถึงวนัที

มีการผิดนดัถึงกาํหนดชาํระทนัที และ 

2. ดอกเบียสําหรับเงินค้างชําระนับจากวนัถึงกําหนดชําระจนถึงวนัทีผูอ้อกโทเคนดิจิทัลทาํการชาํระเงิน

ครบถว้นให้คิดดอกเบียผิดนดัในอตัราสูงสุดตามทีกฎหมายกาํหนด ซึงไม่เกินอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ทงันี ใน

ปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายไทยบญัญตัิให้ธุรกรรมทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัสามารถคิด

ดอกเบียทบตน้ได ้และบญัญติัห้ามมิให้คิดดอกเบียซ้อนดอกเบียในระหว่างผิดนดั ดงันนั ดอกเบียผิดนดัจะ

คิดบนตน้เงินลงทุน จาํนวน 265 ลา้นบาทเท่านนั โดยไม่สามารถคิดดอกเบียผิดนดับนผลตอบแทนพืนฐาน

ในอตัรา (ซึงกาํหนดไวใ้นอตัราร้อยละ 2.99 ต่อปี) และ/หรือ ผลตอบแทนพิเศษ (Bonus Payment) (ซึง

กาํหนดไวใ้นอตัรา ร้อยละ 2.01 ต่อปี) (แลว้แต่กรณี) ทบเพิมเติมไดอี้ก 

 

1.9 ข้อมูลเกยีวกับภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒  

 

สรุปขอ้มูลภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เบืองตน้ 

ชือภาพยนตร์ : บุพเพสันนิวาส ๒ 

ประเภท : โรแมนติก-คอมเมดี 
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เนือเรืองย่อ : เรืองราวความรักของพหีมืนและการะเกด  จากบทประพนัธ์

บุพเพสันนิวาส ทีเกิดขนึในชาติภพใหม่ ช่วงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

เจ้าของโครงการ : กิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟว ี 

อํานวยการสร้างบริหาร  : คุณจินา โอสถศิลป์ 

คุณบุษบา ดาวเรือง 

คุณไพบูลย ์ดาํรงชยัธรรม 

คุณอรุโณชา ภาณุพนัธุ์ 

อํานวยการสร้าง : คุณจิระ มะลิกุล 

คุณวรรณฤดี พงษสิ์ทธิศกัด ิ

กํากับการแสดง : คุณอดิสรณ์ ตรีสิริเกษม 

รายชือนักแสดงนํา : โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภตู ิ

เบลล่า-ราณี แคมเปน 

ไอซ์-พาริส อินทรโกมาลยสุ์ต 

กําหนดการเข้าฉายในประเทศ : 28 กรกฎาคม 2565 

 

จากบทประพนัธ์นวนิยายเรืองบุพเพสันนิวาส ของคุณรอมแพง GDH ในฐานะผูป้ระกอบการธุรกิจภาพยนตร์ไทยทีมี

ประสบการณ์และมีความสามารถในการสร้างสรรคบ์ทภาพยนตร์ดว้ยความพิถีพิถนั จึงไดพ้ฒันาบทภาพยนตร์ทีมีเนือหาเคา้

โครงเรืองอา้งอิงบทประพนัธ์ดงักล่าวให้อยูใ่นชาติภพใหม่ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ โดยใชน้กัแสดง คือ โป๊ป ธนวรรธน์ 

วรรธนะภูติ และ เบลล่า ราณี แคมเปน และไดเ้ชิญคุณรอมแพง ซึงเป็นผูป้ระพนัธ์หนงัสือนวนิยายเรือง บุพเพสันนิวาส มา

เป็นทีปรึกษาดา้นบทภาพยนตร์ดว้ย 

โครงการผลิตภาพยนตร์เรืองบุพเพสันนิวาส ๒ เป็นความร่วมมือระหวา่ง GDH และ BTV ซึง BTV เป็นผูผ้ลิตละคร 

"บุพเพสันนิวาส" ในฉบบัละคร และยงัไดน้าํคู่พระนาง "โป๊ป-เบลล่า" ทีเคยครองใจมหาชนทงัประเทศมาแลว้ กลบัมาแสดง

ร่วมกนัอีกครัง ภายใตก้ารกาํกบัโดย "คุณอดิสรณ์ ตรีสิริเกษม" ผูที้เคยฝากผลงานหนงัระดบั 100 ลา้นอยา่ง "แฟนฉนั" (2546) 

และ "รถไฟฟ้า...มาหานะเธอ" (2552) มาแลว้ โดยมีคุณจิระ มะลิกุล และคุณวรรณฤดี พงษสิ์ทธิศกัดิ สองผูอ้าํนวยการสร้างที

อยูเ่บืองหลงัความสาํเร็จของภาพยนตร์ทีโด่งดงัมากมาย ไม่วา่จะเป็นพมีาก..พระโขนง (2556) ไอฟาย..แต๊งกิว..เลิฟยู ้(2557) 

ฉลาดเกมส์โกง (2560) น้อง.พี.ทีรัก (2561) ตุ๊ดซีส์ & เดอะเฟค (2562) และอ้าย..คนหล่อลวง (2563) มาร่วมสร้าง

ประวตัิศาสตร์หนา้ใหม่ของภาพยนตร์ไทยทีจะกลายเป็นตาํนานเรืองนีอีกดว้ย 

ดว้ยองค์ประกอบต่างๆ ดงัทีกล่าวมาขา้งตน้ ผนวกกบัประสบการณ์ของ GDH ทีเป็นผูผ้ลิตภาพยนตร์ไทยทีประสบ

ความสําเร็จมาอย่างมากมาย ร่วมกบัประสบการณ์ของ BTV ซึงเป็นผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ทีมีผลงานโด่งดงัมาอย่างมากมาย 

ทงัในประเทศและต่างประเทศมาแลว้ จึงคาดว่าภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ นี จะเป็นภาพยนตร์ไทยทีจะสร้างปรากฏการณ์

ทังในด้านจํานวนผูช้มและรายได้จากการขายบัตรเข้าชมภาพยนตร์ และยงัคาดหวังให้ภาพยนตร์เรืองนีเป็นหนึงใน

ภาพยนตร์คุณภาพทีจะยกระดบัมาตรฐานหนงัไทยใหท้ดัเทียมนานาชาติ และให้ผูช้มทวัโลกไดสั้มผสักบัความบนัเทิงและ

ความประทบัใจจากภาพยนตร์คุณภาพฝีมือคนไทยทีสะทอ้นวฒันธรรมอนัทรงคุณค่าทีชาวไทยภาคภูมิใจเรืองนี 
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70.00% 30.00% 

(ผูอ้อกโทเคนดิจทิลั) 

51.00% 15.00% 34.00% 

ทงันี ลิขสิทธิทงัหมดของภาพยนตร์เรืองบุพเพสันนิวาส ๒ เป็นของกิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะมูฟวี ซึงเป็นกิจการ

ร่วมคา้ทีไม่ไดจ้ดทะเบียน (Unincorporated Joint Venture) เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรเลขที 0993000431197 ก่อตงัเมือ

วนัที 11 พฤษภาคม 2563 เพือวตัถุประสงค์ในการผลิตและจดัจาํหน่ายภาพยนตร์เรืองบุพเพสันนิวาส ๒ โดย GDH และ 

BTV ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70.00 และ30.00 ตามลาํดบั  

 

1.10 ผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลคือ บริษัท สเปเชียล เดสทินี จ ํากัด ("Special Destiny") ซึงเป็นบริษทัจํากัดทีจัดตงัขึนตาม

กฎหมายของประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564175149 โดยจดทะเบียนจดัตงัขึนเมือวนัที 15 ธันวาคม 2564 มี

สํานกังานตงัอยูที่ 92/11 ซอยสุขมุวทิ 31 (สวสัดี) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีวตัถุประสงค์

เพือออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชนทวัไปภายใตห้ลกัเกณฑ์ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทลัตามทีไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ดว้ยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 5,000,000 บาท ผูอ้อกโทเคน

ดิจิทลัมีบริษทั จีดีเอช ห้าห้าเกา้ จาํกดั ("GDH") และ บริษทั บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชนั จาํกดั ("BTV") เป็นผูถื้อหุ้น โดยมี

สัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง GDH กบั BTV คิดเป็นร้อยละ 70.00 และร้อยละ 30.00 ตามลาํดบั ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  

การร่วมก่อตงั Special Destiny ในครังนี เพอืจุดประสงคใ์นการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพอื

การลงทุนเดสทินี ซึงทาง Special Destiny จะนาํเงินทีไดรั้บจากการระดมทุนไปลงทุนเพือให้ไดม้าซึงผลตอบแทนจากการ

ร่วมลงทุนในภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีเกียวกบัภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ อนัเป็นเอกสิทธิ

มอบให้เฉพาะผูถื้อโทเคนดิจิทลัเท่านนั ผ่านการเขา้ทาํสัญญาร่วมลงทุน (Investment Agreement) ("สัญญา IA") กบั กิจการ

ร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวี ในฐานะเจา้ของโครงการ และนาํผลตอบแทนจากการร่วมลงทุน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที

ไดรั้บจากสัญญา IA มาจดัสรรให้กบัผูถื้อโทเคนดิจิทลั ตามเงือนไขและขอ้กาํหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

โทเคนดิจิทลั การขายโทเคนดิจิทลัในครังนีเป็นการเปิดโอกาสให้ผูส้นใจชมภาพยนตร์มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึงของการ

สร้างภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามสิทธิประโยชน์ทีกาํหนด ซึงเป็นการสร้างรูปแบบ

ความสัมพนัธ์ใหม่ จากการเป็นผูช้มภาพยนตร์เพียงอย่างเดียว มาเป็นผูร่้วมลงทุนในภาพยนตร์และเป็นผูที้ได้รับสิทธิ

ประโยชนจ์ากภาพยนตร์ทีมีส่วนร่วมในการลงทุนนนั ซึงจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตไดอ้ย่างยงัยืน 

 

แผนภาพแสดงการถือหุ้นระหว่าง GDH และ BTV ใน Special Destiny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammy 

GDH 

ผู้บริหาร ผู้กํากับและพนักงาน 

BTV 

Special Destiny 

Hub Ho Hin 
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บัญชีรายชือผู้ถือหุ้นของบริษัท สเปเชียล เดสทินี จํากัด จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1. บริษทั จีดีเอช ห้าห้าเกา้ จาํกดั 699,998 หุ้น ร้อยละ 70.00 

2. บริษทั บรอดคาซท ์ไทย เทเลวิชนั จาํกดั 299,999 หุ้น  ร้อยละ 30.00 

3. นางสาวบุษบา ดาวเรือง1) 1 หุ้น ร้อยละ 0.00 

4. นางสาวจินา โอสถศิลป์2) 1 หุ้น ร้อยละ 0.00 

5. นางสาวอรุโณชา ภาณุพนัธุ์3) 1 หุ้น ร้อยละ 0.00 

รวมทงัสิน 1,000,000 หุ้น ร้อยละ 100.00 

หมายเหตุ: 

1) นางสาวบุษบา ดาวเรือง ดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ประธานเจา้หน้าทีบริหารกลุ่ม และเป็น

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของ Grammy และเป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของ GDH  

2) นางสาวจินา โอสถศิลป์ ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หน้าทีบริหาร และเป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของ GDH และเป็นกรรมการผูม้ี

อาํนาจลงนามของ Hub Ho Hin   

3) นางสาวอรุโณชา ภาณุพนัธุ์ ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และเป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของ BTV 

 

1.11 ความสัมพันธ์ของบุคคลทีเกยีวข้องในการเสนอขาย 

1.11.1 ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ เจ้าของโครงการ 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั และเจา้ของโครงการ (กิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะมูฟว)ี ทีจดัตงัในรูปแบบกิจการร่วมคา้ทีไม่ได้

จดทะเบียน (Unincorporated Joint Venture) มี GDH และ BTV เป็นผูถื้อหุ้นร่วมกนัในสัดส่วนการถือหุ้นทีเท่ากนั กล่าวคือ 

GDH และ BTV ถือหุ้นในผูอ้อกโทเคนดิจิทลัในสัดส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลาํดบั และถือหุ้นในเจา้ของโครงการ

ในสัดส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลาํดับเช่นเดียวกัน ทงันี เนืองจาก GDH และ BTV เป็นผูร่้วมผลิตภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ และมีความตอ้งการในการระดมทุนผา่นการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชนเพือให้สามารถ

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทีเป็นผูช้มภายนตร์ทวัประเทศ GDH และ BTV จึงไดร่้วมกันก่อตังบริษทัผูอ้อกโทเคนดิจิทลั (Special 

Destiny) เพือวตัถุประสงคใ์นการเป็นผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดอ้ย่างถูกตอ้งตามพระราชกาํหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทลั พ.ศ. 2561  

 

1.11.2 ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

โทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีจะออกและเสนอขายผา่นบริษทั คิวบิกซ์ ดิจิทลั แอสเสท จาํกดั ซึงเป็นผูใ้ห้บริการ

ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัทีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยผูถื้อหุ้นร้อยละ 100.00 ของบริษทั คือ บริษทั 

กสิกร เอกซ์ จาํกัด (KX) และ KX มีผูถื้อหุ้นร้อยละ 100.00 คือ ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) บริษทั คิวบิกซ์ ดิจิทลั 

แอสเสท จาํกดั มิไดมี้ความสัมพนัธ์อืนใดกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลันอกเหนือจากการเป็นผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทลัในการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัในครังนี 

 

1.11.3 เจ้าของโครงการ และ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดจิิทัล 

เจา้ของโครงการ หรือกิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะมฟูว ี มิไดมี้ความสัมพนัธ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มกบัผูใ้ห้บริการ

ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
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1.12 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บเพมิเติมจากผู้จองซือหรือผู้ถือโทเคนดิจิทัล 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเรียกเก็บเพมิเติมจากผูจ้องซือหรือผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บเพมิเติมจากผู้จอง

ซือหรือผู้ถือโทเคนดิจิทัล 
อัตราทีคาดว่าจะเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ไม่มีค่าธรรมเนียม ยกเวน้หากมีการเรียกเก็บ

จากธนาคารปลายทาง 

ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการหักภาษี ณ 

ทีจ่าย ครังที 1  
- 

ค่าธรรมเนียมในการออกใบแทนหนงัสือรับรองการหกั

ภาษี ณ ทีจ่าย กรณีทีมีการออกหนงัสือรับรองการหัก

ภาษี ณ ทีจ่ายให้แลว้แต่ชาํรุดหรือสูญหาย 

ตามอตัราทีธนาคารพาณิชยก์าํหนด 

 

ค่าใชจ่้ายต่างๆทีจะเกิดขึนเมือถึงวนัครบกาํหนดโครงการและภาระผกูพนัตามสัญญา 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บเพมิเติมจากผู้จอง

ซือหรือผู้ถือโทเคนดิจิทัล 
อัตราทีคาดว่าจะเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ไม่มีค่าธรรมเนียม ยกเวน้หากมีการเรียกเก็บ

จากธนาคารปลายทาง 

ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการหักภาษี ณ 

ทีจ่าย ครังที 1  
- 

ค่าธรรมเนียมในการออกใบแทนหนงัสือรับรองการหกั

ภาษี ณ ทีจ่าย กรณีทีมีการออกหนงัสือรับรองการหัก

ภาษี ณ ทีจ่ายให้แลว้แต่ชาํรุดหรือสูญหาย 

ตามอตัราทีธนาคารพาณิชยก์าํหนด 

 

1.13 ปัจจัยความเสียงทีสําคญั 

1.13.1 ความเสียงทีเกยีวข้องกับสัญญาร่วมลงทุน 

1.13.1.1 ความเสียงกรณีผูถื้อโทเคนดิจิทลัในโครงการไดรั้บคืนเงินร่วมลงทุนและผลตอบแทนล่าช้า หรือไม่

ไดรั้บเงินร่วมลงทุนหรือผลตอบแทนตามทีกาํหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคน

ดิจิทลั 

1.13.1.2 ความเสียงทีเกียวกบัการไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคน

ดิจิทลั 

1.13.1.3 ความเสียงดา้นสุขภาพและสาธารณสุข 

1.13.2 ความเสียงทีเกยีวข้องกับโครงสร้างองค์กร 

1.13.3 ความเสียงด้านผลการดําเนินงานของโครงการ 

1.13.4 ความเสียงจากการออกและเสนอขายโทเคนดจิิทัลต่อประชาชนทัวไป 

1.13.4.1 ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัอาจจะยกเลิกการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี ในกรณีทีการเสนอ

ขายไม่เป็นไปตามเงือนไขทีกาํหนด 
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1.13.4.2 โทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีเป็นผลิตภณัฑก์ารลงทุนชนิดหนึง ซึงผูถื้อโทเคนดิจิทลัไม่มีสิทธิใน

การมีส่วนร่วมในการเปลียนแปลงนโยบายและการดาํเนินกิจการของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัได ้

1.13.4.3 ความเสียงจากการขาดสภาพคล่อง 

1.13.5 ความเสียงเกยีวข้องกับเทคโนโลยีทีจะนํามาใช้เพือรองรับการออกโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุน 

1.13.6 ความเสียงอืนๆ 

1.12.6.1 ความเสียงจากการเปลียนแปลงในมาตรฐานการบญัชีหรือกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

1.12.6.2 ความเสียงจากการเปลียนแปลงนโยบายทางภาษีทีเกียวข้องกับการลงทุนในโทเคนดิจิทัลและ

ค่าธรรมเนียมทีเกียวขอ้ง 

 

1.14 กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ 

ในการจองซือโทเคนดิจิทลั ผูล้งทุนจาํเป็นตอ้งมีกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เพือจดัเก็บและบริหารจดัการโทเคนดิจิทลัที

จะไดรั้บจากการจดัสรร และเนืองจากโทเคนดิจิทลัทีเสนอขายในครังนีใชร้ะบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัของบริษทั คิวบิกซ์ 

ดิจิทัล แอสเสท จํากัด (Kubix) ซึงทํางานอยู่บน Private Blockchain ผู ้ลงทุนจึงต้องมีการสมัครใช้บริการกระเป๋า

อิเล็กทรอนิกส์ (Non-custodial Wallet) ของ Kubix เพือจดัเก็บโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุน และเพอืใชสิ้ทธิประโยชน์ทีไดรั้บ

จากโทเคนดิจิทลั ทงันี กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของ Kubix ไม่ได้อยู่ในการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต. และเป็นประเภทที

ให้ผูล้งทุนดูแลรักษากุญแจส่วนตวั (Private Key) และจดัการกบัทรัพยสิ์นของตนเองไดแ้ต่เพียงผูเ้ดียว Kubix จะไม่สามารถ

เขา้ถึงทรัพยสิ์นหรือ Private Key ของผูล้งทุนได ้

 

1.15 ภาษีอากร  

ผูถื้อโทเคนดิจทิลัมีภาระทีตอ้งเสียภาษีเพมิเติมดงันี 

(1) กรณีผูถื้อโทเคนดิจิทลัไดรั้บผลตอบแทนรายปีจากการลงทุนในโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนในครังนี ซึงถือเป็นเงิน

ได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ ส่วนแบ่งกําไร หรือผลประโยชน์อืนใดใน

ลกัษณะเดียวกนัทีไดจ้ากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทลั ผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะถูกหกัภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่ายใน

อตัราร้อยละ 15.00 ของเงินได้พึงประเมินดังกล่าว ทังนี ผูถื้อโทเคนดิจิทัลยงัมีหน้าทีต้องนําเงินได้พึงประเมิน

ดงักล่าวไปรวมคาํนวณในการยืนแบบแสดงรายการเพือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาประจาํปีดว้ย โดยสามารถนํา

ภาษีหกั ณ ทีจ่าย ไปใชเ้ป็นเครดิตในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได ้ 

(2) เนืองจากการจาํหน่ายจ่ายโอนโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนอาจถูกพิจารณาว่าเข้าลกัษณะเป็นการให้บริการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ภายใตบ้ทบญัญตัิภาษีมูลค่าเพิมตามประมวลรัษฎากร หากผูถื้อโทเคนดิจิทลัประกอบกิจการขาย

สินค้าหรือให้บริการ ซึงรวมถึงการจําหน่ายจ่ายโอนโทเคนดิจิทัล ในทางธุรกิจหรือวิชาชีพในลักษณะทีเป็น

ผูป้ระกอบการโดยมีมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิมเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ผูถื้อโทเคนดิจิทัลมีหน้าทีต้องจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิมและเสียภาษีมูลค่าเพิมตามประมวลรัษฎากร แมว่้าผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีความประสงคที์จะ

รับผิดชอบภาระภาษีมูลค่าเพิมทีอาจจะเกิดขึนจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนต่อประชาชน

ครังแรกในครังนี แต่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัยงัอาจมีภาระภาษีมูลค่าเพิมสําหรับธุรกรรมอืน ๆ นอกเหนือไปจากการออก

และเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนต่อประชาชนครังแรกตามทีประมวลรัษฎากรบญัญติัไว ้
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ส่วนที 1 หนา้ [15] 

 

1.16 ข้อควรระวัง 

ถอ้ยคาํบางส่วนในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันีและในเอกสารทีมีการอา้งอิงถึงและ

เป็นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบับนีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์และประเมิน

เหตุการณ์ในอนาคต ประกอบไปดว้ยขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและรายไดจ้ากการ

ขายบตัรชมภาพยนตร์จากการฉายในโรงภาพยนตร์ทวัประเทศของภาพยนตร์เรืองบุพเพสันนิวาส ๒ หรือทีสันนิษฐานว่าจะ

เกิดขึนในอนาคต ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ผลการดาํเนินงาน แผนการและความเป็นไปไดห้รือขอ้สันนิษฐานว่าจะเกิดขึน

ในอนาคต เมือผูอ้อกโทเคนดิจิทลัใชค้าํวา่ “เชือว่า” “คาดว่า” “ประมาณการ” “วางแผน” “อาจจะ” “ควร” หรืออนืทีคลา้ยกนั 

ถือวา่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตอ้งการใชถ้อ้ยคาํแสดงการคาดการณ์ในอนาคต 

ในการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัในครังนี มีการตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ และทาํการศึกษาความเป็นไปไดข้อง

การลงทุน อย่างไรก็ดี การตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ทีเกียวขอ้งไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัผลการดาํเนินงานและรายไดข้อง

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒  ขอ้ความทีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโท

เคนดิจิทัลฉบบันีแสดงถึงมุมมองในปัจจุบนัของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัทีมีต่อเหตุการณ์ในอนาคต โดยขึนอยู่กบัความเสียง 

ความไม่แน่นอน ขอ้สันนิษฐาน และการเปลียนแปลงของสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ ทงัทีทราบแลว้และยงัไม่ทราบ อนั

อาจจะทาํให้ผลการดาํเนินงานจริงของผูอ้อกโทเคนดิจิทัลและรายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์จากการฉายในโรง

ภาพยนตร์ทวัประเทศของภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ แตกต่างไปจากทีระบุในขอ้ความทีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ใน

อนาคตอยา่งมีนยัสาํคญัได ้

ถอ้ยคาํทีเกียวขอ้งกบัเรืองต่อไปนี (และเรืองอนืๆ) อาจเป็นการแสดงการคาดการณ์ในอนาคตได ้ 

1) รายไดจ้ากการจาํหน่ายบตัรชมภาพยนตร์จากการฉายในโรงภาพยนตร์ทวัประเทศ (Box Office ทวั

ประเทศ) และรายไดจ้ากการจาํหน่ายในช่องทางอืนๆ และการคาดการณ์เกียวขอ้งกบัความสามารถในการ

จ่ายผลตอบแทนของเจา้ของโครงการ 

2) ประมาณการค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงานและรายจ่ายเพอืการลงทุน 

3) ความเสียงและความไม่แน่นอนเกียวกับสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-  และมาตรการของ

ภาครัฐทีอาจจะมีผลกระทบต่อรายไดข้องภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

4) แนวโนม้การปรับตวัในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย 

5) ผลกระทบและการเปลียนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐ กฎหมายภาษีอากรและอตัราภาษี แนวทางการ

บนัทึกบญัชีและเรืองอนืๆทีเกียวขอ้ง 

6) สภาวะตลาดโดยทวัไปทีส่งผลกระทบต่อสินทรัพยที์ใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน 
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ส่วนที 2  

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทีได้จากการระดมทุน 

 

2. ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทีได้จากการระดมทุน 

2.1 ข้อมูลเกยีวกับผู้ออกโทเคนดจิิทัล 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลคือ บริษัท สเปเชียล เดสทินี จํากัด ("Special Destiny") ซึงเป็นบริษทัจํากัดทีจัดตงัขึนตาม

กฎหมายของประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564175149 โดยจดทะเบียนจดัตงัขึนเมือวนัที 15 ธันวาคม 2564 มี

สํานกังานตงัอยูที่ 92/11 ซอยสุขมุวทิ 31 (สวสัดี) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีวตัถุประสงค์

เพือออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชนทวัไปภายใตห้ลกัเกณฑ์ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทลัตามทีไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ดว้ยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 5,000,000 บาท ผูอ้อกโทเคน

ดิจิทลัมีบริษทั จีดีเอช ห้าห้าเกา้ จาํกดั ("GDH") และ บริษทั บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชนั จาํกดั ("BTV") เป็นผูถื้อหุ้น โดยมี

สัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง GDH กบั BTV คิดเป็นร้อยละ 70.00 และร้อยละ 30.00  ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ ตามลาํดบั 

การร่วมก่อตงั Special Destiny ในครังนี เพือจุดประสงคใ์นการระดมทุนผา่นการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพอื

การลงทุนเดสทินี ซึงทาง Special Destiny จะนาํเงินทีไดรั้บจากการระดมทุนไปลงทุนเพือให้ไดม้าซึงผลตอบแทนจากการ

ร่วมลงทุนในภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีเกียวกบัภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ อนัเป็นเอกสิทธิ

มอบให้เฉพาะผูถื้อโทเคนดิจิทลัเท่านนั ผ่านการเขา้ทาํสัญญาร่วมลงทุน (Investment Agreement) ("สัญญา IA") กบั กิจการ

ร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวี ในฐานะเจา้ของโครงการ และนาํผลตอบแทนจากการร่วมลงทุน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที

ไดรั้บจากสัญญา IA มาจดัสรรให้กบัผูถื้อโทเคนดิจิทลั ตามเงือนไขและขอ้กาํหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

โทเคนดิจิทลั การเสนอขายโทเคนดิจิทลัในครังนีเป็นการเปิดโอกาสให้ผูส้นใจชมภาพยนตร์มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึงของ

การสร้างภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามสิทธิประโยชน์ทีกาํหนด ซึงเป็นการสร้าง

รูปแบบความสัมพนัธ์ใหม่จากการเป็นผูช้มภาพยนตร์เพียงอย่างเดียว มาเป็นผูร่้วมลงทุนในภาพยนตร์และเป็นผูท้ีไดรั้บสิทธิ

ประโยชนจ์ากภาพยนตร์ทีมีส่วนร่วมในการลงทุนนนั ซึงจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตไดอ้ยา่งยงัยืน  

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ดาํเนินการผลิตและจดัจาํหน่ายโดยกิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวี ควบคุมการผลิต

โดยคุณจิระ มะลิกุล และคุณวรรณฤดี พงษสิ์ทธิศกัดิ สองผูอ้าํนวยการสร้างทีอยูเ่บืองหลงัความสาํเร็จของภาพยนตร์ทีโด่งดงั

มากมาย ไม่ว่าจะเป็น พมีาก..พระโขนง (2556) ไอฟาย..แต๊งกิว..เลิฟยู ้ (2557) ฉลาดเกมส์โกง (2560) นอ้ง.พี.ทีรัก (2561) ตุ๊ด

ซีส์ & เดอะเฟค (2562) อา้ย...คนหล่อลวง (2563) และยงัไดผู้ก้าํกบัภาพยนตร์ผูเ้ชียวชาญหนงัแนวโรแมนติกคอมเมดีอย่าง

คุณอดิสรณ์ ตรีสิริเกษม ทีเคยฝากผลงานหนงัระดบั 100 ลา้นไวใ้นใจคนไทยอย่าง แฟนฉัน (2546) และ รถไฟฟ้า..มาหานะ

เธอ (2552) มาร่วมสร้างประวติัศาสตร์หนา้ใหม่ของภาพยนตร์ไทยทีจะกลายเป็นตาํนานเรืองนีอีกดว้ย ทงันี ลิขสิทธิทงัหมด

ของภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เป็นของกิจการร่วมค้า เดสทินี เดอะ มูฟวี ซึงเป็นกิจการร่วมค้าทีไม่ได้จดทะเบียน 

(Unincorporated Joint Venture) เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรเลขที 0993000431197 ก่อตงัเมือวนัที 11 พฤษภาคม 2564 โดย 

GDH และ BTV ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70.00 และร้อยละ 30.00 ตามลาํดับ เพือวตัถุประสงค์ในการผลิตและจัด

จาํหน่ายภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เท่านนั 
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ส่วนที 2 หนา้ [2] 

 

70.00% 30.00% 

(ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั) 

51.00% 15.00% 34.00% 

แผนภาพแสดงการถือหุ้นระหว่าง GDH และ BTV ใน Special Destiny  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลเพมิเติมของผูถื้อหุ้น – บริษทั จีดีเอช ห้าห้าเกา้ จาํกดั (GDH) 

GDH เป็นบริษทัจาํกัดทีจัดตงัขึนตามกฎหมายของประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558193432 โดยจด

ทะเบียนจดัตงัขึนเมือวนัที 14 ธันวาคม 2558 มีสํานกังานตงัอยู่ที 92/11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวสัดี) แขวงคลองตนัเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 150 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ โดย GDH 

เป็นผูผ้ลิตภาพยนตร์ไทยทีเกิดจากการร่วมมือกนั 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี จาํกดั (มหาชน) ("Grammy") มี

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.00 (2) บริษทั หับโห้หิน บางกอก จาํกัด ("Hub Ho Hin") มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 15.00 

และ (3) ผูบ้ริหาร ผูก้าํกบัภาพยนตร์ นกัแสดง และพนกังานใน GDH มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 34.00  

GDH จัดตังขึนภายหลังจากการทีบริษัท จีเอ็มเอ็มไทหับ จํากัด (GTH) ได้หยุดดําเนินกิจการหลังจากทีมีการ

เปลียนแปลงการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นบางราย แต่ผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย Grammy, Hub Ho Hin ตลอดจนผูบ้ริหาร ผู ้

กาํกบัภาพยนตร์ นักแสดง และทีมงาน ซึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์มาอย่างยาวนาน และเป็นผูอ้ยู่เบืองหลงั

ความสาํเร็จของภาพยนตร์จาํนวนมาก ยงัมุ่งมนัดาํเนินธุรกิจผลิตภาพยนตร์ต่อไป จึงไดร่้วมกนัจดัตงั GDH ขึนมา 

 

บัญชีรายชือผู้ถือหุ้นบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากัด จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1) บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี จาํกดั (มหาชน) 764,997 หุ้น ร้อยละ 51.00 

2) บริษทั หบัโห้หิน บางกอก จาํกดั 225,000 หุ้น ร้อยละ 15.00 

3) นางสาวจินา โอสถศิลป์ 75,000 หุ้น ร้อยละ 5.00 

4) นายจิระ มะลิกุล 75,000 หุ้น ร้อยละ 5.00 

5) ผูบ้ริหาร ผูก้าํกบั และพนกังาน 360,003 หุ้น ร้อยละ 24.00 

รวมทงัสิน 1,500,000 หุ้น ร้อยละ 100.00 

หมายเหตุ: กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนั GDH ได้แก่ นางสาวบุษบา ดาวเรือง และ/หรือ นางสุวิมล จึงโชติกะพศิิฐ ลง

ลายมือชือร่วมกบั นางสาวจินา โอสถศิลป์ หรือ นางสาวปรียาวรรณ ภวูกุล และประทบัตราบริษทั 

 

ตวัอย่างผลงานการผลิตของ GDH และ GTH ประกอบดว้ยร่างทรง (2564) อา้ย..คนหล่อลวง (2563) Friend Zone 

ระวงั..สินสุดทางเพอืน, ตุ๊ดซีส์ & เดอะเฟค (2562) นอ้ง.พี.ทีรัก (2561) ฉลาดเกมส์โกง (2560)ไอฟาย..แต๊งกิว..เลิฟยู ้ (2557) 

พมีาก...พระโขนง (2556) รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ (2552) และ เพือนสนิท (2548) เป็นตน้  

GDH BTV 

Special Destiny 

Grammy Hub Ho Hin ผู้บริหาร ผู้กํากับ และพนักงาน 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 2 หนา้ [3] 

 

Hub Ho Hin เป็นบริษทัทีจดัตงัขนึตามกฎหมายของประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534042671 จดทะเบียน

จัดตงัขึนเมือวนัที 7 พฤษภาคม 2534 มีสํานักงานตังอยู่ที 104 ซอยสุขุมวิท 31 (สวสัดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและสร้างสรรค์สือโฆษณา 

ประชาสัมพนัธ์, การผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ ทงันี ทางทีมผูบ้ริหารและทีมผูก้าํกบัภาพยนตร์ของ Hub Ho Hin เป็นหนึงใน

ผูผ้ลิตภาพยนตร์ สตรีเหลก็ (2543) 15 คาํ เดือน 11 (2545) และ แฟนฉนั (2546) ดว้ย  

ทงันี GDH และ Hub Ho Hin มีผูก่้อตงั ผูถื้อหุ้น กรรมการ และผูบ้ริหารร่วมกนั ไดแ้ก่ นางสาวจินา โอสถศิลป์ และ 

นายจิระ มะลิกุล ซึงทงั 2 ท่านเป็นผูบ้ริหารและผูก้าํกบัทีมีชือเสียงและประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์ไทยมามากกว่า  

ปี   

 

บัญชีรายชือผู้ถือหุ้นบริษัท หับโห้หิน บางกอก จํากัด จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1) นางสาวจินา โอสถศิลป์ 9,000 หุ้น ร้อยละ 18.00 

2) นางสาวธีรนนัท ์สุขวิบูลย ์ 9,000 หุ้น ร้อยละ 18.00 

3) นายจิระ มะลิกุล 8,250 หุ้น ร้อยละ 16.50 

4) นายพงศน์คร โกมารกุล ณ นคร 7,500 หุ้น ร้อยละ 15.00 

5) นายประเสริฐ ววิฒันานนทพ์งษ ์ 6,250 หุ้น ร้อยละ 12.50 

6) นางอาฬาว ีชูประวติั 2,750 หุ้น ร้อยละ 5.50 

7) นางสาวภชักุล เติบศิริ 2,750 หุ้น ร้อยละ 5.50 

8) ผูถ้ือหุ้นท่านอนื ๆ อีก 4 ท่าน 4,500 หุ้น ร้อยละ 9.00 

รวมทงัสิน 50,000 หุ้น ร้อยละ 100.00 

หมายเหตุ: กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนั Hub Ho Hin ไดแ้ก่ นางสาวจินา โอสถศิลป์ นางสาวธีรนันท์ สุขวิบูลย ์นายจิระ 

มะลิกุล นายพงศ์นคร โกมารกุล ณ นคร นายประเสริฐ วิวฒันานนท์พงษ ์นางอาฬาวี ชูประวติั และ นางสาวภชักุล เติบศิริ 

โดยกรรมการ 2 ท่านลงลายมือร่วมกนัและประทบัตราบริษทั 

 

ขอ้มูลเพมิเติมของผูถื้อหุ้น - บริษทั บรอดคาซท ์ไทย เทเลวิชนั จาํกดั (BTV) 

BTV เป็นบริษทัจาํกัดทีจัดตงัขึนตามกฎหมายของประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532114217 โดยจด

ทะเบียนจดัตงัขนึเมือวนัที 27 พฤศจิกายน 2532 มีสาํนกังานตงัอยูที่ 55 อาคารเดลตา้ เฮา้ส์ ชนั 1 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วย

ขวาง กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 90 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ ละคร สารคดี สปอต

โฆษณา และงานพรีเซนเทชันต่างๆ ซึงตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีทีผ่านมา BTV ไดผ้ลิตรายการโทรทศัน์และละครไทยที

ไดรั้บความนิยมจากผูช้มทวัประเทศ ตวัอย่างเช่น มงกุฎดอกส้ม (2539, 2553) กีเพา้ (2555) แรงเงา (2555) มจัจุราชสีนาํผึง 

(2556)   สะใภจ้า้ว (2558)   และบุพเพสันนิวาส (2561)   ทงันี BTV บริหารงานและควบคุมการผลิตรายการทงัหมด   โดย 

คุณอรุโณชา ภาณุพนัธ์ุ ซึงเป็นผูจ้ดัละครทีมีชือเสียงและประสบการณ์ในวงการบนัเทิงมามากกว่า 30 ปี  

 

บัญชีรายชือผู้ถือหุ้นบริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชัน จํากัด จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1) นางสาวอรุโณชา ภาณุพนัธุ์ 1) 497,500 หุ้น ร้อยละ 55.28 

2) นายอรรควุฒิ สุวรรณประกร 400,400 หุ้น ร้อยละ 44.49 

3) นางสาวฉนัทนา สุวรรณประกร 1,500 หุ้น ร้อยละ 0.17 

4) นางสาวจนัทร์แรม สุจริต 300 หุ้น ร้อยละ 0.03 

5) นางสาวสาลี เขมาชีวะ 300 หุ้น ร้อยละ 0.03 

รวมทงัสิน 900,000 หุ้น ร้อยละ 100.00 

หมายเหตุ: 1) กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของ BTV คือ นางสาวอรุโณชา ภาณุพนัธุ์ และประทบัตราบริษทั 
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(ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั) 

70.00% 30.00% 

 

ขอ้มูลเพมิเติมของผูถื้อหุ้น – บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี จาํกดั (มหาชน) (Grammy) 

Grammy เป็นบริษทัทีจดัตงัขนึตามกฎหมายของประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107537000955 เขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือวนัท ี17 กุมภาพนัธ์ 2538 มีสาํนกังานตงัอยูที่ อาคารจีเอม็เอม็ แกรมมี เพลส 50 ถนน

สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 819.95 ลา้นบาท ประกอบ

ธุรกิจหลกัคือ การให้บริการเพลงครบวงจร (Total Music Business) ตงัแต่การคดัเลือกศิลปิน การผลิต ผลงานเพลง การทาํ

การตลาด การบริหารลิขสิทธิเพลง การจดัจาํหน่ายสินคา้เพลงผ่านช่องทางต่างๆ การจัดคอนเสิร์ต การจดัจาํหน่ายสินคา้

ศิลปินและธุรกิจบริหารศิลปิน รวมถึงกลุ่มการประกอบธุรกิจทีเกียวเนืองและธุรกิจจากการร่วมคา้ ภายใตก้ารบริหารงาน

ของนายไพบูลย ์ดํารงชัยธรรม ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั และนางสาวบุษบา ดาวเรือง ดาํรงตาํแหน่งรอง

ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หน้าทีบริหารกลุ่ม  

 

บัญชีรายชือผู้ถือหุ้นบริษัท จีเอม็เอ็ม แกรมม ีจํากัด (มหาชน) จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1) นายไพบลูย ์ดาํรงชยัธรรม 392,834,599 หุ้น ร้อยละ 47.91  

2) นายทวีฉตัร จฬุางกูร 134,635,723 หุ้น ร้อยละ16.42   

3) นายณัฐพล จฬุางกูร 81,122,700 หุ้น ร้อยละ 9.89  

4) กองทุนเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 24,437,800 หุ้น ร้อยละ 2.98 

5) UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED 22,932,520 หุ้น ร้อยละ 2.80 

6) ผูถ้ือหุ้นรายอืนๆ 163,986,387 หุ้น ร้อยละ 20.00  

รวมทงัสิน 819,949,729 หุ้น ร้อยละ 100.00 

หมายเหต:ุ  

- ขอ้มูลผูถื้อหุ้นของ Grammy ณ วนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2565  

- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของ Grammy คือ นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือ นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ลงลายมือชือ

ร่วมกบั นายภาวติ จิตรกร หรือ นายฟ้าใหม่ ดาํรงชยัธรรม และประทบัตราบริษทั 

 

2.2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท สเปเชียล เดสทินี จํากัด (Special Destiny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDH BTV 

Special Destiny 
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บัญชีรายชือผู้ถือหุ้นของบริษทั สเปเชียล เดสทินี จํากัด จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1. บริษทั จีดีเอช ห้าห้าเกา้ จาํกดั 699,998 หุ้น ร้อยละ 70.00 

2. บริษทั บรอดคาซท ์ไทย เทเลวิชนั จาํกดั 299,999 หุ้น  ร้อยละ 30.00 

3. นางสาวบุษบา ดาวเรือง1) 1 หุ้น ร้อยละ 0.00 

4. นางสาวจินา โอสถศิลป์2) 1 หุ้น ร้อยละ 0.00 

5. นางสาวอรุโณชา ภาณุพนัธุ์3) 1 หุ้น ร้อยละ 0.00 

รวมทงัสิน 1,000,000 หุ้น ร้อยละ 100.00 

หมายเหต:ุ 

1) นางสาวบุษบา ดาวเรือง ดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

กลุ่ม และเป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของ Grammy และเป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของ GDH  

2) นางสาวจินา โอสถศิลป์ ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หน้าทีบริหาร และเป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของ GDH และ

เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของ Hub Ho Hin   

3) นางสาวอรุโณชา ภาณุพนัธุ์ ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และเป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของ BTV 

 

2.3 โครงสร้างการบริหารของบริษัท สเปเชียล เดสทินี จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทัของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 

รายชือคณะกรรมการ ตําแหน่ง 

1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง กรรมการบริษทั (ผูม้ีอาํนาจลงนาม)  

2. นางสาวจินา โอสถศิลป์ กรรมการบริษทั (ผูม้ีอาํนาจลงนาม) 

3. นางสาวอรุโณชา ภาณุพนัธุ์ กรรมการบริษทั (ผูม้ีอาํนาจลงนาม) 

หมายเหตุ: นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือ นางสาวจินา โอสถศิลป์ ลงลายมือชือร่วมกบันางสาวอรุโณชา ภาณุพนัธุ์ รวมเป็นสองคน 

 

 

 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

กรรมการบริษทั 

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่าย

บญัชีและการเงิน 

ประธานเจา้หนา้ที

ฝ่ายการตลาด  

ประธานเจา้หนา้ที

ฝ่ายปฏิบติัการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

และเลขานุการบริษทั 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 2 หนา้ [6] 

 

ผูบ้ริหารของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 

รายชือผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1. นางสาวปรียาวรรณ ภูวกุล ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ 

2. นางสาวจนัทรังศรี พวงสุดา ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3. นายวิชชพชัร์ โกจิว                                                                               ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายการตลาด 

 

นางสาวปรียาวรรณ ภูวกุล ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หน้าทีบริหาร และประธานเจา้หน้าทีฝ่ายปฏิบติัการ มีหน้าที

รับผิดชอบในการประสานงานร่วมกบักิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวี เพือให้มนัใจไดว่้าทงั Special Destiny และกิจการ

ร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟว ีสามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทีระบุในสัญญา IA ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรับผิดชอบในการจดัหาสิทธิ

ประโยชน์ทีเกียวขอ้งกบัภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ของโทเคนทงั 3 ประเภท และส่งมอบให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามทีได้

ระบุไวว้่าเป็นหนึงในวตัถุประสงคข์องการใช้เงินทีไดจ้ากการระดมทุนตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคน

ดิจิทัลฉบบันี นอกจากนี นางสาวปรียาวรรณยงัมีหน้าทีรับผิดชอบฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์และเลขานุการบริษทั มีหน้าที

รายงานความคืบหน้าให้แก่ผูล้งทุนรับทราบเกียวกับรายได้จากการขายบัตรเข้าชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ของ

ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ทัวประเทศ อันเป็นข้อมูลทีแสดงอยู่ใน www.thailandboxoffice.com และมีหน้าทีรักษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทลัในกรณีทีรายไดจ้ากการจาํหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ทวัประเทศมีมูลค่าตงัแต่ 1,0001 ลา้น

บาทขึนไป (รายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 4.1.2 ผลตอบแทนพิเศษ) ซึงทาํให้ผูถื้อหุ้นโทเคนดิจิทลัมีสิทธิไดรั้บผลตอบแทน

พิเศษจากการร่วมลงทุน (Bonus Payment) ทงันี นางสาวปรียาวรรณเป็นบุคคลทีมีประสบการณ์ในการทาํงานในธุรกิจ

ภาพยนตร์มานานกว่า 25 ปี ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัจาํหน่ายโรงภาพยนตร์ของ GDH 

นางสาวจนัทรังศรี พวงสุดา ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หน้าทีฝ่ายบญัชีและการเงิน มีหน้าทีรับผิดชอบในส่วนงาน

บญัชี การเงิน และงานบริหารทวัไป ซึงนางสาวจนัทรังศรี พวงสุดา เป็นบุคคลทีมีประสบการณ์และความสามารถทีเกียวขอ้ง

กบังานทางดา้นบญัชี การเงิน และงานบริหารทวัไป ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของ GDH   

เพือให้การดาํเนินงานเกียวกบัการปฏิบติังานของฝ่ายบญัชีและการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผูอ้อกโทเคน

ดิจิทลัไดว่้าจา้ง GDH เพือให้บริการทางดา้นการจดัทาํบญัชีและงานบริหารการเงิน ทีรวมถึงการจดัเก็บรายไดแ้ละรับเงิน 

การบนัทึกค่าใชจ้่าย การนาํส่งภาษี และการจดัทาํรายงานทางการเงินให้แก่ Special Destiny ซึงจากการทีผูใ้ห้บริการระบบ

เสนอขายโทเคนดิจิทลัไดป้ระเมินประสบการณ์การทาํงานในอดีต โดยเฉพาะการจดัส่งขอ้มูลทางการเงินของกิจการร่วมคา้ 

เดสทินี เดอะมูฟวี ในฐานะเจา้ของโครงการ เพือให้ Grammy นาํขอ้มูลไปจดัทาํงบการเงินไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ภายใน

ระยะเวลาทีกําหนด ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจึงมีความเห็นว่า นางสาวจันทรังศรี พวงสุดา สามารถ

ปฏิบตัิงานตามหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นายวิชชพัชร์ โกจิว ดํารงตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการตลาด มีหน้าทีรับผิดชอบงานด้านการตลาดและ

ประชาสัมพนัธ์ทีเกียวข้องกบัภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ โดยตรง เพือให้สามารถสือสารถึงกลุ่มผูช้มเป้าหมายไดอ้ย่าง

ครบถว้น นายวิชชพชัร์ โกจิว เป็นผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์และมีความเชียวชาญงานการตลาดภาพยนตร์มากว่า 20 ปี และ

เป็นผูที้อยู่เบืองหลงัภาพยนตร์ทีประสบความสําเร็จมาแลว้อย่างมากมาย ไดแ้ก่ รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ (2552) พีมากพระ

โขนง (2556) ไอฟาย..แต๊งกิว..เลิฟยู ้(2557) ฉลาดเกมส์โกง (2560) น้อง.พี.ทีรัก (2561) ฮาวทูทิง..ทิงอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ 

(2562) อา้ย..คนหล่อลวง (2563)  และ ร่างทรง (2564) เป็นตน้ ปัจจุบนันายวิชชพชัร์ โกจิว ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร

ของ GDH ดูแลงานดา้นสือสารองคก์รและงานประชาสัมพนัธ์ภาพยนตร์ทงัหมดของ GDH  

ทงันี ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีแผนทีจะว่าจา้งผูใ้ห้บริการนายทะเบียน ไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เพือ

ให้บริการในการจ่ายผลตอบแทนรายปี และการจ่ายคืนเงินลงทุนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีทงั 3 ประเภท 
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ซึงกระบวนการจดัซือจดัจา้งดงักล่าวจะดาํเนินการล่วงหน้าให้แลว้เสร็จก่อนถึงระยะเวลาทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตอ้งชาํระ

ผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั โดยทางผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะเป็นผูจ้ดัเตรียมขอ้มูลรายละเอียด

ทงัหมดในการจ่ายผลตอบแทนรายปีดงักล่าว และนาํส่งให้แก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเพอืใชใ้นการดาํเนินงานต่อไป 

 

หมายเหตุ 

1) รายได ้Box Office ทวัประเทศมีความแม่นยาํค่อนขา้งสูง อย่างไรก็ตามอาจเกิดความคลาดเคลือนของการรายงานรายไดเ้ล็กน้อยจากโรง

ภาพยนตร์ในต่างจงัหวดั ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจึงจะจ่ายผลตอบแทนพิเศษเมือภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ มีรายได ้Box Office ทวัประเทศ

ตงัแต่ 975 ลา้นบาทเป็นตน้ไป 

 

รายละเอียดเกียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และ ผูมี้อาํนาจควบคุมของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 

ชือ-สกุล / ตําแหน่ง / วันที

ได้รับการแต่งตัง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

ประสบการณ์การทํางาน 

1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง 69 
▪ ป ริ ญ ญ า ต รี  ศิ ล ป ศ า ส ต ร

บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
1 หุ้น 

▪ ร อ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษัท 

บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี จาํกดั (มหาชน)  ปี 

2551 – ปัจจุบนั 

▪ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 

บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี จาํกดั (มหาชน)  ปี 

2555 – ปัจจุบนั 

▪ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ

แ ล ะ จริยธรรมธุร กิจ  บ ริษัท  จี เ อ็ม เอ็ม 

แกรมม ีจาํกดั (มหาชน)  ปี 2560 – ปัจจบุนั 

▪ ประธานกรรมการบริหารความ

เ สียง  บ ริษัท  จี เ อ็ม เ อ็ม  แ ก รมมี  จํากัด 

(มหาชน)  ปี 2548 – ปัจจบุนั 

2. นางสาวจินา โอสถศิลป์ 56 

▪ ปริญญาตรี  นิ เทศศาสตร

บณัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

▪ Master of Mass 

Communication Arts, New York 

Institute of Technology, United 

States of America 

▪ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ สาขาวิชาการ

ภาพยนตร์และสือดิจิทัลประเภท

ทวัไป มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

 

1 หุ้น 

▪ ผูก้่อตงับริษทั หับโห้หิน บางกอก 

จาํกดั ปี 2534 – ปัจจุบนั 

▪ ผู ้ก่ อตังบ ริษัท  หับโห้ หิ น  ฟิล์ม 

จาํกดั ปี 2545 - 2547 

▪ ประ ธานเ จ้าห น้า ทีบ ริห ารร่วม 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด ปี 2547 - 

2558 

▪ ประธานเจา้หน้าทีบริหาร บริษทั จี

ดีเอช ห้าห้าเกา้ จาํกดั ปี 2559 – ปัจจบุนั 

▪ คณะกรรมการนโยบายส่งเสริม

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

สร้างสรรค ์สาํนกันายกรัฐมนตรี 

3. นางสาวอรุโณชา ภาณุพนัธุ์ 64 
▪ ปริญญาตรี  นิ เทศศาสตร

บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
1 หุ้น 

▪ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บริษทั 

บรอดคาซท ์ไทย เทเลวิชนั จาํกดั ปี 2534 – 

ปัจจุบนั 
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ชือ-สกุล / ตําแหน่ง / วันที

ได้รับการแต่งตัง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท 

ประสบการณ์การทํางาน 

▪ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี

บณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยั กรุงเทพธนบุรี  

▪ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี

บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ  ส า ข า วิ ท ยุ

โทรทศัน์และสือดิจิทลั มหาวิทยาลยั

เกษมบณัฑิต   

4. นางสาวปรียาวรรณ ภวูกุล 48 

▪ ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ประสานมิตร 

- 

▪ ผู ้อํานวยการฝ่ายจัดจําหน่ายโรง

ภาพยนตร์ บริษทั จีดีเอช ห้าห้าเกา้ จาํกดั ปี 

2559 – ปัจจุบนั 

▪ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท 

สเปเชียล เดสทินี จาํกดั ปี 2564 – ปัจจบุนั 

▪ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายปฏิบัติการ 

บริษัท สเปเชียล เดสทินี จาํกัด ปี 2564 – 

ปัจจุบนั 

5. นางสาวจนัทรังศรี พวงสุดา 52 
▪ ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัเกริก 
- 

▪ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีธุรกิจเพลง บริษทั 

จีเอม็เอม็ แกรมมี จาํกดั (มหาชน) ปี 2543 – 

2562 

▪ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากัด ปี 2562 – 

ปัจจุบนั 

▪ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายบัญชีและ

การเงิน บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกัด ปี 

2564 – ปัจจุบนั 

6. นายวิชชพชัร์ โกจิว 44 
▪ ปริญญาตรี  นิ เทศศาสตร

บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- 

▪ หัวหน้าทีมครีเอทีฟ บริษัท จีเอ็ม

เอม็ ไท หบั จาํกดั ปี 2547 - 2559 

▪ กรรมการบริหาร บริษทั จีดีเอช ห้า

ห้าเกา้ จาํกดั 2559 – ปัจจุบนั  

▪ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการตลาด 

บริษัท สเปเชียล เดสทินี จํากัด ปี 2564 – 

ปัจจุบนั 

 

2.3.1 หน้าทีความรับผดิชอบของผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

  

(1) กรรมการบริษทั 

หนา้ทีความรับผิดชอบโดยทวัไป 

1) ปฏิบติัหน้าทีตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และกฎระเบียบบริษทั และมติทีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความ

รับผิดชอบ ระมดัระวงั ซือสัตยสุ์จริต เพือคุม้ครองผลประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น 
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2) กาํหนดแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั กาํกบัดูแลการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพภายใต้

หลกัธรรมาภิบาล 

3) จดัให้มีรายงานทางการเงินและการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพและน่าเชือถือ 

4) ควบคุมและกํากับดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียทังหมดอย่างเท่าเทียมกันและมี

จริยธรรม 

5) คดัเลือกและแต่งตงักรรมการทีออกจากตาํแหน่ง รวมทงัคดัเลือกและเสนอชือกรรมการเพมิเติมให้ผู ้

ถือหุ้นของบริษทัทาํการแต่งตงัต่อไป 

6) คดัเลือกและแต่งตงัประธานเจา้หนา้ทีบริหารและผูบ้ริหารของบริษทั 

7) ปฏิบัติหน้าทีอย่างระมัดระวงัเพือป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหากมีความขดัแยง้

เกิดขึน กรรมการจะตอ้งให้ความมนัใจว่าผูล้งทุนจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

หนา้ทีความรับผิดชอบต่อโครงการ 

1) ปฏิบติัหน้าทีในฐานะผูอ้อกโทเคนดิจิทลัทีไดรั้บความไวว้างใจ มีความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั 

และความซือสัตยสุ์จริต โดยตอ้งปฏิบตัิต่อผูถื้อโทเคนดิจิทลัอย่างเป็นธรรม เพือประโยชน์สูงสุดของผู ้

ถือโทเคนดิจิทลัโดยรวม รวมทงัตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ

ขายโทเคนดิจิทลัและมติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

2) ปฏิบติัหน้าทีและตดัสินใจดว้ยความสุจริตและเหตุผลทีเหมาะสมว่าเป็นไปเพือผลประโยชน์สูงสุด

ของโครงการ โดยการปฏิบติัหนา้ทีและการตดัสินใจดงักล่าวตอ้งอยู่บนพืนฐานของขอ้มูลทีเชือโดย

สุจริตว่าเป็นขอ้มูลทีเพียงพอ และปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไม่วา่ทางตรงหรือโดยออ้ม 

3) บริหารจดัการโครงการตามทีไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและ

กฎหมายทีเกียวขอ้ง 

4) กาํหนดนโยบายการบริหารจดัการโครงการ รวมถึงแนวทางการดาํเนินงาน โครงสร้างทางการเงิน

และการลงทุน และระบบบริหารความเสียงให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการทีไดร้ะบุไว้

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

5) จดัให้มีกลไกการควบคุมเพอืรักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนในกรณีทีเกิดการเปลียนแปลงสิทธิและ

ผลประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทลั (ถา้มี) 

6) จดัให้มีระบบงานในการปฏิบติัหน้าทีทีเหมาะสมสาํหรับการบริหารจดัการโครงการ 

7) แต่งตงัผูส้อบบญัชีทีมีคุณสมบติัตามกฎและระเบียบทีสํานกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

8) จัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลเกียวกับโครงการอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทังเผยแพร่ข้อมูล

ดงักล่าวตามหลกัเกณฑ ์เงือนไข และกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด 

9) จดัเตรียมและเปิดเผยขอ้มูลล่าสุดของโครงการและรายงานความคืบหนา้ของการนาํเงินทีไดจ้ากการ

ระดมทุนไปใช้ตามวตัถุประสงคที์ไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

พร้อมทงัเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผ่านช่องทางทีเหมาะสมให้แก่ผูล้งทุนรับทราบ 

10) พิจารณาและแกไ้ขขอ้ร้องเรียนหรือขอ้พิพาททีเกียวข้องกบัโครงการซึงไดรั้บจากบุคคลภายนอก

ตามทีผูบ้ริหารนาํเสนอ 

11) ดาํรงคุณสมบตัิในฐานะผูอ้อกโทเคนดิจิทลัให้ครบถว้น 
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(2) ผูบ้ริหาร 

หนา้ทีความรับผิดชอบโดยทวัไป 

1) ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ทดีว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซือสัตยสุ์จริต เพอืประโยชน์สูงสุด

ของผูถื้อโทเคนดิจิทลั ปฏิบตัิหนา้ทีตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง และหน้าทีตามทีระบุในเอกสารต่างๆ ที

เปิดเผยแก่ผูล้งทุน โดยทีผูบ้ริหารจะตอ้งไม่กระทาํการในลกัษณะใดก็ตามอนัขดัผลประโยชน์ของผู ้

ถือโทเคนดิจิทลั และจะรับผิดชอบในกรณีทีผูบ้ริหารไม่ปฏิบติัหน้าทีของตน และ/หรือปฏิบตัิหนา้ที

อยา่งไม่ถูกตอ้งครบถว้น 

2) ผูบ้ริหารต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีอย่างต่อเนือง เปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งและให้ความ

คิดเห็นอย่างเพียงพอ เพือให้ผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนได ้โดยจะตอ้งสือสารขอ้มูลดงักล่าวอยา่งชดัเจน

และถูกตอ้ง ไม่มีการบิดเบือนขอ้มูล หรือแสดงขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ รวมทงัห้ามนาํขอ้มูลภายในบริษทั

ไปใชอ้ย่างไม่เหมาะสมเพือผลประโยชน์ส่วนตวั หรือบุคคลทีเกียวขอ้ง หรือก่อให้เกิดความเสียหาย 

หรือผลกระทบตอ่ผลประโยชน์โดยรวมของบริษทั อีกทงัตอ้งปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความระมดัระวงัเพอื

หลีกเลียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หากมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึน ผูบ้ริหารจะตอ้ง

มนัใจว่าผูล้งทุนไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3) ปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาล และกฎหมายอนืๆ ทีเกียวขอ้ง 

4) ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีทีกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพ

บญัชี พร้อมทงัยืนงบการเงินต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลทีเกียวขอ้ง โดยงบการเงินดงักล่าวจะตอ้งผ่าน

การสอบบญัชีและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีทีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใต้

สํานกังานสอบบญัชีทีมีคุณสมบติัตามทีสํานกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

5) จัดทาํและเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัตามทีสํานกังาน ก.ล.ต. กาํหนด พร้อมทงัทาํหน้าทีชีแจง จดัส่ง

เอกสารหรือหลกัฐานทีเกียวขอ้ง ดาํเนินการหรืองดเวน้การดาํเนินการตามทีสํานกังาน ก.ล.ต. มีคาํสงั

หรือร้องขอ 

6) หากผูบ้ริหารมีความประสงค์ทีจะมอบอาํนาจให้ผูอื้นปฏิบติัหน้าทีภายใตค้วามรับผิดชอบของตน 

ผูบ้ริหารจะต้องกาํหนดขอบข่ายความรับผิดชอบทีมอบหมายให้แก่บุคคลทีกาํหนด พร้อมทงัระบุ

วิธีการคดัเลือกบุคคลดงักล่าว 

 

หนา้ทีความรับผิดชอบต่อโครงการ 

1) ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัให้มีระบบการดาํเนินงานทีมีคุณภาพ สามารถตรวจสอบและ

ถ่วงดุลอํานาจในการบริหารงานเพือให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง สามารถคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทลั

ไดอ้ยา่งทวัถึง  

2) กาํหนดนโยบายบริหาร และแผนการปฏิบตัิงานเพือให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการจดัตงั

บริษทัและการระดมทุนตามทีกาํหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและ

กฎหมายทีเกียวขอ้ง รวมทงัการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทลั ซึงรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเพียง 

2.1) การบริหารและจดัการความเสียงทีเกียวกบัการจดัการโครงการตามทีไดรั้บมอบหมายให้มี

ประสิทธิภาพ 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 2 หนา้ [11] 

 

2.2) การจัดการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเกียวข้องกับโครงการ รวมถึงมาตรการแนว

ทางการคุม้ครองผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อโทเคนดิจิทลัเมือเกิดประเด็นความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์

2.3) การคัดเลือกบุคลากรและผู ้ได้รับมอบหมายในงานทีเกียวข้องกับการดําเนินกิจการของ

โครงการเพอืให้ไดบุ้คลากรทีมีความรู้ความสามารถและคุณสมบติัตรงกบังานทีจะปฏิบตัิ 

2.4) การเปิดเผยขอ้มูลทีครบถว้นและถูกตอ้งตามทีกาํหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ

ขายโทเคนดิจิทลัตามทีกฎหมายกาํหนด รวมถึงการรายงานรายไดจ้ากการขายบัตรเข้าชม

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ของผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ทวัประเทศ ซึงเป็นขอ้มูลที

แสดงอยูใ่น www.thailandboxoffice.com เพือให้ผูล้งทุนรับทราบ 

3) ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขตามทีระบุในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั

และรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

4) ในการทาํธุรกรรมทีเกียวขอ้งกบัโครงการ ผูบ้ริหารของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

ดงันี 

4.1) ดาํเนินงานเพือให้มนัใจไดว่้าไดท้าํการเขา้ทาํสัญญาทีเกียวขอ้งกบัโครงการตามทีระบุไวใ้น

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีผลบงัคบัใช้ตาม

กฎหมาย 

4.2) การมอบหมายงานให้บุคคลอืนเป็นผูรั้บไปดาํเนินการในเรืองทีเกียวข้องกบัการประกอบ

ธุรกิจของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดเ้ท่าทีจาํเป็น เพือสนบัสนุนให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ภายใต้เงือนไขที (1) การมอบหมายงานต้องไม่มีลักษณะทีอาจจะส่งผล

กระทบต่อการปฏิบัติหน้าทีของผู ้ออกโทเคนดิจิทัล (2) มีมาตรการรองรับให้สามารถ

ประกอบธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนืองในกรณีทีผูรั้บดาํเนินการไม่สามารถดาํเนินการต่อไปได ้และ 

(3) บริษทัจะไม่มอบหมายงานหรือระบบงานทีสํานักงาน ก.ล.ต. ไม่อนุญาตให้มอบหมาย

งานดงักล่าวให้แก่บุคคลอนื 

5) ในกรณีทีมีการแต่งตังทีปรึกษาเพือให้คาํแนะนําทีเกียวขอ้งกบัโครงการ ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตอ้ง

ดาํเนินการให้ทีปรึกษาแจง้การมีส่วนไดเ้สียในเรืองทีพิจารณา และไม่ให้ทีปรึกษาทีมีส่วนไดเ้สียใน

เรืองทีพิจารณาดาํเนินการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

6) ดาํเนินการเพือให้มนัใจว่าการลงทุนในโครงการเป็นไปอยา่งเหมาะสม เช่น การประเมินความพร้อม

ของตนเองและทีมงานในการบริหารงานโครงการก่อนรับเป็นผูอ้อกโทเคนดิจิทัล และทาํการ

วิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได ้การตรวจสอบกิจการและสอบทาน (การทาํ Due Diligence) โครงการ

ทีเขา้ลงทุน ตลอดจนประเมินความเสียงในดา้นต่างๆ ทีอาจเกิดขนึจากการลงทุนในครังนี และจดัให้

มีแนวทางในการบริหารความเสียง 

7) จดัให้มีการทาํทะเบียนผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

8) จัดทาํหลกัฐานแสดงสิทธิในโทเคนดิจิทัลมอบให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทัลตามทีระบุในแบบแสดง

รายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

9) จัดทาํและเผยแพร่งบการเงินและข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ใน

ระยะเวลาทีกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด 
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10) กาํกบัดูแลโครงการให้เป็นไปตามแนวทางของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานกาํกบัดูแล 

11) จัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ

ขายโทเคนดิจิทลั 

12) เปิดเผยขอ้มลูการดาํเนินงานเกียวกบัผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั โดย

จดัทาํรายงานทีแสดงผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี รายงาน

การใชเ้งิน รายงานการวเิคราะห์และคาํอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจดัการ (Interim Management and 

Discussion and Analysis) กรณีรายได้หรือกาํไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบ

การเงินในงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 

13) รายงานเหตุการณ์สําคญัตามทีกาํหนดในประกาศ กจ. 15/2561 และ/หรือกฎเกณฑ์อนืของสํานกังาน 

ก.ล.ต. ทีเกียวขอ้ง 

14) ดาํรงไวซึ้งคุณสมบตัิของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัให้ครบถว้น 

  

(3) ฝ่ายงานและหนา้ทีความรับผิดชอบของฝ่ายงาน 

ฝ่ายปฏิบติัการ 

หนา้ทีหลกัของฝ่ายปฏิบติัการคือการประสานงานร่วมกบั กิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวี เพือให้

การดาํเนินธุรกิจของ Special Destiny และจดัหาของสมนาคุณสาํหรับผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี

ทงั 3 ประเภท เพือให้เป็นไปตามเงือนไขทีระบุในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั  

1) ติดต่อประสานงานกับกิจการร่วมค้า เดสทินี เดอะ มูฟวี เพือให้สัญญา IA มีการจัดทาํขึนอย่าง

เหมาะสมและถูกตอ้งตามกฎหมาย มีเงือนไขในการจ่ายผลตอบแทนทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัสามารถนาํ

ผลตอบแทนดังกล่าวมาจ่ายคืนให้แก่ผูล้งทุนได้ตามเงือนไขและระยะเวลาทีระบุในแบบแสดง

รายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั และมีกลไกการคุม้ครองผูล้งทุนอยา่งเหมาะสม  

2) ประสานงานให้กิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะมูฟวี ดาํเนินการจดัหาของสมนาคุณสําหรับผูถื้อโทเคน

ดิจิทลัเพือการลงทุน โดยมีรายละเอียดและเงือนไขในการรับสิทธิตามทีระบุในแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี  

3) ประสานงานกบัทีปรึกษาทางการเงิน ทีปรึกษากฎหมาย ทีปรึกษาภาษ ีและหน่วยงานอนืๆ ทีเกียวขอ้ง

เพือให้การเขา้ร่วมลงทุนของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัในสัญญา IA เป็นไปอยา่งเรียบร้อย 

4) ให้ขอ้มูลทีเกียวขอ้งเพอืประกอบการตดัสินใจของกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ทีบริหารใน

การใชสิ้ทธิไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัก่อนกาํหนด ซึงตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีระบุในแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

5) ดาํเนินการทางกฎหมายกบักิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟว ีในกรณีทีมีเหตุผิดนดัหรือขอ้พิพาทอนืๆ 

ทีเป็นเหตุให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการเขา้ร่วมลงทุนตามทีระบุในสัญญา IA 

และเป็นเหตุให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามทีระบุไว้

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
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ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์และเลขานุการบริษทั 

หนา้ทีหลกัของฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์และเลขานุการบริษทัคือ รับผิดชอบการจดัเตรียมขอ้มูลเกียวกบั

โครงการเพอืเปิดเผยให้แก่ผูล้งทุนและประชาชนทวัไป 

1) จัดทาํขอ้มูลเกียวกบัโครงการดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส และครบถว้นสมบูรณ์ รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลรายไดจ้ากการขายบตัรเขา้ชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ของผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ทวั

ประเทศ ซึงเป็นขอ้มูลทีแสดงอยูใ่น www.thailandboxoffice.com เพือให้นกัลงทุนไดรั้บทราบอย่าง

ทวัถึง และมีหน้าทีรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทลัในกรณีทีรายไดจ้ากการจาํหน่ายบตัรชม

ภาพยนตร์ทวัประเทศมีมูลค่าตงัแต่ 1,0001 ล้านบาทขึนไป (รายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 4.1.2 

ผลตอบแทนพิเศษ) ซึงทาํให้ผูถื้อหุ้นโทเคนดิจิทลัมีสิทธิไดรั้บผลตอบแทนพิเศษจากการร่วมลงทุน 

(Bonus Payment)  

2) รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเกียวกับโครงการและนําเสนอต่อฝ่ายทีเ กียวข้องเพือหา

วิธีดาํเนินการแกไ้ขและชีแจงแก่ผูร้้องเรียนอยา่งเหมาะสม 

3) จดัทาํและเก็บเอกสารสาํคญัทงัหมดของบริษทั 

4) ประสานงานกบัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือให้การดาํเนินงานเป็นไปตามเงือนไขที

กาํหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

5) ประสานงานร่วมกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลทีเกียวข้อง และดาํเนินการอืนๆ ตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. 

กาํหนด 

6) กาํกับดูแลการเปิดเผยและรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานกาํกับดูแลและประชาชนทวัไปให้มีความ

ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

 

หมายเหตุ 

1) รายได้ Box Office ทวัประเทศมีความแม่นยาํค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามอาจเกิดความคลาดเคลือนของการ

รายงานรายได้เล็กน้อยจากโรงภาพยนตร์ในต่างจงัหวดั ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจึงจะจ่ายผลตอบแทนพิเศษเมือ

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ มีรายได ้Box Office ทวัประเทศตงัแต่ 975 ลา้นบาทเป็นตน้ไป 

 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

หน้าทีหลกัของฝ่ายบัญชีและการเงินคือ รับผิดชอบการจัดทาํรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับ

โครงการ และทาํงานร่วมกบัฝ่ายปฏิบตัิการเพือเรียกรับผลตอบแทนจากการลงทุนกบักิจการร่วมคา้ เดสทินี 

เดอะ มูฟว ีและรับผิดชอบการบริหารงบประมาณของโครงการ 

1) จัดทํารายงานหรือข้อมูลตามประกาศ กจ. 15/2561 และกฎเกณฑ์อืนๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต.ที

เกียวขอ้ง 

2) จดัทาํและบริหารจดัการงบประมาณประจาํปีของโครงการ 

3) บริหารจดัการความเสียงทางการเงินและโครงสร้างทางการเงินของโครงการ 

4) บริหารจดัการสภาพคล่องและกระแสเงินสดของโครงการ 

5) ประสานงานกบัผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือขอรายละเอียดผูถื้อโทเคนดิจิทลัในการ

จ่ายผลตอบแทนรายปีให้แก่ผูล้งทุน 
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6) ประสานงานกบัผูใ้ห้บริการนายทะเบียน เพือจ่ายเงินร่วมลงทุนและค่าตอบแทนของโครงการให้

เป็นไปตามทีระบุในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

7) พิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะนาํมาใชก้บัโครงการ 

 

ฝ่ายการตลาด 

หน้าทีหลกัของฝ่ายการตลาดคือ รับผิดชอบงานการตลาดและประชาสัมพนัธ์ เพือให้การระดมทุน

ผา่นการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเป็นทีรู้จกัของนกัลงทุนอยา่งทวัถึง 

1) จดัทาํสือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทีเกียวกบัการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัในช่องทางทีเหมาะสม 

เพือให้เขา้ถึงประชาชนทวัไปและผูล้งทุนทีสนใจให้รับทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการระดมทุนผ่าน

การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัในครังนี รวมถึงขอ้กาํหนดและกฎเกณฑท์ีเกียวขอ้ง 

2) จดัทาํกิจกรรมประชาสัมพนัธ์และสือสารองคก์ร เพือให้ประชาชนทวัไปและผูล้งทุนรับทราบและ

เข้าใจผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนในโทเคนดิจิทัลและสิทธิประโยชน์ทีจะได้รับในรูปของ

สมนาคุณ หากเป็นผูล้งทุนทีไดรั้บการจดัสรรโทเคนดิจิทลั 

3) ประสานงานกับผู ้ให้บริการระบบเสนอขายดิจิทัล เพือสอบทานข้อมูลในการทําโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ เพือให้เป็นขอ้มูลทีถูกตอ้งและสามารถเปิดเผยต่อประชาชนทวัไป ตามกฎเกณฑแ์ละ

ขอ้บงัคบัทีกาํหนด 

4) ประสานงานกบัฝ่ายอืนและหน่วยงานอนืทีเกียวขอ้ง เพือให้สือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของผูอ้อกโท

เคนดิจิทลัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

 

2.3.2 หน้าทีความรับผดิชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดจิิทัล  

1) การตรวจสอบและสอบทานขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั (Due Diligence) และขอ้มูลอนืๆ ทีเกียวขอ้ง 

2) ให้ความเห็นต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. วา่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีคุณสมบติัครบถว้นและรับรองต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 

ถึงการทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นประกาศทีเกียวขอ้ง 

3) ให้ความรู้ คาํแนะนาํแก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั เพือให้ทราบถึงหนา้ที ความรับผิดชอบ กฎเกณฑ ์เงือนไข และวิธี

ปฏิบติัต่างๆ ทีเกียวข้อง มีการจดัการและการดาํเนินงานทีตระหนักถึงความรับผิดชอบทีมีต่อผูล้งทุนเป็น

สําคญั 

4) จดัเตรียมสัญญาอจัฉริยะ (Smart Contract) สําหรับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

5) ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัผา่นระบบ Kubix Mobile Application พร้อมทงัโอนเงินค่าจองซือโท

เคนดิจิทลัให้แก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและจดัสรรโทเคนดิจทลัให้แก่ผูล้งทุนเมือการจองซือโทเคนดิจิทลัครบ

ตามมูลค่าทีกาํหนด  

6) ให้บริการระบบกระเป๋าอเิลก็ทรอนิกส์สาํหรับจดัเก็บโทเคนดิจทิลั (Non-Custodian Wallet for Digital Token

) สาํหรับผูล้งทุนในการไดรั้บและเก็บโทเคนดิจิทลัต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัโครงการ 

7) จดัให้มีการโอนเงินค่าจองซือโทเคนดิจิทลัคืนให้แก่ผูล้งทุนทีจองซือโทเคนดิจิทลัภายใน 7 วนันบัตงัแต่วนัที

ปรากฏกรณีใดกรณีหนึงดงันี  

ก. ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ครบตามมูลค่าทีกําหนดและภายใน

ระยะเวลาทีกาํหนด 
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ข. เมือมีเหตุอนัควรเชือไดว่้า ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีพฤติการณ์อนัมีลกัษณะเป็นการเปิดเผยขอ้มูลอนั

เป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วนในสาระสําคญั หรือมีการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมทีเป็นการเอาเปรียบผู ้

ลงทุน (Fraud Protection) 

8) ให้บริการระบบการแลกใช้สิทธิประโยชน์ทีทางผูล้งทุนไดรั้บเป็นโทเคนดิจิทลัเพือการใช้ประโยชน์เพือ

นาํมาแลกรับสิทธินนัๆ จากผูอ้อกโทเคนดิจิทัล โดยรูปแบบในการใช้งานเป็นไปตามทีผูใ้ห้บริการระบบ

เสนอขายโทเคนดิจิทลักาํหนด 

9) ติดต่อประสานงานและช่วยผูอ้อกโทเคนดิจิทลัรวบรวมขอ้มูล เพือให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัสามารถเปิดเผย

ขอ้มูลต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายและประกาศทีเกียวขอ้ง  

10) ดาํเนินการทาํลายโทเคนดิจิทลัเมือเสร็จสินโครงการ 

11) ดาํเนินการเรียกคืนโทเคนดิจิทลัในกรณีทีเกิดเหตุการณ์เกียวกบัอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

12) ภายในช่วงระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วนัทีแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีชวนมีผลใช้บงัคบั ผู ้

ให้บริการตกลงทีจะให้ความช่วยเหลือและ/หรือดําเนินการร่วมกับผูอ้อกโทเคนดิจิทัลในการชีแจงเป็น

หนงัสือต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และต่อประชาชน 

  

ทงันีผูล้งทุนสามารถติดต่อผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (บริษทั คิวบิกซ์ ดิจิทลั แอสเสท จาํกดั) 

หากมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการขอ้มลูเพมิเติม ไดต้ามช่องทางดงัต่อไปนี 

ทีอยู่: อาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป 46/6 ถนนป๊อปปูล่า  ตาํบลบ้านใหม่ อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี  

อีเมล์: contact.us@kubix.co 

เบอร์โทรศัพท์: 02-844-8488 

Facebook: www.facebook.com/Kubix.DigitalAsset  

 

2.4 วัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทีได้จากการระดมทนุ 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีความประสงคท์ีจะออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีต่อประชาชนครังแรก 

ทงัหมด 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) โทเคน ไอแอมแกล็ด (I am Glad Token) 2) โทเคน ไอแอมดีไลเท็ด (I am Delighted Token) 

และ 3) โทเคน ไอแอมแฮปปี (I am Happy Token) (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 4 ของแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี) มูลค่าการระดมทุนทงัหมด 265,227,633 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) พร้อมกบัของ

สมนาคุณในรูปแบบโทเคนดิจิทลัเพือการใชป้ระโยชน์สําหรับผูล้งทุนทีสามารถจองซือโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินี

ไดส้ําเร็จ สาํหรับวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทีไดจ้ากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชนในครังนี มีรายละเอียด

ดงันี  

 

วตัถุประสงคใ์นการใชเ้งิน ประมาณการใชเ้งิน ระยะเวลาทีใชเ้งิน 

เพือเขา้ลงทุนในสัญญา IA กบักิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวี1) ซึงเป็น

เจ้าของลิขสิทธิของภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เพือให้ได้มาซึง

ผลตอบแทนจากการร่วมลงทุนและสิทธิประโยชน์ต่างๆทีเกียวข้องกบั

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เพือนาํมามอบให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั ตาม

สิทธิทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี 
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ตามทีระบุในสัญญา IA โดยกิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวจีะนาํเงินร่วม

ลงทุนทีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ดงันี 

1) จดัหารายไดจ้ากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตามเงือนไขทีระบุใน

สัญญา IA 

2) จดัหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 

๒ เพอืนาํมามอบให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั  

3) เป็นค่าใช้จ่ายในการทาํธุรกรรมทีเกียวขอ้งต่างๆ ของการออกและ

เสนอขายโทเคนดิจิทัลในครังนี เช่น ค่าจัดจ้างทีปรึกษาและ

ค่าบริการของผูใ้ห้บริการต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 

 

 

198 ลา้นบาท 

 

18 ลา้นบาท 

 

49 ลา้นบาท 

 

 

ไตรมาส  ปี 2565 

 

ไตรมาส  ปี 2565 

 

ไตรมาส  –  ปี 

2565 

หมายเหตุ: 1) กิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวี เป็นกิจการร่วมคา้ทีเกิดจากความร่วมมือกนัระหว่าง GDH (ถือหุ้นร้อยละ 70) และ BTV (ถือหุ้นร้อยละ 

30) เพอืจดุประสงคใ์นการสร้างภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒   

 

2.5 ข้อมูลทางการเงินทีสําคญั 

2.5.1 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท สเปเชียล เดสทินี จํากัด 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดแ้ต่งตงับริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีทีไดรั้บอนุญาตของบริษทั แต่เนืองจากผู ้

ออกโทเคนดิจิทลัเพิงก่อตงัเมือวนัที 15 ธันวาคม 2564 จึงมีข้อมูลทีจาํกัดในการสะท้อนข้อมูลทางการเงินทีสําคญัเพือ

ประกอบการพจิารณา ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจึงไม่ไดแ้สดงขอ้มูลทางการเงินมา ณ ขณะนี  

 

2.5.2 ความสามารถในการชําระเงินร่วมลงทุนและค่าตอบแทนจากการร่วมลงทุนของกิจการร่วมค้า เดสทินี เดอะ มูฟว ี

เนืองจากตามเงือนไขและขอ้กาํหนดในสัญญา IA ระหว่างกิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟว ีในฐานะเจา้ของโครงการ 

กบับริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั (ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั) ในฐานะผูร่้วมลงทุน เจา้ของโครงการมีหนา้ทีชาํระและส่งมอบเงิน

ร่วมลงทุนและค่าตอบแทนจากการร่วมลงทุนในส่วนของผลตอบแทนพืนฐาน (Base Return) ให้แก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัโดย

ไม่ขึนอยูก่บัรายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์จากการฉายในโรงภาพยนตร์ทวัประเทศไทย ในอตัราร้อยละ 2.99 ของเงิน

ทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดรั้บจากการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนในโครงการภาพยนตร์

เรืองบุพเพสันนิวาส ๒  

ทางผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดพิ้จารณาถึงความสามารถในการชาํระเงินตามสัญญา IA ของเจ้าของโครงการ ซึงเป็น

กิจการร่วมคา้ทีไม่ไดจ้ดทะเบียนของ GDH และ BTV เพือวตัถุประสงคใ์นการผลิตและจดัจาํหน่ายภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 

๒ และไม่ไดมี้ทีมาของรายไดจ้ากแหล่งอืน ในกรณีทีโครงการภาพยนตร์เรืองบุพเพสันนิวาส ๒ มีรายไดจ้ากการจาํหน่าย

บตัรชมภาพยนตร์ทวัประเทศไทยนอ้ยกว่าทีประมาณการ จะมีโอกาสทีเจา้ของโครงการมีรายไดไ้ม่เพียงพอสาํหรับการชาํระ

และส่งมอบเงินร่วมลงทุนและค่าตอบแทนจากการร่วมลงทุนดงักล่าวให้แก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั อย่างไรก็ดี ในการพิจารณา

ลงทุนในโครงการ ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดพิ้จารณาถึงความสามารถและฐานะทางการเงินของ GDH และ BTV ในฐานะ

หุ้นส่วนของเจา้ของโครงการดว้ย ซึงทงัสองบริษทัถือหุ้นในกิจการร่วมคา้เดสทินี เดอะ มูฟวี ในสัดส่วนร้อยละ 70.00 และ 

30.00 ตามลาํดบั  

 

2.5.3 ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ GDH และ BTV ในฐานะหุ้นส่วนของเจ้าของโครงการ 

2.5.3.1 ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ GDH 
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ข้อมูลทางการเงินเบืองต้นของ GDH 

งบกําไรขาดทุน 

งบการเงินรวมสําหรับงวดปีสินสุดวันที อัตราการเปลยีนแปลง 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 2562 2563 

ล้านบาท 
% ต่อ 

รายได้รวม 
ล้านบาท 

% ต่อ 

รายได้รวม 
ล้านบาท 

% ต่อ 

รายได้รวม 
% YoY % YoY 

รายไดจ้ากการผลิตและบริการ 354.95 83.6% 404.77 83.9% 258.11 70.3% +14.0% -36.2% 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 6.85 1.6% 5.80 1.2% 1.63 0.4% -15.3% -71.9% 

รายไดอื้น 63.01 14.8% 71.72 14.9% 107.23 29.2% +13.8% +49.5% 

รายได้รวม 424.81 100.0% 482.29 100.0% 366.97 100.0% +13.5% -23.9% 

ตน้ทุนการผลิตและบริการ 198.14 46.6% 243.04 50.4% 185.80 50.6% +22.7% -23.6% 

ตน้ทุนขายสินคา้ 4.40 1.0% 3.98 0.8% 0.93 0.3% -9.5% -76.6% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร 

136.20 32.1% 136.32 28.3% 116.94 31.9% +0.1% -14.2% 

รวมค่าใช้จ่าย 338.74 79.7% 383.34 79.5% 303.67 82.8% +13.2% -20.8% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 

ภาษีเงินได ้ 17.60 4.1% 19.44 4.0% 12.03 3.3% +10.5% -38.1% 

กําไรสุทธ ิ 68.47 16.1% 79.51 16.5% 51.28 14.0% +16.1% -35.5% 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมสําหรับงวดปีสินสุดวันที อัตราการเปลยีนแปลง 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 2562 2563 

ล้านบาท 
% ของ 

สินทรัพย์รวม 
ล้านบาท 

% ของ 

สินทรัพย์รวม 
ล้านบาท 

% ของ 

สินทรัพย์รวม 
% YoY % YoY 

สินทรัพย์         

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 

65.56 17.1% 290.33 55.4% 189.72 56.6% +342.8% -34.7% 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 119.51 31.2% 136.97 26.1% 52.56 15.7% +14.6% -61.6% 

สินคา้คงเหลือ 27.60 7.2% 40.97 7.8% 41.52 12.4% +48.4% +1.3% 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 6.45 1.7% 11.47 2.2% 3.28 1.0% +77.8% -71.4% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 219.12 57.2% 497.74 91.6% 287.08 85.6% +118.9% -40.2% 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัใหญ ่ 130.00 34.0% 0 0.0% 0 0.0% -100.0% 0.0% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 33.75 8.8% 44.15 8.4% 48.17 14.4% +30.8% +9.1% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 163.75 42.8% 44.15 8.4% 48.17 14.4% -73.8% +9.1% 

รวมสินทรัพย์ 382.87 100.0% 523.89 100.0% 335.25 100.0% +36.8% -36.0% 

หนีสิน         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 94.63 24.7% 183.78 35.1% 91.29 27.2% +94.2% -50.3% 

หนีสินหมุนเวียนอนื 36.51 9.5% 50.33 9.6% 12.87 3.8% +37.9% -74.4% 

รวมหนีสินหมุนเวียน 131.14 34.3% 234.11 44.7% 104.16 31.1% +78.5% -55.5% 

หนีสินทมีีภาระดอกเบยี 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 7.37 1.9% 10.91 2.1% 13.45 4.0% +48.0% +23.3% 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 7.37 1.9% 10.91 2.1% 13.45 4.0% +48.0% +23.3% 

รวมหนีสิน 138.51 36.2% 245.02 46.8% 117.60 35.1% +76.9% -52.0% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 150.00 39.2% 150.00 28.6% 150.00 44.7% 0.0% 0.0% 

กาํไรสะสม 94.36 24.6% 128.87 24.6% 67.64 20.2% 36.6% -47.5% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 244.36 63.8% 278.7 53.2% 217.64 64.9% 14.1% -22.0% 
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อัตราส่วนทางการเงินทีสําคญั 
งบการเงินรวมสําหรับงวดปีสินสุดวันที 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

อตัรากาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 

(Net Profit Margin) 
16.1 16.5 14.0 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ร้อยละ) 

(Return on Equity) 
30.4 30.4 20.7 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ) 

(Return on Asset) 
19.5 17.5 11.9 

อตัราหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 

(Debt to Equity Ratio) 
0.57 0.88 0.54 

 

ผลการดําเนินงานของ GDH 

GDH ดาํเนินธุรกิจสร้าง ผลิต และจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ โดยมีรายไดห้ลกัมาจากการผลิตภาพยนตร์ ทงันีในปี 2561 

GDH มีผลงานภาพยนตร์เขา้ฉายในโรงภาพยนตร์จาํนวน 2 เรือง ไดแ้ก่ 1) น้อง.พี.ทีรัก และ 2) Homestay และเมือรวมกบั

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอนืและรายไดอื้นแลว้ บริษทัมีรายไดร้วมเท่ากบั 424.81 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2562 GDH มีผลงาน

ภาพยนตร์เขา้ฉายในโรงภาพยนตร์จาํนวน 3 เรือง ไดแ้ก่ 1) Friend Zone ระวงั...สินสุดทางเพือน 2) ตุ๊ดซีส์ & เดอะเฟค และ 

3) ฮาวทูทิง...ทิงอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ ซึงเมือรวมกบัรายไดจ้ากการดาํเนินงานอืนและรายไดอ้ืนแลว้ บริษทัมีรายไดร้วม

เท่ากบั 482.29 ลา้นบาท แต่เนืองจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทีกระทบต่อแผนการผลิตและการนาํภาพยนตร์เขา้

ฉายในโรงภาพยนตร์ของ GDH ในปี 2563 GDH จึงพิจารณานาํผลงานภาพยนตร์เขา้ฉายในโรงภาพยนตร์เพียง 1 เรือง คือ 

อา้ย...คนหล่อลวง ซึงเมือรวมกบัรายไดจ้ากการดาํเนินงานอนืและรายไดอื้นแลว้ ทาํให้รายไดร้วมของบริษทัปรับตวัลดลงมา

อยูท่ีจาํนวน 366.97 ลา้นบาท  

และจากการทีสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ยงัคงแพร่ระบาด ทาํให้ในปี 2564 GDH ตดัสินใจนาํภาพยนตร์

เรือง โกสต์แล็บ..ฉีกกฎทดลองผี ไปเข้าฉายในแพลตฟอร์ม Netflix แทน จนกระทังหลงัจากทีภาครัฐมีการผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 บริษทัจึงตดัสินใจนาํภาพยนตร์เรืองร่างทรง เขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ 

ซึงไดรั้บการตอบรับจากผูช้มเป็นอย่างดี และสามารถทาํรายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ทวัประเทศ

ไทย (Box Office ทวัประเทศ) อยู่ที 112 ลา้นบาท ซึงเป็นตวัชีวดัว่าผูช้มชาวไทยยงัคงสนใจติดตามชมภาพยนตร์ของ GDH 

อย่างต่อเนือง นอกจากนี ภาพยนตร์เรืองร่างทรงยงัมีโอกาสไปเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ต่างประเทศอีกมากมาย หนึงใน

ประเทศทีภาพยนตร์เรืองนีประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก ก็คือประเทศเกาหลีใต ้ซึงร่างทรงเป็นภาพยนตร์ไทยทีทาํรายได้

สูงสุดทีประเทศเกาหลีใต้ โดยมีรายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ทวัประเทศเกาหลีใตป้ระมาณ .  

ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าประมาณ 2,480 ลา้นบาท) 

ในปี 2565 บริษทัมีแผนนาํภาพยนตร์เขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยจาํนวน 3 เรือง โดยเรืองแรกเป็น

ภาพยนตร์ที GDH จดัจาํหน่าย คือเรือง One For The Road วนัสุดทา้ย...ก่อนบายเธอ และอีก 2 เรืองเป็นภาพยนตร์ที GDH 

เป็นผูผ้ลิต คือ เรือง Fast and Feel Love และ บุพเพสันนิวาส ๒ นอกจากนี บริษทัยงัมีแผนการผลิตภาพยนตร์เพิมเติมอีก

จาํนวน 3 เรืองภายในปี 2565 นีดว้ยเช่นกนั 

จากความสามารถในการสร้างรายไดจ้ากภาพยนตร์แต่ละเรืองในอดีตทีผ่านมา รวมถึงคุณภาพผลงานทีสร้างสรรค์

โดย GDH ทีไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากทงัผูช้มชาวไทยและชาวต่างประเทศมาอยา่งต่อเนือง จึงคาดการณ์วา่ทาง GDH 

จะสามารถสร้างรายไดจ้ากภาพยนตร์ตามแผนการนาํเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ทงัในปี 2565 และ 2566 ซึงนบัเป็นแหล่งทีมา

ของรายไดที้สามารถนาํมาใช้ในการสนับสนุนการชาํระเงินร่วมลงทุนและค่าตอบแทนการร่วมลงทุนให้แก่ผูอ้อกโทเคน
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ดิจิทัลตามสัญญา IA ในกรณีทีภาพยนตร์เรืองบุพเพสันนิวาส ๒ มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการชําระเงินร่วมลงทุนและ

ค่าตอบแทนจากการร่วมลงทุนตามสัญญา IAได ้ 

 

ฐานะทางการเงนิของ GDH 

ณ สินปี 2561 GDH มีสินทรัพย์รวมจํานวน 382.87 ล้านบาท และเพิมขึนเป็น 523.89 ล้านบาท ณ สินปี 2562 

ส่วนมากเป็นผลมาจากการเพิมขึนของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื ต่อมา ณ 

สินปี 2563 GDH มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 335.25 ลา้นบาท ลดลงจากสินปี 2562 ส่วนมากเป็นผลมาจากการลดลงของรายการ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ซึงสอดคลอ้งกบัจาํนวนของภาพยนตร์ทีเขา้ฉายในโรง

ภาพยนตร์ในแต่ละปี 

ในส่วนของหนีสิน ณ สินปี 2561 GDH มีหนีสินรวมจาํนวน 138.51 ลา้นบาท และเพิมขึนเป็น 245.02 ลา้นบาท ณ 

สินปี 2562 ส่วนมากเป็นผลมาจากการเพิมขึนของเจ้าหนีการคา้และเจา้หนีอืน ต่อมา ณ สินปี 2563 GDH มีหนีสินรวม

จาํนวน 117.61 ลา้นบาท ลดลงจากสินปี 2562 ส่วนมากเป็นผลมาจากการลดลงของเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื ซึงสอดคลอ้ง

กบัจาํนวนของภาพยนตร์ทีผลิตในแต่ละปี ทงันี ณ สินปี 2561 2562 และ 2563 GDH ไม่มีภาระเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 

หรือหนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

ณ สินปี 2563 GDH มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 150 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 1,500,000 หุ้น 

มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และมีกาํไรสะสมรวมจาํนวน 67.64 ลา้นบาท แบ่งเป็นส่วนทีจดัสรรเพือสํารองตามกฎหมาย

จาํนวน 11 ลา้นบาท และส่วนทียงัไม่ไดจ้ดัสรรจาํนวน 56.64 ลา้นบาท 

จากฐานะทางการเงินของบริษทั บริษทัมิไดมี้ภาระหนีสินทีมีดอกเบีย และภาระทางการเงินระยะยาวในการลงทุนใน

ทรัพยสิ์น หนีสินส่วนใหญ่เป็นหนีสินทางการคา้ ทีเกิดขึนจากการผลิตภาพยนตร์ ซึงจะชาํระหมดไปภายหลงัจากภาพยนตร์

เขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ อีกทงัยงัมีสภาพคล่องคงเหลือในการประกอบธุรกิจ รวมถึงมีเงินสดส่วนเหลือและความสามารถ

ในการกูย้ืมเพิมเติมทีจะสามารถใชใ้นการสนบัสนุนการชาํระเงินร่วมลงทุนและค่าตอบแทนการร่วมลงทุนให้แก่ผูอ้อกโท

เคนดิจิทัลตามสัญญา IA ในกรณีทีภาพยนตร์เรืองบุพเพสันนิวาส ๒ มีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการชาํระเงินร่วมลงทุนและ

ค่าตอบแทนการร่วมลงทุนตามสัญญา IA ได ้

 

2.5.3.2 ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ BTV 

 

ข้อมูลทางการเงินเบืองต้นของ BTV 

งบกําไรขาดทุน 

งบการเงินรวมสําหรับงวดปีสินสุดวันที อัตราการเปลยีนแปลง 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 2562 2563 

ล้านบาท 
% ต่อ 

รายได้รวม 
ล้านบาท 

% ต่อ 

รายได้รวม 
ล้านบาท 

% ต่อ 

รายได้รวม 
% YoY % YoY 

รายไดจ้ากการผลิตและบริการ 310.42 82.7% 190.87 93.1% 87.14 94.7% -38.5% -54.3% 

รายไดค้่าโฆษณา 61.73 16.5% 10.63 5.2% 2.88 3.1% -82.8% -72.9% 

รายไดอื้น 3.06 0.8% 3.56 1.7% 2.01 2.2% +16.3% -43.5% 

รายได้รวม 375.21 100.0% 205.06 100.0% 92.03 100.0% -45.3% -55.1% 

ตน้ทุนการผลิตและบริการ 203.63 54.3% 143.98 70.2% 81.69 88.8% -29.3% -43.3% 

ตน้ทุนค่าโฆษณา 69.85 18.6% 10.79 5.3% 2.79 3.0% -84.6% -74.1% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร 
76.90 20.5% 74.42 36.3% 58.00 63.0% -3.2% -22.1% 
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รวมค่าใช้จ่าย 350.38 93.4% 229.19 111.8% 142.47 154.8% -34.6% -37.8% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 9.54 2.5% 9.62 4.7% 6.79 7.4% +0.8% -29.4% 

ภาษีเงินได ้ 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 15.29 4.1% (33.75) n.m. (57.23) n.m. n.m. n.m. 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวมสําหรับงวดปีสินสุดวันที อัตราการเปลยีนแปลง 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 2562 2563 

ล้านบาท 
% ของ 

สินทรัพย์รวม 
ล้านบาท 

% ของ 

สินทรัพย์รวม 
ล้านบาท 

% ของ 

สินทรัพย์รวม 
% YoY % YoY 

สินทรัพย์         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 163.83 40.3% 58.05 19.6% 55.47 18.7% -64..6% -4.4% 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 30.93 7.6% 30.54 10.3% 31.36 10.5% -1.3% +2.7% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 194.76 47.9% 88.59 29.9% 86.83 29.2% -54.5% -2.0% 

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 33.36 8.2% 27.91 9.4% 26.08 8.8% -16.3% -6.6% 

เงินฝากธนาคารทมีีภาระคาํ

ประกนั 
174.80 43.0% 176.39 59.5% 174.80 58.8% +0.9% -0.9% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 3.56 0.9% 3.53 1.2% 9.69 3.3% -0.8% +174.5% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 211.72 52.1% 207.83 70.1% 210.57 70.8% -1.8% +1.3% 

รวมสินทรัพย์ 406.48 100.0% 296.42 100.0% 297.40 100.0% -27.1% +0.3% 

หนีสิน         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 20.09 4.9% 13.45 4.5% 16.17 5.4% -33.1% +20.2% 

หนีสินทมีีภาระดอกเบยี 295.30 72.6% 221.49 74.7% 278.58 93.7% -25.0% +25.8% 

รวมหนีสินหมุนเวียน 315.39 77.6% 234.94 79.3% 294.75 99.1% -25.5% +25.5% 

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 21.83 5.4% 25.97 8.8% 24.38 8.2% +19.0% -6.1% 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 21.83 5.4% 25.97 8.8% 24.38 8.2% +19.0% -6.1% 

รวมหนีสิน 337.22 83.0% 260.91 88.0% 319.13 107.3% -22.6% +22.3% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 90.0 22.1% 90.0 30.4% 90.0 30.3% 0.0% 0.0% 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม (20.74) n.m. (54.49) n.m. (111.73) n.m. n.m. n.m. 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 69.26 17.0% 35.51 12.0% (21.73) n.m. n.m. n.m. 

 

อัตราส่วนทางการเงินทีสําคญั 
งบการเงินรวมสําหรับงวดปีสินสุดวันที 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

อตัรากาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 

(Net Profit Margin) 
4.1 n.m. n.m. 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ร้อยละ) 

(Return on Equity) 
24.8 n.m. n.m. 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ) 

(Return on Asset) 
3.7 n.m. n.m. 

อตัราหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 

(Debt to Equity Ratio) 
4.87 7.35 n.m. 

 

ผลการดําเนินงานของ BTV 

BTV ประกอบธุรกิจผลิตละคร รายการโทรทศัน์ สารคดี สปอตโฆษณา และงานพรีเซนเทชนัต่างๆ และมีรายไดม้า

จากการผลิตละครและรายการโทรทศัน์เป็นหลกั โดยมีละครทีสร้างชือเสียงระดบัปรากฏการณ์ อาทิ ละคร “ดอกส้มสีทอง” 

ซึงออกอากาศในปี 2554  “แรงเงา” ออกอากาศในปี 2555 และละครชุด “The Cupids บริษทัรักอุตลุด” ซึงเป็นซีรีส์ทีมีจาํนวน
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มากทีสุดถึง 8 เรืองในปี 2560 ไดแ้ก่ 1) กามเทพหรรษา 2) กามเทพออกศึก 3) กามเทพออนไลน์ 4) ลูบคมกามเทพ 5) ซ่อน

รักกามเทพ 6) กามเทพซอ้นกล 7) กามเทพจาํแลง 8) กามเทพปราบมาร ซึง กามเทพออกศึก และ กามเทพซ้อนกล เป็นเรืองที

ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก และในปี 2561 BTV ในฐานะผูผ้ลิตละครให้แก่ BEC ไดมี้ผลงานละคร “บุพเพสันนิวาส” ซึง

ไดรั้บความนิยมจากผูช้มอยา่งสูง จากปรากฏการณ์ “ออเจา้” โด่งดงัทงัพระนคร ปลุกกระแสความเป็นไทย ทงัดา้นการแต่ง

กายชุดไทย ประวติัศาสตร์ อาหารไทย และการท่องเทียว สร้างชือเสียงและความนิยมในระดบันานาชาติ ส่งผลให้บริษทัมี

รายไดร้วมเท่ากบั 375.21 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2562 BTV มีผลงานละครออกอากาศจาํนวน 3 เรือง ไดแ้ก่ 1) แรงเงา 2 2) 

เพลิงรักเพลิงแคน้ และ 3) ลิขิตรักขา้มดวงดาว ทาํให้บริษทัมีรายได้รวมเท่ากับ 205.06 ลา้นบาท และในปี 2563 BTV มี

ผลงานละครออกอากาศจาํนวน 2 เรือง คือ ฟ้าฝากรัก และ สปาร์คใจนายจอมหยงิ ยงัผลให้บริษทัมีรายไดร้วมจาํนวน 92.03 

ลา้นบาท  

อย่างไรก็ดี สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในปี 2563 ไดส่้งผลกระทบต่อแผนการผลิตละครและแผนการนาํ

ละครออกอากาศของบริษทั บริษทัจึงพิจารณานาํผลงานละครออกอากาศในปี 2564 เพียง 2 เรือง คือ ดวงใจในมนตรา และ 

สปาร์คใจ นายจอมหยิง Season1 และพิจารณานาํละครทีกาํลงัอยู่ในระหว่างขนัตอนการผลิตจาํนวน 3 เรือง โดยมีกาํหนด

ออกอากาศในปี 2565 ประกอบดว้ยละครเรือง บุพเพร้อยร้าย และ สายลบัลิปกลอส ส่วนในปี  ไตรมาสที  มีกาํหนด

ฉายละครเรือง พรหมลิขิต ซึงเป็นเรืองราวภาคต่อจากละครเรืองบุพเพสันนิวาส โดยใชน้กัแสดงคู่เดิม คือ โป๊ป ธนวรรธน์ 

วรรธนะภูติ และ เบลล่า ราณี แคมเปน จึงคาดว่าละครเรือง พรหมลิขิต นี จะประสบความสําเร็จและไดรั้บความนิยมไม่แพ้

ละครเรือง บุพเพสันนิวาส ทีเคยสร้างปรากฏการณ์มาแลว้ในปี 2561  

นอกจากนี ทางบริษทัไดมี้แผนงานทีจะผลิตละครต่อเนืองในปี 2565-2566 อีกจาํนวน   เรือง เช่น สงครามเมีย รักรุก

ฆาต ผูใ้หญ่ลีกบันางมา ไฟรัก-ไฟพศิวาส สปาร์คใจนายจอมหยงิ Season 2 ฯลฯ และยงัมีแผนงานสร้างซีรีส์วายเรือง “พจีะตี

นะเนย” กาํกบัโดย “วรีชิต ทองจิลา” ผูก้าํกบัชือดงัทีประสบความสาํเร็จมาแลว้จากซีรีส์ เพราะเราคู่กนั สาํหรับออกอากาศใน

ประเทศและคาดการณ์ว่าจะสามารถขายลิขสิทธิซีรีส์เรืองดงักล่าวในต่างประเทศได ้ 

 

ฐานะทางการเงนิของ BTV 

ณ สินปี 2561 BTV มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 406.48 ลา้นบาท และลดลงเป็น 296.42 ลา้นบาท ณ สินปี 2562 ส่วนมาก

เป็นผลมาจากการลดลงของลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื สอดคลอ้งกบัรายไดข้องบริษทัในปี 2561 และการจดัเก็บรายไดจ้าก

คู่คา้ในปี 2562 ตามลาํดบั ต่อมา ณ สินปี 2563 BTV มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 297.40 ลา้นบาท เพมิขึนเลก็นอ้ยจากสินปี 2562  

ในส่วนของหนีสิน ณ สินปี 2561 BTV มีหนีสินรวมจาํนวน 337.22 ลา้นบาท และลดลงเป็น 234.94 ลา้นบาท ณ สิน

ปี 2562 ส่วนมากเป็นผลมาจากการลดลงของเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน ตามการชาํระคืนหนีเงินกู้ ต่อมา ณ สินปี 2563 

BTV มีหนีสินรวมจาํนวน 294.75 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2562 ส่วนมากเป็นผลมาจากการเพิมขึนของเงินกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงิน ตามการเบิกใชเ้งินกูเ้พิมเติม โดย ณ สินปี 2561 2562 และ 2563 BTV มีหนีสินทีมีภาระดอกเบียรวมทงัสิน 

295.30 ลา้นบาท 221.49 ลา้นบาท และ 278.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ สินปี 2563 BTV มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 90 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 900,000 หุ้น มูล

ค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และมีผลขาดทุนสะสมรวมจาํนวน 111.73 ล้านบาท แบ่งเป็นกาํไรสะสมส่วนทีจัดสรรเพือ

สํารองตามกฎหมายจาํนวน 9 ลา้นบาท และผลขาดทุนสะสมส่วนทียงัไม่ไดจ้ดัสรรจาํนวน 120.73 ลา้นบาท ซึงผลขาดทุน

ในปี  เป็นผลมาจากการปรับตวัลดลงของรายไดค้่าโฆษณาเนืองจากการแข่งขนัทีสูงขึนของสือโฆษณาทางเลือกอนืจาก

ช่องทางดิจิตลั สําหรับปี  สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทาํให้เกิดผลกระทบต่อแผนการผลิตละครและแผนการ

นาํละครออกอากาศ ซึงเป็นปัจจยัทีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัทีมีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั อีกทงั บริษทัเป็น
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ผูผ้ลิตละครและรายการโทรทศัน์แบบครบวงจร ทีมุ่งเน้นการผลิตชินงานทีมีคุณภาพสูงด้วยตนเองในเกือบทุกขนัตอน 

บริษัทจึงมีต้นทุนการผลิตในระดับค่อนขา้งสูง ประกอบกับ ต้นทุนการผลิตทีเพิมขึนท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด 

COVID-19  จากการปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภยั  เป็นอีกปัจจยัหนึงทีส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานโดยรวมของ

บริษทัในปี 2563  

จากความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละสถานะการเงินทีกล่าวถึงขา้งตน้ จะเห็นว่าแมท้าง BTV ไดรั้บผลกระทบ

จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 แต่จากการทีสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เริมคลีคลายลงรวมถึงการผอ่นคลาย

มาตรการของรัฐบาลตงัแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ทีผ่านมา ในปี 2565 บริษทัจึงคาดว่า จะสามารถผลิตผลงานละครและ

รายการโทรทศัน์ไดต้ามแผนการดาํเนินงานทีวางไว ้รวมถึงละครทีผลิตไวใ้นช่วง 1-2 ปีก่อนหนา้นีจะสามารถออกอากาศได้

ตามกาํหนด ซึงจะสามารถสร้างรายไดแ้ละสร้างผลประกอบการทีดีขึนให้กบับริษทัเมือเทียบกบัผลการดาํเนินการในช่วง 1-

2 ปีทีผ่านมา ประกอบกบัการผลิตรายการประเภทอืน รวมทงัการผลิตพรีเซนเทชนัของบริษทั ทีคาดว่าจะปรับตวัดีขึนในปี 

2565 จากแนวโนม้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทีปรับตวัไปในทางทีดีขึน อีกทงัทางบริษทัยงัมีการลงทุนในอุปกรณ์

เครืองมือในการถ่ายทาํทีทนัสมยัเพือทีจะผลิตละครทีมีคุณภาพทีสามารถออกอากาศทางช่องทางปกติและสามารถรายได้

เพิมเติมจากการฉายผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย จึงคาดการณ์ว่า บริษทัจะมีรายได้และผลประกอบการทีจะสามารถ

นาํไปใชใ้นการสนบัสนุนการชาํระเงินร่วมลงทุนและค่าตอบแทนการร่วมลงทุนให้แก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตามสัญญา IA ใน

กรณีทีภาพยนตร์เรืองบุพเพสันนิวาส ๒ มีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการชาํระเงินร่วมลงทุนและค่าตอบแทนการร่วมลงทุนตาม

สัญญา IA ได ้ในกรณีทีสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 มีความรุนแรงเพมิขึนหรือมีเหตุการณ์อนืใดทีอยูน่อกเหนือความ

ควบคุมของบริษทั กรณีเช่นนีอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัซึงอาจทาํให้ผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัไม่เป็นไปตามคาดการณ์ได ้

  

2.6 ความสัมพันธ์ของบุคคลทีเกยีวข้องในการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

2.6.1 ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และเจ้าของโครงการ 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั และเจา้ของโครงการ (กิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟว)ี ทีจดัตงัในรูปแบบกิจการร่วมคา้ทีไม่ได้

จดทะเบียน (Unincorporated Joint Venture) มี GDH และ BTV เป็นผูถื้อหุ้นร่วมกนัในสัดส่วนการถือหุ้นทีเท่ากนั กล่าวคือ 

GDH และ BTV ถือหุ้นในผูอ้อกโทเคนดิจิทลัในสัดส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลาํดบั และถือหุ้นในเจา้ของโครงการ

ในสัดส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลาํดับเช่นเดียวกัน ทงันี เนืองจาก GDH และ BTV เป็นผูร่้วมผลิตภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ และมีความตอ้งการในการระดมทุนผา่นการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชนเพือให้สามารถ

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทีเป็นผูช้มภายนตร์ทวัประเทศ GDH และ BTV จึงไดร่้วมกันก่อตังบริษทัผูอ้อกโทเคนดิจิทลั (Special 

Destiny) เพือวตัถุประสงคใ์นการเป็นผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดอ้ย่างถูกตอ้งตามพระราชกาํหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทลั พ.ศ. 2561  

 

2.6.2 ผู้ออกโทเคนดิจิทัล และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

โทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีจะออกและเสนอขายผา่นบริษทั คิวบิกซ ์ดิจิทลั แอสเสท จาํกดั ซึงเป็นผูใ้ห้บริการ

ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัทีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยผูถื้อหุ้นร้อยละ 100.00 ของบริษทั คือ บริษทั 

กสิกร เอกซ์ จาํกัด (KX) และ KX มีผูถื้อหุ้นร้อยละ 100.00 คือ ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) บริษทั คิวบิกซ์ ดิจิทลั 

แอสเสท จาํกดั มิไดมี้ความสัมพนัธ์อืนใดกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลันอกเหนือจากการเป็นผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทลัในการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัในครังนี 
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2.6.3 เจ้าของโครงการ และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

เจ้าของโครงการ หรือกิจการร่วมค้า เดสทินี เดอะ มูฟวี  มิได้มีความสัมพนัธ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับผู ้

ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
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 ส่วนที 3 

แผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินกิจการ 

 

3.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนเดสทิน ี

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีวตัถุประสงคจ์ะนาํเงินทีไดรั้บจากการระดมทุนในครังนีไปใชเ้พือลงทุนเพือให้ไดม้าซึงผลตอบแทน

จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ อนัเป็นเอกสิทธิมอบให้เฉพาะ

ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเท่านนั ผา่นการทาํสัญญา IA กบักิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟว ีซึงเป็นผูผ้ลิตภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ("ผู้ผลิต

ภาพยนตร์") (ศึกษารายละเอียดเพิมเติมเกียวกบัสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีเกียวกบัภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ในส่วนที 4.1.3 สิทธิ

ประโยชน ์ช่องทางในการรับสิทธิประโยชน์และเงือนไขในการรับสิทธิประโยชน์) 

การเสนอขายโทเคนดิจิทลัในครังนีเป็นการเปิดโอกาสให้ผูส้นใจชมภาพยนตร์มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึงของการสร้าง

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามสิทธิประโยชน์ทีกาํหนด ซึงเป็นการสร้างรูปแบบความสัมพนัธ์

ใหม่ จากทีเคยเป็นผูช้มภาพยนตร์เพียงอยา่งเดียว มาเป็นผูร่้วมลงทุนในภาพยนตร์และเป็นผูท้ีไดรั้บสิทธิประโยชน์จากภาพยนตร์ทมีี

ส่วนร่วมในการลงทุน ซึงจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตไดอ้ยา่งยงัยืน 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีหนา้ทีในการนาํส่งผลตอบแทนจากการร่วมลงทุนในภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ และสิทธิประโยชน์

ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั ตามขอ้กาํหนดและเงอืนไขในแบบแสดงรายการขอ้มูลการ

เสนอขายโทเคนดิจิทลั ซึงสามารถสรุปรวมเป็นสิทธิของผูถื้อโทเคนดิจิทลัโดยยอ่ไดด้งันี 

 

1. สิทธิในการรับผลตอบแทนพืนฐานจากการร่วมลงทุน (Base Return) ในอตัราร้อยละ 2.99 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุน

เริมตน้ 

2. สิทธิในการรับผลตอบแทนพิเศษจากการร่วมลงทุน (Bonus Payment) ในอตัราร้อยละ 2.01 ต่อปี ของมูลค่าเงิน

ลงทุนเริมตน้ ในกรณีรายได้จากการขายบัตรเข้าชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ทัวประเทศ (Box Office ทัว

ประเทศ) รวมกนัมีมูลค่าตงัแต่ 1,0001 ลา้นบาทขึนไป (รายละเอียดเพมิเติมในส่วนที 4.1.2 ผลตอบแทนพิเศษ) ทงันี 

ขอ้มูลรายไดด้งักล่าวเป็นขอ้มูลทีแสดงอยูใ่น www.thailandboxoffice.com  

3. สิทธิในการรับชําระคืนเงินลงทุนเริมต้นเมือครบกําหนดระยะเวลาการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลในครังน ีหรือเมือผู้

ออกโทเคนดิจิทัลต้องการไถ่ถอนโทเคนดิจิทัลก่อนครบกําหนด 

4. สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีเกียวข้องกับภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ซึงผูถื้อโทเคนดิจิทัลแต่ละประเภทจะได้รับ

แตกต่างกัน ตามรายละเอียดในส่วนที 4 ขอ้มูลเกียวกบัโทเคนดิจิทลั  

 

หมายเหตุ 

1) รายได ้Box Office ทวัประเทศมีความแม่นยาํค่อนขา้งสูง อย่างไรก็ตามอาจเกิดความคลาดเคลือนของการรายงานรายไดเ้ลก็นอ้ย

จากโรงภาพยนตร์ในต่างจงัหวดั ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจึงจะจ่ายผลตอบแทนพิเศษเมือภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ มีรายได ้Box 

Office ทวัประเทศตงัแต ่975 ลา้นบาทเป็นตน้ไป 

 

3.2 ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน  

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เป็นโครงการทีรวมจุดแข็งทีนับไดว่้าเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไวห้ลายประการ จึงเป็น

ภาพยนตร์ทีคาดว่าจะประสบความสําเร็จ ทงัในดา้นจาํนวนผูเ้ขา้ชมภาพยนตร์ และรายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์ ดว้ยเหตุผล

ดงัต่อไปนี 
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1. ความสําเร็จของบทประพนัธ์นวนิยายเรืองบุพเพสันนิวาสของคณุรอมแพง  

GDH ในฐานะผูป้ระกอบการธุรกิจภาพยนตร์ไทย ทีมีประสบการณ์และมีความสามารถในการสร้างสรรคบ์ทภาพยนตร์

ดว้ยความพิถีพิถนั จึงไดพ้ฒันาบทภาพยนตร์ทีมีเคา้โครงจากบทประพนัธ์นวนิยายดงักล่าว ภายใตก้ารให้คาํปรึกษาของคุณรอม

แพง ในฐานะทีปรึกษาบทภาพยนตร์ โดยการถ่ายทอดความรักในครังนี เป็นชาติภพใหม่ ซึงเป็นเหตุการณ์ในช่วงรัตนโกสินทร์

ตอนต้น โดยใช้นักแสดง คือ โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ และ เบลล่า ราณี แคมเปน ภาพยนตร์ดังกล่าวของ GDH จึงเป็น

โครงการทีมีจุดแขง็ทงัดา้นบทภาพยนตร์ และการผลิตภาพยนตร์เขา้ดว้ยกนั 

 

2. เป็นภาพยนตร์ทีถูกสร้างสรรค์จากค่ายหนังแนวหน้าของเมืองไทยอย่าง GDH จึงการันตีได้ทังคุณภาพและความ

ประทับใจของผู้ชม 

GDH เป็นค่ายหนงัทีสร้างภาพยนตร์ประสบความสําเร็จมาแลว้อยา่งมากมาย ทงัในดา้นรายได ้เสียงตอบรับจากผูช้ม 

และยงัไดรั้บคาํวิจารณ์ทีดีจากสือมวลชนมาอย่างต่อเนืองและยาวนาน ซึงภาพยนตร์ของ GDH ไม่เพียงแต่สร้างกระแสใน

เมืองไทย แต่ยงัโด่งดงัไปไกลในระดบัสากลอีกดว้ย 

 

  ตวัอยา่งผลงานภาพยนตร์และรายไดใ้นอดีตของ GDH และ GTH 

รายชือภาพยนตร์ ปีทีเข้าฉาย 

ประมาณการรายได้ Box 

Office ทัวประเทศ  

(ล้านบาท) 

ดําเนินการผลิตโดย 

ร่างทรง 2564 112 GDH 

อา้ย...คนหล่อลวง 2563 96 GDH 

ฮาวทูทิง...ทิงอยา่งไรไม่ให้เหลือเธอ 2562 106 GDH 

ตุ๊ดซีส์ & เดอะเฟค 2562 263 GDH 

Friend Zone ระวงั...สินสุดทางเพอืน 2562 244 GDH 

HOMESTAY 2561 126 GDH 

นอ้ง.พี.ทีรัก 2561 278 GDH 

เพือนทีระลึก 2560 66 GDH 

ฉลาดเกมส์โกง 2560 210 GDH 

แฟนเดย.์..แฟนกนัแค่วนัเดียว 2559 210 GDH 

พมีาก...พระโขนง 2556 1,000 GTH 

กวน มึน โฮ 2553 322 GTH 

รถไฟฟ้า...มาหานะเธอ 2552 354 GTH 
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ทีมา: GDH 

หมายเหตุ:  ประมาณการรายได ้Box Office ทวัประเทศไดป้รับปรุงให้สะทอ้นราคาบตัรชมภาพยนตร์และจาํนวนโรงภาพยนตร์ที

เพมิขึนเป็นอตัราในปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างภาพยนตร์ทีดาํเนินการผลิตโดย GDH และ GTH 

 

3. ได้ผู้อํานวยการสร้างฝีมือดีอย่างคุณจิระ มะลิกุล มาควบคุมการผลิต จึงคาดว่าภาพยนตร์เรืองนจีะออกมาอย่าง

พิถีพถิันถูกใจชาวไทยแน่นอน  

คุณจิระ มะลิกุล คือผูก้ ํากับและผูอ้าํนวยการสร้างทีวงการภาพยนตร์ไทยให้การยอมรับในฝีมือทีมีความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ในฐานะผูก้าํกบัภาพยนตร์ คุณจิระ มะลิกุล ไดส้ร้างผลงานทีเป็นตาํนานไวอ้ย่างภาพยนตร์ 15 คาํ เดือน 11 

(2545) และ มหา’ลยัเหมืองแร่ (2548) ซึงเป็นภาพยนตร์ทีกวาดรางวลัเกียรติยศมาแลว้มากมาย และในฐานะผูอ้าํนวยการสร้าง 

คุณจิระ มะลิกุลยงัเป็นผูค้วบคุมการผลิตภาพยนตร์ทีสร้างปรากฏการณ์มากว่า 18 ปี ไม่ว่าจะเป็น แฟนฉัน (2546) เพือนสนิท 

(2548) รถไฟฟ้า...มาหานะเธอ (2552) พีมากพระโขนง (2556) ไอฟาย..แต๊งกิว..เลิฟยู ้(2557) ฉลาดเกมส์โกง (2560) น้อง.พี.ทีรัก 

(2561) Friend Zone ระวงั..สินสุดทางเพือน และ ตุ๊ดซีส์ & เดอะเฟค (2562) อา้ย..คนหล่อลวง (2563) และอีกมากมาย จึงคาด

ว่าภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ จะเป็นอีกหนึงผลงานทีคุณจิระ มะลิกุล สร้างความประทบัใจและสร้างปรากฏการณ์ให้กบั

วงการภาพยนตร์ไทยอกีครัง 
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4. ได้ผู้กํากับภาพยนตร์ทีเคยสร้างผลงานระดบั 100 ล้านมาแล้วอย่างคุณอดิสรณ์ ตรีสิริเกษม มาร่วมเขียนบทและกํากบั

ภาพยนตร์ 

คุณอดิสรณ์ ตรีสิริเกษม เป็นผูก้าํกบัทีประสบความสําเร็จในการทาํภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี ทีให้ทงัความ

บันเทิงและความอบอุ่นมาแล้ว ผลงานทีสร้างชือให้เขาอย่างภาพยนตร์ รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ (2552) มีรายได้จากการ

จาํหน่ายบตัรเขา้ชมภาพยนตร์ของผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ทวัประเทศ 234 ลา้นบาท (หรือเทียบเท่ากบั 354 ลา้นบาท 

เมือปรับราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตร์เป็นอตัราในปัจจุบนั) และคุณอดิสรณ์ ตรีสิริเกษม ยงัเป็นหนึงในทีมผูก้าํกบัภาพยนตร์ 

แฟนฉัน (2546) ทีมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายบตัรเขา้ชมภาพยนตร์ของผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ทวัประเทศ 240 ลา้นบาท 

(หรือเทียบเท่ากบั 420 ลา้นบาท เมือปรับราคาบตัรเขา้ชมภาพยนตร์เป็นอตัราในปัจจุบนั) จึงคาดวา่ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 

๒ ทีเป็นผลงานล่าสุดของเขา จะไดรั้บความนิยมและประสบความสาํเร็จในดา้นรายไดเ้ช่นเดียวกบัผลงานทีผา่นมาของเขา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างภาพยนตร์ทีกาํกบัโดยคุณอดิสรณ์ ตรีสิริเกษม 

 

5. ได้บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชัน จํากัด (BTV) ซึงเป็นบริษัทผู้ผลิตละครบพุเพสันนิวาส จนฮิตถล่มทลาย มาร่วม

เป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรืองนด้ีวย 

BTV เป็นบริษทัผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ทีมีชือเสียงมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี มีผลงานผลิตละครโทรทศัน์ที

เป็นทีรู้จักและโด่งดงัมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดอกส้มสีทอง (2554) แรงเงา (2555) บางระจนั (2558) และทีสุดแห่งละคร

ระดบัปรากฏการณ์อย่าง บุพเพสันนิวาส (2561) ทีกวาดรางวลัมามากมายทงัในประเทศและต่างประเทศ และยงัสร้างเม็ด

เงินให้กบัหลากหลายธุรกิจ ทีสําคญัทีสุดคือ การทาํให้ผูช้มชาวไทยหนักลบัมาสนใจละครโทรทศัน์ หลงัจากทีในช่วง

ระยะหลงัละครโทรทศันที์ผลิตในประเทศไทยค่อนขา้งเงียบเหงาและไร้กระแส แต่ BTV ทาํให้ละครบุพเพสันนิวาส

กลบัมาอยู่ในความสนใจของผูช้มชาวไทย และเมือบริษทัทีเป็นอนัดบัหนึงดา้นการผลิตภาพยนตร์อย่าง GDH และ

บริษทัทีเป็นอนัดบัหนึงดา้นการผลิตละครโทรทศัน์อย่าง BTV จบัมือกนัร่วมสร้างภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ จึง

คาดว่าภาพยนตร์เรืองนีจะตอ้งเป็นทีกล่าวขวญัและเป็นตาํนานสุดโด่งดงัไม่ต่างจากละครบุพเพสันนิวาส  
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ตวัอยา่งผลงานทีผา่นมาของ BTV 

ชือละคร ปีทีออกอากาศ เรตตงิละครสูงสุดระหว่างออกอากาศ 

ดอกส้มสีทอง 2554 13.5 

แรงเงา 2555 15.5 

บางระจนั 2558 8.35 

กามเทพออกศึก 2560 6.2 

กามเทพซอ้นกล 2560 6.4 

บุพเพสันนิวาส 2561 18.63 

เพลิงรักเพลิงแคน้ 2562 4.3 

ฟ้าฝากรัก 2563 4.00 

หมายเหตุ: จาํนวนเรตติงโดยเฉลียของละครโทรทศัน์ทวัไปจะอยูที่ประมาณ .  – .  

ทีมา: BTV 

 

3.3 แผนธุรกิจของผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั หรือ Special Destiny เป็นบริษทัทีจดัตงัขนึเพอืวตัถุประสงคเ์ฉพาะ สาํหรับระดมทุนดว้ยการออกโทเคน

ดิจิทัล โดยจะนําเงินทีได้รับจากการระดมทุนไปลงทุนเพือให้ได้มาซึงผลตอบแทนจากการเข้าร่วมลงทุนในภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ ผ่านการทาํสัญญา IA กบัเจา้ของโครงการ (กิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวี) และนาํค่าตอบแทนทีไดรั้บ และ

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ทีเจา้ของโครงการมีหนา้ทีจดัหามาให้ตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญา IA 

มาจดัสรรและส่งมอบให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั และส่งมอบให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั ตามทีกาํหนดไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ

เสนอขายโทเคนดิจิทลั โดยมิไดมี้การประกอบธุรกิจอนืใดอกี 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดจ้ดัให้มีระบบงานทีเหมาะสมและบุคลากรทีเพียงพอต่อการดูแลรักษาสิทธิประโยชนข์องผูอ้อกโทเคน

ดิจิทลัตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญา IA และสิทธิประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทลัให้เป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล

การเสนอขายโทเคนดิจิทลั ตามรายละเอียดในส่วนที 2 ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั สิทธิของผูถื้อโทเคนดิจิทลัเป็นไปตามรายละเอียดที

กาํหนดไวใ้นส่วน 4 ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี 

 

3.4 ลักษณะการดําเนนิโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

3.4.1 แผนการดําเนินโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

โครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ดาํเนินงานโดยเจา้ของโครงการ (กิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะมูฟว)ี ซึงมี

ขนัตอนการดาํเนินงานโดยสรุปดงันี 

 

1) ขนัตอนการผลิต แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 

▪ ช่วงการเตรียมงานและวางแผน (Pre-Production) ประกอบดว้ยการเตรียมบทภาพยนตร์ การคดัเลือก

ผูก้าํกบัและนกัแสดง และการเตรียมสถานทีถ่ายทาํ 
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▪ ช่วงการถ่ายทาํ (Production) ประกอบดว้ยการดาํเนินการถ่ายทาํทงัในสตูดิโอและในสถานทีทีทาง

ทีมงานไดท้าํการคดัเลือกแลว้วา่ มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสิงทีอยูใ่นบทภาพยนตร์  

▪ ช่วงหลงัการถ่ายทาํ (Post-Production) ประกอบดว้ยการลาํดบัภาพ การตดัต่อภาพ การบนัทึกเสียง 

การทาํคอมพวิเตอร์กราฟิก และการจดัทาํมาสเตอร์ไฟลส์ําหรับฉายในโรงภาพยนตร์ 

2) ขนัตอนการวางแผนโฆษณาประชาสัมพนัธ ์การจดัทาํสือประชาสัมพนัธ์และสินคา้ของทีระลึก 

3) ขนัตอนการติดต่อประสานงานเพอืนาํภาพยนตร์ออกฉายในช่องทางต่างๆ  

 

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ (ณ วนัที 21 มีนาคม 2565) กาํลังอยู่ในขนัตอนหลงัการถ่ายทาํ และคาดว่าจะเสร็จ

สมบูรณ์ภายในสินเดือนเมษายน 2565 โดยมีกาํหนดการเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ทวัประเทศพร้อมกนัในตน้เดือน กรกฎาคม 

2565 

 

ทงันี สามารถสรุปขนัตอนและแผนการดาํเนินงานโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ไดโ้ดยสังเขปดงันี 

 

ขันตอนการดําเนินงาน 
กําหนดการ/ความคืบหน้า  

(ณ วนัที 22 เมษายน 2565) 

1. ขนัตอนการเตรียมงานและวางแผน (Pre-production) 

▪ การเขียนบทภาพยนตร์   

▪ การคดัเลือกผูก้าํกบัและนกัแสดง  

▪ การจดัหาทีมงาน 

▪ การเตรียมสถานทีถ่ายทาํและอุปกรณ์ประกอบฉาก  

▪ การวางแผนการถ่ายทาํ 

▪ การ Workshop นกัแสดง 

เสร็จสินแลว้ 

2. ขนัตอนการถ่ายทาํ (Production) 

▪ การถ่ายทาํในสตูดิโอ 

▪ การถ่ายทาํในสถานทีจริง 

เสร็จสินแลว้ 

3. ขนัตอนหลงัการถ่ายทาํ (Post-production) 

▪ การลาํดบัภาพและตดัต่อภาพ 

▪ การบนัทึกเสียง 

▪ การทาํคอมพวิเตอร์กราฟิก  

▪ การจดัทาํมาสเตอร์ไฟลส์าํหรับฉายในโรงภาพยนตร์ 

คาดวา่จะเสร็จสินทงัหมดภายในเดือน

พฤษภาคม 2565 

4. ขนัตอนการโฆษณาประชาสัมพนัธ ์

▪ การวางแผนโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

▪ การจดัทาํสือประชาสัมพนัธ์ 

▪ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางต่าง ๆ  

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 3 หนา้ [7] 

 

ขันตอนการดําเนินงาน 
กําหนดการ/ความคืบหน้า  

(ณ วนัที 22 เมษายน 2565) 

5. การนาํภาพยนตร์เขา้ฉายในช่องทางต่าง ๆ 

▪ โรงภาพยนตร์ในประเทศ 

▪ โรงภาพยนตร์ในต่างประเทศ 

▪ ช่องทางออนไลน ์

 

28 กรกฎาคม 2565 

สิงหาคม 2565 - สิงหาคม  

ธันวาคม 2565 

หมายเหตุ 

1) กาํหนดการฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ต่างประเทศขึนอยูก่บัขอ้ตกลงในประเทศนนัๆ ซึงโดยปกติจะเริมฉายหลงั  สัปดาห ์ 

ถึง  ปี หลงัจากทีมีการเริมฉายในประเทศ 

3.4.2 แผนการจัดหารายได้ของโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

 

โครงสร้างรายได้ของผู้ผลิตและเจ้าของลขิสิทธภิาพยนตร์ในประเทศไทย 

ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยโดยทวัไป รายไดข้องผูผ้ลิตและเจา้ของลิขสิทธิภาพยนตร์โดยส่วนใหญ่มา

จากการฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ทวัประเทศใน  พนืทีดงันี  

  

1) พนืทีเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

การฉายภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลนนั ผูผ้ลิตและเจา้ของลิขสิทธิภาพยนตร์จะเจรจาและทาํ

สัญญากบัผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ (เจา้ของโรงภาพยนตร์) แต่ละรายโดยตรง เพือนาํภาพยนตร์เขา้ฉายในโรง

ภาพยนตร์ตามช่วงเวลาทีกาํหนด โดยจะมีการแบ่งรายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์ระหว่างเจา้ของลิขสิทธิและ

เจา้ของโรงภาพยนตร์ ตามสัดส่วนทีไดต้กลงกนัเป็นคราว ๆ ไป  

โดยทางผูผ้ลิตและเจา้ของลิขสิทธิภาพยนตร์จะมีการว่าจา้งทีมตรวจสอบในการตรวจสอบรายไดจ้ากโรง

ภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึงมีการจดัสรรบุคลากรไปทีโรงภาพยนตร์แต่ละแห่ง โดยนบัจาํนวนผูเ้ขา้ชม

จากสถานทีจริง เช่น นบัจาํนวนบตัรชมภาพยนตร์ในระบบของโรงหนงั นับผูช้มในโรงภาพยนตร์ แลว้นาํรายงาน

รายวนัมาตรวจสอบความถูกตอ้งกบัจาํนวนทีทางทีมตรวจสอบวดัได ้และจะมีการตรวจสอบอีกครังกบัรายงานราย

สัปดาห์ทีทางผูผ้ลิตและเจา้ของลิขสิทธิภาพยนตร์ไดรั้บจากโรงภาพยนตร์ ส่งผลทาํให้จาํนวนรายไดแ้ละจาํนวนผูเ้ขา้

ชมภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีความแม่นยาํ 

 

2) พนืทีต่างจงัหวดั  

สําหรับการจดัฉายภาพยนตร์ในพนืทีต่างจงัหวดันนั ผูผ้ลิตและเจา้ของลิขสิทธิภาพยนตร์จะทาํสัญญาอนุญาต

ให้ใชสิ้ทธิการเผยแพร่ภาพยนตร์แก่ตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์ในแต่ละภูมิภาค จากนนั ตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์

ในแต่ละภูมิภาคก็จะทาํการอนุญาตให้ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ (เจ้าของโรงภาพยนตร์) ในแต่ละพืนทีนํา

ภาพยนตร์เขา้ฉายตามช่วงเวลาทีกาํหนดต่อไป ทงันี ผูผ้ลิตและเจา้ของลิขสิทธิภาพยนตร์ในประเทศไทยโดยส่วน

ใหญ่ จะทาํสัญญากบัตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ ไดแ้ก่ ภาคเหนือและภาคกลาง ภาคตะวนัออก 

ภาคใต ้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เพือความสะดวกในการควบคุมดูแลการฉายภาพยนตร์และจดัเก็บรายไดใ้ห้

ครอบคลุมทุกจงัหวดัทวัประเทศ  

อย่างไรก็ตาม ดว้ยขอ้จาํกดัหลายๆ ประการในการนาํส่งขอ้มูลรายได้ภาพยนตร์ อนัสืบเนืองจากการที

ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์แต่ละภูมิภาคมีระบบและวิธีจัดเก็บขอ้มูลทีแตกต่างกัน รวมถึงใช้ระยะเวลาในการ
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รวบรวมขอ้มูลทีแตกต่างกนั จึงทาํให้การรายงานยอดรายไดจ้ากการฉายภาพยนตร์ทีเกิดขนึจริงในพนืทีต่างจงัหวดัมี

ความล่าชา้ หรืออาจมีขอ้โตแ้ยง้เรืองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลได ้ 

ดว้ยเหตุนีเอง ผูผ้ลิตและเจา้ของลิขสิทธิภาพยนตร์ รวมถึงตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์ จึงมกัใชวิ้ธีการอา้งอิงรายได้

การขายบตัรชมภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพือนาํมาเป็นฐานในการคาํนวณรายไดใ้นพืนทีต่างจงัหวดั 

โดยกาํหนดเป็นอตัราร้อยละของรายไดข้องการขายบตัรชมภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่อรายไดข้อง

การขายบตัรชมภาพยนตร์ในต่างจงัหวดั จากนัน ก็จะมีการกาํหนดอตัราร้อยละของส่วนแบ่งรายไดท้ีตวัแทน

จาํหน่ายแต่ละรายจะตอ้งแบ่งให้กบัผูผ้ลิตและเจา้ของลิขสิทธิภาพยนตร์อีกต่อหนึง ซึงวิธีดงักล่าวเป็นเกณฑ์ทีใช้

ปฏิบตัิโดยทวัไปในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมาเป็นระยะเวลานานแลว้ โดยตวัแทนจาํหน่ายในภมิูภาคต่าง ๆ จะมี

การจดัจา้งทีมตรวจสอบของตวัเองในการตรวจสอบจาํนวนผูเ้ขา้ชมเพือตรวจสอบความถูกตอ้งของยอดทีรายงาน

จากโรงภาพยนตร์ในพืนทีต่างจงัหวดัอีกดว้ย 

นอกเหนือจากรายรับจากการฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ทวัประเทศดงักล่าวแล้ว ผูผ้ลิตและเจ้าของ

ลิขสิทธิยงัมีรายไดเ้พิมเติมจากการส่งออกภาพยนตร์ไปฉายในโรงภาพยนตร์ในต่างประเทศ การเผยแพร่ภาพยนตร์

ผ่านช่องทางออนไลน์ การขายโฆษณา การจัดหาผูส้นบัสนุนภาพยนตร์ (Partnership) การผลิตและจาํหน่ายสินคา้

ของทีระลึกจากภาพยนตร์ รวมถึงการอนุญาตสิทธิ ซึงส่วนใหญ่เป็นการอนุญาตสิทธิโดยไม่จาํกดัแต่เพียงผูเ้ดียว 

(Non-Exclusive Right) ให้แก่ผูซื้อ เพือทาํประโยชน์เชิงพาณิชยต์ามขอบเขตทีกาํหนด และตามระยะเวลาทีไดต้กลง

กนัอีกดว้ย    

  

โครงสร้างรายได้ของโครงการภาพยนตร์บพุเพสันนิวาส ๒  

โครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ สามารถจดัหารายไดจ้ากช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม ดงันี  

 

1) รายไดจ้ากการนาํภาพยนตร์เขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ในประเทศ  

เจา้ของโครงการจะไดใ้ช้วิธีการจดัการตามรูปแบบทีถือปฏิบัติโดยทวัไปของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ใน

ประเทศไทยตามทีกล่าวไปแล้วขา้งต้น ซึงเจ้าของโครงการจะไดรั้บส่วนแบ่งรายได้จากทางโรงภาพยนตร์เป็น

ระยะเวลาประมาณ -  เดือน นบัตงัแต่ภาพยนตร์เขา้ฉาย 

 

2) รายไดจ้ากการนาํภาพยนตร์เขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ในต่างประเทศ  

เจา้ของโครงการมีแผนทีจะคดัเลือกตวัแทนจาํหน่ายเพือทีจะนาํภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ไปฉาย ณ โรง

ภาพยนตร์ในประเทศต่าง ๆ เช่น จีน เกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฯลฯ ในช่วงระยะเวลาทีกาํหนด โดยจะทาํการ

คาํนวณส่วนแบ่งรายไดจ้ากการขายบัตรชมภาพยนตร์ในประเทศนัน ๆ ตามอตัราส่วนทีตกลงกัน ซึงอาจมีการ

กาํหนดเรืองผลตอบแทนเป็นจาํนวนเงินคงที หรือเป็นจาํนวนเงินผนัแปรตามรายไดที้เกิดขึนจริงในแต่ละประเทศ 

ขึนอยู่กบัการเจรจาต่อรองทีจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการมากทีสุด โดยจะมีการชาํระส่วนแบ่งรายไดป้ระมาณร้อย

ละ -  ในวนัทีเขา้ทาํสัญญา และค่อยทยอยจ่ายเมือมีการเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ 

 

3) รายไดจ้ากการเผยแพร่ผา่นช่องทางออนไลน์  

เจา้ของโครงการมีแผนทีจะคดัเลือกผูใ้ห้บริการวิดีโอสตรีมมิง เพือเผยแพร่ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ให้

ผูบ้ริโภคไดรั้บชมผ่านช่องทางออนไลน ์บนแพลตฟอร์มของผูใ้ห้บริการรายใดรายหนึง อาทิ เช่น Netflix, HBO Go, 

Disney+ ฯลฯ ตามระยะเวลาเผยแพร่ทีตกลงกัน ซึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงหลงัจากภาพยนตร์เข้าฉายในโรง

ภาพยนตร์แลว้ประมาณ 3–6  เดือน ขึนอยู่กบัขอ้ตกลง ทงันี ส่วนแบ่งรายไดจ้ะอยูใ่นรูปจาํนวนเงินคงที หรือจาํนวน

เงินผนัแปร ขึนอยูก่บัการเจรจาต่อรองทีจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการมากทีสุด โดยทางผูใ้ห้บริการจะทาํการจ่ายเงิน
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ให้แก่ผูผ้ลิตภาพยนตร์บางส่วน ในวนัทีเขา้ฉายบนแพลตฟอร์มวนัแรก จากนันจะทยอยจ่ายจนครบมูลค่าสัญญา 

ประมาณ 1 ปี  

 

4) รายไดจ้ากการจดัหาผูส้นบัสนุนภาพยนตร์ (Partnership)  

เจ้าของโครงการพิจารณาให้มีการจดัหารายไดส่้วนหนึงผ่านการมีส่วนร่วมของพนัธมิตรทางธุรกิจ ซึงเป็น

เจา้ของสินคา้และบริการต่าง ๆ ทีตอ้งการเขา้มาเป็นส่วนหนึงของการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ภาพยนตร์เรืองนี อยา่งไร

ก็ตาม การพจิารณาดงักล่าวขนึอยูก่บัความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกลมกลืนของสินคา้กบัภาพยนตร์เป็นสาํคญั   

 

5) รายไดจ้ากการขายสินคา้ของทีระลึก  

เจา้ของโครงการอาจพิจารณาจดัทาํสินคา้ทีระลึกทีเกียวข้องกบัภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เพือจาํหน่าย

ให้แก่ผูช้มและผูที้ตอ้งการซือหาเพอืเก็บเป็นทีระลึกดว้ย  

 

6) รายไดจ้ากการอนุญาตสิทธิแบบไม่จาํกดัแต่เพียงผูเ้ดียว (Non-Exclusive Right)  

เจ้าของโครงการจะมีการอนุญาตสิทธิให้แก่ผูซื้อทีได้รับการคัดเลือก เพือนําสิทธิในภาพยนตร์ไปทาํ

ประโยชน์ตามขอบเขตและระยะเวลาทีไดต้กลงไว ้ 

 

 นอกเหนือจากนี ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ยงัจะมีรายไดจ้ากช่องทางอนืๆ เช่น รายไดจ้ากลิขสิทธิหรือทรัพยสิ์น

ทางปัญญาทีอยู่ในภาพยนตร์ดงักล่าว อาทิ การนาํเนือหาของภาพยนตร์ และ/หรือเนือหาบางส่วนของภาพยนตร์ไปทาํซาํ 

ดดัแปลง หรือแกไ้ข เพือสร้างสรรคเ์ป็นส่วนหนึงของงานโฆษณาหรือการประชาสัมพนัธ์สินคา้ของตน  

 

3.5 ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการภาพยนตร์บพุเพสันนิวาส ๒ 

เนืองจาก รายไดส่้วนใหญ่ของโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ นนั มาจากรายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์

ในโรงภาพยนตร์ในประเทศ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึงของโครงการภาพยนตร์เป็นค่าใชจ้า่ยผนัแปรตามรายได ้ทางผูอ้อกโท

เคนดิจิทลัจึงไดพิ้จารณาประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เป็น 3 กรณี ตามรายได ้

Box Office ทวัประเทศ ดงันี 

 

กรณีที 1: กรณีฐาน (Base Case Scenario) ประมาณการจากจาํนวนทีนังของโรงฉายภาพยนตร์ทวัประเทศและ

จาํนวนผูเ้ขา้ชมต่อรอบ บนขอ้สมมติฐานทีภาพยนตร์ไดรั้บความนิยมจากผูช้มภาพยนตร์ทวัประเทศตามประมาณ

การของผูผ้ลิตภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากประเภทของภาพยนตร์บุพเพสันนิวาสทีเป็น โรแมนติก-คอมเมดี ที

สามารถเขา้ถึงกลุ่มคนชมภาพยนตร์ไดอ้ย่างกวา้งขวา้ง ประสบการณ์และความเชียวชาญของทีมผูอ้าํนวยการสร้าง

และ คุณอดิสรณ์ ตรีสิริเกษม (ผูก้าํกับภาพยนตร์) โดยอา้งอิงจากผลงานการกาํกบัภาพยนตร์ในอดีต เช่น แฟนฉัน 

และ รถไฟฟ้า...มาหานะเธอ ทีไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากผูช้มภาพยนตร์ รวมถึงปัจจยัส่งเสริมจากการออกและ

เสนอขายโทเคนดิจลัในครังนี ส่งผลให้ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เป็นทีรู้จกัในวงกวา้งมากยงิขนึ 

กรณีที 2: กรณีทีภาพยนตร์ได้รับความนิยมสูง (Best Case Scenario) ประมาณการจากจาํนวนทีนังของโรงฉาย

ภาพยนตร์ทวัประเทศ และจาํนวนผูเ้ขา้ชมต่อรอบ บนขอ้สมมติฐานทีภาพยนตร์ไดรั้บความนิยมจากผูช้มภาพยนตร์

ทวัประเทศอย่างสูง ทาํให้มีรอบฉายอย่างต่อเนืองในโรงภาพยนตร์ และมีจาํนวนผูเ้ขา้ชมในโรงภาพยนตร์อย่าง

ต่อเนืองเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยพิจารณาจากภาพยนตร์เรืองทีสามารถสร้างปรากฏการณ์ในประเทศไทย ไดแ้ก่ พี

มาก..พระโขนง ทีสามารถสร้างรายไดจ้ากการฉายในโรงภาพยนตร์ทวัประเทศไดม้ากกว่า 1,000 ลา้นบาท 
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กรณีที 3: กรณีทีไม่พึงประสงค์ (Worst Case Scenario) ประมาณการจากจาํนวนทีนงัของโรงฉายภาพยนตร์ทวั

ประเทศและจาํนวนผูเ้ขา้ชมต่อรอบ บนขอ้สมมติฐานทีภาพยนตร์ไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มในช่วงทีออก

ฉาย เช่น สถานการณ์โควิดมีความรุนแรงมากขนึ จนส่งผลกระทบต่อความมนัใจของผูช้มในการเขา้ชมภาพยนตร์ใน

โรงภาพยนตร์ ทาํให้รายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์ทวัประเทศไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์  

กรณีที : กรณีทีไม่สามารถนําภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในประเทศ ประมาณการในกรณีทีไม่มีรายไดจ้าก

การฉายในโรงภาพยนตร์ในประเทศ และโรงภาพยนตร์ต่างประเทศ  โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านนั ซึง

สมมติฐานดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึนได้ตาํ เนืองจากทางผู ้ผลิตภาพยนตร์มีแผนทีชัดเจนในการฉายภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ ในโรงภาพยนตร์ทงัในประเทศและต่างประเทศ 

 

หน่วย: ลา้นบาท 

ประมาณการทางเงินของโครงการ

ภาพยนตร์บพุเพสันนิวาส ๒  

กรณีท ี1: 

กรณีฐาน 

(Base Case Scenario) 

กรณีท ี2: 

กรณีได้รับความนิยมสูง 

(Best Case Scenario) 

กรณีท ี3: 

กรณีไม่พงึประสงค์ 

(Worst Case 

Scenario) 

กรณีท ี : 

กรณีทไีม่สามารถฉาย

ในภาพยนตร์ในโรง

ภาพยนตร์ในประเทศ 

รายได้ Box Office ทัว

ประเทศ 

500 ล้านบาท 

รายได้ Box Office ทัว

ประเทศ 

1,000 ล้านบาท 

รายได้ Box Office ทัว

ประเทศ 

200 ล้านบาท 

ไม่มีรายได้ Box Office 

ทัวประเทศ 

รายได้โครงการภาพยนตร์ 

บุพเพสันนิวาส ๒ 

338.66 560.63 205.49 99.52 

     

ตน้ทุนการผลิตและประชาสัมพนัธ์

ภาพยนตร์ 

188.92 267.37 143.29 117.23 

ค่าใชจ้่ายอนืๆ 2.20 2.20 2.20 2.20 

ค่าใช้จ่ายรวม 191.12 269.57 145.49 119.43 

     

กําไรก่อนภาษเีงินได้นิติบุคคล  147.54 291.06 60.00 -19.91 

กําไรหลังภาษเีงินได้นิติบคุคล 103.28 203.74 42.00 -19.91 

เงินระดมทุนจากการออกและเสนอ

ขายโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุน

เดสทินีสุทธิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายที

เกียวขอ้ง 

215.93 215.93 215.93 215.93 

สถานะเงินสดสุทธิของภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ ทีมีสาํหรับการจ่าย 

เงินลงทุนและผลตอบแทนนกัลงทุน 

319.21 419.67 257.93 196.02 

การชําระคืนเงินร่วมลงทุนและ

ผลตอบแทนการร่วมลงทุนเมือครบ

อาย ุ2 ปี 

281.09 291.75 281.09 281.09 

กระแสเงินสดทีต้องการจากผู้ออกโท

เคนดิจิตัลเพมิเติมเพือรองรับการจ่าย

คืนเงินลงทุนและจ่ายผลตอบแทนนัก

ลงทุน 

กระแสเงินสดจาก

โครงการเพียงพอ ไม่

จําเป็นต้องสนับสนุน

เพมิเติม 

กระแสเงินสดจาก

โครงการเพียงพอ ไม่

จําเป็นต้องสนับสนุน

เพมิเติม 

-23.16 -85.07 

หมายเหตุ: ประมาณการทางเงินทีแสดงขา้งตน้ เป็นการจดัทาํขึนตามสมมติฐานทีเกียวขอ้งเพือสะทอ้นเหตุการณ์ทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต 

ไม่ไดเ้ป็นการยืนยนัรายไดท้งัหมดของโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ แต่อยา่งใด ทงันี รายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์ ตน้ทุนการ

ผลิตภาพยนตร์และค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากประมาณการขา้งตน้ได ้ 
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รายไดห้ลกัของโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ มาจากการนาํภาพยนตร์เขา้ฉายผ่านช่องทางต่างๆ ซึงรวมถึง

โรงภาพยนตร์ในประเทศไทย โรงภาพยนตร์ในต่างประเทศ ช่องทางออนไลน์ และมีรายได้จากการจดัหาผูส้นับสนุน

ภาพยนตร์และการขายสินคา้ของทีระลึก ตามแผนการจดัหารายไดท้ีไดก้ล่าวถึงในหัวขอ้ 3.4.2 ในขณะทีค่าใชจ้่ายหลกั ซึง

ประกอบดว้ยตน้ทุนคงทีและตน้ทุนทีผนัแปรตามรายไดข้องโครงการภาพยนตร์เรืองบุพเพสันนิวาส ๒  มาจากตน้ทุนการ

ผลิตภาพยนตร์ ค่าใชจ้่ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์และการจดัจาํหน่าย และตน้ทุนในการผลิตสินคา้ทีระลึก 

ทงันี ภายหลงัจากทีการระดมทุนสําเร็จ เจา้ของโครงการจะไดรั้บเงินระดมทุนจากการออกและเสนอขายโทเคน

ดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี เพิมเติมเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจดว้ย จึงเป็นเงินทุนส่วนเพมิทีสามารถใชเ้พือ

สนบัสนุนการชาํระคืนเงินร่วมลงทุนและผลตอบแทนของผูถื้อโทเคนดิจิตลัตามสัญญา IA (รายละเอียดเพิมเติมในเอกสาร

แนบ 1  สาระสาํคญัของสัญญาร่วมลงทุนในโครงการภาพยนตร์เรืองบุพเพสันนิวาส ๒) 

จากตารางขา้งตน้ ตามประมาณการรายไดจ้ากโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ คาดการณ์ว่าจะเพียงพอในการ

ชาํระคืนเงินร่วมลงทุนและผลตอบแทนของผูล้งทุนในกรณีฐาน (Base Case Scenario) และกรณีไดรั้บความนิยมสูง (Best 

Case Scenario) อย่างไรก็ตาม ในกรณีไม่พึงประสงค ์(Worst Case Scenario) ทีภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ มีประมาณการ

รายได ้Box Office ทวัประเทศ 200 ล้านบาท และในกรณีทีไม่สามารถฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในประเทศ จะมี

โอกาสทีรายไดร้วมของโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ จะไม่เพียงพอต่อการชาํระผลตอบแทนจากการร่วมลงทุนและ

การชาํระคืนเงินลงทุนเริมตน้ให้แก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั ซึงในกรณีดงักล่าว GDH และ BTV ในฐานะหุ้นส่วนของเจา้ของ

โครงการจาํเป็นตอ้งเขา้มาให้การสนบัสนุนเพือให้เจา้ของโครงการสามารถปฏิบตัิตามสัญญา IA ได ้ซึงเงินทุนส่วนทีทาง 

GDH และ BTV จะตอ้งสนบัสนุนในกรณีดงักล่าวมีมูลค่าเท่ากบั 23.16ลา้นบาท และ .  ลา้นบาท ตามลาํดบั ดว้ยสถานะ

ทางการเงินของ GDH และ BTV ทีเปิดเผยในส่วนที 2.5 ขอ้มูลทางการเงินทีสําคญั ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีความเห็นว่าทาง 

GDH และ BTV มีความสามารถเพียงพอทีจะสามารถสนบัสนุนเงินทุนในส่วนดงักล่าวไดห้ากเกิดกรณีดงักล่าว   

 

3.6 ข้อมูลเกยีวกับภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒  

จากความสําเร็จของบทประพนัธ์นวนิยายเรืองบุพเพสันนิวาส ของคุณรอมแพง  GDHในฐานะผูป้ระกอบการธุรกิจ

ภาพยนตร์ไทย จึงไดน้าํเคา้โครง จากบทประพนัธ์นวนิยายดงักล่าว มาสร้างสรรคแ์ละเล่าในรูปแบบของภาพยนตร์ ทีอยู่ในชาติภพ

ใหม่ ซึงเป็นเหตุการณ์ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนตน้  ภายใตก้ารให้คาํปรึกษาของคุณรอมแพง  

โครงการผลิตภาพยนตร์เรืองบุพเพสันนิวาส ๒ เป็นความร่วมมือระหว่าง GDH และ BTV ซึง BTV เป็นผูผ้ลิตละคร 

"บุพเพสันนิวาส" ในฉบบัละคร และยงัไดน้าํคู่พระนาง "โป๊ป-เบลล่า" ทีเคยครองใจมหาชนทงัประเทศมาแลว้ กลบัมาแสดงร่วมกนั

อีกครัง ภายใตก้ารกาํกบัโดย "คุณอดิสรณ์ ตรีสิริเกษม" ผูท้ีเคยฝากผลงานหนงัระดบั 100 ลา้นอย่าง "แฟนฉัน" (2546) และ "รถไฟ

ฟ้า...มาหานะเธอ" (2552) มาแล้ว โดยมีคุณจิระ มะลิกุล และคุณวรรณฤดี พงษ์สิทธิศกัดิ สองผูอ้าํนวยการสร้างทีอยู่เบืองหลงั

ความสําเร็จของภาพยนตร์ทีโด่งดงัมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพีมาก..พระโขนง (2556) ไอฟาย..แต๊งกิว..เลิฟยู ้(2557) ฉลาดเกมส์โกง 

(2560) น้อง.พี.ทีรัก (2561) ตุ๊ดซีส์ & เดอะเฟค (2562) และอ้าย..คนหล่อลวง (2563) มาร่วมสร้างประวตัิศาสตร์หน้าใหม่ของ

ภาพยนตร์ไทยทีจะกลายเป็นตาํนานเรืองนีอีกดว้ย 

ดว้ยองค์ประกอบต่าง ๆ ดงัทีกล่าวมาขา้งตน้ ประกอบกบัประสบการณ์ของ GDH ทีเป็นผูผ้ลิตภาพยนตร์ไทยทีประสบ

ความสาํเร็จมาอยา่งมากมาย ร่วมกบัประสบการณ์ของ BTV ซึงเป็นผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ทีมีผลงานโด่งดงัมาอยา่งมากมาย จึงคาดวา่

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ นี จะเป็นภาพยนตร์ไทยทีจะสร้างปรากฏการณ์ทงัในดา้นจาํนวนผูช้มและรายไดจ้ากการขายบตัรเขา้

ชมภาพยนตร์ และยงัคาดหวงัให้ภาพยนตร์เรืองนีเป็นหนึงในภาพยนตร์คุณภาพทีจะยกระดบัมาตรฐานหนังไทย ให้ทวัโลกไดรั้บ

ความบนัเทิงจากภาพยนตร์คุณภาพฝีมือคนไทย และประทบัใจกบัเรืองราวทีสะทอ้นคุณค่าและวฒันธรรมทีชาวไทยภาคภูมิใจ 
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สรุปขอ้มูลเบืองตน้: 

ชือภาพยนตร์ : บุพเพสันนิวาส ๒ 

ประเภท : โรแมนติก-คอมเมดี 

เนือเรืองย่อ : เรืองราวความรักในภพชาติใหมข่องพหีมืนและการะเกด 

จากละครบุพเพสันนิวาส ในยคุรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

เจ้าของโครงการ : กิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟว ี 

อํานวยการสร้างบริหาร  : คุณจินา โอสถศิลป์ 

คุณบุษบา ดาวเรือง 

คุณไพบูลย ์ดาํรงชยัธรรม 

คุณอรุโณชา ภาณุพนัธุ์ 

อํานวยการสร้าง : คุณจิระ มะลิกุล 

คุณวรรณฤดี พงษสิ์ทธิศกัด ิ

กํากับการแสดง : คุณอดิสรณ์ ตรีสิริเกษม 

รายชือนักแสดงนํา : โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ 

เบลล่า-ราณี แคมเปน 

ไอซ์-พาริส อินทรโกมาลยสุ์ต 

กําหนดการเข้าฉายในประเทศ :  กรกฎาคม 2565 
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3.7 จุดเด่นของโครงการ 

1) เป็นการลงทุนทีมีผลตอบแทนจากการลงทุน ในรูปแบบการผสมผสานระหว่างผลตอบแทนทีเป็นตัวเงิน และ

ผลตอบแทนจากสิทธิประโยชนอ์นัเป็นเอกสิทธิทีมอบให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเท่านนั ไม่สามารถหาไดจ้ากช่องทาง

อนื 

2) มีการจ่ายผลตอบแทนพิเศษการลงทุน (Bonus Payment) ทีอ้างอิงกับรายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ ในโรงภาพยนตร์ทวัประเทศ ในกรณีผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์สามารถทาํรายไดจ้ากการขาย

บัตรเขา้ชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ในโรงภาพยนตร์ทวัประเทศ รวมกันตังแต่ 1,000 ล้านบาทขึนไป ทงันี 

ข้อมูลรายได้ดังกล่าวเป็นข้อมูลทีแสดงอยู่ใน www.thailandboxoffice.com ทงันี ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ มี

โอกาสสูงทีจะประสบความสําเร็จ เนืองจากเป็นภาพยนตร์ทีมีตัวละครในชาติภพใหม่ ซึงสืบเนืองจากละคร

บุพเพสันนิวาส ทีเคยไดรั้บความนิยมมาก่อน ภายใตก้ารอาํนวยการสร้างและการกาํกบัของผูที้มีชือเสียงและมีผลงาน

ทีประสบความสาํเร็จอยา่งมากมาย รวมถึงนกัแสดงนาํเดิมจากแบบฉบบัละครโทรทศัน ์คือโป๊บ-ธนวรรธน ์วรรธนะ

ภูติและเบลล่า-ราณี แคมเปน ซึงเป็นทีชืนชอบของผูช้มจาํนวนมาก ร่วมกบัทีมนกัแสดงทีมีชือเสียงทีเพิมขึนมาจาก

ฉบบัละครโทรทศัน์ทีเขา้มาร่วมแสดงดว้ย คือ ไอซ์-พาริส อินทรโกมาลยสุ์ต, นน-ชานน สันตินธรกุล, กิก สุวจันี 

ไชยมุสิก, ปุ๊ กกี-ปวีณ์นุช แพ่งนคร และบ๊อบบี - นิมิต ลกัษมีพงศ ์ทาํให้บุพเพสันนิวาส ๒ ในฉบบัภาพยนตร์มีความ

น่าสนใจมากยิงขนึ 

3) เป็นภาพยนตร์ทีสร้างสรรคโ์ดย GDH ซึงเป็นค่ายหนงัทีสร้างภาพยนตร์ทีประสบความสําเร็จมาแลว้อย่างมากมาย 

ทงัในดา้นรายได ้เสียงตอบรับจากผูช้ม และยงัไดรั้บคาํวิจารณ์ทีดีจากสือมวลชนมาอย่างต่อเนืองและยาวนาน อีกทงั 

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ยงัเป็นผลงานพิถีพิถนัจากการอาํนวยการสร้างโดยคุณจิระ มะลิกุล และการกาํกบัโดย

คุณอดิสรณ์ ตรีสิริเกษม ซึงเป็นผูที้มีชือเสียงและมีผลงานทีประสบความสําเร็จอยา่งมากมาย จึงทาํให้ภาพยนตร์เรือง

นีจะสร้างความภาคภูมิใจให้กบัผูถื้อโทเคนดิจิทลัทีไดมี้ส่วนร่วมลงทุน และยงัถือเป็นการสนบัสนุนอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ไทยให้กา้วหนา้สืบไป  

 

3.8 ภาพรวมสถานการณ์อตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในปี 2559 - 2564 

ในช่วงปี 2559–2562 มูลค่าตลาดหลกัของอตุสาหกรรมภาพยนตร์ เฉพาะในส่วนทีมีการรับชมและฉายในโรงภาพยนตร์ ใน

พืนทีกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจงัหวดัเชียงใหม่ (“มูลค่าตลาดหลัก”) อยู่ทีประมาณ 4,000-5,000 ลา้นบาทต่อปี โดยภาพยนตร์

ไทยทงัหมดทีเขา้ฉายมีมูลค่ารวมกนัสามารถทาํของรายไดป้ระมาณ 400-800 ลา้นบาทต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 

ของมูลค่าตลาดหลกั และภาพยนตร์จากต่างประเทศทาํรายไดอ้ยู่ทีราว 3,000-4,000 ลา้นบาทต่อปี หรือคิดเป็นส่วนแบ่งร้อยละ 82–

90  ของมูลค่าตลาดโดยรวม  

ต่อมาในปี 2563 ไดเ้ริมเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-  ซึงส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะรายไดข้อง

กลุ่มผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ทงัผูผ้ลิตภาพยนตร์ ผูจ้ดัจาํหน่าย และผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ ส่งผลให้มูลค่า

ตลาดหลกัลดลงมาอยูท่ีประมาณ 1,000 ลา้นบาท  

อย่างไรก็ดี จากการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโควิด-19 ของรัฐบาล ทีอนุญาตให้ห้างสรรพสินคา้ซึงเป็นทีตงัของโรงภาพยนตร์

ขนาดใหญ่กลบัมาเปิดดาํเนินการไดใ้นช่วงกลางปี 2564  และการอนุญาตให้โรงภาพยนตร์กลบัมาเปิดให้บริการไดใ้นวนัที 1 ตุลาคม 

2564 รวมถึงการผ่อนปรนภาคการท่องเทียวให้นกัท่องเทียวสามารถเดินทางเขา้ออกประเทศไทยไดต้งัแต่วนัที 1 พฤศจิกายน 2564 

ทีผา่นมาส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของธุรกิจภาพยนตร์ปรับตวัดีขึนเล็กนอ้ยจากปี 2563 โดยมีมูลค่าตลาดหลกัอยูท่ีประมาณ 

1,100 ลา้นบาท ทงันี หากในปี 2565 สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรงน้อยลงกว่าในปี 2563-2564 ทาํให้คาดว่า 

สถานการณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในปี 2565 จะมีโอกาสปรับตวัในทิศทางทีดีขึนr บอกว่ามูลค่าตลาดรวม = 2 

พนั 
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มูลค่าตลาดภาพยนตร์ในพนืทีกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจงัหวดัเชียงใหม่ ในปี 2559 - 2564 

                                 หน่วย: ลา้นบาท 

 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

มูลค่าตลาดรวม 4,519 4,250 3,698 4,670 1,088 1,116 

รายไดภ้าพยนตร์ไทย 563 440 830 711 296 183 

รายไดภ้าพยนตร์ต่างประเทศ 3,960 3810 2,868 3,959 792 933 

จาํนวนภาพยนตร์ทีเขา้ฉาย 297 275 261 243 178 145 

ภาพยนตร์ไทย 46 40 41 45 28 17 

ภาพยนตร์ต่างประเทศ 251 235 220 198 150 128 

ทีมา: GDH  

หมายเหต:ุ  

- ประมาณการโดยรวบรวมข้อมูลจากบริษทั ทีทาํการเก็บยอดรายได้ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ เฉพาะพืนที กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ

เชียงใหม่  
- ในปี 2563 โรงภาพยนตร์ในกรุงเทพ ปริมณฑล และในต่างจงัหวดัอีก 15 จงัหวดั ไดห้ยุดการให้บริการจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ

ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในช่วง 19 มีนาคม – 31 พ.ค. 2563 เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือนครึง ทงันีช่วงเวลาการหยุดให้บริการจะ

แตกต่างกนัออกไปในแต่ละจงัหวดัโดยจะขึนอยูก่บัความรุนแรงของการแพร่ระบาดในระยะเวลานนัๆ 
- ในปี 2564 โรงภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในต่างจงัหวดัอีก 1  จงัหวดั ไดห้ยุดการให้บริการจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ

ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในช่วง 26 เมษายน – 30 กันยายน 2564 เป็นระยะเวลาประมาณ 5 เดือน ทงันีช่วงเวลาการหยุดให้บริการจะ

แตกต่างกนัออกไปในแต่ละจงัหวดัโดยจะขึนอยูก่บัความรุนแรงของการแพร่ระบาดในระยะเวลานนัๆ 

 

ทงันี รายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์แต่ละเรือง จะมีการหักส่วนแบ่งกนัระหว่างผูผ้ลิตและเจา้ของลิขสิทธิภาพยนตร์

กบัผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ (ในกรณีพืนทีกรุงเทพฯ และปริมณฑล) หรือตวัแทนจาํหน่ายภาพยนตร์ (ในกรณีพืนทีต่างจงัหวดั) 

โดยอตัราส่วนของส่วนแบ่งจะมีการเจรจากนัเป็นคราวๆ ไป ขึนกบัคุณภาพของภาพยนตร์เป็นสาํคญั   

 

3.9 แหล่งข้อมูล Box Office ทัวประเทศทเีป็นทียอมรับโดยทัวไปในอตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 

ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ตวัเลขรายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์ของผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ทวัประเทศของ

ภาพยนตร์แต่ละเรือง จะมีการรวบรวม จดัทาํ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดย Thailand Box Office (www.thailandboxoffice.com, 

https://www.facebook.com/ThailandBoxoffice) ซึงเป็นทียอมรับกนัในอตุสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยในวงกวา้ง 

โดยทาง Thailand Box Office ผูร้วบรวม จดัทาํ และเผยแพร่ตวัเลขรายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์ของผูป้ระกอบการ

โรงภาพยนตร์ทวัประเทศผ่านทางเวบ็ไซต ์www.thailandboxoffice.com โดยใชข้อ้มูลทีรวบรวมมาจากโรงภาพยนตร์ในเครือหลกั 

(เครือ SF Cinema และ เครือ Major Cineplex)  ประกอบกับการทาํประมาณการรายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์ ณ โรง

ภาพยนตร์รายย่อยอืนๆ ทงันี ผูจ้ ัดทาํไดมี้การสอบทานขอ้มูลจากหลายแหล่ง อาทิ การสอบถามทางเจ้าของลิขสิทธิหรือผูผ้ลิต

ภาพยนตร์เพอืเทียบกบัตวัเลขทีไดรั้บจากโรงภาพยนตร์ก่อนนาํออกสู่สาธารณะ และ/หรือ ทาํการสุ่มตรวจจากจาํนวนผูเ้ขา้ชมในโรง

ภาพยนตร์ทีเขา้ไปตรวจสอบว่ามีจาํนวนผูช้มมากหรือน้อยในสัปดาห์แรกทีภาพยนตร์เขา้ฉาย เป็นตน้ เพือให้ไดต้วัเลขทีใกลเ้คียง

ความจริงมากทีสุด 

 

 

 

 

ตวัอย่างการประกาศรายได ้Box Office ทวัประเทศบนเวบ็ไซต ์Thailand Box Office 
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ส่วนที 4 

ข้อมูลเกยีวกับโทเคนดิจิทัล 

 

4.1 ภาพรวมเกียวกับโทเคนดิจิทัล 

โทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีทีออกและเสนอขายในครังนี จะออกและเสนอขายโทเคนเป็น 3 ประเภท ซึงผูถื้อโทเคน

ดิจิทลัแต่ละประเภทจะไดรั้บสิทธิในการไดรั้บผลตอบแทนจากการร่วมลงทุนในโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ในอตัรา

เดียวกนั แต่จะมีสิทธิในการไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ทีแตกต่างกนั แบ่งเป็นดงันี  

1)    โทเคน ไอแอมแกลด็ (I am Glad Token) (ชือยอ่ GLAD) และ 

2)    โทเคน ไอแอมดีไลเท็ด (I am Delighted Token) (ชือยอ่ DELIGHTED) และ  

3)    โทเคน ไอแอมแฮปปี (I am Happy Token) (ชือยอ่ HAPPY) 

(รวมเรียกว่า “โทเคนเพือการลงทุนเดสทินี” หรือ “โทเคน DESTINY”)  

โดยจาํนวนโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีรวมทงั 3 ประเภททีออกและเสนอขายในครังนีมีจาํนวนรวมทงัสิน 16,087 โท

เคน และมีระยะเวลาของโครงการระดมทุนดว้ยการออกและเสนอขายโทเคน 2 ปี โดยจะเริมนบัตงัแต่วนัที  มิถุนายน 2565 (“วัน

เริมต้นโครงการ”) ทงันี ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีสิทธิไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัก่อนกาํหนดไดต้งัแต่วนัที 1 มีนาคม 2566 (ต่อไปนีจะเรียก

รวม วนัทีโครงการมีอายุครบ 2 ปี หรือ วนัทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัใชสิ้ทธิไถ่ถอนโทเคนก่อนกาํหนด”  ว่า “วันสินสุดโครงการ”) โท

เคนดิจิทลัแต่ละประเภทมีจาํนวนและราคาทีเสนอขายดงัต่อไปนี 

สรุปขอ้มูลโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินี ทีออกและเสนอขายในครังนี แยกตามประเภท  

 

ผลตอบแทน 

ผู้ถือโทเคนดิจิทัล

ตลอดอายุโครงการ 

จํานวนโทเคนดิจิทัล

ทีเสนอขาย (โทเคน) 

ราคาเสนอขาย ต่อ โท

เคนดิจิทัล (บาท) 

มูลค่าทีเสนอขาย

รวม (บาท) 

I am Glad Token ร้อยละ 2.99 ต่อปี 

ของมูลค่าเงินร่วม

ลงทุนเริมตน้ 

15,559 5,559 86,492,481 

I am Delighted Token 459 155,559 71,401,581 

I am Happy Token 69 1,555,559 107,333,571 

รวมทงัสิน 16,087  265,227,633 

หมายเหตุ: ราคาโทเคนดิจิทลัทีเสนอขายในครังนี เป็นราคาทีรวมภาษีมูลค่าเพมิร้อยละ 7.00 (ถา้มี) เป็นทีเรียบร้อยแลว้  

 

สรุปผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี แยกตามประเภท 

ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล 
I am 

Glad Token 

I am  

Delighted Token 

I am  

Happy Token 

1. ผลตอบแทนพืนฐาน (Base Return)    

(1) ผลตอบแทนพืนฐานในอตัรา ร้อยละ 2.99 ต่อปีของ

มูลค่าเงินลงทุนเริมตน้ 
    

2. ผลตอบแทนพเิศษ (Bonus Payment)    

(1) ผลตอบแทนพเิศษในอตัรา ร้อยละ 2.01 ต่อปีของมูลค่า

เงินลงทุนเริมตน้ ในกรณีทีภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 
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ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล 
I am 

Glad Token 

I am  

Delighted Token 

I am  

Happy Token 

๒ มีรายได ้Box Office ทวัประเทศ ตงัแต่ 1,0001 ลา้น

บ า ท ขึ น ไ ป  โ ด ย อ้ า ง อิ ง ต า ม ที ป ร ะ ก า ศ บ น 

www.thailandboxoffice.com (รายละเอียดเพิมเติมใน

ส่วนที 4.1.2 ผลตอบแทนพิเศษ) 

3. การชําระคืนเงินร่วมลงทุนให้แก่นักลงทุน    

(1) การชาํระคืนเงินร่วมลงทุนให้แก่ผูล้งทุนในมูลค่าเงิน

ลงทุนเริมตน้เมือถึงวนัสินสุดโครงการ 
    

4. สิทธิประโยชน์ทีผู้ ถือโทเคนดิจิ ทัลจะได้รับเป็นของ

สมนาคณุ 

   

(1) ได้รับการปรากฏชือเป็น Special Destiny Executive 

Producer ในเครดิตทา้ยภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒  

โดยจาํกดัการปรากฏชือของผูถื้อโทเคนดิจิทลั (ไม่ว่า

จะซือกีประเภท หรือกีจาํนวน) จาํนวน 1 ชือในเครดิต  

   

(2) ร่ วม ง า นเ ลี ยง สํ าห รับ Special Destiny Executive 

Producer รับประทานอาหารกลางวนั (จาํนวน 2 ทีนงั

ต่อโทเคน) พร้อมถ่ายภาพทีระลึก (จาํนวน 1 ใบต่อ

โ ท เ ค นเ ท่ านัน )  แ ล ะ ช ม ภา พ ยนต ร์ร อบ World 

Premiere (จาํนวน 2 สิทธิต่อโทเคน) โดยงานดงักล่าว

จะจดัขึนในวนัที 25 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสยาม

เคมปินสกี หรือเทียบเท่า และโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ 

เวิลด ์ซีเนม่า 

   

(3) ร่วมชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ รอบพิเศษก่อน

ใคร และร่วมกิจกรรมในโรงภาพยนตร์กับผูก้ํากับ

และนักแสดงนําจากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

จาํนวน 2 สิทธิต่อโทเคน ในวนัที  กรกฎาคม 2565 

ทีโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด ์ซีเนม่า 

   

(4) บตัรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ รอบพิเศษก่อน

ใคร จาํนวน 2 สิทธิต่อโทเคน ในวนัที  กรกฎาคม 

2565 ณ รอบและโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 51 

สาขา (ทีกาํหนด) ทวัประเทศ 

   

(5) ดิจิทลัโปสเตอร์ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ทีมีชือผู ้

ถือโทเคนดิจิทลั จาํนวน 1 ภาพต่อโทเคน 
   

(6) โ ป ส ก า ร์ ด ค อ ล เ ล ก ชั น พิ เ ศ ษ จ า ก ภ า พ ย น ต ร์

บุพเพสันนิวาส ๒ จาํนวน 1 ชุด ต่อโทเคน 
   

(7) บตัรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ จาํนวน 10 ทีนงั

ต่อโทเคน ทีโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 
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ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล 
I am 

Glad Token 

I am  

Delighted Token 

I am  

Happy Token 

(8) บตัรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ จาํนวน 2 ทีนงั

ต่อโทเคน ทีโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 
   

(9) สิทธิรับส่วนลดบตัรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

มูลค่า 100 บาท ต่อการซือบตัรชมภาพยนตร์ 1 ทีนงั 

ทีโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 

(10) สิทธิรับส่วนลดบตัรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

มูลค่า 40 บาทต่อการซือบตัรชมภาพยนตร์  ทีนงั ที

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 

- 

 

 

2 สิทธิ 

 

10 สิทธิ 

 

 

- 

50 สิทธิ 

 

 

- 

 

(11)  แ ส ต ม ป์ ค อ ล เ ล ก ชั น พิ เ ศ ษ จ า ก ภ า พ ย น ต ร์

บุพเพสันนิวาส ๒  
-    

(12) ของทีระลึกคอลเลกชนัพิเศษ  

จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

(13)  เสือคอลเลกชนัพเิศษ 

จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

- 

 

เสือทีเชิต 

- 

 

เสือคอปก 

 

 

- 

(14) ส่วนลดการซือป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์ มูลค่า 40 

บาท จาํนวน 10 สิทธิ ทีโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส 

เอฟ 

    

หมายเหตุ: เงือนไขในการรับสิทธิอาจมีการเปลียนแปลงไดโ้ดยทางผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

1) รายได้ Box Office ทวัประเทศมีความแม่นยาํค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามอาจเกิดความคลาดเคลือนของการ

รายงานรายไดเ้ล็กน้อยจากโรงภาพยนตร์ในต่างจงัหวดั ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจึงจะจ่ายผลตอบแทนพิเศษเมือ

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ มีรายได ้Box Office ทวัประเทศตงัแต่  ลา้นบาทเป็นตน้ไป  

 

 ผลตอบแทนพืนฐาน (Base Payment) และการชําระคืนเงินลงทุนเริมต้น 

ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีทงั 3 ประเภท จะไดรั้บผลตอบแทนพืนฐานในอตัราร้อยละ 2.99 ต่อปี ของ

มูลค่าเงินลงทุนเริมตน้ตลอดระยะเวลาของโครงการ ตามทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะนาํมาจดัสรรให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัจาก

ผลตอบแทนทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดรั้บตามขอ้กาํหนดและเงือนไขในสัญญา IA ระหว่างผูอ้อกโทเคนดิจิทลั และกิจการร่วม

คา้ เดสทินี เดอะมูฟวี ซึงเป็นผูผ้ลิตและเจา้ของลิขสิทธิของภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ และเมือถึงวนัสินสุดโครงการ ผูถื้อ

โทเคนดิจิทลัจะไดรั้บชาํระเงินลงทุนคืนเตม็จาํนวน (รายละเอยีดเพิมเติมในหัวขอ้ 4.2.1) ทงันี สรุปสัญญา IA ตามทีปรากฏ

ในเอกสารแนบ 1 

 

 ผลตอบแทนพเิศษ (Bonus Payment)  

ในกรณีทีภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ สามารถทาํรายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์จากการฉายในโรงภาพยนตร์

ทวัประเทศไทย (Box Office ทวัประเทศ) ไดต้งัแต่ 1,000 ลา้นบาทขึนไป  โดยอา้งอิงรายไดจ้ากการฉายในโรงภาพยนตร์ทวั

ประเทศ จากการประกาศของwww.thailandboxoffice.com ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีทงั 3 ประเภท จะไดรั้บ

ผลตอบแทนพเิศษ (Bonus Payment) เพมิเติมในอตัราร้อยละ 2.01 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนเริมตน้ตลอดอายุโครงการ ซึงจะ
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ทาํให้ผลตอบแทนรวมของผูถื้อโทเคนดิจทิลัเพอืการลงทุนเดสทินีทงั  ประเภทเท่ากบัร้อยละ 5.00 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทนุ

เริมตน้ตลอดอายขุองโครงการ  

ทงันี เนืองจากข้อมูลรายได้ภาพยนตร์ Box Office ทวัประเทศจาก www.thailandboxoffice.com มีข้อมูลของโรง

ภาพยนตร์ทีดาํเนินการโดยผูป้ระกอบการทอ้งถินในแต่ละภูมิภาครวมอยู่ดว้ย จึงอาจเกิดความคลาดเคลือนไดเ้ล็กน้อยจาก

กระบวนการรวบรวมขอ้มูล ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลจึงจะจ่ายผลตอบแทนพิเศษ (Bonus Payment) ทีได้กล่าวมาขา้งตน้ เมือ

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ มีรายได ้Box Office ทวัประเทศตงัแต่ 975 ลา้นบาทเป็นตน้ไป 

 

อนึง ภายหลงัจากทีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัมีผลบงัคบัใช ้จะมีการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพอืการ

ลงทุนเดสทินี รวมเป็นมูลค่า 265,227,633 บาท โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะไดรั้บเงินจากการระดมทุนในครังนีเมือผูล้งทุนไดรั้บโท

เคนดิจิทลัครบถว้นตามจาํนวนทีไดรั้บจดัสรร โดยผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะไดรั้บผลตอบแทนเงินลงทุนในโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุน

เดสทินีทีคาํนวณตามระยะเวลาตงัแต่เริมตน้โครงการจนถึงวนัสินสุดโครงการ (รายละเอียดเพมิเติมในส่วนที 4.2.1)  

 

 สิทธิประโยชน์ ช่องทางในการรับสิทธิประโยชน์ และเงือนไขในการรับสิทธิประโยชน์ 

ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีทงั 3 ประเภทจะไดรั้บของสมนาคุณทีเป็นสิทธิประโยชน์ทีอยูใ่นรูปแบบของ

โทเคนดิจิทลัเพอืการใชป้ระโยชน ์(Utility Token) มีรายละเอียดดงันี 

 

สิทธิประโยชน์สาํหรับผูถื้อโทเคน I am Glad จาํนวน 1 โทเคน 

รายละเอียด วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 

เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

1. บตัรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒  

รอบพิเศษก่อนใคร จาํนวน 2 ทีนงัต่อ

โทเคน ในวนัที  กรกฎาคม 2565 

รอบฉาย ตงัแต่เวลา 17.00 น. เป็นตน้

ไป ณ รอบและโรงภาพยนตร์ในเครือ 

เอส เอฟ  สาขาทีกาํหนด (เวลาฉาย

อาจมีการเปลียนแปลง โดยผูอ้อกโท

เคนดิจิทลัออกโทเคนดิจิทลัจะแจง้ให้ผู ้

ถือโทเคนทราบล่วงหนา้) 

▪ รับโคด้แลกสิทธิ จาํนวน 2 โคด้ (1 โคด้

ต่อบตัรชมภาพยนตร์ 1 ทีนงั) ผา่นแอป

พ ลิ เ ค ชั น คิ ว บิ ก ซ์  ( Kubix Mobile 

Application) ไดร้ะหว่างวนัที  ถึง  

กรกฎาคม 2565  

▪ นาํโค้ดแลกสิทธิทีไดรั้บไปใช้สิทธิรับ

บัตรชมภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชัน 

SF Cinema แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง โ ร ง

ภ า พ ย น ต ร์ ใ น เ ค รื อ  เ อ ส  เ อ ฟ   

www.sfcinema.com 

▪ โคด้แลกสิทธิจาก Kubix Mobile 

Application 1 โ ค้ด  สํ า ห รั บใช้

สิทธิรับบตัรชมภาพยนตร์ได ้1 ที

นงั เฉพาะทีนงั Deluxe, Premium,  

หรือ Prime หรือโคด้แลกสิทธิ 2 

โค้ด สําหรับใช้สิทธิรับบัตรชม

ภ าพ ย นต ร์ สํ า ห รั บ ที นัง  Sofa 

Sweet, Suite ห รื อ  Executive 

Suite 

▪ โ ค้ ด แ ล ก สิ ท ธิ ดั ง ก ล่ า ว  ไ ม่

สามารถนํามาใช้แสดงสิทธิเพือ

เขา้ชมภาพยนตร์ไดโ้ดยตรง ผูถื้อ

โทเคนดิจิทลัจะตอ้งนาํโคด้แลก

สิทธิดังกล่าวไปใช้แลกสิทธิรับ

บัตรชมภาพยนตร์ผ่านช่องทาง 

แอปพลิเคชัน SF Cinema และ 

www.sfcinema.com เท่านนั  

▪ สิ ท ธิ ดั ง ก ล่ า ว สํ า ห รั บ ช ม

ภาพยนตร์ทีโรงภาพยนตร์ใน
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รายละเอียด วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 

เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

เครือ เอส เอฟ 51 สาขา ได้แก่ 

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 

สาขา กทม.16 สาขา ดังนี (โรง

ภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า 

ส า ข า  เ ซ็ น ท รั ล เ วิล ด์ ) , ( โ ร ง

ภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า 

ส า ข า  เ ซ็ น ท รั ล  พ ร ะ ร า ม  , 

เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เดอะคริสตลั 

เอกมัย-รามอินทรา, เดอะมอลล์ 

ง า ม ว ง ศ์ว า น , เ ซ็ น ท รั ล  แ จ้ง

วฒันะ), (โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ 

ซี เ น ม่ า  ส า ข า  ม า บุ ญ ค ร อ ง , 

เทอร์มินอล  อโศก, เดอะมอลล ์

บางกะปิ, เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์, 

โรบินสัน ศรีสมาน, เดอะมอลล์ 

ท่าพระ, เดอะมอลล ์บางแค, เดอะ 

คริสตัล  ราชพฤกษ์, แจส เออ

เบิร์น ศรีนครินทร์, บิกซี บางพลี) 

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 

สาขา ต่างจังหวดั 35 สาขา ดงันี 

(โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ 

ซีเนม่า สาขา เมญ่า เชียงใหม่, 

เซ็นทรัล นครราชสีมา, เซ็นทรัล 

พทัยา บีช ชลบุรี, เซ็นทรัล ภเูก็ต), 

(โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า 

สาขา พรอมเมนาดา เชียงใหม่, 

เซ็นทรัล ลําปาง, โรบินสัน แม่

สอด ตาก, ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา, 

โ ร บิ น สั น  ล พ บุ รี , โ ร บิ น สัน 

สุ พ ร ร ณ บุ รี , โ ร บิ น สั น 

กาญจนบุ รี , เ ซ็นทรัล อยุธยา, 

เ ซ็นทรัล ศาลายา  นค รปฐม, 

เซ็นทรัล มหาชยั สมุทรสาคร, บิก

ซี  สมุท ร สง ค ร า ม , โ ร บินสัน 

ราชบุรี, บิกซี เพชรบุรี, เซ็นทรัล 

ข อ น แ ก่ น , เ ท อ ร์ มิ น อ ล   

นค รราชสีมา , สุ นีย์ทาว เ วอร์  



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [6] 

 

รายละเอียด วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 

เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

อุ บ ล ร า ช ธ า นี , แ ล น ด์ ม า ร์ ค 

อุดรธานี, เสริมไทยคอมเพล็กซ์ 

มหาสารคาม, โรบินสัน บุรีรัมย,์ 

โ รบิ น สัน  สุ ริ น ทร์ , เ ซ็นทรัล 

ชลบุ รี ,โรบินสัน ฉะเชิงเทรา, 

แหลมทอง ระยอง , โรบินสัน 

จันทบุรี, โรบินสัน ปราจีนบุรี, 

บิกซี สระแกว้, เซ็นทรัล สุราษฎร์

ธานี, เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช, 

โรบินสัน ตรัง, โลตสั ชุมพร, บิก

ซี กระบี)  

▪ สิ ท ธิ ดั ง ก ล่ า ว สํ า ห รั บ ช ม

ภาพยนตร์เฉพาะรอบพิเศษใน

วนัที  กรกฎาคม 2565 เท่านนั 

▪ สง ว น สิท ธิก า ร เ ลื อ ก ที นังใ น

รู ป แ บ บ First Come First Serve 

เลือกก่อนมีสิทธิก่อน 

▪ รอบฉายของแต่ละสาขาอาจมี

ความแตกต่างกนัตามความ

เหมาะสมของสาขา โดยรอบฉาย

จะเริมตงัแต่ 17.00 น. เป็นตน้ไป

เช็ครายละเอยีดรอบฉายไดท้ี 

แอปพลิเคชนั SF Cinema และ

เวบ็ไซตข์องโรงภาพยนตร์ใน

เครือ เอส เอฟ 

www.sfcinema.com 

▪ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ สิ ท ธิ ดัง ก ล่ า ว

ร่ ว ม กั บ ส่ ว น ล ด ต่ า ง ๆ  ห รื อ

กิจกรรมส่งเสริมการขายด้าน

ราคาอนืๆ ได ้ 

▪ บัต ร ช ม ภ า พ ย น ต ร์ ที ใ ช้ สิท ธิ

ดงักล่าวไม่สามารถจาํหน่ายได ้ 

▪ ไม่สามารถแลกสิทธิเป็นเงินสด

หรือเปลียนเป็นสิทธิประโยชน์

อนืๆ ได ้



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [7] 

 

รายละเอียด วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 

เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

▪ ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงิน

ไดทุ้กกรณี 

▪ เงือนไขเป็นไปตามทีโรง

ภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 

กาํหนด 

2. สิทธิส่วนลดมูลค่า 40 บาท สําหรบัการ

ซือบตัรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 

๒ ในราคาปกติ 1 ทีนงั จาํนวน 2 สิทธิ 

ทีโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 

▪ รับโคด้แลกสิทธิ จาํนวน 2 โคด้ (1 โคด้

ต่อ 1 สิทธิส่วนลด)  ผ่านแอปพลิเคชนั

คิ ว บิก ซ์  ( Kubix Mobile Application) 

ได้ตังแต่ว ันที  กรกฎาคม ถึง  

สิงหาคม 2565  

▪ นําโค้ดแลกสิทธิไปใช้สิทธิส่วนลด

มูลค่า 40 บาท สําหรับการซือบตัรชม

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ในราคา

ปกติ 1 ทีนัง ได้ทุกช่องทางจําหน่าย

บัตรชมภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์

ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทีมีรอบฉาย

ภาพยนตร์  

▪ โคด้แลกสิทธิดงักล่าว สามารถใช้สิทธิ

ซือบตัรชมภาพยนตร์ สําหรับรอบฉาย 

ตัง แ ต่ วัน ที   ก ร ก ฎ า ค ม  ถึ ง   

สิงหาคม2565 หรือตลอดโปรแกรม

ฉายภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุก

สาขาทีมีรอบฉายภาพยนตร์ 

▪ โคด้แลกสิทธิจาก Kubix Mobile 

Application 1 โค้ด  สามารถใช้

เ ป็ น ส่ ว น ล ด มู ล ค่ า  40 บ า ท 

สําหรับการซือบตัรชมภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ ในราคาปกติ 1 

ที นั ง  สํ า ห รั บ ที นั ง  Deluxe, 

Premium และ Prime ในระบบ

ฉายปกติและระบบดิจิทัลของ

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 

เท่านนั 

▪ โคด้แลกสิทธิดงักล่าวไม่สามารถ

นาํมาใชแ้สดงสิทธิเพือเขา้ชม

ภาพยนตร์ไดโ้ดยตรง ผูถื้อโท

เคนดิจิทลัจะตอ้งนาํโคด้แลก

สิทธิดงักล่าวไปใชแ้ลกสิทธิรับ

ส่วนลดในการซือบตัรชม

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ใน

ระบบการจองไดทุ้กช่องทาง

จาํหน่ายบตัรชมภาพยนตร์ 

(แอปพลิเคชนั SF Cinema / 

เวบ็ไซตข์องโรงภาพยนตร์ใน

เครือ เอส เอฟ 

www.sfcinema.com / ตูจ้าํหน่าย

บตัรชมภาพยนตร์อตัโนมติั) และ

ไม่สามารถใชแ้สดงสิทธิเพือเขา้

ชมภาพยนตร์ได ้

▪ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ สิ ท ธิ ดัง ก ล่ า ว

ร่ ว ม กั บ ส่ ว น ล ด ต่ า ง ๆ ห รื อ

กิจกรรมส่งเสริมการขายด้าน

ราคาอนืๆ ได ้ 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [8] 

 

รายละเอียด วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 

เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

▪ ไม่สามารถแลกสิทธิเป็นเงินสด

หรือเปลียนเป็นสิทธิประโยชน์

อนืๆได ้

▪ ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงิน

ไดทุ้กกรณี 

▪ เงือนไขเป็นไปตามทีโรง

ภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ

กาํหนด 

3. โปสการ์ดคอลเลกชนัพิเศษจาก

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ จาํนวน 1 

ชุดต่อโทเคน 

▪ ให้ผู ้ถือโทเคนแจ้งทีอยู่ทีต้องการให้

จัดส่ง โดยสามารถกรอกข้อมูลใน

แ บ บ ฟ อ ร์ ม ไ ด้ บ น  Kubix Mobile 

Application ได ้ตงัแต่วนัที 29 มิถุนายน 

ถึง  กรกฏาคม 2565 

▪ โปสการ์ดจะถูกจดัส่งไปยงัทีอยู่ตามที

ผูถื้อโทเคนไดร้ะบุไวใ้นแบบฟอร์ม 

▪ โปสการ์ดจะถูกจดัส่งผ่านระบบ

บริการข นส่งภายในวันที   

สิงหาคม 2565 

▪ เลขพสัดุสําหรับตรวจสอบการ

จัดส่ง จะถูกแจง้ผ่านอีเมลทีผูถื้อ

โทเคนได้ระบุไวใ้นแบบฟอร์ม

ภายในวนัที  สิงหาคม 2565 

▪ ภาพทีปรากฏบนโปสการ์ดเป็น

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของกิจการ

ร่วมค้า เดสทินี เดอะ มูฟวี ไม่

สามารถนําไปแก้ไข ดัดแปลง 

หรือทาํซาํโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

▪ ในกรณีทีผูล้งทุนถือโทเคนดิจิทลั

มากกว่ า  1 โทเคน โปสการ์ด

ทงัหมดของผูล้งทุนรายนนัๆ จะ

ถู ก จัด ส่ ง ไ ป ยัง ที อ ยู่ เ ดี ย ว กัน

ทังห มด ไม่สามารถแยกการ

จดัส่งได ้

▪ ในกรณีทีผูล้งทุนไม่ไดร้ะบุ

รายละเอียดตามทีกาํหนดขา้งตน้ 

ทางผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะจดัส่ง

โปสการ์ดให้กบัผูถื้อโทเคน

ดิจิทลัตามทีอยูท่ีไดล้งทะเบียนไว้

กบัผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโท

เคนดิจิทลั 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [9] 

 

รายละเอียด วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 

เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

4. เ สื อ ที เ ชิ ต ค อ ล เ ล ก ชั น พิ เ ศ ษ จ า ก

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

▪ ให้ผู ้ถือโทเคนแจ้งทีอยู่ทีต้องการให้

จัดส่ง โดยสามารถกรอกข้อมูลใน

แ บ บ ฟ อ ร์ ม ไ ด้ บ น  Kubix Mobile 

Application ได ้ตงัแต่วนัที 29 มิถุนายน 

ถึง  กรกฏาคม 2565 หรือช่องทางอนืๆ 

ตามทีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโท

เคนดิจิทลักาํหนด 

▪ เสือจะถูกจัดส่งไปยงัทีอยู่ ตามทีผูถื้อ

โทเคนไดร้ะบุไวใ้นแบบฟอร์ม 

▪ เสือจะถูกจดัส่งผ่านระบบบริการ

ขนส่งภายในวนัที  สิงหาคม 

2565 

▪ เลขพสัดุสําหรับตรวจสอบการ

จัดส่ง จะถูกแจง้ผ่านอีเมลทีผูถื้อ

โทเคนได้ระบุไวใ้นแบบฟอร์ม 

ภายในวนัที  สิงหาคม 2565 

▪ ภาพและลวดลายทีปรากฏบนเสือ

เ ป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ

กิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวี 

ไม่สามารถนาํไปแกไ้ข ดดัแปลง 

หรือทาํซาํ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

5. สิทธิส่วนลดมูลค่า 40 บาท สําหรับการ

ซือป๊อปคอร์น ขนาด 46 oz. หรือ 64 oz. 

ในราคาปกติ จ ํานวน 1 กล่อง ทีโรง

ภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ จาํนวน 10 

สิทธิ 

▪ รับโค้ดแลกสิทธิ จํานวน 10 โค้ด (1 

โ ค้ ด ต่ อ  1 สิ ท ธิ ส่ ว น ล ด )  ผ่ า น

แอปพลิเคชันคิวบิกซ์ (Kubix Mobile 

Application)  ไ ด้ ตั ง แ ต่ วั น ที   

กรกฎาคม ถึง  สิงหาคม 2565  

 

▪ โคด้แลกสิทธิ จาก Kubix Mobile 

Application 1 โค้ด  สามารถใช้

เป็นส่วนลดมูลค่า 40 บาทสาํหรับ

การซือป๊อปคอร์น ขนาด 46 oz. 

หรือ 64 oz. ในราคาปกติ จาํนวน 

1 กล่อง เท่านนั 

▪ นาํโคด้แลกสิทธิ ไปแสดงเพอืรับ

สิทธิ ไดที้จุดจาํหน่ายอาหารและ

เครืองดืมของโรงภาพยนตร์ ใน

เครือ เอส เอฟ ตังแต่ว ันที  

กรกฎาคม ถึง  สิงหาคม 2565 

▪ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ สิ ท ธิ ดัง กล่ า ว

ร่ ว ม กั บ ส่ ว น ล ด ต่ า ง ๆ  ห รื อ

กิจกรรมส่งเสริมการขายด้าน

ราคาอนืๆ ได ้

▪ ไม่สามารถแลกสิทธิเป็นเงินสด

หรือเปลียนเป็นสิทธิประโยชน์

อนืๆ ได ้

 

 

 

 

 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [10] 

 

รายละเอียด วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 

เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

▪ ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงิน

ไดทุ้กกรณี 

▪ เ งื อ น ไ ข เ ป็ น ไ ป ต า ม ที โ ร ง

ภาพยนตร์ในเ ค รือ  เ อส เ อฟ 

กาํหนด 

*หมายเหตุ: ผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทีเกียวขอ้ง หากไม่ปฏิบตัิตามวิธีการ ช่องทาง และเงือนไขในการ

รับสิทธิตามทีกาํหนดขา้งตน้ 

 

สิทธิประโยชน์สาํหรับผูถื้อโทเคน I am Delighted จาํนวน 1 โทเคน 

รายละเอียด วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 

เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

1. ไดรั้บการปรากฏชือเป็น Special 

Destiny Executive Producer ในเครดิต

ทา้ยภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒   

▪ สามารถดาวน์โหลดไฟลวิ์ดีโอเครดิต

ทา้ยภาพยนตร์ (สกุลไฟล ์.mp4) ผ่าน

ลิงก์ URL ใน Kubix Mobile 

Application ไดต้งัแต่วนัที  ถึง  

สิงหาคม 2565 

 

▪ จาํกัดการปรากฏชือของผูถื้อโท

เคนดิจิทลั (ไม่ว่าจะซือกีประเภท 

หรือกีจํานวน) จ ํานวน 1 ชือใน

เครดิต 

▪ ชื อ ที ป ร า ก ฏ บ น เ ค ร ดิ ต ท้ า ย

ภาพยนตร์ต้องเป็นชือ-สกุลจริง 

ของผูถื้อโทเคนเท่านนั  

▪ ไฟล์วิดีโอเครดิตท้ายภาพยนตร์

เ ป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ

กิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวี 

ไม่สามารถนาํไปแก้ไข ดดัแปลง 

หรือทาํซาํโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

▪ หากผูถื้อโทเคนดิจิทลัไม่มีความ

ประสงค์ให้ชือ-สกุลของตัวเอง 

ปรากฏบนเครดิตทา้ยภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ สามารถแจ้ง

ค ว า ม จํ า น ง ดั ง ก ล่ า ว ผ่ า น

แ บ บ ฟ อ ร์ ม บ น  Kubix Mobile 

Application ไ ด้ตั ง แ ต่ วัน ที  29 

มิถุนายน ถึง  กรกฏาคม    

2. บัตรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

รอบพิเศษก่อนใคร และร่วมกิจกรรม

ใ น โ รง ภา พ ยน ต ร์ กับ ผู ้กํา กับ แ ล ะ

นั ก แ ส ด ง นํ า จ า ก ภ า พ ย น ต ร์

▪ รับโคด้แลกสิทธิ จาํนวน 2 โคด้ (1 โคด้

ต่อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ทีนัง)  ผ่าน

แอปพลิเคชันคิวบิกซ์ (Kubix Mobile 

▪ โคด้แลกสิทธิจาก Kubix Mobile 

Application 1 โ ค้ด  สํ า ห รั บ ใช้

สิทธิรับบตัรชมภาพยนตร์ได ้1 ที

นงั เฉพาะทีนงั Deluxe, Premium,  



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [11] 

 

รายละเอียด วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 

เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

บุพเพสันนิวาส ๒ จาํนวน 2 ทีนัง ใน

วนัที  กรกฎาคม 2565 รอบฉาย เวลา 

19:00 น. ณ โรงภาพยนตร์เอส เอฟ 

เวิลด์ ซีเนม่า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

เวิลด์ (เวลาฉายอาจมีการเปลียนแปลง 

โดยผู ้ออกโทเคนดิจิทัลออกโทเคน

ดิจิทัลจะแจ้งให้ผู ้ถือโทเคนทราบ

ล่วงหนา้) 

Application) ไดร้ะหว่างวนัที 15 ถึง  

กรกฎาคม 2565   

▪ นาํโคด้แลกสิทธิทีไดรั้บ ไปใชสิ้ทธิรับ

บตัรชมภาพยนตร์ผา่นช่องทางแอป

พลิเคชนั SF Cinema และเวบ็ไซต์ของ

โรงภาพยนตร์ SF ในเครือ เอส เอฟ 

www.sfcinema.com  

 

หรือ Prime หรือโคด้แลกสิทธิ 2 

โค้ด สําหรับใช้สิทธิรับบัตรชม

ภาพยนตร์ สาํหรับทีนงั Suite 1 คู ่

▪ โคด้แลกสิทธิดงักล่าว ไม่

สามารถนาํมาใชแ้สดงสิทธิเพือ

เขา้ชมภาพยนตร์ไดโ้ดยตรง ผูถื้อ

โทเคนดิจิทลัจะตอ้งนาํโคด้แลก

สิทธิดงักล่าวไปใชแ้ลกสิทธิรับ

บตัรชมภาพยนตร์ผา่นช่องทาง

แอปพลิเคชนั SF Cinema และ

เวบ็ไซตข์องโรงภาพยนตร์ใน

เครือ เอส เอฟ 

www.sfcinema.com เท่านนั  

▪ สําหรับชมภาพยนตร์เฉพาะรอบ

ฉายพิเศษในวนัที  กรกฎาคม 

2565 ทีโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ 

เวิลด ์ซีเนม่าเท่านนั 

▪ สง ว น สิท ธิก า ร เ ลื อ ก ที นัง ใ น

รูปแบบ First Come First Served  

เลือกก่อนมีสิทธิก่อน 

▪ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ สิ ท ธิ ดัง ก ล่ า ว

ร่ ว ม กั บ ส่ ว น ล ด ต่ า ง ๆ  ห รื อ

กิจกรรมส่งเสริมการขายด้าน

ราคาอนืๆ ได ้

▪ บัต ร ช ม ภ า พ ย น ต ร์ ที ใ ช้ สิ ท ธิ

ดงักล่าวไม่สามารถจาํหน่ายได ้ 

▪ ไม่สามารถแลกสิทธิเป็นเงินสด

หรือเปลียนเป็นสิทธิประโยชน์

อนืๆได ้

▪ ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงิน

ไดทุ้กกรณี 

▪ เ งื อ น ไ ข เ ป็ น ไ ป ต า ม ที โ ร ง

ภาพยนตร์ในเ ค รือ  เ อส เ อฟ 

กาํหนด 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [12] 

 

รายละเอียด วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 

เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

3. บตัรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

รอบปกติ 1 ทีนงั จาํนวน 2 สิทธิ ทีโรง

ภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 

▪ รับโคด้แลกสิทธิ จาํนวน 2 โคด้ (1 โคด้

ต่อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ทีนัง)  ผ่าน

แอปพลิเคชันคิวบิกซ์ (Kubix Mobile 

Application)  ไ ด้ ร ะ ห ว่ า ง วัน ที   

กรกฎาคม ถึง  สิงหาคม 2565  

▪ นาํโคด้แลกสิทธิทีไดรั้บไปใชสิ้ทธิรับ

บตัรชมภาพยนตร์ไดทุ้กช่องทาง

จาํหน่ายบตัรชมภาพยนตร์ของโรง

ภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟทุกสาขาที

มีรอบฉายภาพยนตร์ 

▪ โคด้แลกสิทธิดงักล่าว สามารถใช้สิทธิ

รับบตัรชมภาพยนตร์สาํหรบัรอบฉาย 

ตงัแต่วนัที  กรกฎาคม ถึง  

สิงหาคม 2565 หรือตลอดโปรแกรม

ฉายภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุก

สาขาทีมีรอบฉายภาพยนตร์ 

▪ โคด้แลกสิทธิ จาก Kubix Mobile 

Application 1 โ ค้ด  สํ า ห รั บ ใช้

สิทธิรับบตัรชมภาพยนตร์ได ้1 ที

นงั เฉพาะทีนงั Deluxe, Premium, 

หรือ Prime       

▪ โคด้แลกสิทธิ ดงักล่าว ไม่

สามารถนาํมาใชแ้สดงสิทธิเพือ

เขา้ชมภาพยนตร์ไดโ้ดยตรง ผูถื้อ

โทเคนดิจิทลัจะตอ้งนาํโคด้แลก

สิทธิดงักล่าวไปใชแ้ลกสิทธิรับ

บตัรชมภาพยนตร์ไดทุ้กช่องทาง

จาํหน่ายบตัรชมภาพยนตร์ 

(แอปพลิเคชนั SF Cinema  / 

เวบ็ไซตข์องโรงภาพยนตร์ใน

เครือ เอส เอฟ 

www.sfcinema.com / ตูจ้าํหน่าย

บตัรชมภาพยนตร์อตัโนมติั)  

▪ สามารถอปัเกรดทีนงัเป็นทีนงัอนื

ได้โดยชําระเงินส่วนต่างตาม

โครงสร้างราคา 

▪ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ สิ ท ธิ ดัง ก ล่ า ว

ร่ ว ม กั บ ส่ ว น ล ด ต่ า ง ๆ  ห รื อ

กิจกรรมส่งเสริมการขายด้าน

ราคาอนืๆ ได ้ 

▪ บัต ร ช ม ภ า พ ย น ต ร์ ที ใ ช้ สิ ท ธิ

ดงักล่าวไม่สามารถจาํหน่ายได ้ 

▪ ไม่สามารถแลกสิทธิเป็นเงินสด

หรือเปลียนเป็นสิทธิประโยชน์

อนืๆ ได ้

▪ ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงิน

ไดทุ้กกรณี 

▪ เ งื อ น ไ ข เ ป็ น ไ ป ต า ม ที โ ร ง

ภาพยนตร์ในเ ค รือ  เ อส เ อฟ 

กาํหนด 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [13] 

 

รายละเอียด วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 

เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

4. สิทธิส่วนลดมูลค่า 100 บาท สําหรับ

การซือบตัรชมภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ ในราคาปกติ 1 ทีนงั 

จาํนวน 10 สิทธิ ทีโรงภาพยนตร์ใน

เครือ เอส เอฟ 

▪ รับโค้ดแลกสิทธิ จํานวน 10 โค้ด (1 

โ ค้ ด ต่ อ  1 สิ ท ธิ ส่ ว น ล ด )  ผ่ า น

แอปพลิเคชันคิวบิกซ์ (Kubix Mobile 

Application)  ไ ด้ ตั ง แ ต่ วั น ที   

กรกฎาคม ถึง  สิงหาคม 2565  

▪ นําโค้ดแลกสิทธิไปใช้สิทธิส่วนลด

มูลค่า 100 บาท สําหรับการซือบตัรชม

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ในราคา

ปกติ 1 ทีนัง ได้ทุกช่องทางจําหน่าย

บัตรชมภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์

ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทีมีรอบฉาย

ภาพยนตร์  

▪ โคด้แลกสิทธิดงักล่าว สามารถใช้สิทธิ

ซือบตัรชมภาพยนตร์สําหรับรอบฉาย 

ตัง แ ต่ วัน ที   ก ร ก ฎ า ค ม  ถึ ง   

สิงหาคม 2565 หรือตลอดโปรแกรม

ฉายภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุก

สาขาทีมีรอบฉายภาพยนตร์ 

 

▪ โคด้แลกสิทธิจาก Kubix Mobile 

Application 1 โค้ด  สามารถใช้

เ ป็ น ส่ ว น ล ด มู ล ค่ า  100 บ า ท 

สําหรับการซือบตัรชมภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ ในราคาปกติ 1 

ที นั ง  สํ า ห รั บ ที นั ง  Deluxe, 

Premium หรือ Prime ในระบบ

ฉายปกติและระบบดิจิทัลของ

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 

เท่านนั 

▪ โคด้แลกสิทธิ ดงักล่าว ไม่

สามารถนาํมาใชแ้สดงสิทธิเพือ

เขา้ชมภาพยนตร์ไดโ้ดยตรง ผูถื้อ

โทเคนดิจิทลัจะตอ้งนาํโคด้แลก

สิทธิดงักล่าวไปใชแ้ลกสิทธิรับ

บตัรชมภาพยนตร์ไดทุ้กช่องทาง

จาํหน่ายบตัรชมภาพยนตร์ 

(แอปพลิเคชนั SF Cinema/ 

เวบ็ไซตข์องโรงภาพยนตร์ใน

เครือ เอส เอฟ 

www.sfcinema.com/ ตูจ้าํหน่าย

บตัรชมภาพยนตร์อตัโนมติั)   /

ไม่สามารถใชสิ้ทธิดงักล่าว

ร่วมกบัส่วนลดต่างๆหรือ

กิจกรรมส่งเสริมการขายดา้น

ราคาอนืๆ ได ้ 

▪ ไม่สามารถแลกสิทธิเป็นเงินสด

หรือเปลียนเป็นสิทธิประโยชน์

อนืๆได ้

▪ ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงิน

ไดทุ้กกรณี 

▪ เงือนไขเป็นไปตามโรง

ภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 

กาํหนด 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [14] 

 

รายละเอียด วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 

เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

5. ดิจิทลัโปสเตอร์ ภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ ทีมีชือผูถื้อโทเคน

ดิจิทลั จาํนวน 1 ภาพต่อโทเคน 

▪ สามารถดาวน์โหลดไฟลดิ์จิทลั

โปสเตอร์ (สกุลไฟล ์.JPG) ผา่นลิงก ์

URL ใน Kubix Mobile Application 

ไดต้งัแต่วนัที  กรกฎาคม ถึง  

สิงหาคม 2565 

 

▪ ชือทีปรากฏบนดิจิทลัโปสเตอร์

ตอ้งเป็นชือ-สกุลจริงของผูถื้อโท

เคนเท่านนั  

▪ ภาพดิจิทลัโปสเตอร์เป็น

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของกิจการ

ร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟว ีไม่

สามารถนาํไปแกไ้ข ดดัแปลง 

หรือทาํซาํโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

6. แสตมป์คอลเลกชนัพเิศษจาก

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒  

▪ แสตมป์จะถูกจดัส่งในกิจกรรม  

Special Preview หรือจดัส่งไปยงัทีอยู ่

ตามทีผูถื้อโทเคนไดร้ะบุไวใ้น

แบบฟอร์มบน Kubix Mobile 

Application 

▪ ผูถื้อโทเคนสามารถกรอกขอ้มูลใน

แบบฟอร์มได ้ตงัแตว่นัที 29 มิถุนายน 

ถึง  กรกฏาคม 2565 

▪ แสตมป์ถูกจดัส่งในกิจกรรม 

Special Preview ในวนัที  

กรกฎาคม 2565 หรือจดัส่งผา่น

ระบบบริการขนส่งภายในวนัที 

 สิงหาคม 2565 

▪ เลขพสัดุสาํหรับตรวจสอบการ

จดัส่งจะถูกแจง้ผา่นทางอเีมล 

ตามทีผูถื้อโทเคนไดร้ะบุไวใ้น

แบบฟอร์มภายในวนัที  

สิงหาคม 2565  

▪ ภาพทีปรากฏบนแสตมป์เป็น

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของกิจการ

ร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟว ีไม่

สามารถนาํไปแกไ้ข ดดัแปลง 

หรือทาํซาํโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

7. เสือคอปก คอลเลกชนัพเิศษจาก

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

▪ เสือจะถูกจัดส่งในกิจกรรม Special 

Preview หรือจัดส่งไปยงัทีอยู่ ตามทีผู ้

ถือโทเคนไดร้ะบุไวใ้นแบบฟอร์มบน 

Kubix Mobile Application 

▪ ผู ้ถือโทเคนสามารถกรอกข้อมูลใน

แบบฟอร์มได ้ตงัแต่วนัที 29 มิถุนายน 

ถึง  กรกฏาคม 2565 

▪ เสือถูกจดัส่งในกิจกรรม Special 

Preview ในวันที  กรกฎาคม 

2565  ห รื อ จัด ส่ ง ผ่ า น ร ะ บ บ

บริการข นส่งภายในวันที   

สิงหาคม 2565  

▪ เลขพสัดุสําหรับตรวจสอบการ

จดัส่ง จะถูกแจง้ผ่านอีเมล ตามที

ผู ้ ถื อ โ ท เ ค น ไ ด้ ร ะ บุ ไ ว้ ใ น

แ บ บ ฟ อ ร์ ม ภ า ย ใ น วัน ที   

สิงหาคม 2565   

▪ ภาพและลวดลายทีปรากฏบนเสือ

เ ป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [15] 

 

รายละเอียด วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 

เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

กิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวี 

ไม่สามารถนาํไปแก้ไข ดดัแปลง 

หรือทาํซาํโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

8. สิทธิส่วนลดมูลค่า 40 บาท สาํหรับการ

ซือป๊อปคอร์น ขนาด 46 oz. หรือ 64 

oz. ในราคาปกติ จาํนวน 1 กล่อง ทีโรง

ภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ จาํนวน 10 

สิทธิ 

▪ ล ง ท ะ เ บี ย นเ พือ รั บโ ค้ด แ ล กสิ ทธิ  

จํานวน 10 โค้ด  (1 โค้ดต่อ 1 สิท ธิ

ส่วนลด) ผ่านแอปพลิเคชันคิวบิกซ์ 

(Kubix Mobile Application) ได้ตังแต่

วันที  กรกฎาคม ถึง  สิงหาคม 

2565  

▪ นาํโคด้แลกสิทธิ ไปแสดงเพือรับสิทธิ

ส่วนลดสําหรับการซือป๊อปคอร์นข

นาด 46 oz. หรือ 64 oz. ในราคาปกติ 

จาํนวน 1 กล่อง ไดที้จุดจาํหน่ายอาหาร

และเครืองดืมของโรงภาพยนตร์ใน

เครือ เอส เอฟ ตงัแต่วนัที  กรกฎาคม 

ถึง  สิงหาคม 2565 

▪ โคด้แลกสิทธิ จาก Kubix Mobile 

Application 1 โค้ด สา มา ร ถใช้

เป็นส่วนลดมูลค่า 40 บาทสาํหรับ

การซือป๊อปคอร์น ขนาด 46 oz. 

หรือ 64 oz. ในราคาปกติจาํนวน 

1 กล่องเท่านนั  

▪ นาํโคด้แลกสิทธิ ไปแสดงเพอืรับ

สิทธิไดที้จุดจาํหน่ายอาหารและ

เครืองดืมของโรงภาพยนตร์ ใน

เครือ เอส เอฟ ตังแต่ว ันที   

กรกฎาคม ถึง  สิงหาคม 2565 

▪ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ สิ ท ธิ ดัง ก ล่ า ว

ร่ ว ม กั บ ส่ ว น ล ด ต่ า ง ๆ  ห รื อ

กิจกรรมส่งเสริมการขายด้าน

ราคาอนืๆ ได ้

▪ ไม่สามารถแลกสิทธิเป็นเงินสด

หรือเปลียนเป็นสิทธิประโยชน์

อนืๆ ได ้

▪ ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงิน

ไดทุ้กกรณี 

▪ เงือนไขเป็นไปตามทีโรง

ภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 

กาํหนด 

*หมายเหตุ: ผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทีเกียวขอ้ง หากไม่ปฏิบตัิตามวิธีการ ช่องทาง และเงือนไขในการ

รับสิทธิตามทีกาํหนดขา้งตน้  

 

สิทธิประโยชน์สาํหรับผูถื้อโทเคน I am Happy จาํนวน 1 โทเคน 

รายละเอียด 
วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 
เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

1. ไดรั้บการปรากฏชือเป็น Special Destiny 

Executive Producer ในเครดิตทา้ย

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ โดยจาํกดั

▪ สามารถดาวน์โหลดไฟลวิ์ดีโอเครดิต

ทา้ยภาพยนตร์ (สกุลไฟล ์.mp ) ผา่น

ลิงก์ URL ใน Kubix Mobile 

▪ จาํกัดการปรากฏชือของผูถื้อโท

เคนดิจิทลั (ไม่ว่าจะซือกีประเภท 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [16] 

 

รายละเอียด 
วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 
เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

การปรากฏชือของผูถื้อโทเคนดิจทิลั (ไม่

ว่าจะซือกีประเภท หรือกีจาํนวน) เพียง 1 

ชือในเครดิต 

Application ไดต้งัแต่วนัที  ถึง  

สิงหาคม 2565 

 

หรือกีจํานวน) จ ํานวน 1 ชือใน

เครดิต 

▪ ชื อ ที ป ร า ก ฏ บ น เ ค ร ดิ ต ท้ า ย

ภาพยนตร์ต้องเป็นชือ-สกุลจริง 

ของผูถื้อโทเคนเท่านนั  

▪ ไฟล์วิดีโอเครดิตท้ายภาพยนตร์

เ ป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ

กิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวี 

ไม่สามารถนาํไปแกไ้ข ดดัแปลง 

หรือทาํซาํโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

▪ หากผูถื้อโทเคนดิจิทลัไม่มีความ

ประสงค์ให้ชือ-สกุลของตัวเอง 

ปรากฏบนเครดิตทา้ยภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ สามารถแจ้ง

ค ว า ม จํ า น ง ดั ง ก ล่ า ว ผ่ า น

แ บ บ ฟ อ ร์ ม บ น  Kubix Mobile 

Application หรือทางแอปพลิเค

ชั น  LINE @iamhappytokenไ ด้

ตั ง แ ต่   มิ ถุ น า ย น  ถึ ง   

กรกฏาคม   

2. ร่วมงานเ ลียงสําหรับ Special Destiny 

Executive Producer รับประทานอาหาร

กลางวัน  พร้อมกับ ถ่ายภาพทีระ ลึ ก 

จาํนวน 1 ใบต่อโทเคน และชมภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ รอบ World Premiere 

จาํนวน 2 ทีนงั โดยงานดงักล่าวจะจดัขึน

ในวนัที  กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม

สยามเคมปินสกี หรือเทียบเท่า และโรง

ภาพยนตร์เอส เอฟ เวิลด์  ซี เนม่า  ณ 

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด ์

▪ แจง้ยืนยนัเขา้ร่วมงานโดยการกรอก

แ บ บ ฟ อ ร์ ม บ น  Kubix Mobile 

Application หรือผ่านทางแอปพลิเค

ชนั LINE @iamhappytoken ระหว่าง

วันที 29 มิถุนายน ถึง  กรกฏาคม 

2565 เท่านนั 

▪ สามารถกดรับโค้ดแลกสิทธิบน 

Kubix Mobile Application เ พื อ ใ ช้

แสดงสิทธิเขา้ร่วมงานไดใ้นวนัที  

กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสยาม

เคมปินสกี หรือเทียบเท่า 

▪ ภาพถ่ายทีระลึกจะถูกจัดส่งให้ผูถื้อ

โทเคนภายในเดือนสิงหาคม 2565 

▪ ช มภ าพ ย น ตร์ ไ ด้เ ฉ พ า ะ ร อ บ 

World Premiere ใ น วั น ที   

กรกฎาคม 2565 ทีโรงภาพยนตร์

เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เวลา :00 

น. โดยประมาณ (เวลาฉายอาจมี

การเปลียนแปลง โดยผูอ้อกโท

เคนดิจิทัลจะแจ้งให้ผูถื้อโทเคน

ทราบล่วงหนา้) 

▪ ทีนังในงานเลียงและทีนังชม

ภาพยนตร์รอบ World Premiere 

จะถูกจัดสรรตามลาํดับการแจ้ง

ยืนยนัเขา้ร่วมงาน 

▪ ผูถื้อโทเคนสามารถเชิญผูติ้ดตาม

เ ข้ า ร่ ว ม ง า น เ ลี ย ง แ ล ะ ช ม

ภาพยนตร์รอบ World Premiere 

ไดเ้พียง 1 ท่านเท่านนั 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [17] 

 

รายละเอียด 
วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 
เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

▪ ผูถื้อโทเคนสามารถถ่ายรูปได ้1 

ช็ อ ต เ ท่ า นัน  โ ด ย ช่ า ง ภ า พ ที

ทีมงานได้จัดเตรียมไว ้สามารถ

เลือกถ่ายเดียวหรือถ่ายรวมกับ

ผูต้ิดตามได ้

▪ เงือนไขการเข้าร่วมงานและการ

ถ่ายภาพเป็นไปตามทีผูอ้อกโท

เคนดิจิทลักาํหนด 

▪ บัต ร ช ม ภ า พ ย น ต ร์ ที ใ ช้ สิท ธิ

ดงักล่าวไม่สามารถจาํหน่ายได ้ 

▪ ไม่สามารถแลกสิทธิเป็นเงินสด

หรือเปลียนเป็นสิทธิประโยชน์

อนืๆ ได ้

▪ เงือนไขเป็นไปตามทีผูอ้อกโท

เคนดิจิทลัและโรงภาพยนตร์ใน

เครือ เอส เอฟกาํหนด 

3. บตัรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

รอบปกติ 1 ทีนงั จาํนวน 10 สิทธิ ทีโรง

ภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 

▪ รับโคด้แลกสิทธิ จาํนวน 10 โคด้ (1 

โค้ดต่อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ทีนัง) 

ผ่านแอปพลิเคชันคิวบิกซ์ (Kubix 

Mobile Application) ไดร้ะหว่างวนัที 

 กรกฎาคม ถึง  สิงหาคม 2565      

▪ นําโค้ดแลกสิทธิทีได้รับไปใช้สิทธิ

รับบตัรชมภาพยนตร์ไดทุ้กช่องทาง

จําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ของโรง

ภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟทุกสาขา 

ทีมีรอบฉายภาพยนตร์ 

▪ โค้ดแลกสิทธิดังกล่าว สามารถใช้

สิทธิรับบัตรชมภาพยนตร์สําหรับ

รอบฉายตงัแต่วนัที  กรกฎาคม ถึง 

 สิ ง ห า ค ม  2565 ห รื อ ต ล อ ด

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ในเครือ เอส 

เอฟ ทุกสาขาทีมีรอบฉายภาพยนตร์ 

 

▪ โคด้แลกสิทธิจาก Kubix Mobile 

Application 1 โ ค้ด  สํ า ห รั บใช้

สิทธิรับบตัรชมภาพยนตร์ได ้1 ที

นงั เฉพาะทีนงั Deluxe, Premium 

หรือ Prime 

▪ โคด้แลกสิทธิดงักล่าว ไม่

สามารถนาํมาใชแ้สดงสิทธิเพือ

เขา้ชมภาพยนตร์ไดโ้ดยตรง ผูถื้อ

โทเคนดิจิทลัจะตอ้งนาํโคด้แลก

สิทธิดงักล่าวไปใชแ้ลกสิทธิรับ

บตัรชมภาพยนตร์ไดทุ้กช่องทาง

จาํหน่ายบตัรชมภาพยนตร์ 

(แอปพลิเคชนั SF Cinema/ 

เวบ็ไซตข์องโรงภาพยนตร์ใน

เครือ เอส เอฟ 

www.sfcinema.com/ ตูจ้าํหน่าย

บตัรชมภาพยนตร์อตัโนมติั)   

สามารถอปัเกรดทีนงัเป็นทีนงัอนื



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [18] 

 

รายละเอียด 
วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 
เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

ไดโ้ดยชาํระเงินส่วนต่างตาม

โครงสร้างราคา 

▪ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ สิ ท ธิ ดัง ก ล่ า ว

ร่ ว ม กั บ ส่ ว น ล ด ต่ า ง ๆ  ห รื อ

กิจกรรมส่งเสริมการขายด้าน

ราคาอนืๆ ได ้ 

▪ บัต ร ช ม ภ า พ ย น ต ร์ ที ใ ช้ สิท ธิ

ดงักล่าวไม่สามารถจาํหน่ายได ้ 

▪ ไม่สามารถแลกสิทธิเป็นเงินสด

ห รื อ เ ป ลี ย น เ ป็ น อื น ๆ   สิ ท ธิ

ประโยชน์อนืๆ ได ้

▪ ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงิน

ไดทุ้กกรณี 

▪ เงือนไขเป็นไปตามทีโรง

ภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 

กาํหนด 

4. สิทธิส่วนลดมูลค่า 100 บาท สําหรับการ

ซือบตัรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

ทีโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ในราคา

ปกติ 1 ทีนงั จาํนวน 50 สิทธิ 

▪ รับโค้ดแลกสิทธิจาํนวน 50 โค้ด (1 

โ ค้ ด ต่ อ  1 สิ ท ธิ ส่ ว น ล ด )  ผ่ า น

แอปพลิเคชนัคิวบิกซ์ (Kubix Mobile 

Application) ไ ด้ ตั ง แ ต่ วั น ที   

กรกฎาคม ถึง  สิงหาคม 2565  

▪ นําโค้ดแลกสิทธิไปใช้สิทธิส่วนลด

มูลค่า 100 บาท สําหรับการซือบัตร

ชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ใน

ราคาปกติ  1 ทีนัง  ได้ทุกช่องทาง

จําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ของโรง

ภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟทุกสาขา

ทีมีรอบฉายภาพยนตร์  

▪ โค้ดแลกสิทธิดังกล่าว สามารถใช้

สิทธิรับส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์

สํ า ห รั บ ร อบ ฉ าย  ตัง แ ต่ วันที   

กรกฎาคม ถึง  สิงหาคม 2565 หรือ

ตลอดโปรแกรมฉายภาพยนตร์ 

▪ โคด้แลกสิทธิจาก Kubix Mobile 

Application 1 โค้ด  สามารถใช้

เ ป็ น ส่ ว น ล ด มู ล ค่ า  100 บ า ท 

สําหรับการซือบตัรชมภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ ในราคาปกติ 1 

ที นั ง  สํ า ห รั บ ที นั ง  Deluxe, 

Premium, หรือ Prime ในระบบ

ฉายปกติและระบบดิจิทัลของ

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 

เท่านนั 

▪ โคด้แลกสิทธิ ดงักล่าว ไม่

สามารถนาํมาใชแ้สดงสิทธิเพือ

เขา้ชมภาพยนตร์ไดโ้ดยตรง ผูถื้อ

โทเคนดิจิทลัจะตอ้งนาํโคด้แลก

สิทธิดงักล่าวไปใชแ้ลกสิทธิรับ

บตัรชมภาพยนตร์ไดทุ้กช่องทาง

จาํหน่ายบตัรชมภาพยนตร์ 

(แอปพลิเคชนั SF Cinema/ 

เวบ็ไซตข์องโรงภาพยนตร์ใน

เครือ เอส เอฟ 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [19] 

 

รายละเอียด 
วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 
เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

www.sfcinema.com/ ตูจ้าํหน่าย

บตัรชมภาพยนตร์อตัโนมติั)  ไม่

สามารถใชสิ้ทธิดงักล่าวร่วมกบั

ส่วนลดต่างๆ หรือกิจกรรม

ส่งเสริมการขายดา้นราคาอนืๆ 

ได ้ 

▪ ไม่สามารถแลกสิทธิเป็นเงินสด

หรือเปลียนเป็นสิทธิประโยชน์

อนืๆ ได ้

▪ ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงิน

ไดทุ้กกรณี 

▪ เงือนไขเป็นไปตามทีโรง

ภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ 

กาํหนด 

5. ดิจิทลัโปสเตอร์ภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ ทีมีชือผูถื้อโทเคน

ดิจิทลั จาํนวน 1 ภาพต่อโทเคน 

▪ สา มา ร ถ ดา ว น์โ ห ล ดไฟ ล์ ดิจิทัล

โปสเตอร์ (สกุลไฟล์ .JPG) ผ่านลิงก์ 

URL ใ น Kubix Mobile Application

ได้ตังแต่วนัที  กรกฎาคม ถึง  

สิงหาคม 2565 

 

▪ ชือทีปรากฏบนดิจิทัลโปสเตอร์

ตอ้งเป็นชือ-สกุลจริงของผูถื้อโท

เคนเท่านนั  

▪ ภ า พ ดิ จิ ทั ล โ ป ส เ ต อ ร์ เ ป็ น

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของกิจการ

ร่วมค้า เดสทินี เดอะ มูฟวี ไม่

สามารถนําไปแก้ไข ดัดแปลง 

หรือทาํซาํโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

6. โปสการ์ดคอลเลกชนัพิเศษจาก

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ จาํนวน 1 

ชุดต่อโทเคน 

▪ โ ป สก าร์ ด ถู กจัด ส่ง ใ น กิ จ ก ร ร ม 

World Premiere หรือจดัส่งไปยงัทีอยู่

ต า ม ที ผู ้ ถื อ โ ท เ ค น ไ ด้ร ะ บุ ไ ว้ใ น

แบบฟอร์มยืนยันเข้าร่วมงานบน 

Kubix Mobile Application หรือผ่าน

ท า ง แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  LINE 

@iamhappytoken  

▪ ผูถื้อโทเคนสามารถกรอกข้อมูลใน

แ บ บ ฟ อ ร์ ม ไ ด้  ตั ง แ ต่ วั น ที  29 

มิถุนายน ถึง  กรกฏาคม 2565 

▪ โปสการ์ดถูกจัดส่งในกิจกรรม 

World Premiere ใ น วัน ที   2 5 

กรกฎาคม 2565  หรือจัดส่งผ่าน

ระบบบริการขนส่งภายในวนัที 

 สิงหาคม 2565  

▪ เลขพสัดุสําหรับตรวจสอบการ

จัดส่งจะถูกแจ้งผ่านทางอี เมล

ตามทีผู ้ถือโทเคนได้ระบุไวใ้น

แ บ บ ฟ อ ร์ ม ภ า ย ใ น วัน ที   

สิงหาคม 2565  

▪ ภาพทีปรากฏบนโปสการ์ดเป็น

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของกิจการ

ร่วมค้า เดสทินี เดอะ มูฟวี ไม่



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [20] 

 

รายละเอียด 
วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 
เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

สามารถนําไปแก้ไข ดัดแปลง 

หรือทาํซาํโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

7. แสตมป์คอลเลกชนัพเิศษจากภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒  

▪ แสตมป์ถูกจัดส่งในกิจกรรม World 

Premiere หรือจดัส่งไปยงัทีอยู่ตามที

ผูถื้อโทเคนได้ระบุไวใ้นแบบฟอร์ม

ยืนยนัเขา้ร่วมงานบน Kubix Mobile 

Application หรือผ่านทางแอปพลิเค

ชนั LINE @iamhappytoken  

▪ ผูถื้อโทเคนสามารถกรอกข้อมูลใน

แ บ บ ฟ อ ร์ ม ไ ด้  ตั ง แ ต่ วั น ที  29 

มิถุนายน ถึง  กรกฏาคม 2565 

▪ แสตมป์ ถูกจัดส่งในกิจกรรม 

World Premiere ใ น วั น ที   

กรกฎาคม 2565 หรือจัดส่งผ่าน

ระบบบริการขนส่งภายในวนัที 

 สิงหาคม 2565  

▪ เลขพสัดุสําหรับตรวจสอบการ

จัดส่งจะถูกแจ้งผ่านทางอี เมล

ตามทีผู ้ถือโทเคนได้ระบุไวใ้น

แ บ บ ฟ อ ร์ ม ภ า ย ใ น วัน ที   

สิงหาคม 2565 

▪ ภาพทีปรากฏบนแสตมป์เ ป็น

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของกิจการ

ร่วมค้า เดสทินี เดอะ มูฟวี ไม่

สามารถนําไปแก้ไข ดัดแปลง 

หรือทาํซาํโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

8. ของทีระลึกคอกเลกชนัพิเศษจาก

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

▪ ของทีระลึกถูกจัดส่งในกิจกรรม 

World Premiere หรือจดัส่งไปยงัทีอยู่

ต า ม ที ผู ้ ถื อ โ ท เ ค น ไ ด้ร ะ บุ ไ ว้ใ น

แบบฟอร์มยืนยันเข้าร่วมงานบน 

Kubix Mobile Application หรือผ่าน

ท า ง แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  LINE 

@iamhappytoken ผู ้ ถื อ โ ท เ ค น

สามารถกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มได้

ตั ง แ ต่ วัน ที  29 มิ ถุ น า ย น  ถึ ง   

กรกฏาคม 2565 

▪ ของทีระลึกถูกจดัส่งในกิจกรรม 

World Premiere หรือจัดส่งผ่าน

ระบบบริการขนส่งภายในวนัที 

 สิงหาคม 2565   

▪ เลขพสัดุสําหรับตรวจสอบการ

จัดส่ง จะถูกแจ้งผ่านทางอีเมล

ตามทีผู ้ถือโทเคนได้ระบุไวใ้น

แ บ บ ฟ อ ร์ ม ภ า ย ใ น วัน ที   

สิงหาคม 2565  

▪ ภาพและลวดลายทีปรากฏบน

ของทีระลึกเป็นทรัพย์สินทาง

ปัญญาของกิจการร่วมคา้ เดสทินี

เดอะ มูฟวี  ไม่สามารถนําไป

แก้ไข ดัดแปลง หรือทาํซําโดย

ไม่ไดรั้บอนุญาต 

9. สิทธิส่วนลดมูลค่า 40 บาท สําหรับการ

ซือป๊อปคอร์น ขนาด 46oz. หรือ 64oz. 

ในราค าปกติจํานวน 1 กล่อง  ที โรง

▪ ลงทะเบียนเพือรับโค้ดแลกสิทธิ 

จํานวน 10 โค้ด (1 โค้ด ต่อ 1 สิทธิ

ส่วนลด) ผ่านแอปพลิเคชันคิวบิกซ์ 

(Kubix Mobile Application) ไดต้งัแต่

▪ โคด้แลกสิทธิจาก Kubix Mobile 

Application 1 โค้ด สา มา รถใช้

เป็นส่วนลดมูลค่า 40 บาทสาํหรับ

การซือป๊อปคอร์นขนาด 46 oz. 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [21] 

 

รายละเอียด 
วิธีการและช่องทางในการรับสิทธิ

ประโยชน*์ 
เงือนไขการรับสิทธิประโยชน ์

ภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ จาํนวน 10 

สิทธิ 

วนัที  กรกฎาคม ถึง  สิงหาคม 

2565  

▪ นาํโคด้แลกสิทธิไปแสดงเพอืรับสิทธิ

ส่วนลดสําหรับการซือป๊อปคอร์น 

ขนาด 46 oz. หรือ 64 oz. ในราคา

ปกติ จาํนวน 1 กล่อง ไดที้จดุจาํหน่าย

อ า ห า ร แ ล ะ เ ค รื อ ง ดื ม ข อ ง โ ร ง

ภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ตังแต่

วนัที  กรกฎาคม ถึง  สิงหาคม 

2565 

 

หรือ 64 oz. ในราคาปกติจาํนวน 

1 กล่อง เท่านนั  

▪ นาํโคด้แลกสิทธิไปแสดงเพือรับ

สิทธิไดที้จุดจาํหน่ายอาหารและ

เครืองดืมของโรงภาพยนตร์ใน

เครือ เอส เอฟ ตังแต่ว ันที   

กรกฎาคม ถึง  สิงหาคม 2565 

▪ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ สิ ท ธิ ดัง ก ล่ า ว

ร่ ว ม กั บ ส่ ว น ล ด ต่ า ง ๆ  ห รื อ

กิจกรรมส่งเสริมการขายด้าน

ราคาอนืๆ ได ้

▪ ไม่สามารถแลกสิทธิเป็นเงินสด

หรือเปลียนเป็นสิทธิประโยชน์

อนืๆ ได ้

▪ ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงิน

ไดทุ้กกรณี 

▪ เ งื อ น ไ ข เ ป็ น ไ ป ต า ม ที โ ร ง

ภาพยนตร์ในเ ค รือ  เ อส เ อฟ 

กาํหนด 

*หมายเหตุ: ผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทีเกียวขอ้ง หากไม่ปฏิบตัิตามวิธีการ ช่องทาง และเงือนไขในการ

รับสิทธิตามทีกาํหนดขา้งตน้ 

 

 ตารางสรุประยะเวลาการแลกรับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล 

 

โทเคน I am Glad 

วันทีเริมต้น วันทีสินสุด 
สิทธิประโยชน์ในรูปแบบของ  

Utility Token 

กิจกรรมทีผู้ถือโทเคนดิจิทัลจําเป็นต้องทําเพือรับ

สิทธิประโยชน์ 

29 มิถุนายน 2565  กรกฏาคม 2565  

▪ เสือทีเชิตคอลเลกชนัพิเศษจาก

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

▪ โปสการ์ดคอลเลกชนัพิเศษจาก

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

ก ร อก ข้อ มูล ใ นแ บบฟอ ร์มบน Kubix Mobile 

Application เพือแจ้งรายละเอียดการขอรับสิทธิ

ประโยชน์ โดยคาดว่าพสัดุจะถูกจัดส่งถึงทีอยู่ทีผู ้

ลงทุนระบภุายในวนัที  สิงหาคม 2565 

 กรกฎาคม   กรกฎาคม  
บตัรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

รอบพิเศษก่อนใคร  

กดแลกรับสิทธิเพือรับโค้ดแลกสิทธิผ่าน Kubix 

Mobile Application เ พือ จ อ ง ตัว ชม ภา พ ยน ต ร์

บุพเพสันนิวาส ๒ รอบพิเศษ ตามเงือนไขทีกาํหนด 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [22] 

 

 กรกฎาคม   สิงหาคม  
สิทธิส่วนลดมูลค่า 40 บาท สาํหรับ

การซือป๊อปคอร์น  

กดแลกรับสิทธิเพือรับโค้ดแลกสิทธิส่วนลด

สําหรับการซือป๊อปคอร์น ผ่าน Kubix Mobile 

Application ตามเงือนไขทีกาํหนด 

 กรกฎาคม   สิงหาคม  

สิทธิส่วนลดมูลค่า 40 บาท สาํหรับ

การซือบตัรชมภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒  

กดแลกรับสิทธิเพือรับโค้ดแลกสิทธิส่วนลดบัตร

ชมภาพยนตร์ ผา่น Kubix Mobile Application ตาม

เงือนไขทีกาํหนด 

 

โทเคน I am Delighted  

วันทีเริมต้น วันทีสินสุด 
สิทธิประโยชน์ในรูปแบบของ  

Utility Token 

กิจกรรมทีผู้ถือโทเคนดิจิทัลจําเป็นต้องทําเพือรับ

สิทธิประโยชน์ 

29 มิถุนายน 2565  กรกฏาคม 2565  

▪ แสตมป์คอลเลกชนัพเิศษจาก

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

▪ เสือคอปกคอลเลกชนัพิเศษจาก

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

ก ร อก ข้อ มูล ใ นแ บบฟอ ร์มบน Kubix Mobile 

Application เพือแจ้งรายละเอียดการขอรับสิทธิ

ประโยชน์ โดยพัสดุจะถูกจัดส่งในงาน Special  

Preview หรือส่งผ่านระบบบริการขนส่งภายใน

วนัที  สิงหาคม  

 กรกฎาคม   สิงหาคม  
ดิจิทลัโปสเตอร์ ภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒  

กดแลกรับสิทธิเพือดาวน์โหลดดิจิทัลโปสเตอร์

ผา่น Kubix Mobile Application 

 สิงหาคม   สิงหาคม  

ไดรั้บการปรากฏชือเป็น Special 

Destiny Executive Producer ในเครดิต

ทา้ยภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒   

กดแลกรับสิทธิเพือดาวน์โหลดคลิปวิดีโอเครดิต

ทา้ยภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ทีมีชือเป็น 

Special Destiny Executive Producer ผา่น Kubix 

Mobile Application และสามารถชมไดใ้น

ตอนทา้ยของภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

 กรกฎาคม   กรกฎาคม  
บตัรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

รอบพิเศษก่อนใคร 

กดแลกรับสิทธิเพือรับโค้ดแลกสิทธิผ่าน Kubix 

Mobile Application เ พือ จ อ ง ตัว ชม ภา พ ยน ต ร์

บุพเพสันนิวาส ๒ รอบพิเศษ ตามเงือนไขทีกาํหนด 

 กรกฎาคม   สิงหาคม  
สิทธิส่วนลดมูลค่า 40 บาท สาํหรับ

การซือป๊อปคอร์น 

กดแลกรับสิทธิเพือรับโค้ดแลกสิทธิส่วนลด

สําหรับการซือป๊อปคอร์น ผ่าน Kubix Mobile 

Application ตามเงือนไขทีกาํหนด 

 กรกฎาคม   สิงหาคม  
บตัรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

รอบปกติ  

กดแลกรับสิทธิเพือรับโค้ดแลกสิทธิผ่าน Kubix 

Mobile Application เ พือ จ อ ง ตัว ชม ภา พ ยน ต ร์

บุพเพสันนิวาส ๒ รอบปกติตามเงือนไขทีกาํหนด 

 กรกฎาคม   สิงหาคม  

สิทธิส่วนลดมูลค่า 100 บาทสาํหรับ

การซือบตัรชมภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ 

กดแลกรับสิทธิเพือรับโค้ดแลกสิทธิส่วนลดบัตร

ชมภาพยนตร์ ผา่น Kubix Mobile Application ตาม

เงือนไขทีกาํหนด 
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โทเคน I am Happy 

วันทีเริมต้น วันทีสินสุด 
สิทธิประโยชน์ในรูปแบบของ  

Utility Token 

กิจกรรมทีผู้ถือโทเคนดิจิทัลจําเป็นต้องทําเพือรับ

สิทธิประโยชน์ 

29 มิถุนายน 2565  กรกฏาคม 2565  

▪ แสตมป์คอลเลกชนัพเิศษจาก

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

▪ ของทีระลึกคอลเลกชนัพิเศษจาก

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

▪ โปสการ์ดคอลเลกชนัพิเศษจาก

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มยืนยนัเข้าร่วมงานบน 

Kubix Mobile Application หรือผ่านทางแอปพลิเค

ชัน LINE @iamhappytoken เพือแจ้งรายละเอียด

การขอรับสิทธิประโยชน์ โดยพสัดุจะถูกจดัส่งใน

งาน World Premiere หรือส่งผ่านระบบบริการ

ขนส่งภายในวนัที  สิงหาคม  

 กรกฎาคม   กรกฎาคม  

ร่วมงานเลียงรับประทานอาหาร

กลางวนั ถ่ายภาพทีระลึกกบันกัแสดง 

และชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

รอบ World Premiere  

แจง้ยืนยนัเขา้ร่วมงานเลียงรับประทานอาหารและ

ร่วมกิจกรรมพิเศษในวนัที  กรกฎาคม  โดย

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มยืนยนัเข้าร่วมงานบน 

Kubix Mobile Application หรือผ่านทางแอปพลิเค

ชัน  LINE @iamhappytoken ร ะ ห ว่ า ง วัน ที   

มิถุนายน ถึง  กรกฏาคม  

 กรกฎาคม   สิงหาคม  
ดิจิทลัโปสเตอร์ภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒  

กดแลกรับสิทธิเพือดาวน์โหลดดิจิทัลโปสเตอร์

ผา่น Kubix Mobile Application 

 สิงหาคม   สิงหาคม  

ไดรั้บการปรากฏชือเป็น Special 

Destiny Executive Producer ในเครดิต

ทา้ยภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒   

กดแลกรับสิทธิเพือดาวน์โหลดคลิปวิดีโอเครดิต

ทา้ยภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ทีมีชือเป็น 

Special Destiny Executive Producer ผา่น Kubix 

Mobile Application และสามารถชมไดใ้น

ตอนทา้ยของภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

 กรกฎาคม   สิงหาคม  
สิทธิส่วนลดมูลค่า 40 บาท สาํหรับ

การซือป๊อปคอร์น 

กดแลกรับสิทธิเพือรับโค้ดแลกสิทธิส่วนลด

สําหรับการซือป๊อปคอร์น ผ่าน Kubix Mobile 

Application ตามเงือนไขทีกาํหนด 

 กรกฎาคม   สิงหาคม  
บตัรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

รอบปกติ  

กดแลกรับสิทธิเพือรับโค้ดแลกสิทธิผ่าน Kubix 

Mobile Application เ พือ จ อ ง ตัว ชม ภา พ ยน ต ร์

บุพเพสันนิวาส ๒ รอบปกติตามเงือนไขทีกาํหนด 

 กรกฎาคม   สิงหาคม  

สิทธิส่วนลดมูลค่า 100 บาทสาํหรับ

การซือบตัรชมภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ 

กดแลกรับสิทธิเพือรับโค้ดแลกสิทธิส่วนลดบัตร

ชมภาพยนตร์ ผา่น Kubix Mobile Application ตาม

เงือนไขทีกาํหนด 

 

 ข้อมูลเพิมเติมในการอ้างอิงการจ่ายผลตอบแทนพิเศษ (Bonus Payment) กับรายได้จากการฉายโรงภาพยนตร์ทัว

ประเทศ (“Box Office ทวัประเทศ”) และ www.thailandboxoffice.com  

โทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนเดสทินีมีการอ้างอิงข้อมูลรายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์เพือกาํหนดการจ่าย

ผลตอบแทนพิเศษในกรณีทีภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ทาํรายได้ Box Office ทวัประเทศตงัแต่ 1,000 ล้านบาทขึนไป 

(รายละเอียดเพมิเติมในส่วนที 4.1.2 ผลตอบแทนพเิศษ) โดยจะอา้งอิงการประกาศของ www.thailandboxoffice.com 
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รายได ้Box Office ทวัประเทศ เป็นตวัเลขสําคญัในอุตสาหกรรมผูผ้ลิตภาพยนตร์ ซึงเป็นปัจจยัชีวดัความสําเร็จของ

ภาพยนตร์ในแต่ละเรืองไดเ้ป็นอย่างดี จึงเป็นทีมาของการใชปั้จจยัดงักล่าวเป็นดชันีชีวดัสําหรับการจ่ายผลตอบแทนพิเศษ

ตามทีไดร้ะบุขา้งตน้ โดยในอตุสาหกรรมภาพยนตร์จะมีการสรุปตวัเลขรายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์เพอืเผยแพร่ต่อ

สาธารณะผา่นเวบ็ไซตท์ีเกียวขอ้งอยา่งต่อเนืองจนกระทงัภาพยนตร์เรืองนนัๆ สินสุดการฉายในโรงภาพยนตร์ และจะมีการ

สรุปอนัดบัภาพยนตร์ทีสามารถทาํรายไดจ้ากการฉายในโรงภาพยนตร์สูงสุดในแต่ละปี ซึงตวัเลข Box Office ทวัประเทศ

ดงักล่าวเป็นตวัเลขทีเขา้ใจง่าย สามารถติดตามไดอ้ย่างใกลชิ้ด เป็นทีเขา้ถึงโดยกลุ่มผูช้มภาพยนตร์และคนทวัไปไดอ้ย่าง

กวา้งขวาง จึงถือเป็นดชันีชีวดัทีสร้างความมีส่วนร่วมจากผูช้มภาพยนตร์และผูล้งทุนในโครงการโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุน

เดสทินีไดเ้ป็นอยา่งดี  

ทังนี รายได้ Box Office ทัวประเทศเป็นรายได้ทีโรงภาพยนตร์ทวัประเทศไทยได้รับจากการจาํหน่ายบัตรชม

ภาพยนตร์เรืองนนัๆ ซึงทางโรงภาพยนตร์และผูผ้ลิตภาพยนตร์จะมีการจดัสรรส่วนแบ่งรายไดต้ามอตัราส่วนทีตกลงกนั จึงมี

ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัรายไดข้องโครงการโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินี ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจึงมีความประสงคใ์ห้

การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีทีเป็นการเขา้ร่วมลงทุนกบัภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ในครังนี

เป็นการตอ้นรับผูที้ชืนชอบในการชมภาพยนตร์ให้กลบัมาสู่การชมในโรงภาพยนตร์ทีสามารถเขา้ถึงอรรถรสและบรรยากาศ

ของภาพยนตร์ไดม้ากทีสุดอีกครัง ภายหลงัจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID–19) ทีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย 

โครงการโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีอา้งอิงรายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ทวัประเทศ

ไทยจาก www.thailandboxoffice.com เนืองจากเป็นเวบ็ไซตที์ไดรั้บความเชือถือและมีความเป็นกลางในการนาํเสนอขอ้มูล

ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และเป็นแหล่งอา้งอิงข้อมูลทีนิยมใช้โดยหน่วยงานต่างๆ เช่น การจดัอนัดบัภาพยนตร์ไทยที

สามารถสร้างรายไดสู้งสุดแห่งปีของสมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ หรือ สสภช. (The National Federation of Motion 

Pictures and Contents Association) เว็บไซต์ Thiailand Box Office หรือ www.thailandboxoffice.com บริหารงานโดย

ผูบ้ริหารและทีมงานมืออาชีพทีประกอบธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจเพลง และธุรกิจอืนๆ ทีเกียวข้องทังในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยเป็นการนาํขอ้มูลจากเครือโรงภาพยนตร์หลกัทวัประเทศ และรายไดป้ระมาณการจากโรงภาพยนตร์รายย่อย

อืนๆ ทวัประเทศ เพือจดัทาํเป็นรายได ้Box Office ทวัประเทศ โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีการรายงานรายไดข้องภาพยนตร์

จากการฉายในโรงภาพยนตร์ทวัประเทศทีสามารถทาํรายไดสู้งสุด 5 อนัดบัแรกในประเทศอย่างสมาํเสมอ จึงเป็นเหตุผลที

โครงการโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีเลือกเว็บไซต์ดงักล่าวเป็นแหล่งอา้งอิงขอ้มูลในการจ่ายผลตอบแทนพิเศษ 

(Bonus Payment) 

 

4.2 รายละเอียดของผลตอบแทนและสิทธขิองผู้ถือโทเคนดิจิทัล 

4.2.1 การคํานวณและการจ่ายผลตอบแทนรายปี 

ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีเป็น

รายปี ซึงประกอบดว้ยผลตอบแทนพืนฐาน (Base Return) และผลตอบแทนพิเศษจากการลงทุน (Bonus Payment) โดยจะ

เริมนับวนัเริมตน้โครงการเป็นวนัทีหนึงของการคาํนวณผลตอบแทน โดยในกรณีทีไม่มีการไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัก่อน

กาํหนด ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะชาํระผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทโดยแบ่งวนัครบกาํหนดจ่ายผลตอบแทนเป็นสองงวด 

กล่าวคือ เมือโครงการมีอายคุรบ 1 ปี (365 วนั) นบัแต่วนัเริมตน้โครงการ “วันจ่ายผลตอบแทนงวดท ี1” และเมือโครงการมี

อายคุรบ 2 ปี (730 วนั) นบัแต่วนัเริมตน้โครงการ “วันจ่ายผลตอบแทนงวดที 2”  
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สําหรับการจ่ายผลตอบแทนพิเศษ (Bonus Payment) ผูถื้อโทเคนสามารถตรวจสอบขอ้มูลรายได ้Box Office ทวั

ประเทศ ว่าภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ทาํรายไดต้งัแต่ 1,000 ลา้นบาทขึนไปหรือไม่ (รายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 4.1.2 

ผลตอบแทนพิเศษ) และผูถื้อโทเคนจะไดรั้บผลตอบแทนพิเศษหรือไม่ ภายหลงัจากทีมีการสรุปรายไดจ้ากการฉายในโรง

ภาพยนตร์ทวัประเทศไทยเสร็จสิน ซึงจะประกาศภายใน 30 วนัหลงัจากทีภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ สินสุดการฉายในโรง

ภาพยนตร์ โดยทางผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะประกาศผลตอบแทนพิเศษดงักล่าวอย่างเป็นทางการผ่านทาง www.gdh559.co.th 

และเฟซบุ๊กแฟนเพจของ GDH  

 

การคาํนวณผลตอบแทนในกรณีทีภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ทาํรายได ้Box Office ทวัประเทศไดน้อ้ยกว่า 1,000 ลา้นบาท 

ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีจะไดรั้บผลตอบแทนพนืฐานในอตัราร้อยละ 2.99 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนเริมตน้  

 

           หน่วย:บาท 

 I am Glad I am Delighted I am Happy 

มูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุน

เดสทินี 
86,492,481 71,401,581 107,333,571 

มูลค่าลงทุนต่อโทเคน 5,559 155,559 1,555,559 

วนัที  มิถุนายน 2565 วนัเริมตน้โครงการ (วนัที 1 ของโครงการ) 

ผลตอบแทนเงินลงทุนสาํหรับผูถื้อโทเคนดิจิทลัในปี

ที 1 (วนัที 365 ของโครงการ) 
ร้อยละ 2.99 ร้อยละ 2.99 ร้อยละ 2.99 

คิดเป็นผลตอบแทนในปีที 1 สุทธิ 2,586,125 2,134,907 3,209,274 

ผลตอบแทนเงินลงทุนต่อโทเคน 166.21 4,651.21 46,511.21 

ผลตอบแทนเงินลงทุนสาํหรับผูถื้อโทเคนดิจิทลัในปี

ที 2 (วนัที 730 ของโครงการ) 
ร้อยละ 2.99 ร้อยละ 2.99 ร้อยละ 2.99 

คิดเป็นผลตอบแทนในปีที 2 สุทธิ 2,586,125 2,134,907 3,209,274 

ผลตอบแทนเงินลงทุนต่อโทเคน 166.21 4,651.21 46,511.21 

หมายเหตุ: ผลตอบแทนของเงินลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราส่วนก่อนภาษเีงินไดห้กั ณ ทีจ่าย ทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัซึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินตาม

มาตรา 40(4)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ เงินส่วนแบ่งของกําไรหรือผลประโยชน์อืนใดในลักษณะเดียวกันทีได้จากการถือหรือ

ครอบครองโทเคนดิจิทลั มีหนา้ทีหกัภาษี ณ ทีจ่ายไวใ้นอตัราร้อยละ 15.00 ของเงินไดพึ้งประเมินดงักล่าว รายละเอียดเพิมเติมเกียวกบัภาษีอากร

ในส่วนที 5.2.12 

 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [26] 

 

การคาํนวณผลตอบแทนในกรณีทีภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ทาํรายได ้Box Office ทวัประเทศ ไดต้งัแต่ 1,000 ลา้นบาท

ขึนไป  

ผูถื้อโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนเดสทินีจะได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนเริมต้น 

(ประกอบดว้ยผลตอบแทนพนืฐานร้อยละ 2.99 ต่อปี และผลตอบแทนพเิศษร้อยละ 2.01 ต่อปี)   

หน่วย: บาท 

 I am Glad I am Delighted I am Happy 

มูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี 86,492,481 71,401,581 107,333,571 

มูลค่าลงทุนต่อโทเคน 5,559 155,559 1,555,559 

วนัที  มิถุนายน 2565 วนัเริมตน้โครงการ (วนัที 1 ของโครงการ) 

ผลตอบแทนเงินลงทุนสาํหรับผูถื้อโทเคนดิจิทลัในปี

ที 1 (วนัที 365 ของโครงการ) 
ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00 

คิดเป็นผลตอบแทนในปีที 1 สุทธิ 4,324,624 3,570,079 5,366,679 

ผลตอบแทนเงินลงทุนต่อโทเคน 277.95 7,777.95 77,777.95 

ผลตอบแทนเงินลงทุนสาํหรับผูถื้อโทเคนดิจิทลัในปี

ที 2 (วนัที 730 ของโครงการ) 
ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00 

คิดเป็นผลตอบแทนในปีที 2 สุทธิ 4,324,624 3,570,079 5,366,679 

ผลตอบแทนเงินลงทุนต่อโทเคน 277.95 7,777.95 77,777.95 

หมายเหตุ: ผลตอบแทนของเงินลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราส่วนก่อนภาษเีงินไดห้กั ณ ทีจ่าย ทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัซึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินตาม

มาตรา 40(4)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ เงินส่วนแบ่งของกําไรหรือผลประโยชน์อืนใดในลักษณะเดียวกันทีได้จากการถือหรือ

ครอบครองโทเคนดิจิทลั มีหน้าทีตอ้งหักภาษี ณ ทีจ่ายไวใ้นอตัราร้อยละ 15.00 ของเงินไดพึ้งประเมินดงักล่าว รายละเอียดเพิมเติมเกียวกบัภาษี

อากรในส่วนที 5.2.12 

 

4.2.2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของอัตราผลตอบแทนของโครงการเฉลยีของผู้ถือโทเคนดิจิทัล 

4.2.2.1 กรณีทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัสามารถชาํระเงินร่วมลงทุนและผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัได ้ 

ผลตอบแทนเงินลงทุนสําหรับโครงการเฉลียของผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินี (Internal Rate of Return: 

IRR) คงทีตลอดอายุโครงการ (ร้อยละ 2.99 ต่อปี ของเงินลงทุน) และผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีมีสิทธิไดรั้บ

ผลตอบแทนเงินลงทุนเพมิเติมอีกร้อยละ 2.01 ต่อปีของเงินลงทุนเริมตน้ในกรณีทีภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ มีรายได ้Box 

Office ทวัประเทศตังแต่ 1,000 ล้านบาทขึนไป ดังนัน IRR ของผูถื้อโทเคนดิจิทลัสามารถเกิดไดท้งัหมด 2 สถานการณ์ 

(scenarios) ไดแ้ก่ 
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ส่วนที 4 หนา้ [27] 

 

สถานการณ์ที 1: รายได ้Box Office ทวัประเทศของภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ นอ้ยกว่า 1,000 ลา้นบาท 

ผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะไดรั้บผลตอบแทนของโครงการร้อยละ 2.99 ต่อปี   

 

สถานการณ์ที 2: รายได ้Box Office ทวัประเทศของภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตงัแต่ 1,000 ลา้นบาทขึนไป 

ผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะไดรั้บผลตอบแทนของโครงการร้อยละ 5.00 ต่อปี  

 

ผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะไดรั้บอตัราผลตอบแทนของโครงการเฉลียต่อปีคงทีทงั 2 สถานการณ์ รวมถึงในกรณีทีผูอ้อกโท

เคนดิจิทลัไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัก่อนกาํหนด เนืองจากผลตอบแทนของผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะถูกคาํนวณตามจาํนวนวนัทีโท

เคนดิจิทลัมีอายจุนถึงวนัไถ่ถอน   

อตัราผลตอบแทนของโครงการต่อปีทีระบุขา้งตน้เป็นการคาํนวณอตัราผลตอบแทนก่อน ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย ทีผู ้

ออกโทเคนดิจิทลัซึงเป็นผูจ้่ายเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40(4)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ เงินส่วนแบ่งกาํไรหรือ

ผลประโยชน์อืนใดในลกัษณะเดียวกนัทีไดจ้ากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทลั มีหน้าทีตอ้งหักภาษี ณ ทีจ่าย ไวใ้น

อตัราร้อยละ 15.00 ของเงินไดพึ้งประเมินดงักล่าว  

 

4.2.2.2 กรณีทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่สามารถคืนเงินร่วมลงทุนและจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัได ้ 

หากเกิดกรณีทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่สามารถคืนเงินร่วมลงทุนและไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อโทเคน

ดิจิทลัไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี อนัเนืองมาจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

IA ของเจา้ของโครงการ และ/หรือ ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั หรือเกิดกรณีทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัผิดนดั ไม่ชาํระเงินไม่ว่าการจ่าย

ผลตอบแทน การคืนเงินร่วมลงทุนหรือเงินจาํนวนอืนใดในวนัถึงกาํหนดชาํระตามเงือนไขในแบบแสดงรายการขอ้มูลการ

เสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี และด้วยเหตุผลอืนๆทีเกียวขอ้ง ส่งผลให้ผูถื้อโทเคนดิจิทัลจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ 

(โปรดศึกษารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 4.2.8 การผิดนัดและผลของการผิดนัด ส่วนที 4.3 กลไกความคุม้ครองโทเคน

ดิจิทลั และส่วนที 4.6 ปัจจยัความเสียง)  

ทงันีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันีไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินทีสําคญัของเจา้ของ

โครงการ ซึงไดแ้ก่ GDH และ BTV ไวใ้นส่วนที 2.5.2  ความสามารถในการชาํระเงินร่วมลงทุนและค่าตอบแทนจากการร่วม

ลงทุนของกิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟว ี

 

4.2.3 สิทธทีิจะได้รับของสมนาคณุ 

ผูล้งทุนในโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีทุกราย (ผูล้งทุนรายย่อย (Retail Investor) และผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 

(Ultra High Net Worth)) ทีผ่านการยืนยนัตวัตน การจองซือและไดรั้บการจดัสรรโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีผ่าน 

(Kubix Mobile Application) จะมีสิทธิได้รับของสมนาคุณเป็นสิทธิประโยชน์จากการถือโทเคนดิจิทัลดังกล่าว สิทธิ

ประโยชน์ทีผูล้งทุนไดรั้บจะอยูใ่นรูปของโทเคนดิจิทลัเพือการใชป้ระโยชน์ (Utility Token) ซึงผูล้งทุนทีไดรั้บสามารถแลก

รับสิทธิดงักล่าวผา่น Kubix Mobile Application ไดต้ามจาํนวน วิธีการ และระยะเวลาทีกาํหนด  

ทงันี กระบวนการแลกรับสิทธิประโยชนท์งัหมดจะตอ้งดาํเนินการผา่น Kubix Mobile Application ของผูล้งทุนราย

นนัๆ ทีไดรั้บการจดัสรรโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีเท่านนั กล่าวคือ ผูล้งทุนไม่สามารถโอนโทเคนดิจิทลัเพือการใช้

ประโยชน ์(Utility Token) ไปยงักระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (Wallet) ของผูอื้นได ้ 

 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [28] 

 

4.2.4 การคืนเงินลงทุนเมือโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนเดสทินีมีอายุครบ 2 ปี 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีหน้าทีไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีเมืออายุโครงการครบระยะเวลา 2 ปี และไม่

สามารถขยายระยะเวลาของโครงการออกไปไดไ้ม่ว่ากรณีใดก็ตาม เมือครบกาํหนดระยะเวลาของโครงการ ทางผูอ้อกโทเคน

ดิจิทลัมีหนา้ทีในการคืนเงินร่วมลงทุนเริมตน้เตม็จาํนวนพร้อมกบัผลตอบแทนงวดสุดทา้ยซึงคาํนวณถึงวนัสินสุดโครงการ

ให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั โดยจะคืนเงินร่วมลงทุนและชาํระผลตอบแทนงวดสุดทา้ยให้แก่ผูล้งทุนภายใน 14 วนั หลงัจากวนั

สินสุดโครงการ  

หากเกิดกรณีทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่สามารถคืนเงินร่วมลงทุนพร้อมกบัผลตอบแทนงวดสุดทา้ยได ้หรือ มีการคืน

เงินร่วมลงทุนพร้อมกบัผลตอบแทนงวดสุดทา้ยล่าชา้กว่าทีระบุในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ผูอ้อก

โทเคนดิจิทลัมีภาระทีตอ้งชาํระดอกเบียสําหรับเงินคา้งชาํระนบัจากวนัถึงกาํหนดชาํระจนถึงวนัทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัทาํการ

ชาํระเงินครบถว้นให้คิดดอกเบียผิดนดัในอตัราสูงสุดตามทีกฎหมายกาํหนด ซึงไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปี ทงันี ในปัจจุบนัยงั

ไม่มีกฎหมายไทยเปิดช่องให้ธุรกรรมทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัสามารถคิดดอกเบียทบตน้ได ้และ

กฎหมายไทยห้ามมิให้คิดดอกเบียทบตน้ในระหว่างผิดนดั ดงันนั ดอกเบียผิดนดัจะคิดบนตน้เงนิลงทนุ จาํนวน 265 ลา้นบาท

เท่านนั โดยไม่สามารถคิดดอกเบียผิดนดับนผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 2.99 และ/หรือ ผลตอบแทนเงินลงทุนเพิมเติมอีก

ร้อยละ 2.01 (แลว้แต่กรณี) ทบเพมิเติมไดอี้ก(รายละเอียดเพมิเติมในส่วนที 4.2.8 การผิดนดัและผลของการผิดนดั)   

 

4.2.5 การไถ่ถอนโทเคนดิจิทัลเพอืการลงทุนเดสทินีก่อนกําหนด 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีสิทธิไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีก่อนกาํหนดไดต้งัแต่วนัที 1 มีนาคม 2566 เป็นตน้ไป 

โดยผูอ้อกโทเคนดิจทลัจะแจง้ให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลัรับทราบล่วงหนา้เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนถึงวนัทีตอ้งการไถ่ถอน ซึง

จะถือเป็นวนัสินสุดโครงการ โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะคืนเงินร่วมลงทุนเริมต้นพร้อมจ่ายผลตอบแทนทีคา้งชาํระให้กบัผูล้งทุน

ภายใน 14 วนัหลงัจากวนัสินสุดโครงการ ทงันี สิทธิในการไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีก่อนกาํหนดขอสงวนสิทธิให้

เป็นดุลยพินิจในการตดัสินใจของ Special Destiny แต่เพียงผูเ้ดียว 

ตวัอยา่งการคาํนวณผลตอบแทนการลงทุนเมือผูอ้อกโทเคนดิจทิลัไถ่ถอนก่อนระยะเวลาของโครงการ 

กรณีที 1: ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตอ้งการไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัในวนัที  ของโครงการ (รวมเป็นอายุของโครงการ

ทงัสิน 3  วนั) และผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีมีสิทธิไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 2.99 ต่อ

ปี ของเงินลงทุน เนืองจากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ สามารถทาํรายได ้Box Office ทวัประเทศไดน้อ้ยกว่า 1,000 ลา้นบาท 

ดงันัน ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีจะไดรั้บผลตอบแทนการลงทุนงวดสุดท้ายเฉลียตามจาํนวนวนัจนถึงวนั

สินสุดโครงการ โดยคาํนวณจาก    

[จาํนวนวนัเริมตน้โครงการจนถึงวนัสินสุดโครงการ / จาํนวนวนัใน 1 ปี] x อตัราผลตอบแทน  

  =  [300 / 365] x ร้อยละ 2.99 

 

หน่วย:บาท 

 I am Glad I am Delighted I am Happy 

มูลค่าโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีต่อ 1 โทเคน 5,559  155,559 1,555,559 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [29] 

 

 I am Glad I am Delighted I am Happy 

ผลตอบแทนเงินลงทุนสาํหรับผูถื้อโทเคนดิจิทลัในปี

ที 1  
ร้อยละ 2.99 ร้อยละ 2.99 ร้อยละ 2.99 

ผลตอบแทนเงินลงทุนสําหรับผูถื้อโทเคนดิจิทลัเมือ

ไถ่ถอนก่อนกาํหนด 

[300 / 365] x 

ร้อยละ 2.99 

[300 / 365] x ร้อยละ 

2.99 

[300 / 365] x ร้อย

ละ 2.99 

คิดเป็นผลตอบแทนจากวนัเริมตน้โครงการถึงวนัไถ่

ถอนก่อนกาํหนดสุทธิ (  วนั) 
136.61 3,822.92 38,228.40 

ผลตอบแทนเงินลงทุนรวมตลอดอายโุครงการ 159.38 4,460.06 44,599.79 

 

กรณีที 2: ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตอ้งการไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัในวนัที 545 ของโครงการ (รวมเป็นอายุของโครงการ

ทงัสิน 1 ปี 180 วนั) และผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีมีสิทธิไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 5.00 

ต่อปี ของเงินลงทุน เนืองจากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ สามารถทาํรายได ้Box Office ทวัประเทศไดต้งัแต่ 1,000 ลา้นบาท

ขึนไป ดงันนั ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีจะไดรั้บผลตอบแทนการลงทุนในปีที 1 เท่ากบั ร้อยละ 5.00 ของเงิน

ลงทุน และผลตอบแทนการลงทุนงวดสุดทา้ยเฉลียตามจาํนวนวนัจนถึงวนัสินสุดโครงการ โดยคาํนวณจาก    

[จาํนวนวนัทีเกิดหลงัครบปีที 1 จนถึงวนัสินสุดโครงการ / จาํนวนวนัใน 1 ปี] x อตัราผลตอบแทน  

  =  [180 / 365] x ร้อยละ 5.00  

 

  หน่วย:บาท 

 I am Glad I am Delighted I am Happy 

มูลค่าโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีต่อ 1 โทเคน 5,559  155,559 1,555,559 

ผลตอบแทนเงินลงทุนสาํหรับผูถื้อโทเคนดิจิทลัในปี

ที 1  
ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00 

คิดเป็นผลตอบแทนในปีที 1 สุทธิ 277.95 7,777.95 77,777.95 

ผลตอบแทนเงินลงทุนสาํหรับผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

เมือไถ่ถอนก่อนกาํหนด 

[180 / 365] x  

ร้อยละ 5.00 

[180 / 365] x  

ร้อยละ 5.00 

[180 / 365] x  

ร้อยละ 5.00 

คิดเป็นผลตอบแทนถึงวนัไถ่ถอนก่อนกาํหนดสุทธิ 

(180 วนั) 
137.07 3,835.70 38,356.25 

ผลตอบแทนเงินลงทุนรวมตลอดอายโุครงการ 415.02  11,613.65  116,134.20  



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [30] 

 

หมายเหตุ: ผลตอบแทนของเงินลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราส่วนก่อนภาษเีงินไดห้กั ณ ทีจ่าย ทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัซึงเป็นผูจ่้ายเงินไดพึ้งประเมินตาม

มาตรา 40(4)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ เงินส่วนแบ่งของกําไรหรือผลประโยชน์อืนใดในลักษณะเดียวกันทีได้จากการถือหรือ

ครอบครองโทเคนดิจิทลั มีหน้าทีตอ้งหักภาษี ณ ทีจ่ายไวใ้นอตัราร้อยละ 15.00 ของเงินไดพึ้งประเมินดงักล่าว รายละเอียดเพิมเติมเกียวกบัภาษี

อากรในส่วนที 5.2.12 

 

หากเกิดกรณีทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่สามารถคืนเงินร่วมลงทุนพร้อมกบัผลตอบแทนงวดสุดทา้ยได ้หรือ มีการคืน

เงินร่วมลงทุนพร้อมกบัผลตอบแทนงวดสุดทา้ยล่าชา้กว่าทีระบุในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ผูอ้อก

โทเคนดิจิทลัมีภาระทีตอ้งชาํระดอกเบียสําหรับเงินคา้งชาํระนบัจากวนัถึงกาํหนดชาํระจนถึงวนัทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัทาํการ

ชาํระเงินครบถ้วนให้คิดดอกเบียผิดนัดในอตัราสูงสุดตามทีกฎหมายกาํหนด ซึงไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ทงันี ใน

ปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายไทยเปิดช่องให้ธุรกรรมทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัสามารถคิดดอกเบียทบตน้

ได้ และกฎหมายไทยห้ามมิให้คิดดอกเบียซ้อนดอกเบียในระหว่างผิดนัด ดังนัน ดอกเบียผิดนัดจะคิดบนต้นเงินลงทุน 

จาํนวน 265 ลา้นบาทเท่านนั โดยไม่สามารถคิดดอกเบียผิดนดับนผลตอบแทนพืนฐานในอตัรา (ซึงกาํหนดไวใ้นอตัราร้อย

ละ 2.99 ต่อปี) และ/หรือ ผลตอบแทนพิเศษ (Bonus Payment) (ซึงกาํหนดไวใ้นอตัรา ร้อยละ 2.01 ต่อปี) (แลว้แต่กรณี) ทบ

เพิมเติมไดอี้ก (รายละเอยีดเพมิเติมในส่วนที 4.2.8 การผิดนดัและผลของการผิดนดั)   

 

4.2.6 ช่องทางการจ่ายผลตอบแทนและคืนเงินร่วมลงทุน 

การจ่ายผลตอบแทนและการคืนเงินร่วมลงทุนให้แก่ผูล้งทุนจะดาํเนินการภายใน 14 วนั หลงัจากวนัครบกาํหนดจ่าย

ผลตอบแทนแต่ละงวดและวนัสินสุดโครงการ ตามลาํดบั ผา่นการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูถื้อโทเคนดิจิทลัทีไดแ้จง้ไว้

ในขนัตอนการเปิดบญัชีและยืนยนัตวัตนผ่าน Kubix Mobile Application โดยค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใดๆ ทีเกียวกบั

ผลตอบแทน ภาษหีกั ณ ทีจ่าย หรือค่าธรรมเนียมอนืๆ ของทางราชการจะถูกหกัออกจากผลตอบแทนก่อนการจดัสรรให้แก่ผู ้

ถือโทเคนดิจิทลั  

หากเกิดเหตุอนัใดทีทาํให้บญัชีธนาคารของผูถื้อโทเคนดิจิทลัทีไม่สามารถรับผลตอบแทน และ/หรือ คืนเงินร่วม

ลงทุนได ้ผูอ้อกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะจ่ายผลตอบแทนดว้ยเช็คธนาคาร ขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะในนามของผูถื้อโทเคน

ดิจิทลัและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีผูถื้อโทเคนดิจิทลัไดร้ะบุไวใ้นขนัตอนการเปิดบญัชีกบั Kubix Mobile 

Application ภายใน 14 วนันบัจากวนัทีการโอนเงินไม่สาํเร็จ  

 

4.2.7 ขันตอนการจ่ายผลตอบแทนและคืนเงินลงทุนให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัล  

4.2.7.1 เมือถึงระยะเวลาการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล 

ก. ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะส่งขอ้มูลช่องทางการรับเงินของผูถื้อโทเคนดิจิทลัและ

มูลค่าผลตอบแทนทีผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะไดรั้บให้กบั Special Destiny อยา่งนอ้ย 14  วนัล่วงหนา้ก่อน

วนัครบกาํหนดการจ่ายผลตอบแทน 

ข. Special Destiny ตอ้งส่งขอ้มูลช่องทางการรับเงินของผูถื้อโทเคนดิจิทลัและมูลค่าผลตอบแทนทีผูถื้อ

โทเคนดิจิทลัจะไดรั้บ ให้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (ผูใ้ห้บริการนายทะเบียน) อยา่งนอ้ย 

7 วนัล่วงหนา้ก่อนถึงวนัครบกาํหนดการจ่ายผลตอบแทน 

ค. ผูใ้ห้บริการนายทะเบียนจะทาํการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจทิลั ภายใน 14 วนัภายหลงัจาก

วนัครบกาํหนดการจ่ายผลตอบแทน 
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ขันตอนการทํางาน ระยะเวลา 

ก. ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัส่งขอ้มูลช่องทางการรับเงินของผูถื้อโท

เคนดิจิทัลและมูลค่าผลตอบแทนทีผูถื้อโทเคนดิจิทัลจะได้รับให้กับ Special 

Destiny 

X-14 

ข. Special Destiny ส่งข้อมูลช่องทางการรับเงินของผูถื้อโทเคนดิจิทลัและมูลค่า

ผลตอบแทนทีผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะไดรั้บให้กบัผูใ้ห้บริการนายทะเบียน 
X-7 

ค. ณ วันครบกําหนดการจ่ายผลตอบแทน Special Destiny จะทําการสังจ่าย

ผลตอบแทนโดยผ่านผูใ้ห้บริการนายทะเบียนไปยงับญัชีธนาคารของผูถื้อโท

เคนดิจิทลัตามทีผูถื้อโทเคนดิจิทลัไดแ้จง้ไวใ้นขนัตอนการเปิดบญัชีและยืนยนั

ตวัตน 

X 

ง. ผูใ้ห้บริการนายทะเบียนจะดาํเนินการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั

ให้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลา 14 วันหลังจากวันครบกําหนดการจ่ าย

ผลตอบแทน 

X+14 

 

4.2.7.2 เมือถึงระยะเวลาการคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือ การไถ่ถอนโทเคนดิจิทัลก่อนกําหนด 

ก. ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะส่งขอ้มูลช่องทางการรับเงิน พร้อมกบัมูลค่าผลตอบแทน

และเงินร่วมลงทุนของผูถื้อโทเคนดิจิทลัให้กบั Special Destiny อย่างน้อย 14  วนัล่วงหน้าก่อนวนั

สินสุดโครงการ 

ข. Special Destiny ตอ้งส่งขอ้มูลช่องทางการรับเงิน พร้อมกบัมูลค่าผลตอบแทนและเงินร่วมลงทุนของ

ผูถื้อโทเคนดิจิทลัทีไดรั้บ ให้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (ผูใ้ห้บริการนายทะเบียน) อย่าง

นอ้ย 7 วนัล่วงหนา้ก่อนถึงวนัสินสุดโครงการ 

ค. ผูใ้ห้บริการนายทะเบียนจะทาํการจ่ายผลตอบแทนและเงินร่วมลงทุนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั ภายใน 

14 วนั ภายหลงัจากวนัสินสุดโครงการ 

 

ขันตอนการทํางาน ระยะเวลา 

ก. ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัส่งขอ้มูลช่องทางการรับเงิน พร้อมกบั

มูลค่าผลตอบแทนและเงินร่วมลงทุนของผูถื้อโทเคนดิจิทัลให้กับ Special 

Destiny 

X-14 

ข. Special Destiny ส่งช่องทางการรับเงิน พร้อมกบัมูลค่าผลตอบแทนและเงินร่วม

ลงทุนของผูถื้อโทเคนดิจิทลัให้กบัผูใ้ห้บริการนายทะเบียน 
X-7 

ค. ณ วนัสินสุดโครงการ Special Destiny จะทาํการสังจ่ายผลตอบแทนและเงินร่วม

ลงทุนของผู ้ถือโทเคนดิจิทัล โดยผ่านผู ้ให้บริการนายทะเบียนไปยงับัญชี

ธนาคารของผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามทีผูถื้อโทเคนดิจิทลัไดแ้จง้ไวใ้นขนัตอนการ

เปิดบญัชีและยืนยนัตวัตน 

X 

ง. ผูใ้ห้บริการนายทะเบียนจะดาํเนินการจา่ยผลตอบแทนและเงินร่วมลงทุนให้แก่ผู ้

ถือโทเคนดิจิทลัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 14 วนัหลงัจากวนัสินสุดโครงการ 
X+14 
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4.2.8 การผิดนัดและผลของการผดินัด 

กรณีทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัผิดนดั ไม่ชาํระเงินไม่ว่าการจ่ายผลตอบแทน การคืนเงินร่วมลงทุนหรือเงินจาํนวนอนืใด

ในวนัถึงกาํหนดชาํระตามเงือนไขในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี   

เมือมีเหตุผิดนดัชาํระเงินขา้งตน้ 

1. ให้ถือว่าผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีหน้าทีตอ้งชาํระคืนเงินลงทุนในโทเคนดิจิทลั และผลตอบแทนทงัหมดจนถึง

วนัทีมีการผิดนดัถึงกาํหนดชาํระทนัที และ 

2. ดอกเบียสําหรับเงินค้างชําระนับจากวนัถึงกําหนดชําระจนถึงวนัทีผูอ้อกโทเคนดิจิทัลทาํการชาํระเงิน

ครบถว้นให้คิดดอกเบียผิดนดัในอตัราสูงสุดตามทีกฎหมายกาํหนด ซึงไม่เกินอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ทงันี ใน

ปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายไทยเปิดช่องให้ธุรกรรมทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัสามารถ

คิดดอกเบียทบตน้ได ้และกฎหมายไทยห้ามมิให้คิดดอกเบียซ้อนดอกเบียในระหว่างผิดนดั ดงันนั ดอกเบีย

ผิดนดัจะคิดบนตน้เงินลงทุน จาํนวน 265 ลา้นบาทเท่านนั โดยไม่สามารถคิดดอกเบียผิดนดับนผลตอบแทน

พืนฐานในอตัรา (ซึงกาํหนดไวใ้นอตัราร้อยละ 2.99 ต่อปี) และ/หรือ ผลตอบแทนพิเศษ (Bonus Payment) 

(ซึงกาํหนดไวใ้นอตัรา ร้อยละ 2.01 ต่อปี) (แลว้แต่กรณี) ทบเพิมเติมไดอี้ก  

 

4.2.9 การเปลียนแปลงเงือนไขทีระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลฉบับนใีนสาระสําคัญทีจะต้องมีการขอ

มติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัล 

ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อความสามารถของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัในการจ่ายผลตอบแทนรายปีหรือการ

จ่ายคืนเงินร่วมลงทุน และผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีความประสงคที์จะขอเปลียนแปลง หรือขอผอ่นผนัเงือนไขบางประการทีได้

ระบุไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี ในการเปลียนแปลงเงือนไขดงักล่าว ผูอ้อกโทเคน

ดิจิทลัตอ้งขอมติจากผูถื้อโทเคนดิจิทลัโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี   

 

1. เรืองทีต้องมีการขอมติจากผู้ถือโทเคนดิจิทัล  

ก. การเปลียนแปลงอายโุครงการ (ทงันี ไม่รวมถึงการไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีก่อนกาํหนดซึง

ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี และไม่ตอ้งขอมติจากผูถื้อโท

เคนดิจิทลัอีก) 

ข. การเลือนวนัชาํระหรืองดชาํระผลตอบแทนรายปีหรือคืนเงินลงทุนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั   

ค. การเปลียนแปลงแกไ้ขอตัราผลตอบแทนรายปี ไม่วา่จะเป็นผลตอบแทนพนืฐาน หรือผลตอบแทนพเิศษ 

ง. กรณีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่สามารถชาํระค่าตอบแทนหรือส่งมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัตาม

ระยะเวลาทีกําหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี และประสงค์ทีจะขอขยายระยะเวลาการชําระ

ค่าตอบแทนหรือการส่งมอบสิทธิประโยชน์ดงักล่าว 

จ. เรืองสาํคญัอนืใดซึงผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัหรือผูอ้อกโทเคนดิจทิลัเห็นสมควรให้ขอมติจาก

ผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

 

ทงันี หากการแกไ้ขแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันีมีผลกระทบต่อผูถื้อโทเคน

ดิจิทัลประเภทใดประเภทหนึงหรือบางประเภท จะมีการขอมติเฉพาะจากผูถื้อโทเคนดิจิทัลประเภททีได้รับ

ผลกระทบนนั 
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ส่วนที 4 หนา้ [33] 

 

2. วิธีการขอมติ  

ก. หนงัสือขอมติ 

หนงัสือขอมติจากผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะตอ้งมีรายละเอียดและขอ้มูลของเรืองทีจะเสนอขอมติเพียงพอต่อการ

ตัดสินใจของผูถื้อโทเคนดิจิทัล พร้อมมติทีจะขอให้ผูถื้อโทเคนดิจิทัลอนุมัติ รายละเอียดวิธีการลงมติ วิธีการ

สอบถามขอ้มูลเพิมเติม และช่วงเวลาทีเปิดให้สอบถามขอ้มูล วนัและช่วงเวลาทีเปิดให้ลงมติทางอิเล็กทรอนิกส์ ("

หนังสือขอมติ") 

 

ข. วนักาํหนดสิทธิ  

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะแจง้วนัและเวลาซึงจะเป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อโทเคนดิจิทลั ณ วนัเวลาดงักล่าวซึงจะ

เป็นผูมี้สิทธิลงมติในเรืองทีจะขอมติในแต่ละครัง ("วันกําหนดสิทธิเพือการลงมต"ิ) โดยผูอ้อกโทเคนดิจทิลัจะแจง้

หรือจะดาํเนินการให้ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัแจง้วนักาํหนดสิทธิเพอืการลงมติแก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  วนัก่อนวนักาํหนดสิทธิเพอืการลงมติ โดยในวนัทีมีการแจง้วนักาํหนดสิทธิเพอืการลงมตินนั 

จะมีการแจง้หวัขอ้เรืองทีจะมีการขอมติโดยสังเขป เพอืเป็นขอ้มูลแก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

 

ค. วิธี ระยะเวลา และวิธีการจดัส่งหนงัสือขอมติ 

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะส่งหนงัสือขอมติใหแ้ก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั ตามทีมีรายชือปรากฏอยู่

ในรายชือผูถื้อโทเคนดิจิทลัทีผา่นการตรวจสอบแลว้ ณ วนักาํหนดสิทธิเพือการลงมติ โดยการส่งผา่นช่องทาง Kubix 

Mobile Application อีเมล วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์อนืใด หรือทางไปรษณียจ์ดัส่งไปยงัทีอยูท่ีผูถื้อโทเคนไดร้ะบุไว้

ในขนัตอนการเปิดบญัชีกบั Kubix Mobile Application รวมถึงจดัให้มีการประกาศในเวบ็ไซต์ของผูใ้ห้บริการระบบ

เสนอขายโทเคนดิจิทลั ทงันี ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัทีเปิดให้ลงมติ 

 

ง. องคป์ระกอบทีจาํเป็นในการลงมติของผูถื้อโทเคนดิจิทลั  

การขอมติของผูถื้อโทเคนดิจทิลัตอ้งมีผูถื้อโทเคนดิจิทลัทีมีสิทธิออกเสียง (ไม่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ) มาร่วม

ลงมติไม่น้อยกว่า 25 คน และนบัจาํนวนเงินลงทุนของโทเคนดิจิทลัทุกประเภทรวมกนัได ้ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม

ของมูลค่ารวมของโทเคนดิจิทลัทีไดรั้บการจดัสรรทงัหมด  

 

จ. วิธีการนบัคะแนนเสียง 

ผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะมีคะแนนเสียงตามสัดส่วนของมูลค่ารวมของโทเคนดิจิทลัทีตนถือ เทียบกบัมูลค่ารวม

ของโทเคนดิจิทลัทีไดรั้บการจดัสรรทงัหมด โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะแจง้คะแนนเสียงของผูถื้อโทเคนดิจิทลัไวใ้น

หนงัสือขอมติทีส่งให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามขอ้ ค. 

โดยการนบัคะแนนเสียงจะอา้งองิจากรายชือและจาํนวนโทเคนดิจิทลัซึงระบุรายชือผูอ้อกโทเคนดิจิทลัทีผา่น

การตรวจสอบแลว้ ณ วนักาํหนดสิทธิเพือการลงมติ หากผูถื้อโทเคนดิจิทลัรายใดทีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองใด 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัรายนนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรืองนนัๆ 

 

ฉ. วิธีการลงมติ 

 หลงัจากทีมีการส่งหนงัสือขอมติให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามวิธีทีกาํหนดในขอ้ ค. แลว้ ในวนัทาํการ

ถดัไป  ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลัทีมีสิทธิ

ในการลงมติสอบถามขอ้มูลเพิมเติมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัไดจ้ดัไว ้

โดยจะเปิดเผยไวเ้ป็นระยะเวลา 10 วนั ("ระยะเวลาสอบถาม") โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอ
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ขายโทเคนดิจิทลัจะดาํเนินการตอบคาํถามซึงเห็นว่าเกียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเท่าทีจะสามารถ

กระทาํได ้ภายในช่วงเวลาดงักล่าว  

 ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะแจง้เตือนสิทธิการลงมติให้แก่ผูถื้อ

โทเคนดิจิทลัผา่นช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ล่วงหนา้  วนัก่อนระยะเวลาลงมติ 

 การลงมติจะกระทาํผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทีกาํหนดโดยผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทลั ซึงจะแจง้ให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลัทราบในทุกๆ ครังทีมีการขอมติ โดยการลงมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะ

เป็นไปตามหลกั ขอ้กาํหนด และเงือนไขการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ตามทีพระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ตามทีไดมี้การแกไ้ขเพมิเติม) กาํหนด 

 ในการลงมติในแต่ละครัง จะเปิดโอกาสให้มีการลงมติทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะเวลา 5 วนั อย่างไร

ก็ตาม ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการลงมติมากกว่าทีกาํหนดนีก็ได ้โดยให้ผูใ้ห้บริการระบบ

เสนอขายโทเคนดิจิทลัแจง้ให้ผูถื้อโทเคนดิจทิลัทราบก่อนหมดระยะเวลาลงมติ โดยการส่งทางอีเมล และประกาศใน

เวบ็ไซตข์องผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั  

 มติทีขออนุมติัจากผูถื้อโทเคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึงหนึงของมูลค่าโทเคน

ดิจิทลัทีมีการใชสิ้ทธิในการลงคะแนนเสียงในครังนนั 

ทังนี ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลจะแจ้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้แก่ผูถื้อโทเคนผ่าน Kubix Mobile 

Application และ/หรือ ทางไปรษณียจ์ัดส่งไปยงัทีอยู่ทีผูถื้อโทเคนได้ระบุไวใ้นขนัตอนการเปิดบัญชีกับ Kubix 

Mobile Application 

 

ช. แจง้ผลการลงมติ 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะแจง้ผลการลงมติให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลัทราบผา่น Kubix Mobile Application หรือ ทาง

อีเมล และประกาศในเวบ็ไซตข์องผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัภายใน 3 วนันบัแต่วนัสินสุดระยะเวลาลง

มติ   

 

4.3 กลไกความคุ้มครองโทเคนดิจิทัล 

4.3.1. กลไกความคุ้มครองผู้ถือโทเคนดจิิทัลทางสัญญา 

การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี โดยผา่นกลไกทางสัญญา สามารถสรุปไดด้งันี 

 สัญญาหรือเอกสารทาง

กฎหมาย 
คู่สัญญา 

ข้อกําหนดทเีกยีวกับการเพมิความน่าเชือถือ หรือการให้

ความคุ้มครองแก่ผู้ถือโทเคนดจิิทัล 

1 สัญญาร่วมลงทุน 

(Investment 

Agreement หรือ

สัญญา IA) 

- ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั (ใน

ฐานะผูร่้วมลงทุน) 

- กิจการร่วมคา้ทีไม่ไดจ้ด

ทะเบียน เดสทินี เดอะ 

มูฟว ี(ในฐานะเจา้ของ

โครงการ)  

เจา้ของโครงการตกลงปฏิบตัิตามภาระผกูพนัดงัต่อไปนี  

- การชาํระและส่งมอบค่าตอบแทน และการชาํระคืนเงิน

ร่วมลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์และของสมนาคุณ

ให้แก่ผูร่้วมลงทุนตามขอ้กาํหนด เงือนไข และระยะเวลา

ตามทีระบุไวใ้นสัญญาร่วมลงทุน 

- เจา้ของโครงการมีกาํหนดตอ้งใชค้ืนเงินร่วมลงทุนให้แก่ผู ้

ร่วมลงทุนภายในกาํหนดระยะเวลา 2 ปีนบัแต่วนัทีการร่วม

ลงทุนสาํเร็จ  
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 สัญญาหรือเอกสารทาง

กฎหมาย 
คู่สัญญา 

ข้อกําหนดทเีกยีวกับการเพมิความน่าเชือถือ หรือการให้

ความคุ้มครองแก่ผู้ถือโทเคนดจิิทัล 

- การส่งมอบผลตอบแทนและการชาํระคืนเงินร่วมลงทุน 

เจา้ของโครงการจะชาํระไปยงับญัชีของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั

โดยตรง ทงันีเจ้าของโครงการรับรู้และรับทราบว่าการ

เปลียนแปลงบญัชีธนาคารทีรับโอนผลตอบแทนและค่า

คืนเงินลงทุนดงักล่าวจะตอ้งมีการแจง้เป็นหนังสือร่วมกนั

ระหว่างผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและผู ้

ออกโทเคนดิจิทลัให้เจา้ของโครงการทราบ 

(โปรดพจิารณาสรุปสัญญา   IA ในเอกสารแนบ 1) 

2 ข้อผูกพันตามแบบแสดง

รายการข้อมูลการเสนอขาย

โทเคนดิจิทลั 

- ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั  

- ผูถื้อโทเคนดิจทิลัเพอื

การลงทุนเดสทินี 

- หากผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่ปฏิบติัตามภาระผกูพนัและ

หนา้ทีของตนตามทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ

เสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี ผูถื้อโทเคนดิจิทลัมีสิทธิ

เรียกร้อง รวมถึงการฟ้องร้องดาํเนินคดีฐานผิดสัญญา ไม่วา่

จะเป็นการดาํเนินคดีเดียวตามปกติหรือการดาํเนินคดีแบบ

กลุ่ม  

- ผูอ้อกโทเคนดิจิทลักาํหนดมาตรการและช่องทางการรับ

เรืองร้องเรียนจากผูถื้อโทเคนดิจิทัลเพือดูแลปัญหาใน

กรณีทีผูถื้อโทเคนดิจิทลัไม่ไดรั้บสิทธิจากโครงการตามที

กาํหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคน

ดิจิทลันี 

 

4.3.2. กลไกและมาตรการความคุ้มครองทัวไปของผู้ออกโทเคนดิจิทัล  

เพือเป็นการให้ความคุม้ครองและเสริมสร้างความเชือมนัให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินี ว่าจะไดรั้บชาํระและ

ไดรั้บมอบผลตอบแทนจากโครงการ หรือสิทธิประโยชน์จากการถือโทเคนดิจิทลัตามทีไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ

เสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีแผนงานและมาตรการทวัไปในการให้ความคุม้ครองแก่ผูถื้อโทเคนดิจิทัลเพือ

การลงทุนดงัต่อไปนี 

 

(1) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีหน้าทปีฏิบัตติามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลของโครงการอย่าง

เคร่งครัด  

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีหน้าทีปฏิบติัตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัของโครงการภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ อย่างเคร่งครัด เพือให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนของโครงการมนัใจว่าจะไดรั้บเงินร่วมลงทุนและ

ผลตอบแทนและสิทธิต่างๆ ตามทีไดก้าํหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

 

(2) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลดําเนินการเพือบังคบัสิทธต่ิางๆ ตามสัญญาร่วมลงทุน และสัญญาจัดหาของสมนาคณุระหว่าง

เจ้าของโครงการและผู้ออกโทเคนดิจิทัลอย่างเคร่งครัด 
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เนืองจากการดาํเนินงานตามโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ จะเป็นไปตามขอ้กาํหนดภายใตส้ัญญา IA อนัเป็น

ความตกลงระหว่างกิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟว ีในฐานะเจา้ของโครงการ และผูอ้อกโทเคนดิจิทลั ในฐานะผูร่้วมลงทุน 

ดงันนั ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะดาํเนินการต่างๆ ทีจาํเป็นและเป็นไปตามกฎหมาย เพือบงัคบัตามสิทธิต่างๆ ภายใตสั้ญญาร่วม

ลงทุนเพือให้ไดม้าซึงผลตอบแทนตามทีกาํหนดจากเจา้ของโครงการ เพือเป็นการสร้างความมนัใจว่าผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะ

ไดรั้บชาํระและรับมอบผลตอบแทนไดอ้ย่าง ถูกตอ้ง ครบถว้น พร้อมจะดาํเนินการต่างๆ ทีจาํเป็น และเป็นไปตามกฎหมาย

เพือให้ไดม้าซึงสิทธิประโยชน์และของสมนาคุณ และบงัคบัตามสิทธิต่างๆ ทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีอยู่ภายใต้สัญญาIA กบั

เจา้ของโครงการอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น รวมทงัจะจดัให้มีฝ่ายงานทีคอยดูแล ติดตาม และดาํเนินการต่างๆ เพือให้ผูถื้อโทเคน

ดิจิทลัไดรั้บผลตอบแทน สิทธิประโยชน ์และของสมนาคุณต่างๆ ตามทีกาํหนดไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

โทเคนดิจิทลัฉบบันี  

 

(3) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกําหนดมาตรการและช่องทางการตดิต่อกบัผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพือให้ความช่วยเหลือผู้ถือโทเคน

ดิจิทัล 

ในกรณีทีผูถื้อโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนตอ้งการความช่วยเหลือเกียวกบัสิทธิประโยชน์ หรือของสมนาคุณจาก

โครงการตามทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัของโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ผูถื้อ

โทเคนดิจิทัลสามารถติดต่อเพือแจง้เรืองในเบืองต้นแก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลได ้และผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดม้อบหมายให้ฝ่าย

ปฏิบตัิการทาํหน้าทีในการติดต่อประสานงาน เพือให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลัรายดงักล่าวไดรั้บผลตอบแทน สิทธิประโยชน์จาก

การถือโทเคนดิจิทลั และของสมนาคุณตามสิทธิทีกาํหนดไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลันี ทงันี 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีแผนงานและนโยบายในการรับเรือง ดงัต่อไปนี  

ผูถื้อโทเคนดิจิทลัสามารถติดต่อผา่นช่องทางการรับเรืองไดโ้ดยติดต่อ คุณปรียาวรรณ ภูวกุล  ไดที้ 

▪ ช่องทางโทรศพัท:์ 061-9429878 

▪ ช่องทางอีเมล: info@specialdestiny.com  

เมือผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดรั้บเรืองดงักล่าวแลว้จะดาํเนินการดงัต่อไปนี 

ฝ่ายปฏิบัติการจะรับเรืองและดาํเนินการประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้องเพือแก้ไขปัญหาให้กับผู้ถือโท

เคนดิจิทัลต่อไป โดยจะติดต่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลกลับและแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าโดยเร็ว ภายใน

ระยะเวลา 3-7 วัน   

 

4.3.3. กลไกความคุ้มครองอืนๆ ตามกฎหมาย 

นอกจากนี หากผูถื้อโทเคนดิจิทลัไดด้าํเนินการตามมาตรการความคุม้ครองทวัไปของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัแลว้ แต่

ยงัคงไม่ไดรั้บผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ หรือของสมนาคุณตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

ผูถื้อโทเคนดิจิทลัอาจพิจารณาใชสิ้ทธิทางกฎหมายอนืๆทีเกียวขอ้ง ซึงรวมถึง 

 

(1) ดําเนินการฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งต่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลในฐานะเจ้าหนขีองผู้ออกโทเคนดิจิทัลตามหนังสือชีชวนของ

โครงการ 

กรณีทีผูถื้อโทเคนดิจิทลัไม่ไดรั้บชาํระหรือรับมอบค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ หรือของสมนาคุณ ตามทีระบุไว้

ในหนังสือชีชวนของโครงการ ผูถื้อโทเคนดิจิทลัอาจพิจารณาดาํเนินการฟ้องร้องต่อผูอ้อกโทเคนดิจิทลัฐานผิดสัญญาไม่

ปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัตามหนงัสือชีชวนของโครงการได ้
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(2) การดําเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)  

ในกรณีทีผูถื้อโทเคนดิจิทลัทีไม่ไดรั้บสิทธิต่าง ๆ  ตามหนงัสือชีชวนมีจาํนวนมากรายและมีความประสงคจ์ะฟ้องร้อง

ต่อศาล ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเหล่านนัอาจพิจารณายืนร้องขอต่อศาลให้มีการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ตามประมวล

กฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง1ได ้ 

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งกาํหนดหลกัการดาํเนินคดีแบบกลุ่มไวด้งันี  

"คดีทีมีสมาชิกกลุ่มจาํนวนมากดังต่อไปนี โจทก์ซึงเป็นสมาชิกกลุ่มอาจร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มได้ 

(1) คดีละเมิด 

(2) คดีผิดสัญญา 

(3) คดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภคแรงงาน หลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ การแข่งขันทางการค้า  

ในการร้องขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม ให้โจทก์ยนืคําร้องต่อศาลพร้อมกับคําฟ้องเริมคดีเพอืขอให้ดําเนินคดีแบบกลุ่ม

ได้ตามบทบัญญติัตามกฎหมายน ีโดยจะต้องแสดงเหตุตามสมควรทีศาลจะอนุญาตให้ดําเนินคดีแบบกลุ่ม" 

โดยหลกัแลว้ การดาํเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) คือ การดาํเนินคดีแพ่งรูปแบบหนึงทีมีผูเ้สียหายจาํนวนมาก ที

ไดรั้บผลกระทบจากขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมายอย่างเดียวกนั หรือมีเหตุกระทาํเดียวกนั โดยมีโจทก์ทีเป็นตวัแทนของกลุ่ม

ในการดาํเนินการฟ้องร้องคดี และเมือศาลมีคาํพิพากษาแลว้ผลของคาํพิพากษาจะผกูพนัสมาชิกทุกคนในกลุ่มทีไดรั้บความ

เสียหายจากเหตุเดียวกนั แมจ้ะไม่ไดเ้ขา้มาเป็นคู่ความในคดีดว้ยก็ตาม2 ทงันีลกัษณะของสมาชิกกลุ่ม คือ กลุ่มบุคคลทีมีสิทธิ

อย่างเดียวกนั อนัเนืองมาจากขอ้เทจ็จริงและหลกักฎหมายเดียวกนั และมีลกัษณะเฉพาะของกลุ่มเหมือนกนั แมล้กัษณะของ

ความเสียหายอาจแตกต่างกนัก็ตาม ศาลจะพิจารณาอนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มไดต้่อเมือโจทก์แสดงให้เห็นว่าสมาชิก

กลุ่มทีมีลกัษณะดงักล่าวมีจาํนวนมากจนไม่สะดวกในการดาํเนินคดีแบบสามญั 

ดงันนั ในกรณีทีผูถื้อโทเคนดิจิทลัไม่ไดรั้บสิทธิตามหนงัสือชีชวนของโครงการมีจาํนวนมาก อนัสืบเนืองมาจากการ

ทีผูอ้อกโทเคนไม่ปฏิบติัตามหนงัสือชีชวน ผูถื้อโทเคนดิจิทลัทีไดรั้บความเสียหายเหล่านนัอาจพจิารณาใชสิ้ทธิทางแพ่งตาม

กรณีคดีผิดสัญญา (ผูเ้สียหายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผูที้ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงในสัญญา/ไม่ชาํระหนีตามสัญญา) ยนื

คาํร้องต่อศาลพร้อมกบัคาํฟ้องเริมคดีเพอืขอให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่มได ้

อยา่งไรก็ดี การใชสิ้ทธิดาํเนินคดีแบบกลุ่มนนั มีขอ้พิจารณาเพมิเติมดงัต่อไปนี  

▪ รายละเอียดและการบงัคบัใช้ขึนอยู่กบัขอ้เท็จจริงและอยู่ภายใตดุ้ลยพินิจและการพิจารณาของศาล อนึง 

ขอ้พิจารณาขา้งตน้เป็นเพียงขอ้พิจารณาจากหลกักฎหมายทีเกียวขอ้งเท่านนั 

▪ ศาลมีอาํนาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ดาํเนินคดีแบบกลุ่ม ดังนัน การดาํเนินคดีแบบกลุ่ม 

(Class Action) จะสามารถทาํไดห้รือไม่นนัก็จะขนึอยูก่บัดุลยพนิิจของศาลดว้ย   

 

4.3.4. กลไกเพือคุ้มครองสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุน ในส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุน 

 ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะดาํเนินการให้ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เขา้มาช่วยจดัการในการจดัเตรียมขอ้มูลผู ้

ถือโทเคนดิจิทลัทีจะมีสิทธิไดรั้บผลตอบแทนและจดัส่งขอ้มูลดงักล่าวให้แก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั ตลอดระยะเวลาของ

โครงการ 

 
1  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 222/1 และ 222/8 
2 ธนพร ฟ้ารุ่งสาง, ฝ่ายคดี สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.), สรุปสาระสาํคญัของการดาํเนินคดีแบบกลุ่มตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง (Class Action), (เผยแพร่ใน website สาํนกังาน ก.ล.ต. จดัทาํเมอืวนัที 28 มกราคม 2563) (ทมีา: https://www.sec.or.th/TH/Documents/LawsandRegulations/ClassAction-

summary.pdf ) 
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 ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะดาํเนินการร่วมกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเพือกาํหนดกลไกในการจดัสรร

ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เพือให้ผูถ้ือโทเคนดิจิทลัไดร้ับสิทธิครบถว้นตามทีกาํหนดไวใ้นแบบแสดง

รายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ตลอดระยะเวลาของโครงการ 

 ในกรณีทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้มูลทีกาํหนดไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโท

เคนดิจิทัล และ/หรือในกรณีทีเกิดกรณีพิพาทระหว่างผูอ้อกโทเคนดิจิทลักบัผูล้งทุน ทางผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย

โทเคนดิจิทลัจะประสานงานกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเพือให้คาํแนะนาํในการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน  

 

4.4 เทคโนโลยีทีเกยีวข้องกับโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนเดสทินี 

4.4.1. สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) 

สัญญาอจัฉริยะ หรือ Smart Contract บนระบบเครือข่ายบล็อกเชน (Blockchain) เป็นโปรแกรมหรือชุดคาํสงัทีใชใ้น

การบริหารจดัการขอ้มูลรวมถึงสิทธิในการปรับเปลียนขอ้มูลบนระบบเครือข่ายบล็อกเชน เมือมีการติดตงั (Deploy) สัญญา

อจัฉริยะบนเครือข่ายบล็อกเชน เครือข่ายจะมีการกาํหนดเลขทีของสัญญาอจัฉริยะ (Contract Address) เพือใชใ้นการอา้งอิง

ถึงชุดคาํสงัดงักล่าว และยงัสามารถใชใ้นการยนืยนัไดว่้าสัญญาอจัฉริยะไม่ไดมี้การเปลียนแปลงจากทีติดตงัครังแรก สาํหรับ

โทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี จะถูกควบคุมโดยสัญญาอจัฉริยะบนระบบบลอ็กเชน โดยถูกแบ่งออกเป็นสัญญาอจัฉริยะ 

3 ชุดหลกั ดงัต่อไปนี 

(1) โทเคน I am Glad:  

https://tdx-explorer.set.or.th/address/0xD64A42Cf8ba199A4F77211DEE7b7Ff297536d47a/contracts 

(2) โทเคน I am Delighted: 

https://tdx-
explorer.set.or.th/address/0x54Ef5f1BBDD83Ad3754Bd2C2F6b3D3E61a5B7044/contracts  

(3) โทเคน I am Happy:  

https://tdx-explorer.set.or.th/address/0x20Ba56BB663426f60246c7d555907CFDBD2b8d6e/contracts  

 

 

4.4.1.1 สัญญาอัจฉริยะสําหรับการบริหารจัดการและเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Investment Token Offering) 

สัญญาอจัฉริยะ Investment Token Offering  มีหนา้ทีในการบริหารจดัการโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี 

ตงัแต่การสร้างโทเคนเพือการลงทุนแต่ละประเภท การกาํหนดสิทธิประโยชน์และระยะเวลาทีเกียวข้อง โดยผู ้

ควบคุมการเสนอขายโทเคน (ICO Administrator) จะนาํชุดคาํสังของสัญญาอจัฉริยะไปติดตงับนเครือข่ายบล็อกเชน 

โดยใช ้ICO Administrator Address ทาํให้ ICO Administrator มีสิทธิในการบริหารรายละเอียดของโทเคนดิจิทลัเพือ

การลงทุนเดสทินีทีมีการเสนอดงัต่อไปนี 

ก. สิทธิในการกาํหนดชือโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินี 

ข. สิทธิการลงทะเบียนโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีก่อนหนา้การเสนอขาย 

ค. สิทธิในการโอนความเป็นเจา้ของโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีให้กบัผูจ้ดัการในการออกโทเคน

ดิจิทลั (Issuer Administrator) 

 

ภายหลงัจากทีการระดมทุนเสร็จสิน สิทธิในการควบคุมโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีจะถูกโอนยา้ยไป

ยงัผูอ้อกโทเคนดิจิทลั Issuer Administrator ทาํให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีสิทธิในการบริหารจดัการโทเคนดิจิทลัเพือ

การลงทุนเดสทินีดงัต่อไปนี 

ก. สิทธิในการสร้างโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี 
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ข. สิทธิในการไถ่ถอนคืนโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีหลงัจากเวลาทีกาํหนด 

ค. สิทธิในการแจกจ่ายโคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีเขา้สู่กระเป๋าอเิลก็ทรอนิกส์ของผูล้งทุน 

 ทงันีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดม้อบหมายให้ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัทาํหนา้ทเีป็น ICO 

Administrator และ Issuer Administrator ของโทเคนเพอืการลงทุนเดสทินี 

 

4.4.1.2 สัญญาอัจฉริยะสําหรับการบริหารโทเคนดิจิทัลเพือการใช้ประโยชน์ (Utility Token) 

สัญญาอจัฉริยะ Utility Token ใช้สําหรับบริหารจัดการสิทธิประโยชน์สําหรับผูถื้อโทเคนเพือการลงทุน

เดสทินี เมือการระดมทุนเสร็จสินในเวลาทีกาํหนด ผูจ้ดัการในการออกโทเคนดิจิทลั Issuer Administrator จะสร้าง

โทเคนดิจิทลัเพอืการใชป้ระโยชน์ ตามทีกาํหนดไวใ้นส่วนที 4.1.3 สิทธิประโยชน์ ช่องทางในการรับสิทธิประโยชน์

และเงือนไขในการรับสิทธิประโยชน์ และมีสิทธิในการบริหารจดัการโทเคนดิจิทลัเพอืการใชป้ระโยชน์ดงัต่อไปนี 

ก. สิทธิในการสร้างโทเคนดิจิทลัเพือการใชป้ระโยชน์ 

ข. สิทธิในการแจกจ่ายโทเคนดิจิทลัเพือการใชป้ระโยชน์เขา้สู่กระเป๋าอเิล็กทรอนิกส์ของผูถื้อโทเคนเพอื

การลงทุนเดสทินี 

ค. สิทธิในการทาํลายโทเคนดิจิทัลเพือการใช้ประโยชน์ภายหลังจากทีผูล้งทุนได้ทาํการแลกสิทธิ

ประโยชน ์

 

4.4.1.3 สัญญาอัจฉริยะสําหรับการแจกจ่ายโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนและโทเคนดิจิทัลเพือการใช้ประโยชน์ (Check 

Point and Transfer Module)  

สัญญาอจัฉริยะ Check Point and Transfer Module เป็นชุดคาํสังทีใชใ้นการจดัสรรโทเคนดิจิทลัให้พร้อมกบั

การแจกจ่ายภายหลงัจากทีการระดมทุนเสร็จสิน ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะมอบหมายให้ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโท

เคนดิจิทลัทาํการเก็บขอ้มลูของกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของผูล้งทุน (Wallet Address)  ทีไดรั้บการจดัสรร และทาํการ

แจกจ่ายโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนและโทเคนดิจิทัลเพือการใช้ประโยชน์ตามสิทธิทีได้รับไปยงักระเป๋า

อิเล็กทรอนิกส์ของนักลงทุนผ่านสัญญาอจัฉริยะ Transfer Module ซึงสัญญาอจัฉริยะจะเป็นตวักาํหนดว่า แต่ละ

กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิในโอนยา้ยโทเคนดิจิทลัไปยงักระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ปลายทางใดไดบ้า้ง โดยสิทธิใน

การโอนโทเคนดิจิทลัอออกจากกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์จะอยู่ในการดูแลของเจา้ของกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เพียง

เท่านนั  

เมือครบกาํหนดเวลาทีตอ้งมีการแจกจา่ยผลตอบแทนให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลั สัญญาอจัฉริยะ Check Point จะทาํ

หน้าทีในการเก็บรวมรวมขอ้มูลจาํนวนโทเคนดิจิทลัในกระเป๋าอิเลก็ทรอนิกส์ของผูล้งทุน ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะใช้

ขอ้มูลดงักล่าวในการแจกจ่ายผลตอบแทน ทงัรูปแบบของผลตอบแทน และโทเคนดิจิทลัเพือการใชป้ระโยชน์เพือ

สิทธิประโยชน์ตามประเภทและการจาํนวนการถือครองของโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินี ปัจจุบันสัญญา

อจัฉริยะทงัหมดจะถูกจดัเก็บที https://tdx-explorer.set.or.th/ และจะถูกนาํไปใช้สําหรับการออกและเสนอขายโท

เคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีในครังนี  

 

4.4.1.4 ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ  

บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ทีปรึกษา จาํกดั (บริษทัทีปรึกษา) ได้รับมอบหมายจากบริษทั คิวบิกซ์ 

ดิจิทัล แอสเสท จาํกัด ให้ปฏิบติังานโครงการจา้งทีปรึกษาตรวจสอบความปลอดภยัของสัญญาอจัฉริยะ (Smart 
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Contract) สําหรับโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุน ระหว่างวนัที 18 ธันวาคม 2564 ถึง 14 มกราคม 2565 โดยมีขอบเขต

งานดงันี 

1. ตรวจทานซอร์ซโคดของสัญญาอจัฉริยะจาํนวน 4,000 บรรทดั เพือประเมินความเสียงและคน้หาช่อง

โหว่ดา้นความมนัคง ปลอดภยั ดว้ยโปรแกรมอตัโนมตัิและผูเ้ชียวชาญ 

2. จดัทาํรายงานเพอือธิบายช่องโหว่ ระดบัความเสียง ผลกระทบ และให้คาํแนะนาํในการแกไ้ขช่องโหว ่

 

จากผลการตรวจสอบบริษทัทีปรึกษามีขอ้เสนอแนะทีสําคญั ดงัต่อไปนี 

 

1. ควรใชไ้ลบรารี Safe math จากแหล่งทีน่าเชือถือในการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ เพอืป้องกนัไม่ให้การ

คาํนวณผิดพลาดจาก Integer overflow และ underflow 

2. ควรนํา Multi-signatory conditions มาใช้เพือเพิมความมันคงปลอดภัยของการควบคุมบัญชี และ

เพือให้สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

3. ควรบนัทึก หรือ อ่าน Persistent state ก่อนทีจะมีการเรียกใชส้ัญญาอจัฉริยะภายนอก เพอืป้องกนัมิให้

สัญญาอจัฉริยะภายนอกทีมุ่งร้าย สามารถเขา้ควบคุม Program flow ของสัญญาอจัฉริยะ ในลกัษณะ

การโจมตีที เ รียกว่า re-entrancy attack หรือ recursive attack หรือมีการใช้ reentrancy lock  เพือ

ป้องกนัการโจมตีดว้ยวธีิดงักล่าว 

โดยสัญญาอจัฉริยะสําหรับโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนของบริษทั คิวบิกซ์ ดิจิทลั แอสเสท จาํกดั ได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

 

4.4.2. บล็อคเชน Hyperledger Besu (Hyperledger Besu Blockchain) 

บล็อกเชน Hyperledger Besu เป็นบล็อกเชนทีถูกออกแบบมาตามมาตรฐานของ Enterprise Ethereum Alliance ทาํให้

สามารถทําการต่อเชือมกับ Public Ethereum network หรือติดตังเป็นเครือข่ายแบบ Private Network ได้ นอกจากนัน 

Hyperledger Besu สามารถเปลียนระบบฉันทามติ (Consensus Algorithm) ให้เหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านของธุรกรรมที

แตกต่างกนั  และยงัเพมิความสามารถในการควบคุมความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล (Data Privacy) ให้เพียงเฉพาะผูที้เกียวขอ้ง

กบัธุรกรรมเท่านนัทีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้ 

จากคุณสมบติัหลกัดงักล่าว บล็อกเชน Hyperledger Besu จึงมีความเหมาะสมในการเป็นโครงสร้างพืนฐานของการ

ออกโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินี โดยผูอ้อกแบบได้มีการเลือกระบบฉันทามติ (Consensus Algorithm) ทีเรียกว่า 

ระบบฉันทามติทีอา้งอิงตามชือเสียง (Proof of Authority) ทีมีความสามารถในการรองรับธุรกรรมไดร้วดเร็วกว่า Etherum 

เป็นอยา่งมาก และเพอืเพมิความปลอดภยัของเครือข่าย จึงมีการออกแบบให้เป็น Private Network โดยเครือข่ายจะถูกควบคมุ

และตรวจสอบดว้ยกลุ่มผูต้รวจสอบธุรกรรม (Validator Node) ทีไดรั้บอนุญาตเท่านนั ในกรณีทีตอ้งมีการเพิม Validator 

Node ใหม่ ตอ้งไดรั้บความยอมรับจาก Validator Node อนืทีอยูใ่นเครือข่ายทีมีอยู ่ก่อนทีจะสามารถทาํธุรกรรมบนเครือข่าย

ได ้เพอืป้องกนัความเสียงจากการมีผูต้รวจสอบธุรกรรมทีประสงคร้์าย (Malicious Validator Node) ต่อเครือข่ายได ้

 

4.4.2.1 ภาษาโปรแกรมสัญญาอัจฉริยะ 

บล็อกเชน Hyperledger Besu รองรับการทาํงานกบั Ethereum Virtual Machine สามารถใช้ภาษาโปรแกรม

ในการพฒันาอจัฉริยะไดห้ลายภาษา โดยทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลั เลือกใชภ้าษา Solidity ซึงเป็นภาษาทีไดรั้บความนิยม

เป็นอย่างมาก ทาํให้มีเครืองมือในการพฒันาและการตรวจสอบความปลอดภยัของการทาํงานสัญญาอจัฉริยะว่ามี

ปลอดภยัและมีเนือหาตรงกบัความตอ้งการของนกัพฒันาไดเ้ป็นอยา่งดี 
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4.4.2.2 ความแพร่หลายของบล็อคเชน Hyperledger Besu 

บล็อกเชน Hyperledger Besu ไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายในโครงการทงัในไทยและต่างประเทศ ซึงมี

การประยุกต์ใชท้งัของการเงินการธนาคาร  ธุรกรรมตลาดทุน และระบบห่วงโซ่อุปทาน เช่น ธนาคารกลางในทวีป

ยุโรป แอฟริกา และในอาเชียน ไดท้ดสอบการออก Central Bank Digital Currency (CBDC) โดยการใช ้บล็อกเชน 

Hyperledger Besu เป็นตน้ 

 

4.5 ข้อกําหนดเกยีวกับสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลในการเข้าร่วมลงทุน 

ผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีทงั 3 ประเภท มีสิทธิโดยตรงทีจะไดรั้บผลตอบแทนรายปีและสิทธิประโยชน์

จากการลงทุน ตามรายละเอียดทีไดร้ะบุในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี รายละเอียดเพิมเติม

โปรดพิจารณาในขอ้ 4.1 ภาพรวมเกียวกบัโทเคนดิจิทลั 

 

4.6 ปัจจัยความเสียง 

การลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนในโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ มีความเสียงในระดับสูง ก่อน

ตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาปัจจัยความเสียงต่อไปนอีย่างรอบคอบร่วมกับข้อมูลอืนๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูล

การเสนอขายโทเคนดิจิทัลฉบับน ีหากความเสียงใดทีอ้างอิงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลฉบับนี

เกิดขึนจริง กิจการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และผลการดาํเนินงานอาจได้รับผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยสําคัญ 

นอกจากนี มีความเสียงทีในปัจจุบันผู้ออกโทเคนดิจิทัลเชือว่ายังไม่มีนัยสําคัญ แต่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทาง

การเงิน สภาพคล่อง และผลการดาํเนินงาน รวมทังโอกาสทางธุรกิจของผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ และอาจกลายเป็นความเสียง

ทีมีนัยสําคัญ ปัจจัยความเสียงเหล่านล้ีวนส่งผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และ

ผลการดาํเนินงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัล หากกรณีดังกล่าวเกิดขึนจริง อาจทําให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินร่วมลงทุนและ

ค่าตอบแทนจากโครงการ สิทธิประโยชน์ หรือของสมนาคุณต่างๆ หรือได้รับล่าช้าได้ 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลฉบับนียังมีข้อความทีมีลักษณะเป็นการคาดการณ์และประเมิน

เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-looking) ซึงรวมถึงความเสียงและความไม่แน่นอน ผลการดาํเนินงานของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับผลการดาํเนินงานซึงได้มีการคาดการณ์ไว้ในข้อความทีมีลักษณะเป็นการ

คาดการณ์และประเมินเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว โดยเป็นผลมาจากปัจจัยบางประการ รวมทังความเสียงต่างๆ ตามทีได้ระบุ

ไว้ข้างล่างนี ตลอดจนส่วนอืนๆ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลฉบับนี ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูล

ต่อไปนีประกอบกับข้อความทีมีลักษณะเป็นการคาดการณ์และประเมินเหตุการณ์ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการ

เสนอขายโทเคนดิจิทัลฉบับน ีรวมทังข้อสงวนสิทธิเกียวกับข้อความทีมีลักษณะเป็นการคาดการณ์และประเมินเหตุการณ์ใน

อนาคตดังกล่าวด้วย 

 

4.6.1 ความเสียงทีเกยีวข้องกับสัญญาร่วมลงทุน 

การระดมทุนผา่นการออกโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินี โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลันาํเงินทีไดจ้ากการระดมทุนไป

ร่วมลงทุนในโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ของกิจการร่วมคา้ทีไม่ไดจ้ดทะเบียน กิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวี 

(ในฐานะเจา้ของโครงการ) ซึงเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง GDH และ BTV จัดตงัขึน (Unincorporated Joint Venture) เมือ

วนัที 11 พฤษภาคม 2563 โดยสําหรับภาพรวมของสัญญาทีเกียวขอ้งและโครงสร้างการระดมทุนนนั เจา้ของโครงการไดเ้ขา้

ทาํสัญญาร่วมลงทุน (Investment Agreement หรือสัญญา IA) กับผูอ้อกโทเคนดิจิทลั ซึงเป็นบริษทัทีจัดตงัขึนใหม่ภายใต้
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รูปแบบนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle (SPV)) เพอืให้ไดม้าซึงผลตอบแทนจากการลงทุนตาม สิทธิประโยชน์

และของสมนาคุณทีเกียวข้องจากการลงทุนตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้สัญญา IA นัน เจ้าของโครงการตกลงชําระ

ค่าตอบแทนให้แก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัปีละ  ครัง ในกาํหนดระยะเวลา 2 ปีนบัแต่วนัทีการร่วมลงทุนสาํเร็จ   

ทังนี อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวจะคาํนวณจากอัตราตามทีได้กําหนดไวใ้นสัญญาร่วมลงทุน โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพมิเติมในเอกสารแนบ 1 สรุปสาระสาํคญัของร่างสัญญาร่วมลงทุน 

เมือการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีแลว้เสร็จ เพือเป็นการตอบแทนการ

ลงทุนแก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามทีไดร้ะบุในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะ

ดาํเนินการจดัสรรและส่งมอบเงินร่วมลงทุนและค่าตอบแทนจากเงินร่วมลงทุนจากโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ 

รวมถึงสิทธิประโยชน์และของสมนาคุณทีเกียวขอ้ง ทีไดรั้บชาํระและรับมอบจากเจา้ของโครงการภายใตส้ัญญาร่วมลงทุน

ให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามขอ้กาํหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี ดงันัน ภาพรวมของ

สัญญาและโครงสร้างการระดมทุนขา้งตน้สามารถสรุปเป็นแผนภาพไดด้งันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมสัญญาและโครงสร้างการระดมทุน 

 

โดยการลงทุนตามสัญญาร่วมลงทุน ผูอ้อกโทเคนจะได้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามทีกาํหนดไวเ้ท่านัน แต่

ลิขสิทธิของภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ยงัเป็นของเจ้าของโครงการ โดยสิทธิทีจะได้รับค่าตอบแทนนันเป็นสิทธิที

ไม่มีหลักประกันการผิดสัญญาของเจ ้าของโครงการ ผูอ้อกโทเคนดิจิท ัลอยู่ในฐานะเจ ้าหนีไม่มีประกัน และหาก

ไม่ได้รับชาํระค่าตอบแทน หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนจากเจ้าของโครงการจะต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลเพือขอให้

เจ้าของโครงการชาํระหนีและปฏิบัติตามสัญญาต่อไป 

 

4.6.1.1 ความเสียงกรณีผู้ถือโทเคนดิจิทัลในโครงการได้รับคืนเงินร่วมลงทุนและผลตอบแทนล่าช้า หรือไม่ได้รับเงินร่วม

ลงทุน หรือผลตอบแทนตามทกีําหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

หากพิจารณาตามโครงสร้างทางสัญญาและการระดมทุนของการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุน

เดสทินีนนั ผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะมีนิติสัมพนัธ์กบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัโดยตรงแต่จะไม่มีนิติสัมพนัธ์ หรือสัญญากบั



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [43] 

 

เจ้าของโครงการโดยตรงแต่อย่างใด ประกอบกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเป็นบริษทัทีจัดตังใหม่ในรูปแบบนิติบุคคล

เฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle (SPV)) ดงันนั จึงอาจมีความเสียงในกรณีทีเจา้ของโครงการชาํระหรือส่งมอบเงิน

ร่วมลงทุนและค่าตอบแทนตามสัญญาร่วมลงทุนล่าช้า หรือไม่ปฏิบติัตามสัญญาร่วมลงทุน และอาจเป็นเหตุให้

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่สามารถชาํระและส่งมอบเงินร่วมลงทุนและผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามทีกาํหนด

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันีได ้ 

การทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle (SPV)) ทีจดัตงัขนึใหม่ หากเกิด

เหตุทีผูถื้อโทเคนดิจิทลัไม่ไดรั้บผลตอบแทนและเงินร่วมลงทุนคืน และไดด้าํเนินการเรียกร้องเอาจากผูอ้อกโทเคน

ดิจิทลัตามสิทธิทีระบุแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี ก็อาจมีความเสียงทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลั

ซึงเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจอาจไม่มีสภาพคล่องทีเพียงพอ หรือไม่ไดอ้ยู่ในสถานะทีจะสามารถชาํระและส่งมอบเงิน

ร่วมลงทุนและผลตอบแทนดงักล่าวนนัให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัไดอ้ยา่งทนัที 

นอกจากนี หากเกิดกรณีทีมีเหตุผิดนดัของเจา้ของโครงการ ทาํให้หนีตามสัญญา IA ทีเจา้ของโครงการมี

หนา้ทีตอ้งชาํระ กล่าวคือ เงินลงทุนและค่าตอบแทนตามสัญญา IA (ซึงคาํนวณถึงวนัทีมีเหตุผิดนดั) ถึงกาํหนดชาํระ

ในทนัที และให้สัญญา IA ตอ้งสินสุดลง ซึงหากเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดก่อนวนัทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัสามารถใชสิ้ทธิ

ไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัก่อนกาํหนดได ้ในกรณีนีอาจเป็นเหตุให้ ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัตอ้งจดัหาเงินจากแหล่งอนืมาคืนผู ้

ถือโทเคนดิจิทลัสําหรับส่วนต่างของผลตอบแทนทีขาดระหว่างผลตอบแทนช่วงระหว่างทีเกิดเหตุผิดนัดทีผูอ้อกโท

เคนดิจิทลัได้รับชาํระเงินลงทุนและค่าตอบแทนตามสัญญา IA จนถึงช่วงทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัสามารถใช้สิทธิไถ่

ถอนโทเคนดิจิทลัก่อนกาํหนด จึงมีความเสียงว่าในกรณีทีเกิดเหตุการณ์เช่นนี ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะไม่สามารถหา

เงินจากแหล่งอืนมาได ้และอาจเป็นผลให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลัไดผ้ลตอบแทนไม่ครบหรือไดต้าํกว่าทีกาํหนดในแบบ

แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี 

ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ขา้งตน้ขึน ผูถื้อโทเคนดิจิทลัอาจยงัมีความเสียงในการเรียกเอาเงินร่วมลงทุนและ

ค่าตอบแทนจากการถือโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนในโครงการ เนืองจากสัญญาและโครงสร้างการระดมทุนมี

ขอ้จาํกดัในดา้นการใชสิ้ทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องทีจาํกดัอยูภ่ายใตนิ้ติสัมพนัธ์ตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ

ขายโทเคนดิจิทลั อนัเป็นนิติสัมพนัธ์ระหว่างผูถื้อโทเคนดิจิทลัและผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเท่านนั  แต่อย่างไรก็ดี ผูอ้อก

โทเคนดิจิทลัไดมี้ความพยายามทีจะลดทอนความเสียงดงักล่าวโดยไดก้าํหนดมาตรการทวัไปเพือให้ความคุม้ครองผู ้

ถือโทเคนดิจิทลัไว ้รายละเอียดเพมิเติมพิจารณาขอ้ 4.3 กลไกความคุ้มครองโทเคนดิจิทัล 

 

4.6.1.2 ความเสียงทีเกยีวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

การจดัหาและส่งมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นหน้าทีโดยตรงของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัทีมีต่อผูถื้อโทเคน

ดิจิทลั โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีเจา้ของโครงการมีหนา้ทีจดัหาและส่งมอบให้ภายใต้

สัญญา IA อีกทอดหนึง  ซึงในการดาํเนินการตามกระบวนการการจดัหาและส่งมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผูถื้อ

โทเคนดิจิทลั อาจมีความเสียงทีจะเกิดเหตุขดัขอ้งได ้เช่น เจา้ของโครงการจดัหาหรือการส่งมอบเกิดความล่าชา้ หรือ

เจา้ของโครงการจดัหาของสมนาคุณไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น ตามประเภทโทเคนดิจิทลัของตนตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญา IA 

ทงันี เพือเป็นการลดทอนความเสียงดงักล่าว ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดก้าํหนดมาตรการทวัไปและแผนปฏิบติั

งานเพือคุม้ครองผูถื้อโทเคนดิจิทลั โดยผูถื้อโทเคนดิจิทลัสามารถแจง้ขอ้ร้องเรียนดงักล่าวให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั

ดาํเนินการต่างๆ ทีจาํเป็นเพอืส่งมอบสิทธิประโยชน์ ซึงรวมถึงของสมนาคุณต่างๆ เหล่านนัได ้นอกจากนี หากผูอ้อก

โทเคนดิจิทลัไม่ปฏิบติัตามคาํรับรองทีให้ไวต้ามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี ผูถื้อโท

เคนดิจิทลัยงัคงสามารถดาํเนินการทางกฎหมายต่อผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไดอี้กดว้ย รายละเอียดเพมิเติมปรากฏในหวัขอ้ 
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4.3 กลไกความคุ้มครองโทเคนดิจิทัล ในการนี ผูถื้อโทเคนดิจทลัยงัมีหน้าทีตอ้งปฏิบติัตามช่องทางและวิธีการรับ

สิทธิประโยชน์ และระยะเวลาทีกาํหนดรายละเอียดตามทีปรากฏในขอ้ 4.1.3 

นอกจากนี ในกรณีทีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน

ประเทศไทย ในช่วงต้นปี 2565 ซึงเป็นช่วงเวลาทีมีกาํหนดการนําภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เข้าฉายในโรง

ภาพยนตร์ทวัประเทศ อาจจะมีความรุนแรงมากขึน และนาํไปสู่มาตรการจากภาครัฐให้สถานประกอบการและผู ้

ประกอบธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัโรงภาพยนตร์หยดุให้บริการอีกครังหนึง จะส่งผลให้ 

ก. มีการปรับแผนกาํหนดการโดยเลือนช่วงเวลาการนําภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เข้าฉายในโรง

ภาพยนตร์ในประเทศออกไป ในกรณีนี ผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะมีความเสียงในการไดรั้บสิทธิประโยชน์

ทีเกียวขอ้งกบัการเขา้ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ล่าชา้ออกไปตามกาํหนดการใหม่ 

ข. มีการปรับแผนกาํหนดการโดยยกเลิกการนาํภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ใน

ประเทศ และนาํเขา้ฉายผ่านช่องทางอืนๆ แทน อย่างไรก็ดี ในกรณีนี ผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะมีความ

เสียงในการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทีเกียวข้องกับการเข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์และ

ผลตอบแทนพเิศษจากการลงทุน 

การปรับแผนกาํหนดการนําภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ในประเทศนนั อาจจะ

กระทบต่อสิทธิของผูถื้อโทเคนดิจิทลัในการไดรั้บสิทธิประโยชน์บางประการ อยา่งไรก็ดี เนืองจาก ผลตอบแทนจาก

การลงทุนทีกาํหนดในส่วนทีเป็นอตัราคงที จะไม่ขึนอยู่กับการปรับแผนกาํหนดการนาํภาพยนตร์เขา้ฉายในโรง

ภาพยนตร์ในประเทศดงัทีกล่าวมาขา้งตน้ ดงันนั การปรับแผนกาํหนดการเขา้ฉายจึงไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญั

ต่อการชาํระและส่งมอบผลตอบแทนในส่วนของผลตอบแทนอตัราคงทีให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

 

4.6.1.3 ความเสียงด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

ความเสียงดา้นสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง เช่น การแพร่ระบาดของ

เชือไข้หวดันกสายพนัธุ์ A (Influenza A H5N1) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (Severe Acute Respiratory 

Syndrome “SARS”) โรคทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome “MERS”) โรคติดเชือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) สามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจในวงกวา้ง นอกจากนี มาตรการ

ควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ของภาครัฐและภาคเอกชน ทงัในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะ

การจาํกดัการเดินทางเขา้และออกประเทศ ซึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจในหลายภาคส่วน รวมถึงมาตรการที

สร้างขอ้จาํกดัในการดาํเนินธุรกิจทีไดมี้การกาํหนดเป็นการชวัคราวสําหรับสภาวการณ์ดงักล่าว เช่น การจาํกดัเวลา

ในการเดินทาง การปิดร้านคา้บางประเภทและห้างสรรพสินคา้ต่างๆ เป็นการชวัคราว อาจกระทบต่อชีวิตประจาํวนั

ของประชาชนและอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม อีกทงั การลดลงและหยุดชะงกัของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจต่างๆ ความเสียงทีเกิดขึนจากปัจจยัต่างๆขา้งตน้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสําเร็จของรายไดจ้าก

การฉายภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ไดท้งัทางตรงและทางออ้ม กล่าวคือ หากเกิดกรณีทีการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 มีแนวโน้มความรุนแรงทีเพิมมากขึนอย่างมีนยัสําคญั และ/หรือ เกิดกรณีทีโรงภาพยนตร์ในบางจงัหวดั

ตอ้งหยุดการให้บริการชวัคราวจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และทางผูอ้อกโทเคนดิจิทลัพิจารณาปัจจยั

เสียงในทุกๆ ดา้นแลว้เห็นว่าอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อรายไดจ้ากการฉายภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ใน

โรงภาพยนตร์ ทางผูอ้อกโทเคนดิจิทลัอาจจะพิจารณาเลือนการเขา้ฉายของภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ในโรง

ภาพยนตร์ออกไปก่อน ส่งผลให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลัมีโอกาสทีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ล่าชา้กว่าทีระบุในส่วนที 4.1.3 

สิทธิประโยชน์ ช่องทางในการรับสิทธิประโยชน์ และเงือนไขในการรับสิทธิประโยชน์ เนืองจากสิทธิประโยชน์

ส่วนใหญจ่ะอา้งอิงกบัการฉายภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ในโรงภาพยนตร์ 
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4.6.2 ความเสียงทีเกยีวข้องกับโครงสร้างองค์กร 

เนืองจากผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะเป็นผูเ้ขา้ทาํธุรกรรมและสัญญาทีเกียวข้องทงัหมดทีรองรับการเสนอขายครังนี ผู ้

ลงทุนจึงตอ้งพึงพาการปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัโดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลั เพือการดาํเนินการทีจาํเป็นในการบงัคบัสิทธิทงัหลาย

ของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัภายใตธุ้รกรรมทีเกียวข้อง ดว้ยเหตุทีผูถื้อโทเคนดิจิทลัไม่ใช่ผูถื้อหุ้นและไม่มีอาํนาจควบคุมการ

จดัการเหนือผูอ้อกโทเคนดิจิทลั จึงอาจเป็นการยากทีผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะขอให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลับงัคบัใชสิ้ทธิของผูอ้อก

โทเคนดิจิทัลภายใตธุ้รกรรมทีเกียวขอ้งดังกล่าว หากคู่สัญญาของธุรกรรมนนัไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของตนภายใต้

ธุรกรรมนัน อย่างไรก็ดี ผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะสามารถดาํเนินการทางกฎหมายต่อผูอ้อกโทเคนดิจิทลัได ้หากผูอ้อกโทเคน

ดิจิทลัไม่ปฏิบตัิตามคาํรับรองทีให้ไวต้ามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี 

 

4.6.3 ความเสียงด้านผลการดําเนินงานของโครงการ 

ผลการดาํเนินงานของโครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ในรูปของจาํนวนผูช้มภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ใน

โรงภาพยนตร์ และรายไดจ้ากการขายบตัรภาพยนตร์ในประเทศ รวมถึงรายไดจ้ากแหล่งอืนๆ อาจจะไม่เป็นไปตามการ

คาดการณ์ของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั ซึงอาจจะเกิดขึนไดเ้นืองมาจากหลายสาเหตุ อาทิ 

ก. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ในช่วงตน้ปี 

2565 ซึงเป็นช่วงเวลาทีมีกาํหนดการนาํภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ทวัประเทศ 

อาจจะมีความรุนแรงมากขึน และนาํไปสู่มาตรการจากภาครัฐทีให้สถานประกอบการโรงภาพยนตร์หยุด

ให้บริการอีกครังหนึง หรือมีการจาํกดัการเดินทางหรือการใชพื้นทีสาธารณะบางส่วน ซึงอาจจะส่งผลให้มี

จาํนวนผูช้มภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ในโรงภาพยนตร์นอ้ยกว่าทีคาดการณ์ไว ้และกระทบต่อรายไดจ้าก

การขายบตัรภาพยนตร์ในประเทศอยา่งมีนยัสาํคญัได ้

ข. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ทีเกิดขึน

ต่อเนืองมาตงัแต่ตน้ปี  จนถึงปัจจุบนั กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและรายไดข้อง

ประชาชนอย่างมีนยัสําคญั จึงอาจทาํให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการใชจ้า่ยสําหรับกิจกรรมเพือความบนัเทิง 

ซึงรวมถึงการเข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ลดลงด้วย ซึงอาจจะส่งผลให้มีจาํนวนผูช้มภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ ในโรงภาพยนตร์นอ้ยกว่าทีคาดการณ์ไว ้และกระทบต่อรายไดจ้ากการขายบตัรภาพยนตร์

ในประเทศได ้

ค. สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย กล่าวคือ ในช่วงเวลาทีภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ กาํลังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทัวประเทศ อาจจะมีภาพยนตร์เรืองอืนๆ ทีเข้าฉายใน

ช่วงเวลาเดียวกนั เป็นทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเขา้ชมภาพยนตร์ดว้ย ซึงในกรณีทีภาพยนตร์

เรืองอืนสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูช้มในขณะนนัมากกว่าภาพยนตร์เรืองบุพเพสันนิวาส ๒ อาจจะ

ส่งผลให้มีจาํนวนผูช้มภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ในโรงภาพยนตร์น้อยกว่าทีคาดการณ์ไว ้และกระทบต่อ

รายไดจ้ากการขายบตัรภาพยนตร์ในประเทศได ้

ง. พฤติกรรมการบริโภคสือบนัเทิงของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีรูปแบบทีเปลียนไป อนัเนืองมาจากการพฒันาของ

เทคโนโลยีและทางเลือกในการรับชมภาพยนตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Online Streaming Platform 

ต่างๆ เช่น Netflix, Disney+, HBO Go เป็นตน้ อาจจะส่งผลให้ผูช้มเลือกชมภาพยนตร์ผ่านทางช่องทาง

ออนไลน์ดงักล่าว แทนการเขา้ไปชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ในโรงภาพยนตร์ หรือผูบ้ริโภคบางส่วน 

อาจจะคาดการณ์วา่ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ จะนาํขนึฉายผา่นทางช่องทางออนไลน์ดงักล่าวภายหลงัจาก

ทีออกจากโรงภาพยนตร์ไปแล้ว จึงอาจจะรอชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ผ่านทางช่องทางออนไลน์

ดังกล่าวในภายหลงั แทนการเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์ได้ ซึงอาจจะส่งผลให้มีจาํนวนผูช้มภาพยนตร์



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 4 หนา้ [46] 

 

บุพเพสันนิวาส ๒ ในโรงภาพยนตร์นอ้ยกว่าทีคาดการณ์ไว ้และกระทบต่อรายไดจ้ากการขายบตัรภาพยนตร์

ในประเทศไดด้ว้ยเช่นกนั 

จ. เจา้ของโครงการอาจจะไม่สามารถปกป้องการละเมิดลิขสิทธิของภาพยนตร์ดว้ยการแอบบนัทึกภาพจากโรง

ภาพยนตร์และนาํไปเผยแพร่ผ่านช่องทางอนืๆ ในขณะทีภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ กาํลงัเขา้ฉายอยูใ่นโรง

ภาพยนตร์ได ้ซึงอาจจะส่งผลให้มีผูช้มบางส่วนแอบชมภาพยนตร์แบบละเมิดลิขสิทธิ และทาํให้จาํนวนผูช้ม

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ในโรงภาพยนตร์น้อยกว่าทีคาดการณ์ และกระทบต่อรายไดจ้ากการขายบตัร

ภาพยนตร์ในประเทศไดด้ว้ยเช่นกนั 

ฉ. เจา้ของโครงการอาจจะโฆษณาประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้ผูช้มเขา้มาชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ในโรง

ภาพยนตร์ไดอ้ย่างไม่ทวัถึง อาจจะส่งผลให้มีผูท้ีรู้จกัภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ หรือผูที้สนใจจะเขา้ชม

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ในโรงภาพยนตร์น้อยกว่าทีคาดการณ์ และกระทบต่อรายไดจ้ากการขายบตัร

ภาพยนตร์ในประเทศได ้

ช. รายไดจ้ากขายลิขสิทธ์ภาพยนตร์เพอืนาํไปฉายในต่างประเทศ และ/หรือเพอืนาํขึนฉายผา่นช่องทางออนไลน์ 

อาจไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ อนัเนืองมาจากผูซื้อลิขสิทธิมีความเห็นว่าประมาณการความตอ้งการรับชม

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ในต่างประเทศ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ มีจาํนวนไม่เพียงพอ และไม่คุม้ค่า

แก่การลงทุนซือลิขสิทธิเพือนาํไปเผยแพร่ อย่างไรก็ดี ประมาณการรายไดใ้นส่วนนี มีสัดส่วนค่อนขา้งนอ้ย 

เมือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายบตัรภาพยนตร์ในประเทศ จึงอาจไม่มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

โครงการอยา่งมีนยัสาํคญั 

ความเสียงดา้นผลการดาํเนินงานของโครงการทีอาจจะเกิดขึนจากปัจจยัต่างๆ เหล่านี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ

ความสําเร็จของรายได้จากการฉายภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ได้ ทังทางตรงและทางอ้อม และอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการชาํระเงินและผลตอบแทนของเจา้ของโครงการตามสัญญา IA ให้แก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 

 

4.6.4 ความเสียงจากการออกและเสนอขายโทเคนดจิิทัลต่อประชาชนทัวไป 

 

4.6.4.1. ผู้ออกโทเคนดิจิทัลอาจจะยกเลิกการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนเดสทินี ในกรณีทีการเสนอขายไม่เป็นไป

ตามเงือนไขทีกําหนด 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัอาจจะยกเลิกการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี ในกรณีทีการเสนอขายไม่

เป็นไปตามเงือนไขทีกาํหนด เมือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปนี 

ก. การเสนอขายโทเคนดิจิทลัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์อ้17 ของประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. กจ 15/2561 

หรือ 

ข. มูลค่าทีไดจ้ากการออกและเสนอขายไดท้งัหมด นอ้ยกว่า 265,227,633 บาท 

 

4.6.4.2. โทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนเดสทินีเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนชนิดหนงึ ซึงผู้ถือโทเคนดิจิทัลไม่มีสิทธิในการมีส่วนร่วม

ในการเปลยีนแปลงนโยบายและการดําเนินกิจการของผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ 

โทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีเป็นผลิตภณัฑก์ารลงทุนชนิดหนึง ซึงผูถื้อโทเคนไม่มีสิทธิในการมีส่วน

ร่วมในการเปลียนแปลงนโยบายและการดาํเนินกิจการของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัได ้

อยา่งไรก็ดี เนืองจากผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี เป็นนิติบคุคลทีจดัตงัขึนเพอืวตัถุประสงค์

เฉพาะ เพือระดมทุมผา่นการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั และนาํเงินทีไดรั้บจากการระดมทนุไปร่วมลงทุนใน

โครงการภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ผา่นการเขา้ทาํสัญญาร่วมลงทุนในสัญญา IA ทงันี ผูอ้อกโทเคนดิจทิลัไดมี้การ

จดัเตรียมแผนธุรกิจ โครงสร้างองคก์ร บคุลากร และระบบงาน ทีเหมาะสมและเพยีงพอต่อการปฏิบติัตามหนา้ทีใน
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ส่วนที 4 หนา้ [47] 

 

ฐานะผูอ้อกโทเคนดิจทิลัตามเงือนไขและขอ้กาํหนดทีกาํหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั

ฉบบันี ความเสียงอนัเกิดจากการผูถื้อโทเคนดิจิทลัไม่มีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการเปลียนแปลงนโยบายและการ

ดาํเนินกิจการจึงอยูใ่นระดบัตาํ 

 

4.6.4.3. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่อง 

ผูล้งทุนมีความเสียงทีไม่สามารถซือขายแลกเปลียนโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีได ้เนืองจากโทเคน

ดิจิทัลเพือการลงทุนเดสทินีจะไม่สามารถเปลียนมือระหว่างกันได้ และจะไม่มีการจดทะเบียนในศูนย์ซือขาย

สินทรัพยดิ์จิทลั ดงันนั ผูล้งทุนควรตดัสินใจเขา้ร่วมลงทุนในรูปแบบการซือและถือครองโทเคนดิจิทลัไปตลอดอายุ

ของโครงการ 

 

4.6.5 ความเสียงทีเกยีวข้องกับเทคโนโลยีทีจะนํามาใช้เพือรองรับการออกโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุน  

ผูล้งทุนสามารถเขา้ใชก้ระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หลงัจากทีผูล้งทุนผ่านกระบวนการการจดัให้ลูกคา้แสดงตน และการ

ตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัลูกคา้ (Know Your Customer: KYC และ Customer Due Diligence: CDD) เพือเปิด

บญัชีเป็นผูล้งทุนผ่าน Kubix Mobile Application ดว้ยการลงทะเบียนสร้างกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์และแจง้บญัชีทีใชจ้องซือ

โทเคนดิจิทลั ทงันี กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเป็นประเภททีให้ผูล้งทุนดูแลรักษา

กุญแจส่วนตวั (Private Key) และจดัการกบัทรัพยสิ์นของตนเองไดแ้ต่เพียงผูเ้ดียว ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั

จะไม่สามารถเข้าถึงทรัพยสิ์น หรือ Private Key ของผูล้งทุนได้ ดังนัน ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะไม่

สามารถช่วยเหลือผูล้งทุนกรณีทีมีการเปลียนโทรศพัทมื์อถือ และกรณีทีผูล้งทุนจาํ รหสักูค้ืน (Recovery Phrase) ของตนเอง

ไม่ไดแ้ต่อยา่งใด รวมถึง ทางผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะไม่สามารถสร้างโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีและโทเคนดิจิทลัเพือ

การใชป้ระโยชน์ขึนมาใหม่ไดใ้นทุกกรณี หากผูล้งทุนรายนนัๆ ไม่สามารถจาํ Recvoery Phrase และ/หรือ ทาํ Private Key 

หาย แต่อย่างไรก็ตาม ทางผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะมีการแจ้งเตือนและให้ข้อมูลแก่ผูล้งทุนเพือให้

ระมดัระวงัและจดจาํรหัสกูค้ืนของตนเองในระหว่างการลงทะเบียนเขา้ใชง้านผา่น Kubix Mobile Application 

 

4.6.6 ความเสียงอืน ๆ 

4.6.6.1. ความเสียงจากการเปลยีนแปลงในมาตรฐานการบัญชีหรือกฎหมายทีเกยีวข้อง 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลอาจไดรั้บผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ หรือการ

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั หรือมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย อาจมีการ

เปลียนแปลง เช่นเดียวกบัมาตรฐานการบญัชีทีไดรั้บการปรับปรุงเพมิเติมให้ตรงกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards - IFRS) งบการเงินของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัอาจไดรั้บ

ผลกระทบจากการบงัคบัใช้มาตรฐานการบญัชีทีไดมี้การแกไ้ขปรับปรุง โดยเงือนไขและเวลาในการเปลียนแปลง

มาตรฐานการบญัชีนีไม่สามารถทราบไดแ้ละขึนอยู่กบัหน่วยงานทีเกียวข้อง ดงันัน ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจึงไม่อาจ

รับประกนัไดว่้าการเปลียนแปลงนีจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการจดัทาํงบการเงิน หรือผลการดาํเนินงาน

และฐานะการเงินของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั การเปลียนแปลงดงักล่าวยงัอาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัได ้

 

4.6.6.2. ความเสียงจากการเปลียนแปลงกฎหมายหรือนโยบายทางภาษีทีเกียวข้องกับการลงทุนในโทเคนดิจิทัลและ

ค่าธรรมเนียมทีเกยีวข้อง 

ผูถื้อโทเคนดิจิทลัอาจมีภาระภาษีเกียวกบัการลงทุน หรือซือขายโทเคนดิจิทลัโดยอาจจะตอ้งเสียภาษีในอตัรา

ทีสูงขึน หรือในกรณีของผูล้งทุนทีไม่ไดมี้สัญชาติไทยอาจจะตอ้งเสียภาษีหัก ณ ทีจ่ายในอตัราทีแตกต่างไปจากเดิม
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ได้ หากมีการเปลียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ และ/หรือการตีความของหน่วยงานดา้นภาษีอากรหรือด้านอืนๆ ที

เกียวข้อง อีกทังในอนาคตภาระภาษีและค่าธรรมเนียมของผูอ้อกโทเคนดิจิทัลอาจเปลียนแปลงไปจากอตัราใน

ปัจจุบนั เช่น ในการขาย โอน หรือรับโอนค่าตอบแทนจากโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนในอนาคตนนัอาจมีภาระภาษี

และค่าธรรมเนียมทีเกิดจากการซือ ขาย โอน หรือรับโอนค่าตอบแทนต่างๆ ทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัอาจตอ้งรับภาระ

ทงัหมดหรือบางส่วน โดยทีอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษีทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะตอ้งชาํระดงักล่าวอาจแตกต่าง

จากอตัราทีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  

 

4.7 การจดทะเบียนในศูนย์ซือขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

โทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีทีออกและเสนอขายทงั 3 ประเภทในครังนี จะไม่มีการจดทะเบียนในศูนยซื์อขาย

สินทรัพยดิ์จิทลัหรือตลาดรอง เนืองจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัในครังนีมีวตัถุประสงคห์ลกัในการเขา้ถึงกลุ่ม

ผูช้มภาพยนตร์ดว้ยการสร้างความมีส่วนร่วมกบัผูช้มภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ โดยผูล้งทุนจะสามารถมีส่วนร่วมผ่านการ

รับผลตอบแทนจากการลงทุน สิทธิประโยชน์จากของสมนาคุณ และการร่วมกิจกรรมทีมีไวเ้ฉพาะสําหรับผูที้ถือโทเคน

ดิจิทลัจากการระดมทุนในครังนี ดงันนั การจองซือและไดรั้บการจดัสรรโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีทงั 3 ประเภท จะ

เป็นการซือและถือครองตลอดอายขุองโครงการ  

 

4.8 ข้อมูลเพมิเติม (กระเป๋าอิเลก็ทรอนิกส์)  

ในการจองซือโทเคนดิจิทลั ผูล้งทุนจาํเป็นตอ้งมีกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เพือจดัเก็บและบริหารจดัการโทเคนดิจิทลัที

จะไดรั้บจากการจดัสรร และเนืองจากโทเคนดิจิทลัทีเสนอขายในครังนีใชร้ะบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัของบริษทั คิวบิกซ์ 

ดิจิทัล แอสเสท จํากัด (Kubix) ซึงทํางานอยู่บน Private Blockchain ผู ้ลงทุนจึงต้องมีการสมัครใช้บริการกระเป๋า

อิเล็กทรอนิกส์ (Non-custodial Wallet) ของ Kubix เพือจดัเก็บโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุน และเพอืใชสิ้ทธิประโยชน์ทีไดรั้บ

จากโทเคนดิจิทลั โดยบริการทีผูล้งทุนจะไดรั้บจากกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของ Kubix มีดงันี  

 

 โทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุน สิทธิประโยชน์ในรูปแบบโทเคนดิจิทลั

เพือการใชป้ระโยชน ์

รับโทเคนดิจิทลัจาก Kubix   

เก็บโทเคนดิจิทลั   

แลกรับสิทธิประโยชนจ์ากโทเคนดิจทิลั -  

 

ทงันี กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของ Kubix ไม่ไดอ้ยู่ในการกาํกบัดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต. และเป็นประเภททีให้ผู ้

ลงทุนดูแลรักษากุญแจส่วนตวั (Private Key) และจดัการกบัทรัพยสิ์นของตนเองไดแ้ต่เพียงผูเ้ดียว Kubix จะไม่สามารถ

เขา้ถึงทรัพยสิ์นหรือ Private Key ของผูล้งทุนได ้

 

4.9 เอกสารแนบทีเกยีวข้อง 

เอกสารแนบของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี ประกอบดว้ย 

1. เอกสารแนบ  สรุปสัญญา IA 

2. เอกสารแนบ  บทสรุปผู้บริหารและบันทึกผลการตรวจสอบความปลอดภัยสัญญาอัจฉริยะ 
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ส่วนที 5 

การเสนอขายและการจองซือ 

 

5.1 ข้อมูลโดยทัวไปและข้อมูลเกยีวกบัการเสนอขาย 

 

ขอ้มูลโดยทวัไป 

ชือโทเคนดิจิทลั (ภาษาไทย) : โทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี 

ชือโทเคนดิจิทลั (ภาษาองักฤษ) : DESTINY Investment Token 

ชีอกลุ่มของโทเคนดิจิทลั : 1) โทเคน I am Glad  (ชือยอ่  GLAD) 

2) โทเคน I am Delighted (ชือยอ่ DELIGHTED) 

3) โทเคน I am Happy (ชือยอ่ HAPPY) 

ประเภทของโทเคนดิจทิลั : โทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนและโทเคนดิจิทลัเพอืการใชป้ระโยชนแ์บบไม่

พร้อมใช้1 ตามกฎเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ทีบงัคบัใช ้ณ วนัทีของแบบ

แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
1โทเคนดิจิทัลเพือการใช้ประโยชน์ซึงผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่พร้อมทีจะให้ 

ผู้ถือใช้ประโยชน์ตามสิทธิของโทเคนดิจิทัลได้ทันทีตังแต่วันทีเสนอขาย

โทเคนดิจิทัลครังแรก 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั : บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั (Special Destiny) 

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทลั 

: 
บริษทั คิวบิกซ์ ดิจิทลั แอสเสท จาํกดั 

ทีปรึกษากฎหมายของผูอ้อกโทเคน

ดิจิทลั 

: 
บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคน็ซี จาํกดั (สาํนกังานกรุงเทพฯ) 

ผูส้อบบญัชี : บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ผูต้รวจสอบสัญญาอจัฉริยะ : บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ทีปรึกษา จาํกดั 

อายขุองโครงการ  : 2 ปี นบัตงัแต่วนัเริมตน้โครงการ 

การไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัก่อนกาํหนด : ผูอ้อกโทเคนดิจทิลัสามารถไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัก่อนอายโุครงการครบ 2 

ปีไดต้งัแต่วนัที 1 มีนาคม 2566 โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อโทเคนดิจิทลัทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนัผา่นทาง Kubix Mobile Application และ/หรือ 

www.kubix.co 

กฎหมายทีบงัคบัใช ้ : กฎหมายไทย 

 

ขอ้มูลเกียวกบัการเสนอขาย 

รูปแบบการเสนอขาย : การระดมทุนผา่นการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี

ต่อประชาชน ผา่นให้ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ICO Portal) 

ทีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

มูลค่าและจาํนวนโทเคนดิจิทลัทีเสนอ

ขาย 

: มูลค่าการเสนอขาย 265,227,633 บาท จาํนวน 16,087 โทเคน สามารถแบ่ง

ไดด้งันี 
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(1) โทเคน I am Glad  มูลค่าเสนอขาย 86,492,481 บาท จาํนวน 15,559 โท

เคน 

(2) โทเคน I am Delighted มูลค่าเสนอขาย 71,401,581 บาท จาํนวน 459 

โทเคน 

(3) โทเคน I am Happy มูลค่าการเสนอขาย 107,333,571 บาท จาํนวน 69 

โทเคน 

ราคาทีเสนอขาย : (1) โทเคน I am Glad มูลค่าเสนอขาย 5,559 บาทต่อโทเคน 

(2) โทเคน I am Delighted มูลค่าเสนอขาย 155,559 บาทต่อโทเคน 

(3) โทเคน I am Happy มูลค่าการเสนอขาย 1,555,559 บาทต่อโทเคน 

สกุลเงินทีใชไ้ด ้ : สกุลเงินบาท 

ผูล้งทุนทีสามารถลงทุนได ้ : การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนเดสทินีเป็นการเสนอขายต่อ

ประชาชนเป็นการทวัไป เฉพาะทีเป็นบุคคลธรรมดาทีบรรลุนิติภาวะแลว้ 

(มิใช่ผู ้เยาว์) ซึงเป็นผู ้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และจะต้องมี

ภูมิลาํเนาและถินทีอยูใ่นประเทศไทยเท่านนั 

บุคคลธรรมดาเป็นผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ สามารถลงทุนไดไ้ม่จาํกดั (นิยาม

ของผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษตามขอ้ 5.2.6)  

ผูล้งทุนรายย่อย (ไดแ้ก่บุคคลธรรมดาทีไม่ไดจ้ดัอยู่ในประเภทผูล้งทุนราย

ใหญ่พเิศษ) สามารถลงทุนไดร้ายละไม่เกิน 300,000 บาท  

สําหรับผูล้งทุนซึงเป็นนิติบุคคล ผูล้งทุนสถาบนั นิติบุคคลร่วมลงทุนและ

กิจการเงินร่วมลงทุน และผูทุ้นต่างดา้วจะไม่สามารถจองซือโทเคนดิจิทลั

ในครังนีได ้

เงือนไขการจองซือ : เมือการจองซือสําเร็จและได้รับการยืนยนัจากระบบแลว้ ผูจ้องซือจะไม่

สามารถทาํการยกเลิกการจองซือไดใ้นทุกกรณี 

การจดัสรรโทเคนดิจทิลั : การจัดสรรโทเคนดิจิทัลสําหรับโทเคน I am Glad และ โทเคน I am 

Delighted  

ใช้หลักเกณฑ์ตามลําดับการจองซือและชําระเงินสําเ ร็จภายใน

ระยะเวลาทีกาํหนดของผูล้งทุน โดยผูท้ีกดจองซือและชําระเงินสําเร็จ

ภายในระยะเวลาทีกาํหนดก่อนจะไดรั้บการจดัสรรก่อน (First Come First 

Served) อย่างไรก็ตาม การจัดสรรสุดท้ายจะเป็นไปตามดุลพินิจของผู ้

ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพือให้การจัดสรรเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์เงือนไขต่างๆ และ วธีิการทีกาํหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูล

การเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันีและกฎหมายทีเกียวขอ้ง  

ทงันี ผูท้ีชาํระเงินสําเร็จแลว้อาจจะไม่ไดรั้บการจดัสรรในกรณีทีการ

จองซือเต็มจาํนวนแลว้ หรือกรณีทีเกณฑ์การเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนราย

ย่อยมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 70.00 ของมูลค่าการเสนอขายทีขายไดท้งัหมด 

หรือกรณีทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัยกเลิกการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั

เพือการลงทุนเดสทินีทงัหมดตามเงือนไขในการยกเลิกการเสนอขาย 
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การจดัสรรสาํหรับโทเคน I am Happy  

เป็นการจัดสรรตามดุลพินิจของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทลั ทงันีผูท้ีชาํระเงินสําเร็จแลว้อาจจะไม่ไดรั้บการจดัสรรในกรณีทีการ

จองซือเต็มจาํนวนแลว้ หรือกรณีทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัยกเลิกการออกและ

เสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีทงัหมดตามเงือนไขในการ

ยกเลิกการเสนอขาย 

วนัเปิดการเสนอขาย : 23 พฤษภาคม 2565 

วนัปิดการเสนอขาย :  มิถุนายน 2565 หรือ วนัทีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ประกาศปิดการเสนอขายล่วงหนา้  

วนัประกาศการจดัสรรโทเคน : ภายในวนัที 2  มิถุนายน  2565 

วนัเริมตน้โครงการ : 2  มิถุนายน 2565 

เงือนไขในการยกเลิกการเสนอขาย : ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลจะยกเลิกการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการ

ลงทุนเดสทินี เมือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดงัต่อไปนี 

1) การเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ17 ของ

ประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. กจ 15/2561 หรือ 

2) มูลค่าทีไดจ้ากการออกและเสนอขายไดท้งัหมด น้อยกวา่ มูลค่าการ

เสนอขาย 265,227,633 บาท 

วตัถุประสงคใ์นการใชเ้งิน : เพือเข้าลงทุนในสัญญา IA กับกิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวี ซึงเป็น

เจ้าของลิขสิทธิของภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เพือให้ได้มาซึง

ผลตอบแทนจากการร่วมลงทุนและสิทธิประโยชน์ต่างๆทีเกียวข้องกับ

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เพือนาํมามอบให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั ตาม

สิทธิทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี 

ตามทีระบุในสัญญา IA โดยกิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวจีะนาํเงินร่วม

ลงทุนทีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ดงันี 

1) จดัหารายไดจ้ากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตามเงือนไขทีระบุใน

สัญญา IA ประมาณ 198 ลา้นบาท 

2) จดัหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 

๒ เพอืนาํมามอบให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั ประมาณ 18 ลา้นบาท 

3) เป็นค่าใช้จ่ายในการทาํธุรกรรมทีเกียวข้องต่างๆ ของการออกและ

เสนอขายโทเคนดิจิทัลในครังนี เ ช่น ค่าจัดจ้างทีปรึกษาและ

ค่าบริการของผูใ้ห้บริการต่างๆ ทีเกียวขอ้ง  ประมาณ 49 ลา้นบาท 

สิทธิของผูถื้อโทเคนดิจิทลัเพอืการ

ลงทุน 

: (1) ผลตอบแทนพืนฐานจากการลงทุน ในอัตราร้อยละ 2.99 ต่อปีของ

มูลค่าเงินลงทุนเริมตน้ 

(2) ผลตอบแทนพิเศษจากการร่วมลงทุน ในอตัราร้อยละ 2.01 ต่อปีของ

มูลค่าเงินลงทุนเริมตน้ ในกรณีทีรายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์

บุพเพสันนิวาส ๒ มีรายได ้Box Office ทวัประเทศตงัแต่ 1,000 ล้าน

บาทขึนไป (รายละเอียดเพมิเติมในส่วนที 4.1.2 ผลตอบแทนพิเศษ) 
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(3) สิทธิในการรับชาํระคืนเงินลงทุนเริมตน้เมือครบกาํหนดระยะเวลาการ

ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัในครังนี หรือเมือผูอ้อกโทเคนดิจิทลั

ตอ้งการไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัก่อนครบกาํหนด 

(4) สิทธิประโยชน์ทีจะได้รับ ตามรายละเอียดในส่วนที 4.1.3 สิทธิ

ประโยชน์ ช่องทางในการรับสิทธิประโยชน์ และเงือนไขในการรับ

สิทธิประโยชน์ 

เงือนไขในการจ่ายผลตอบแทน : กรณีทีไม่มีการไถ่ถอนโทเคนดิจิทัลก่อนกาํหนด: ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมี

หน้าทีในการจ่ายผลตอบแทนเป็นรายปีให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัภายใน 14 

วนัเมือโครงการมีอายุครบ 1 ปี และเมือโครงการมีอายุครบ 2 ปี ตามลาํดบั

รวมถึงมีหนา้ทีในการจ่ายเงินร่วมลงทุนเริมตน้คืนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

 กรณีทีมีการไถ่ถอนโทเคนดิจิทลัก่อนกาํหนด: ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะคืน

เงินลงทุนเริมต้นพร้อมจ่ายผลตอบแทนทีมีหน้าทีต้องชําระแต่ยงัไม่ได้

ชาํระให้กับผูล้งทุนภายใน 14 วนัหลงัจากวนัสินสุดโครงการ รวมถึงมี

หนา้ทีในการจ่ายเงินร่วมลงทุนเริมตน้คืนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

เงือนไขในการถือครองโทเคนดิจิทลั

เพือการลงทุน 

 

: ผูล้งทุนตอ้งถือครองโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนตลอดอายุของโครงการ

เท่านนั เนืองจากโทเคนดิจิทลัไม่สามารถทาํการโอนหรือเปลียนชือการถือ

ครองได ้และโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีไม่มีตลาดรองในการซือ

ขาย 

 

5.2 การจองซือและการจัดสรร 

5.2.1 วิธีการจองซือและการจัดสรร 

รายละเอียด ผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนรายใหญ่พเิศษ 

มูลค่าการจองซือ 

มูลค่าการจองซือขนัตาํ: 

โทเคน I am Glad 1 โทเคน หรือ 

โทเคน I am Delighted 1 โทเคน  

 

 

มูลค่าการจองซือสูงสุด:  

โทเคน I am Delighted ไม่เกิน 1 โทเคน หรือ  

โทเคน I am Glad ไม่เกิน 53โทเคน หรือ  

โทเคน I am Delighted 1 โทเคน รวมกบั โท

เคน I am Glad ไม่เกิน 25 โทเคน 

  

โดยทีมูลค่าการจองซือรวมทงัหมดของ

โครงการไม่เกิน 300,000 บาท 

 

มูลค่าการจองซือขนัตาํ:  

โทเคน I am Glad  1 โทเคน หรือ  

โทเคน I am Delighted 1 โทเคน หรือ  

โทเคน I am Happy 1 โทเคน 

 

มูลค่าการจองซือสูงสุด: ไม่จาํกดัมูลค่าการจองซือ 

 

ทงันีจาํนวนโทเคนทีจองซือระบบจะคาํนวณให้

เป็นจาํนวนเตม็หน่วยโทเคนเท่านนั ผูจ้องซือไม่

สามารถซือโทเคนเป็นหน่วยทศนิยมได ้
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ทงันีจาํนวนโทเคนทีจองซือระบบจะคาํนวณ

ให้เป็นจาํนวนเตม็หน่วยโทเคนเท่านนั ผูจ้อง

ซือไม่สามารถซือโทเคนเป็นหน่วยทศนิยมได ้

วิธีการจองซือ 

เงือนไขและขนัตอนการจองซือผา่นระบบออนไลน์นีเป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้ริการ

จองซือออนไลน์ผา่น Kubix Mobile Application ของบริษทั คิวบิกซ์ ดิจิทลั แอสเสท จาํกดั สาํหรับผู ้

จองซือทีประสงค์จะจองซือผ่านระบบออนไลน์ของ บริษทั คิวบิกซ์ ดิจิทลั แอสเสท จาํกดั โดยมี

ขอ้ตกลงและขอ้กาํหนดซึงเป็นไปตามดุลยพินิจของ บริษทั คิวบิกซ์ ดิจิทลั แอสเสท จาํกดั  

 

ผูล้งทุนทีประสงคจ์ะจองซือผ่านระบบออนไลน์ สามารถจองซือได้ที Kubix Mobile Application 

ตงัแต่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัที  มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะปิดการเสนอขาย ผูจ้องซือจะตอ้ง

เป็นบุคคลธรรมดาทีบรรลุนิติภาวะแลว้ (มิใช่ผูเ้ยาว)์ และไดส้มคัรใช้ K PLUS ของ บมจ.ธนาคาร

กสิกรไทย  ก่อนทาํรายการจองซือ และตอ้งชาํระเงินผ่านบริการ K PLUS หรือวิธีการอืนใดตามที 

บริษทั คิวบิกซ์ ดิจิทลั แอสเสท จาํกดั กาํหนด โดยการจองซือจะสําเร็จเมือผูจ้องซือชาํระเงินค่าจอง

ซือครังเดียวเต็มจาํนวนทีจองซือ และผูจ้องซือจะไดรั้บหลกัฐานยืนยนัการจองซือ ตามวิธีทีบริษทั 

คิวบิกซ์ ดิจิทลั แอสเสท จาํกดั กาํหนด  

การจัดสรรโท

เคนดิจิทัล 

การจดัสรรโทเคนดิจิทลัสาํหรับโทเคน I am Glad และ โทเคน I am Delighted  

ใชห้ลกัเกณฑต์ามลาํดบัการจองซือและชาํระเงินสําเร็จภายในระยะเวลาทีกาํหนดของผูล้งทุน โดยผู ้

ทีกดจองซือและชาํระเงินสําเร็จภายในระยะเวลาทีกาํหนดก่อนจะไดรั้บการจัดสรรก่อน (First 

Come First Served) อย่างไรก็ตาม การจดัสรรสุดทา้ยจะเป็นไปตามดุลพินิจของผูใ้ห้บริการระบบ

เสนอขายโทเคนดิจทิลั เพอืให้การจดัสรรเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงือนไขต่างๆ และ วธีิการทีกาํหนด

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันีและกฎหมายทีเกียวขอ้ง  

ทงันี ผูท้ีชาํระเงินสําเร็จแลว้อาจจะไม่ไดรั้บการจดัสรรในกรณีทีการจองซือเต็มจาํนวนแลว้ หรือ

กรณีทีเกณฑ์การเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนรายย่อยมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ .  ของมูลค่าการเสนอ

ขายทีขายไดท้งัหมด หรือกรณีทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัยกเลิกการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพอื

การลงทุนเดสทินีทงัหมดตามเงือนไขในการยกเลิกการเสนอขาย 

 

การจดัสรรสาํหรับโทเคน I am Happy  

เป็นการจดัสรรตามดุลพินิจของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ทงันีผูที้ชาํระเงินสําเร็จ

แลว้อาจจะไม่ไดรั้บการจดัสรรในกรณีทีการจองซือเต็มจาํนวนแลว้ หรือกรณีทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลั

ยกเลิกการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีทงัหมดตามเงือนไขในการยกเลิก

การเสนอขาย 

การชําระเงินค่า

จองซือ 

ชาํระเงินภายในระยะเวลาทีกาํหนด ผ่านแอปพลิเคชันโทรศพัท์มือถือ K PLUS ของธนาคารกสิกร

ไทย (“แอปพลิเคชัน K PLUS”) หรือวิธีการอืนใดตามที บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จํากัด 

กาํหนด 

เงือนไขการจอง

ซือ 

เมือการจองซือสําเร็จและไดรั้บการยืนยนัจากระบบแลว้ ผูจ้องซือจะไม่สามารถทาํการยกเลิกการจอง

ซือไดใ้นทุกกรณี  
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5.2.2 วิธีการเสนอขายโทเคนดจิิทัล 

โทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีเป็นการเสนอขายผ่านผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ICO Portal) ซึง

ไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ซึงให้บริการผ่านแอปพลิเคชนัคิวบิกซ์ (Kubix Mobile Application) ตามทีระบุไวใ้นแบบ

แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันี ในกรณีทีผูล้งทุนไม่ไดรั้บจดัสรรหรือไดรั้บจดัสรรโทเคนในจาํนวนที

ตาํกว่าทีไดจ้องซือ หรือผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีการยกเลิกการเสนอขายตามทีระบุไวใ้นส่วนที 5.1 ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย

โทเคนดิจิทลัจะส่งมอบเงินค่าจองซือคืนตามทีระบุไวใ้นขอ้ 5.2.9 การคืนเงินค่าจองซือโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีจะ

เสนอขายให้แก่ผู ้ลงทุนรายย่อยและบุคคลธรรมดาทีเป็นผู ้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามนิยามข้อกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี กจ. 15/2561 เรือง การเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน ("ประกาศ 

กจ. 15/2561") โดยผูล้งทุนรายย่อยสามารถลงทุนไดร้ายละไม่เกิน 300,000 บาท และผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ สามารถลงทุน

ไดไ้ม่จาํกดั โดยทีมูลค่ารวมของโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีทีเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนรายย่อยจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 

70.00 ของมูลค่าทีระดมทุนได ้

ทงันี ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัอาจแต่งตงันายหน้าซือขายสินทรัพยดิ์จิทลั เพมิเติมในภายหลงั ซึงเป็น

นิติบุคคลทีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนายหน้าซือขายสินทรัพยดิ์จิทลั เพือทาํหน้าทีเป็นนายหน้าในการขายโทเคน

ดิจิทลั และผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะแจง้การแต่งตงัดงักล่าวให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบ พร้อมทงัประกาศ

ผา่นทางสือต่างๆ ตามความเหมาะสม 

 

5.2.3 วิธีการขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

ผูล้งทุนทีมีความตอ้งการทีจะรับแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัสามารถดาวน์โหลดแบบแสดง

รายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือศึกษารายละเอียดทงัหมดเกียวกบัการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการ

ลงทุนเดสทินีในครังนีไดก่้อนทาํการจองซือผา่นทางเวบ็ไซตข์องผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ที  www.kubix.co 

หรือทางเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ที www.sec.or.th  

 

5.2.4 ระยะเวลาการจองซือโทเคนดิจิทัล 

ผูล้งทุนสามารถจองซือโทเคนดิจิทลัผ่าน Kubix Mobile Application ไดต้งัแต่วนัที 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 

น.ถึงวนัที  มิถุนายน 2565 เวลา .  น.หรือจนกว่าจะปิดการเสนอขาย  

 

5.2.5 วิธีการจองซือโทเคนดิจิทัล 

ผูล้งทุนจะตอ้งจองซือผา่น Kubix Mobile Application ของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั โดยสามารถจอง

ซือไดต้ามมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทลัทีกาํหนดสําหรับผูล้งทุนในแต่ละประเภท และตามวิธีการทีผูใ้ห้บริการระบบ

เสนอขายโทเคนดิจิทลักาํหนด ผูจ้องซือจะตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาทีบรรลุนิติภาวะแลว้ (มิใช่ผูเ้ยาว)์ และไดส้มคัรใช้ K 

PLUS ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  ก่อนทาํรายการจองซือ และตอ้งชาํระเงินผ่านบริการ K PLUS หรือวิธีการอืนใดตามที 

บริษทั ควิบิกซ์ ดิจิทลั แอสเสท จาํกดั กาํหนด โดยการจองซือจะสําเร็จเมือผูจ้องซือชาํระเงินค่าจองซือครังเดียวเตม็จาํนวนที

จองซือ และผูจ้องซือจะไดรั้บหลกัฐานยืนยนัการจองซือ ตามวธีิทีบริษทั คิวบิกซ์ ดิจิทลั แอสเสท จาํกดั กาํหนด 

ทงันี เพือประโยชน์ของผูจ้องซือโดยรวมและเพือให้การจองซือประสบผลสาํเร็จ ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทลั ขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข เพมิเติม หรือเปลียนแปลงเงือนไขและวิธีการในการจองซือ 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 5 หนา้ [7] 

 

ผูล้งทุนทีตอ้งการจองซือโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินี จะตอ้งทาํการเปิดบญัชีและปฏิบตัิตามกระบวนการการ

จดัให้ลูกคา้แสดงตน และการตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัลูกคา้ (Know Your Customer: KYC และ Customer 

Due Diligence: CDD) และการตรวจสอบตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายล้างสูง (Anti-Money 

Laundering and Counter Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing:  AML/ CTPF)  แ ล ะ

กระบวนการตรวจสอบตามความเหมาะสมและรับรองคุณสมบตัิของผูล้งทุนตามทีกาํหนด ซึงในกระบวนการการตรวจสอบ

ขา้งตน้ ผูล้งทุนจะตอ้งผา่นการยืนยนัประเภทของผูล้งทุน พร้อมส่งมอบเอกสารหลกัฐานประกอบการยืนยนัประเภทของผู ้

ลงทุนตามประกาศ กจ. 15/2561 พร้อมทงัผ่านการทดสอบความรู้เกียวกบัการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั (Knowledge Test) 

และผูจ้องซือตอ้งยืนยนัการทาํธุรกรรมว่า ไดศึ้กษาและทาํความเขา้ใจขอ้มูลเกียวกบัการเสนอขายโทเคนดิจิทลัในแบบแสดง

รายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัหรือสรุปขอ้มูลสําคญัของการเสนอขาย (Fact Sheet) ยอมรับความเสียงในการ

ลงทุนและยินยอมผกูพนัตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลั โดยทีผูจ้องซือตอ้งระบุขอ้มูลส่วนตวัและ

ขอ้มูลการจองซือให้ครบถว้น พร้อมทงัยืนยนัการลงทุนดว้ยตนเอง  

 

5.2.6 เอกสารประกอบในการจองซือโทเคนดิจิทัล 

สําหรับผูจ้องซือทีเป็นผูล้งทุนรายยอ่ย หรือบุคคลธรรมดาทีเป็นผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ ทีเปิดบญัชีผา่น Kubix Mobile 

Application และผ่านกระบวนการจดัให้ลูกคา้แสดงตน และการตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัลูกค้าตามเกณฑ์ที

เกียวข้อง (KYC และ CDD)  การทดสอบความรู้เกียวกบัการลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั (Knowledge Test) และทาํการแจง้

บญัชีธนาคารเสร็จเรียบร้อยแลว้ตามทีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลักาํหนด สามารถจองซือออนไลน์ผา่นช่องทาง 

Kubix Mobile Application โดยไม่ตอ้งส่งเอกสารการจองซือเพิมเติม ยกเวน้กระบวนการจดัประเภทนกัลงทุนสําหรับบุคคล

ธรรมดาทีเป็นผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตอ้งมีการส่งเอกสารเพือยืนยนัคุณสมบตัิความเป็นผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษทุกรายให้กบั

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพิมเติม ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที กจ. 

4/2560 เรือง การกาํหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ลงวนัที 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 

2560 (“ประกาศที กจ. 4/2560”) เรืองการกาํหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญต่ามที

สํานกังาน ก.ล.ต. กาํหนด ซึงเป็นประกาศทียงัมีผลใชบ้งัคบัในช่วงระหว่างการเสนอขายและการจองซือโทเคนดิจิทลัในครัง

นี  

 

นิยามของผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษประเภทบุคคลธรรมดาตามประกาศที กจ. 4/2560  

บุคคลธรรมดาซึงนบัรวมกบัคู่สมรสแลว้มีลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงันี 

ก) มีสินทรัพยสุ์ทธิตงัแต่ 70 ลา้นบาทขนึไป ทงันี สินทรัพยด์งักล่าวไม่นบัรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพยซึ์งใชเ้ป็น

ทีพกัอาศยัประจาํของบุคคลนนั 

ข) มีรายไดต้่อปีตงัแต่ 10 ลา้นบาทขึนไป หรือในกรณีทีไม่นบัรวมกบัคู่สมรสแลว้มีรายไดต้่อปีตงัแต่ 7 ลา้นบาท

ขึนไป 

ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซือขายล่วงหนา้ตงัแต่ 25 ลา้นบาทขึนไป หรือในกรณีทีนบัรวม

เงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวตงัแต่ 50 ลา้นบาทขึนไป 
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หมายเหตุ: การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีในครังนีเป็นการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการ

ทวัไป เฉพาะทีเป็นบุคคลธรรมดาทีบรรลุนิติภาวะแลว้ (มิใช่ผูเ้ยาว)์ ทีเป็นผูล้งทุนรายยอ่ยหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษที

เป็นบุคคลธรรมดา ซึงเป็นผูถื้อสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และจะตอ้งมีภมิูลาํเนาและถินทีอยูใ่นประเทศไทยเท่านนั  

สําหรับนกัลงทุนนิติบุคคล นกัลงทุนสถาบนั นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน และนกัลงทุนต่างดา้วจะ

ไม่สามารถจองซือโทเคนดิจิทลัในครังนีได ้  

 

5.2.7 การชําระเงินค่าจองซือโทเคนดิจิทัล 

ผูจ้องซือตอ้งชาํระเงินค่าจองซือโทเคนดิจิทลัเป็นยอดเต็มของมูลค่าต่อโทเคนทีจองซือในแต่ละครัง สําหรับโทเคน

ดิจิทลัทงั 3 ประเภท รายละเอียดมูลค่าของโทเคนดิจิทลัมีดงันี  

 

▪ โทเคน I am Glad มูลค่า     5,559 บาทต่อโทเคน 

▪ โทเคน I am Delighted มูลค่า               155,559 บาทต่อโทเคน 

▪ โทเคน I am Happy มูลค่า            1,555,559 บาทต่อโทเคน 

 

โดยผูจ้องซือตอ้งมีบญัชีธนาคารกสิกรไทย และติดตงัแอปพลิเคชนั K PLUS บนอุปกรณ์สือสารเครืองเดียวกนั โดยผู ้

จองซือสามารถชาํระเงินค่าจองซือผ่านช่องทางแอปพลิเคชนั K PLUS หรือวิธีการอืนใดตามที บริษทั คิวบิกซ์ ดิจิทลั แอส

เสท จาํกดั กาํหนดภายในช่วงระยะเวลาทีเปิดการเสนอขาย โดยผูจ้องซือตอ้งชาํระเงินค่าจองซือเต็มตามจาํนวนทีจองซือใน

แต่ละครัง เมือผูจ้องซือทาํรายการจองซือ และยืนยนัรายละเอยีดการจองซือแลว้ ผูจ้องซือตอ้งดาํเนินการชาํระเงินจองซือเขา้

บญัชีธนาคารทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลักาํหนด ดงัต่อไปนี  

ชือบญัชี   ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เพือ บริษทั คิวบิกซ์ ดิจิทลั แอสเสท จาํกดั เพือเก็บรักษาเงินค่าจอง

ซือโทเคนดิจิทลั 

  

ทงันี ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัไดว่้าจา้งธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เพอืเป็นผูใ้ห้บริการเก็บ

รักษาเงินค่าจองซือโทเคนดิจิทลัทงัหมดจากผูล้งทุน  

▪ ในกรณีทีระดมทุนสําเร็จ: ผูใ้ห้บริการเก็บรักษาเงินค่าจองซือจะทาํการโอนเงินทีไดจ้ากการระดมทุนให้แก่ 

Special Destiny และโอนเงินค่าจองซือคืนแก่ผูล้งทุนทีไม่ไดรั้บการจดัสรรโทเคนดิจิทลั 

▪ ในกรณีทีระดมทุนไม่สาํเร็จ: ผูใ้ห้บริการเก็บรักษาเงินค่าจองซือจะทาํการโอนเงินค่าจองซือคืนแก่ผูล้งทนุทกุ

ราย (โปรดศึกษารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 5.2.9 การคืนเงินค่าจองซือโทเคนดิจิทลั)  

 

ทังนี ชือผู้โอนเงินต้องเป็นชือเดียวกับชือผู้จองซือเท่านัน 

 

กรณีทีมีการทาํรายการจองซือสําเร็จเรียบร้อยแลว้และยงัอยู่ในช่วงการเปิดเสนอขาย ผูจ้องซือไม่สามารถทาํการ

ยกเลิกการจองซือไดใ้นทุกกรณี 

 กรณีทีมีการทาํรายการจองซือและมีการชาํระเงินค่าจองซือโทเคนดิจิทลัเกิดขนึภายหลงัจากการปิดการเสนอขาย ผู ้

ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรโทเคนดิจิทลัให้แก่ผูจ้องซือรายนนั และจะดาํเนินการ

คืนเงินค่าจองซือคนืให้แก่ผูจ้องตามรายละเอยีดเพมิเติมในส่วนที 5.2.9 การคืนเงินค่าจองซือโทเคนดิจิทลั 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 5 หนา้ [9] 

 

 

5.2.8 การจัดสรรโทเคนดจิิทัล 

การจดัสรรโทเคนดิจิทลัให้แก่ผูจ้องซือให้อยู่ในดุลยพินิจของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั โดยทีวิธีการ

จดัสรรโทเคนดิจิทลัจะไม่ขดักบักฎเกณฑท์ีสํานกังาน ก.ล.ต. กาํหนด โดยผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะจดัสรร

โทเคนดิจิทลัให้แก่ผูจ้องซือภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงือนไขดงัต่อไปนี 

 

โทเคน I am Glad และ โทเคน I am Delighted 

การจดัสรรโทเคนดิจิทลัสาํหรับโทเคน I am Glad และโทเคน I am Delighted จะใชห้ลกัเกณฑต์ามลาํดบัการ

จองซือและชาํระเงินสําเร็จภายในระยะเวลาทีกาํหนดของผูล้งทุน โดยผูที้กดจองซือและชาํระเงินสําเร็จภายใน

ระยะเวลาทีกาํหนดก่อนจะไดรั้บการจดัสรรก่อน (First Come First Served) ในกรณีทีจาํนวนโทเคนดิจิทลัทผีูจ้องซือ

ทุกรายจองไม่เกินจาํนวนโทเคนดิจิทลัทีเสนอขายรวมทงัหมดและจาํนวนโทเคนดิจิทลัทีผูจ้องซือเป็นผูล้งทุนราย

ย่อยทุกรายมีมูลคา่การจองซือรวมกนัไม่เกินร้อยละ 70.00 ของมูลค่าการเสนอขายรวมกนัทงัหมด ผูใ้ห้บริการระบบ

เสนอขายโทเคนดิจิทลัจะจดัสรรโทเคนดิจิทลัให้แก่ผูจ้องซือทุกรายตามจาํนวนทีจองซือและไดรั้บเงินค่าจองซือโท

เคนดิจิทลัเตม็จาํนวนเป็นทีเรียบร้อยแลว้ 

ในกรณีทีจาํนวนโทเคนดิจิทลัทีผูจ้องซือทุกรายจองเกินจาํนวนโทเคนดิจิทลัทีเสนอขายรวมทงัหมด และ/

หรือ จาํนวนผูล้งทุนรายย่อยมีมูลค่าการจองซือรวมกนัเกินร้อยละ 70.00 ของมูลค่าการเสนอขายรวมกนัทงัหมด ผู ้

ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะจดัสรรจาํนวนโทเคนแต่ละกลุ่มให้แก่ผูจ้องซือโดยให้ผูจ้องซือทีชาํระเงิน

สําเร็จก่อนไดรั้บการจดัสรรก่อน (First Come First Served) ในกรณีทีมีจาํนวนโทเคนดิจิทลัแต่ละประเภททีเสนอ

ขายคงเหลือไม่เพียงพอต่อการจดัสรร ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะจดัสรรจาํนวนโทเคนดิจิทลัแต่ละ

ประเภทตามลาํดบัการชาํระเงินสําเร็จของผูล้งทุนแต่ละรายจนครบตามจาํนวนทีเสนอขาย อยา่งไรก็ตาม การจดัสรร

สุดท้ายจะเป็นไปตามดุลพินิจของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน เพือให้การจัดสรรเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

เงือนไขต่างๆ และวิธีการทีกาํหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัฉบบันีและกฎหมายที

เกียวขอ้ง 

ผูท้ีชาํระเงินสําเร็จแลว้อาจจะไม่ไดรั้บการจดัสรรในกรณีทีการจองซือเต็มจาํนวนแลว้ หรือกรณีทีเกณฑก์าร

เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนรายย่อยมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 70.00 ของมูลค่าการเสนอขายทีขายไดท้งัหมด หรือกรณีทีผู ้

ออกโทเคนดิจิทลัยกเลิกการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีทงัหมดตามเงอืนไขในการยกเลิก

การเสนอขาย 

 

โทเคน I am Happy 

การจดัสรรสําหรับโทเคน I am Happy จะเป็นการจดัสรรตามดุลพินิจของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทลั ทงันีผูท้ีชาํระเงินสําเร็จแลว้อาจจะไม่ไดรั้บการจดัสรรในกรณีทีการจองซือเต็มจาํนวนแลว้ หรือกรณีทีผูอ้อก

โทเคนดิจิทลัยกเลิกการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีทงัหมดตามเงือนไขในการยกเลิกการ

เสนอขาย 

ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะประกาศผลการจดัสรรไม่เกินวนัประกาศการจดัสรรโทเคนโดยแจง้

ให้ผูจ้องซือรับทราบผา่นทาง Kubix Mobile Application  
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5.2.9 การคืนเงินค่าจองซือโทเคนดิจิทัล 

เมือการจองซือสําเร็จและไดรั้บการยืนยนัจากระบบแลว้ ผูจ้องซือจะไม่สามารถทาํการยกเลิกการจองซือไดใ้นทุก

กรณี 

ในกรณีทีผูจ้องซือไม่ไดรั้บการจดัสรรโทเคนดิจิทลั หรือผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัใชสิ้ทธิปฏิเสธการ

จัดสรรโทเคนดิจิทลั ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ซึงการจดัสรรจะอยู่ในดุลยพินิจของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคน

ดิจิทลั ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือโทเคนทีไม่ไดรั้บการจดัสรรโดยไม่มีการชาํระ

ดอกเบีย และ/หรือชดเชยค่าเสียหายใดๆ โดยการโอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซือทีไดแ้จง้ไวก้บัผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขาย

โทเคนดิจิทลัผา่นทาง Kubix Mobile Application ในขนัตอนการเปิดบญัชีภายใน 14 วนันบัตงัแต่วนัประกาศการจดัสรรโท

เคน โดยผูจ้องซือเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินปลายทาง หรือค่าธรรมเนียมอนืๆ ในการโอน (หากมี)  

ในกรณีทีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัยกเลิกการเสนอขายครังนีก่อนการปิดการเสนอขาย หรือไม่สามารถเสนอขายโทเคน

ดิจิทลัไดต้ามทีกาํหนด หรือเมือมีเหตุอนัควรเชือไดว่้าผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีพฤติการณ์อนัมีลกัษณะเป็นการเปิดเผยขอ้มูลอนั

เป็นเท็จหรือไม่ครบถว้นในสาระสําคญั หรือมีการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมทีเป็นการเอาเปรียบผูล้งทุน  ผูใ้ห้บริการระบบ

เสนอขายโทเคนดิจิทลัจะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือโทเคนดิจิทลัดิจิทลั ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือโทเคนดิจิทลัโดยไม่

มีการชาํระดอกเบีย และ/หรือชดเชยค่าเสียหายใดๆ โดยการโอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซือทีไดแ้จง้ไวก้บัผูใ้ห้บริการ

ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัผา่นทาง Kubix Mobile Application ในขนัตอนการเปิดบญัชีกบัการผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย

โทเคนดิจิทลั หรือโดยวิธีการอืนใดตามทีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายเห็นว่าเหมาะสมภายใน  วนันบัตงัแต่วนัทียกเลิกการ

เสนอขาย หรือวนัทีสินสุดการเสนอขาย โดยผูจ้องซือเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ธรรมเนียมการโอนเงนิปลายทาง หรือค่าธรรมเนียม

อนืๆ ในการโอน (หากมี) 

หากเกิดเหตุอนัใดทีทาํให้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซือไม่สามารถรับโอนเงินค่าจองซือคืนได ้ผูใ้ห้บริการระบบเสนอ

ขายโทเคนดิจิทลัจะคนืเงินดว้ยเช็คธนาคาร ขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซือและส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที

อยู่ทีผูจ้องซือไดร้ะบุไวใ้นขนัตอนการเปิดบญัชีกบั Kubix Mobile Application ภายใน 14 วนันบัจากวนัทีโอนเงินไม่สําเร็จ

ไม่ว่ากรณีใด หากผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัไดมี้การโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูที้จองซือหรือจดัส่งเช็ค

ธนาคารทางไปรษณียล์งทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ให้ถือว่าผูจ้องซือไดรั้บเงินจองซือคืนแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือจะไม่มีสิทธิ

เรียกร้องดอกเบีย และ/หรือค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป  

ในกรณีทีผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัไม่สามารถดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือในส่วนทีไม่ได้รับการ

จดัสรรให้แก่ผูจ้องซือภายในระยะเวลาทีระบุดงักล่าวขา้งตน้ อนัมิไดเ้กิดจากเหตุสุดวิสัยอืนใด ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย

โทเคนดิจิทลัจะตอ้งชาํระดอกเบียให้แก่ผูจ้องซือในอตัราสูงสุดตามทีกฎหมายกาํหนดซึงไม่เกินอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย

คาํนวณจากจาํนวนเงินค่าจองซือโทเคนดิจิทลัทีไม่ไดรั้บการจดัสรรทีตอ้งส่งคืนนบัแต่วนัทีพน้กาํหนดเวลาดงักล่าว จนถึง

วนัทีชาํระคืนตามวิธีการดงักล่าว 

ทงันี หากเกิดขอ้ผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซือหรือการออกเช็คธนาคารเพือคืนเงินจองซือ

(แลว้แต่กรณี) ซึงไม่ใช่ความผิดของผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เช่น ขอ้มูลชือ ทีอยู ่หรือเลขทีบญัชีธนาคารของ

ผูจ้องซือไม่ชดัเจน และ/หรือไม่ครบถว้น และ/หรือไม่ถูกตอ้ง และ/หรือไม่เป็นขอ้มูลปัจจุบนั ตามทีไดแ้จง้ไวก้บัผูใ้ห้บริการ

ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว 

 

5.2.10 วิธีการส่งมอบโทเคนดิจิทัล 
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ผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะสร้างโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนเดสทินีทงั 3 ประเภทในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์และจดัส่งเขา้สู่กระเป๋าอเิล็กทรอนิกส์สาํหรับการจดัเก็บโทเคนดิจิทลั (Non-Custodian Wallet) ของผูจ้องซือที

ได้ทาํการเปิดกับผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัผ่าน Kubix Mobile Application เสร็จเรียบร้อยและได้รับการ

จดัสรร ภายใน วนัที  มิถุนายน 2565 

 

5.2.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเกยีวข้อง 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเรียกเก็บเพมิเติมจากผูจ้องซือหรือผูถื้อโทเคนดิจิทลั 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บเพมิเติมจากผู้จอง

ซือหรือผู้ถือโทเคนดิจิทัล 
อัตราทีคาดว่าจะเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ไม่มีค่าธรรมเนียม ยกเวน้หากมีการเรียกเก็บจาก

ธนาคารปลายทาง 

ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการหักภาษี ณ 

ทีจ่าย ครังที 1  
- 

ค่าธรรมเนียมในการออกใบแทนหนงัสือรับรองการหกั

ภาษี ณ ทีจ่าย กรณีทีมีการออกหนงัสือรับรองการหัก

ภาษี ณ ทีจ่ายให้แลว้แต่ชาํรุดหรือสูญหาย 

ตามอตัราทีธนาคารพาณิชยก์าํหนด 

 

 

 

ค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีจะเกิดขึนเมือถึงวนัครบกาํหนดโครงการและภาระผกูพนัตามสัญญา 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บเพมิเติมจากผู้จอง

ซือหรือผู้ถือโทเคนดิจิทัล 
อัตราทีคาดว่าจะเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ไม่มีค่าธรรมเนียม ยกเวน้หากมีการเรียกเก็บจาก

ธนาคารปลายทาง 

ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการหักภาษี ณ ที

จ่าย ครังที 1  
- 

ค่าธรรมเนียมในการออกใบแทนหนงัสือรับรองการหกั

ภาษี ณ ทีจ่าย กรณีทีมีการออกหนงัสือรับรองการหัก

ภาษี ณ ทีจ่ายให้แลว้แต่ชาํรุดหรือสูญหาย 

ตามอตัราทีธนาคารพาณิชยก์าํหนด 

 

5.2.12 ภาษีอากร 

ผูถื้อโทเคนดิจทิลัมีภาระทีตอ้งเสียภาษีเพมิเติมดงันี 

(1) กรณีผูถื้อโทเคนดิจิทลัไดรั้บผลตอบแทนรายปีจากการลงทุนในโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนในครังนี ซึงถือ

เป็นเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40(4)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ ส่วนแบ่งกาํไร หรือผลประโยชน์

อนืใดในลกัษณะเดียวกนัทีไดจ้ากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทลั ผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะถูกหกัภาษเีงินได้

หัก ณ ทีจ่ายในอตัราร้อยละ 15.00 ของเงินไดพ้ึงประเมินดงักล่าว ทงันี ผูถื้อโทเคนดิจิทลัยงัมีหน้าทีตอ้งนาํ



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 5 หนา้ [12] 

 

เงินได้พึงประเมินดงักล่าวไปรวมคาํนวณในการยืนแบบแสดงรายการเพือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ประจาํปีดว้ย โดยสามารถนาํภาษีหกั ณ ทีจ่าย ไปใชเ้ป็นเครดิตในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได ้ 

(2) เนืองจากการจาํหน่ายจ่ายโอนโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนอาจถูกพิจารณาว่าเขา้ลกัษณะเป็นการให้บริการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ภายใตบ้ทบญัญตัิภาษีมูลค่าเพิมตามประมวลรัษฎากร หากผูถื้อโทเคนดิจิทลัประกอบกิจการ

ขายสินคา้หรือให้บริการ ซึงรวมถึงการจาํหน่ายจ่ายโอนโทเคนดิจิทลั ในทางธุรกิจหรือวิชาชีพในลกัษณะที

เป็นผูป้ระกอบการโดยมีมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิมเกินกว่า 1.8 ลา้นบาทต่อปี ผูถื้อโทเคนดิจิทลัมีหน้าที

ตอ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิมและเสียภาษีมูลค่าเพิมตามประมวลรัษฎากร แมว่้าผูอ้อกโทเคนดิจิทลัมีความ

ประสงคที์จะรับผิดชอบภาระภาษีมูลค่าเพิมทีอาจจะเกิดขึนจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการ

ลงทุนต่อประชาชนครังแรกในครังนี แต่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัยงัอาจมีภาระภาษีมูลค่าเพิมสําหรับธุรกรรมอนื ๆ  

นอกเหนือไปจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนต่อประชาชนครังแรกตามทีประมวล

รัษฎากรบญัญติัไว ้



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 6 หนา้ [1] 
 

ส่วนที 6 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

6. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

6.1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

 

กรรมการบริษัท  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดิจิทลัและหนงัสือชีชวนฉบบันีแลว้ และ

ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าทีบริหาร และประธานเจา้หน้าฝ่ายบญัชีและการเงินของ

บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอื้นสาํคญั

ผิด หรือขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนั

ควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอื้นสําคญัผิด หรือขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั 

นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือนางสาวจินา โอสถศิลป์ และนางสาวอรุโณชา ภาณุพนัธุ์ ในฐานะกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

ของบริษทั จะเป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของนางสาวบุษบา ดาวเรือง 

หรือนางสาวจินา โอสถศิลป์ และนางสาวอรุโณชา ภาณุพนัธ์ุ กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลทีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

ชือ ตําแหน่ง ลายมือชือ 

 

1. นางสาวจินา โอสถศิลป์ กรรมการบริษทั  

___________________________________ 

 

2. นางสาวบุษบา ดาวเรือง  กรรมการบริษทั  

___________________________________ 

 

3. นางสาวอรุโณชา ภาณุพนัธุ ์ กรรมการบริษทั  

___________________________________ 

 

4. นางสาวปรียาวรรณ ภูวกุล ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  

___________________________________ 

 

5. นางสาวจนัทรังศรี พวงสุดา ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายบญัชี 

และการเงิน 

 

___________________________________ 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

ส่วนที 6 หนา้ [2] 
 

6.2 การรับรองการปฏบิตัิหน้าทีของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

 

ขา้พเจา้ในฐานะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั คิวบิกซ์ ดิจิทลั แอสเสท จาํกดั ซึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบ

เสนอขายโทเคนดิจิทลัของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั ขอรับรองว่าขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ

ขายโทเคนดิจิทลัและหนงัสือชีชวนฉบบันีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอ้นืสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ใน

สาระสาํคญั 

 

เวน้แต่ขอ้มูลดงัต่อไปนี 

 

6.2.1 ขอ้มูลในเรืองรายงานการตรวจสอบสัญญาอจัฉริยะ ทีขา้พเจา้ใช้ขอ้มูลจากรายงานการตรวจสอบสัญญา

อัจฉริยะทีจัดทาํโดย Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd. ลงวนัที 26 มกราคม 2565 ซึง

ขา้พเจา้เห็นว่าเป็นผูเ้ชียวชาญในเรืองนี 

 

 

 

ชือ ตําแหน่ง ลายมือชือ 

 

1. นายญาณวิทย ์รักษศ์รี กรรมการบริษทั /  

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

___________________________________ 

 

 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

เอกสารแนบ 1 หนา้ [1] 

เอกสารแนบ 1  

สาระสําคัญของสัญญาร่วมลงทุนในโครงการภาพยนตร์เรืองบุพเพสันนิวาส ๒ 

 (“สัญญาร่วมลงทุน”) (“สัญญา IA”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั สเปเชียล เดสทินี จาํกดั 

เอกสารแนบ 1 หนา้ [2] 

สาระสําคญัของสัญญาร่วมลงทุนในโครงการภาพยนตร์ เรือง บุพเพสันนิวาส ๒ ("สัญญาร่วมลงทุน") 

 

คู่สัญญา (1) กิจการร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟวี ระหว่าง บริษทั จีดีเอช ห้าห้าเกา้ จาํกดั ("GDH") และ บริษทั บรอดคาซท ์ไทย 

เทเลวิชนั จาํกดั ("บรอดคาซท์") เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรเลขที 0993000431197 ("เจ้าของโครงการ") และ 

(2) ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัในฐานะผูร่้วมลงทุน ("ผู้ร่วมลงทุน")  

ธุรกรรม ผูร่้วมลงทุนตกลงร่วมลงทุนกบัเจา้ของโครงการ เพอืให้ไดม้าซึงและรับโอนค่าตอบแทนจากการร่วมลงทุนตามสัญญา

ร่วมลงทุน 

เงินร่วม

ลงทุน 

จาํนวนเงินทีไดรั้บจากการระดมทุนผา่นการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีสุทธิ (หลงัหกัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

ในการระดมทุนและภาษีทีเกียวข้อง) ซึงเป็นจาํนวนไม่เกิน  ลา้นบาท (สองร้อยหกสิบหกล้านบาท) ("เงินร่วม

ลงทุน")  

วันทีการร่วม

ลงทุนสําเร็จ  

ภายในวนัเดียวกบัทีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไดป้ฏิบตัิตามเงือนไขบงัคบัก่อนตามทีระบุในสัญญาร่วมลงทุนครบถว้น (เวน้แต่

เงือนไขบงัคบัก่อนขอ้ใดทีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงไดมี้การผ่อนผนั เปลียนแปลง ยกเลิก โดยชัดแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร) 

หรือภายในกาํหนดระยะเวลาอืนตามทีคู่สัญญาจะไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ("วันทีการร่วมลงทุนสําเร็จ") 

คู่สัญญามีหนา้ทีดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(1) ผูร่้วมลงทุนจะต้องส่งมอบและชําระเงินร่วมลงทุนทังจ ํานวนโดยโอนเข้าบัญชีของเจ้าของโครงการตาม

รายละเอียดทีระบุไวใ้นสัญญาร่วมลงทุน ในวนัทีการร่วมลงทุนสําเร็จ หรือภายในระยะเวลาตามทีคู่สัญญาทงั

สองฝ่ายจะตกลงกนั 

(2) เมือเจา้ของโครงการไดรั้บชาํระเงินร่วมลงทุนแลว้จะดาํเนินการออกใบเสร็จรับเงินร่วมลงทุนซึงลงนามถูกตอ้ง

โดยเจา้ของโครงการภายในวนัทีการร่วมลงทุนสาํเร็จ 

ค่าตอบแทน (1) นบัแต่วนัทีการร่วมลงทุนสําเร็จ เจา้ของโครงการตกลงชาํระและส่งมอบให้แก่ผูร่้วมลงทุน และผูร่้วมลงทุนมี

สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากเงินร่วมลงทุนในโครงการภาพยนตร์ เรือง บุพเพสันนิวาส ๒ ("ภาพยนตร์ฯ") โดยผู ้

ร่วมลงทุนจะไดรั้บค่าตอบแทนรายปีจากเงินร่วมลงทุนในอตัราร้อยละ 2.99 ของเงินทีผูร่้วมลงทุนไดรั้บจากการ

ระดมทุนผา่นการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินี (ก่อนหกัค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการระดมทุน

และภาษีทีเกียวขอ้ง) ("ค่าตอบแทนพืนฐาน") 

(2) ในกรณีทีภาพยนตร์ฯ สามารถทาํรายได้จากการจาํหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ทวัประเทศไทย (Box Office ทวั

ประเทศ) ตงัแต่ 975 ลา้นบาทขึนไป ผูร่้วมลงทุนจะไดรั้บผลตอบแทนพิเศษรายปี (Bonus Payment) เพิมเติมใน

อตัราร้อยละ 2.01 ของเงินทีผูร่้วมลงทุนไดรั้บจากการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการ

ลงทุนเดสทินี (ก่อนหกัค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ในการระดมทุนและภาษีทีเกียวขอ้ง) ทงันี รายไดจ้ากการฉายภาพยนตร์ฯ 

อา้งอิงจากการประกาศของเวบ็ไซต ์Thailand Box Office (www.thailandboxoffice.com) ("ค่าตอบแทนพิเศษ") 

 
  

(ค่าตอบแทนพนืฐานและค่าตอบแทนพิเศษ รวมเรียกว่า "ค่าตอบแทนรายปี") 
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(3) เจา้ของโครงการตกลงเป็นผูรั้บผิดชอบ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทีผูร่้วมลงทุนใชใ้นการระดมทุน และเงินอืน ๆ ทีผูร่้วม

ลงทุนต้องชาํระให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทัลเพือการลงทุนเดสทินี ("ผู้ ถือโทเคนดิจิทัล") ซึงเท่ากับ 1) ส่วนต่าง

ระหว่างเงินทีผูร่้วมลงทุนระดมทุนและไดรั้บจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินี กบั

เงินร่วมลงทุน ในจาํนวนทีผูร่้วมลงทุนไดแ้จง้ให้เจา้ของโครงการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในวนัทีการร่วม

ลงทุนสําเร็จ ("ค่าส่วนต่างฯ") รวมกับ 2) ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึนระหว่างการดาํเนินงานและภาษีต่างๆ ที

เกียวขอ้ง นอกเหนือจากค่าใชจ้า่ยจากการระดมทุน และค่าส่วนต่างฯ โดยผูร่้วมลงทุนจะแจง้ให้เจา้ของโครงการ

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัทีเจา้ของโครงการมีหนา้ทีตอ้งชาํระตามสัญญาร่วมลงทุน และ 3) ดอกเบียผิด

นัด และหนีเงินอืน ๆ ทีผูร่้วมลงทุนมีหน้าทีตอ้งชาํระให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั ("ค่าใช้จ่ายอืนๆ") ทงันี ผูร่้วม

ลงทุนสามารถเรียกให้เจ้าของโครงการชาํระค่าใช้จ่ายอืน ๆ ได้ตลอดระยะเวลาทีสัญญานีใช้บังคบัโดยไม่

จาํเป็นตอ้งเรียกตามงวดการจ่ายค่าตอบแทน 

(4) เจา้ของโครงการตกลงจดัหาและส่งมอบสิทธิประโยชน์ทีผูถื้อโทเคนดิจิทลัจะไดรั้บตามรายละเอยีดทีกาํหนดไว้

ในหนงัสือชีชวนสําหรับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี ("หนังสือชีชวน") และตามที

ระบุไวใ้นสัญญาร่วมลงทุน ("สิทธิประโยชน์") ให้แก่ผูร่้วมลงทุนเพือการดาํเนินการส่งมอบต่อผูถื้อโทเคน

ดิจิทลัต่อไป  

  

(ค่าตอบแทนพนืฐาน ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าส่วนต่างฯ ค่าใชจ่้ายอนื ๆ และสิทธิประโยชน์ รวมเรียกว่า "ค่าตอบแทน") 

การส่งมอบ

ค่าตอบแทน 

(1) การส่งมอบค่าตอบแทน 

(ก) การส่งมอบรายปี ค่าส่วนต่างฯ และค่าใชจ้่ายอนื ๆ  

การคาํนวนค่าตอบแทนจะเริมนบัจากวนัทีการร่วมลงทุนสาํเร็จ โดยเจา้ของโครงการจะส่งมอบค่าตอบแทน

ไปยงับญัชีของผูร่้วมลงทุน และผูร่้วมลงทุนมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามรายละเอียดทีระบุไวใ้นสัญญา

ร่วมลงทุนดงัต่อไปนี 

ครังที 1 : ค่าตอบแทนรายปี และค่าใชจ้่ายอืน ๆ ทีเกิดขึนในปีแรก เมือครบกาํหนด 1 ปีนบัแต่วนัที

การร่วมลงทุนสาํเร็จ 

ครังที 2 : ค่าตอบแทนรายปี ค่าส่วนต่างฯ และค่าใชจ้่ายอืน ๆ ทีเกิดขึนนอกเหนือจากส่วนทีชาํระ

ไปในการจ่ายผลตอบแทนครังที 1 เมือครบกาํหนด 2 ปีนบัแต่วนัทีการร่วมลงทุนสําเร็จ 

หรือเมือเจา้ของโครงการใชสิ้ทธิขอคืนเงินร่วมลงทุนล่วงหนา้ 

(ข) การส่งมอบสิทธิประโยชน ์

เจา้ของโครงการตอ้งส่งมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผูร่้วมลงทุนก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย  วนัก่อนวนัทีผูถื้อ

โทเคนดิจิทลัจะตอ้งไดรั้บสิทธิประโยชน์แต่ละชนิดตามทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือชีชวน 

(2) หากค่าตอบแทนอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิมและ/หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ เจ้าของโครงการจะเป็น

ผูรั้บผิดชอบชาํระภาษีมูลค่าเพมิและ/หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 
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(3) หากค่าตอบแทนอยูใ่นบงัคบัตอ้งหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย เจา้ของโครงการจะเป็นผูรั้บผิดชอบภาษีเงนิไดห้กั ณ 

ทีจ่าย โดยเจา้ของโครงการมีสิทธิในการหกัค่าตอบแทนหรือผูร่้วมลงทุนนาํส่งเงินภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายให้แก่

เจา้ของโครงการ และเจา้ของโครงการมีหนา้ทีนาํส่งภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายต่อกรมสรรพากรต่อไป 

การชําระเงิน

ใด ๆ ให้แก่ผู้

ร่ ว ม ล ง ทุ น

ตามสัญญาน ี

(1) การชาํระเงินใด ๆ ให้แก่ผูร่้วมลงทุนภายใตสั้ญญาร่วมลงทุน ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการชาํระค่าตอบแทน 

และการชาํระคืนเงินร่วมลงทุน ให้เจา้ของโครงการชาํระไปยงับญัชีธนาคารของผูร่้วมลงทุนตามทีระบุไวใ้น

สัญญาร่วมลงทุนโดยตรง 

(2) เจ ้าของโครงการรับรู้และรับทราบว่าการเปลียนแปลงบัญชีฯ จะต้องมีการแจ ้งเป็นหนังสือร่วมก ัน

ระหว่างผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัและผูร่้วมลงทุนให้เจา้ของโครงการทราบ ทงันี การแจง้ขอ้มูล

เกียวกบับญัชีฯ โดยผูร่้วมลงทุนฝ่ายเดียวจะไม่มีผลใด ๆ เสมือนว่าไม่มีการแจง้ 

เงือนไข

บังคบัก่อน 

เงือนไขบงัคบัก่อนสําหรับการร่วมลงทุนและการชาํระเงินร่วมลงทุน  

(1) เงือนไขบงัคบัก่อนของเจา้ของโครงการ 

(ก) เจ้าของโครงการได้รับการอนุมัติและการอนุญาตตามระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญาทีเกียวขอ้งอย่าง

ครบถว้น เพือการเขา้ทาํและการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของเจา้ของโครงการภายใตสั้ญญาร่วมลงทุน 

(ข) ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ ทีมี หรือจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงินของเจ้าของ

โครงการ หรือต่อการปฏิบติัตามสัญญาร่วมลงทุนของเจา้ของโครงการ 

(ค) คาํรับรองทีเจา้ของโครงการให้ไวใ้นสัญญาร่วมลงทุนถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

(2) เงือนไขบงัคบัก่อนของผูร่้วมลงทุน 

(ก) ผูร่้วมลงทุนสามารถออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินีไดส้าํเร็จ 

(ข) คาํรับรองทีผูร่้วมลงทุนให้ไวใ้นสัญญาร่วมลงทุนถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

ภาระผูกพนั

ของเจ้าของ

โครงการ  

นบัแต่วนัลงนามในสัญญาจนกว่าสัญญาจะสินผลบงัคบั เจา้ของโครงการตกลงปฏิบติัตามภาระผกูพนัดงัต่อไปนี  

(1) การชาํระและส่งมอบค่าตอบแทน และการชาํระเงินร่วมลงทุน ให้แก่ผูร่้วมลงทุนตามขอ้กาํหนด เงือนไข และ

ระยะเวลาตามทีระบุไวใ้นสัญญาร่วมลงทุน 

(2) เจา้ของโครงการตอ้งประกอบธุรกิจตามปกติตามทีไดต้กลงไวก้บัผูร่้วมลงทุน กล่าวคือ ประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายภาพยนตร์ฯ และวีดิทศัน์จากภาพยนตร์ฯ  

(3) เจา้ของโครงการตอ้งไม่ จดัจาํหน่าย แจกจ่าย ทาํสาํเนา เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือโอนภาพยนตร์ฯ  และสิทธิใดๆที

เกียวกับภาพยนตร์ฯ สิทธิในการผลิต สิทธิในบทภาพยนตร์ฯ หรือ สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาทีเกียวข้องกับ

ภาพยนตร์ฯ การผลิตภาพยนตร์ฯ และบทภาพยนตร์ฯ ดงักล่าว ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนให้แก่ผูอื้น หรืออนุญาตให้

บุคคลอนืใดกระทาํการดงักล่าว เวน้แต่ กรณีการอนุญาตสิทธิ ดงัต่อไปนี 

(ก) กรณีทีเจา้ของโครงการอนุญาตสิทธิให้ผูจ้ดัจาํหน่ายภาพยนตร์นาํภาพยนตร์ฯ เขา้ฉายและเผยแพร่ในแต่ละ

พนืทีในประเทศไทย และต่างประเทศ ทวัโลก 
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(ข) เจา้ของโครงการสามารถให้สิทธิในการเผยแพร่ภาพยนตร์ฯ ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนแก่ผูใ้ห้บริการ

สตรีมมิง (Streaming Services) ภายหลังจากระยะเวลา 3 เดือนนับแต่ว ันทีภาพยนตร์ฯ เข้าฉายในโรง

ภาพยนตร์ เวน้แต่กรณีเหตุสุดวิสัยตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ (ค)  

(ค) กรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอืนใดซึงทาํให้เจา้ของโครงการไม่สามารถนาํภาพยนตร์ฯ เขา้ฉายและเผยแพร่

ในโรงภาพยนตร์ได ้หรือเป็นทีเห็นไดช้ัดว่าการนาํภาพยนตร์ฯ เข้าฉายและเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์จะไม่

สามารถสร้างรายไดไ้ดต้ามปกติ หรือทาํให้ภาพยนตร์ฯ ขาดทุนอย่างแน่นอน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่

วนัทีคู่สัญญาตกลงกนัวา่จะนาํภาพยนตร์ฯ เขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ เจา้ของโครงมีสิทธิพจิารณาให้สิทธิในการ

เผยแพร่ภาพยนตร์ฯ แก่ผูใ้ห้บริการสตรีมมิง (Streaming Services) หรือบุคคลอนืได ้

(ง) เจา้ของโครงการสามารถให้สิทธิบุคคลอนืในการนาํบทภาพยนตร์ฯไปดดัแปลง  ให้เกิดเป็นผลงานชินใหม่ ใน

รูปแบบผลงานอนื  ๆได ้ (Remake) 

(4) เจา้ของโครงการไดก้ระทาํการและดาํเนินการให้ และยืนยนัว่าสัญญาสําคญัทีเกียวขอ้ง (ตามทีนิยามไวด้า้นล่าง

นี) ทุกฉบบันนัไดมี้การลงนามถูกตอ้ง ผูกพนัและก่อให้เกิดพนัธะหน้าทีทีผูกพนัแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง

ของสัญญาสาํคญัทีเกียวขอ้งดงักล่าวและสามารถบงัคบัคู่สัญญาทุกฝ่ายไดต้ามขอ้กาํหนดและเงือนไขของสัญญา

สําคญัทีเกียวขอ้งดังกล่าว โดยชอบด้วยกฎหมาย และการลงนาม เข้าทาํและ การปฏิบัติตามสัญญาสําคญัที

เกียวขอ้ง ตลอดจนการดาํเนินธุรกรรมใด ๆ  ทีกาํหนดไวใ้นสัญญาสําคญัทีเกียวขอ้งจะ (ก) ไม่ก่อให้เกิดการขดั

หรือแยง้กบักฎหมายหรือเอกสารจดัตงัของคู่สัญญาทีเกียวขอ้ง (ข) ไม่เป็นการละเมิดหรือขดัต่อคาํพิพากษาใด ๆ 

และ (ค) ไม่ขดัต่อขอ้กาํหนดหรือเงือนไขในสัญญาใด ๆ  ทีคู่สัญญาทีเกียวขอ้งเป็นคู่สัญญาหรือผูกพนัอยู่  และ

เจา้ของโครงการไดป้ฏิบตัิตามสัญญาสําคญัทีเกียวขอ้งอย่างถูกตอ้งครบถว้น ตรงเวลาและไม่ก่อให้เกิดเหตุผิด

นดั ผิดสัญญา หรือเหตุอนัใดทีจะส่งผล หรืออาจจะส่งผลให้เกิดผลกระทบร้ายแรงในความสัมพนัธ์กบัคู่สัญญา

ของสัญญาสําคญัทีเกียวขอ้ง ความสมบูรณ์ของสัญญาสําคญัทีเกียวขอ้ง หรือนาํไปสู่การเลิกสัญญาหรือเรียก

ค่าเสียหายภายใตสั้ญญาสาํคญัทีเกียวขอ้งดงักล่าว 

(5) เจา้ของโครงการตอ้งไม่บอกเลิก หรือ จาํหน่าย จ่าย โอน สัญญาสําคญัทีเกียวขอ้งกบัภาพยนตร์ฯ ตามทีจะระบุ

ไวใ้นสัญญาร่วมลงทุน ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง สัญญาทีเกียวกบัภาพยนตร์เรืองบุพเพสันนิวาส ๒ สัญญาจา้ง

นักแสดงนํา และผูก้าํกับ สัญญาว่าจ้างผูเ้ขียนบท สัญญาอนุญาตให้ดัดแปลงและผลิตภาพยนตร์ฯ จากบท

ประพนัธ์ ("สัญญาสําคัญทีเกียวข้อง") และไม่แก้ไขข้อกําหนดใด ๆ ในสัญญาดังกล่าวในลักษณะทีอาจ

คาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั และไม่ทาํให้เกิดเหตุการณ์ทีเจา้ของ

โครงการ ผิดนดั หรือการผิดสัญญาสําคญัทีเกียวขอ้งอยา่งมีนัยสําคญั ซึงจะ หรืออาจจะเป็นเหตุให้สัญญาสําคญั

ทีเกียวขอ้งถูกยกเลิก หรือบอกเลิก  

"สัญญาทีเกยีวกับภาพยนตร์เรืองบุพเพสันนิวาส ๒" ตามทีไดนิ้ยามในสัญญาร่วมทุนซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

สัญญาดงัต่อไปนี  
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(ก) สัญญากิจการร่วมคา้ ระหว่าง บริษทั จีดีเอช ห้าห้าเกา้ จาํกดั กบั บริษทั บรอดคาซท ์ไทย เทเลวิชนั จาํกดั 

ฉบบัลงวนัที 11 พฤษภาคม 2563 รวมถึงทีจะมีการแกไ้ขเพมิเติม ("สัญญากิจการร่วมค้า") 

(ข) สัญญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิประพนัธ์นวนิยาย (เพือสร้างภาพยนตร์) ระหว่าง นางสาวจนัทร์ยวีร์ สมปรีดา 

(รอมแพง) กบั บริษทั บรอดคาซท ์ไทย เทเลวิชนั จาํกดั ฉบบัลงวนัที 12 ตุลาคม  รวมถึงทีจะมีการ

แกไ้ขเพมิเติม 

(ค) สัญญาอนุญาตให้ใชลิ้ขสิทธิละครโทรทศัน์ ระหว่าง บริษทั บรอดคาซท ์ไทย เทเลวิชนั จาํกดั กบั กิจการ

ร่วมคา้ เดสทินี เดอะ มูฟว ีฉบบัลงวนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2565 รวมถึงทีจะมีการแกไ้ขเพมิเติม และ 

(ง) บนัทึกขอ้ตกลงอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิและทรัพยสิ์นทางปัญญา ระหว่าง บริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทน

เมน้ต์ จาํกดั กบั บริษทั บรอดคาซท ์ไทย เทเลวิชัน จาํกดั ฉบบัลงวนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2565 รวมถึงทีจะ

มีการแกไ้ขเพมิเติม  

(6) เจา้ของโครงการจะตอ้งไม่ก่อภาระผกูพนัใด ๆ  เหนือส่วนใดส่วนหนึง หรือทงัหมดในภาพยนตร์ฯ  และสิทธิที

เกียวกบัภาพยนตร์ฯ สิทธิในการผลิตภาพยนตร์ฯ และ สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาทีเกียวขอ้งกบัภาพยนตร์ฯ 

และสิทธิอืน ๆ ทงัหมดทีเกียวขอ้ง เวน้แต่ การก่อภาระผูกพนัดงักล่าวไดรั้บอนุญาตจากผูร่้วมลงทุน และเป็นไป

ในทางการคา้ปกติของเจา้ของโครงการ หรือเป็นการก่อภาระผูกพนัเพือวตัถุประสงคใ์นการคืนเงินร่วมลงทุนให้แก่

ผูร่้วมลงทุน  

"ก่อภาระผูกพนั" ให้หมายรวมถึง การกระทาํการใด ๆ ทีทาํให้เจา้ของโครงการหรือผูร่้วมลงทุนไม่สามารถใชสิ้ทธิ

ของตนทีพึงไดอ้ย่างบริบูรณ์ รวมถึงการเขา้ทาํขอ้ตกลงหรือสัญญาใด ๆ ทีอาจเป็นเหตุให้ตอ้งถูกยึด อายดั หรือ

ลิดรอนสิทธิของเจา้ของสิทธิในภาพยนตร์ฯ นนั หรืออยูใ่นข่ายทีอาจถูกบงัคบัให้จาํหน่าย จ่าย หรือโอน ซึงสิทธิใน

ภาพยนตร์ฯ ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนให้แก่ผูอื้น  

(7) เจา้ของโครงการจะไม่ดาํเนินการแบ่งปันผลกาํไรหรือขาดทุน ค่าตอบแทน หรือผลตอบแทนใดๆ ให้แก่ GDH 

และ บรอดคาซท์ ตามทีกําหนดในสัญญากิจการร่วมค้า จนกว่าเจ้าของโครงการจะได้ดําเนินการชําระ

ค่าตอบแทนและคืนเงินร่วมลงทุนให้แก่ผูร่้วมลงทุนแลว้เตม็จาํนวน  

(8) เจา้ของโครงการจะตอ้งกระทาํการดงัต่อไปนีดว้ยค่าใชจ้า่ยของเจา้ของโครงการเอง 

(ก) เจา้ของโครงการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัทงัหมดทีกาํหนดไวใ้นสัญญาร่วมลงทุน  

(ข) เจา้ของโครงการจะตอ้งผลิตภาพยนตร์และนาํภาพยนตร์ฯ เขา้ฉายภายในระยะเวลาตามทีคู่สัญญาจะตกลงกนั  

(ค) เจ้าของโครงการต้องจัดส่งรายงานความคืบหน้าของการผลิตภาพยนตร์ฯ แก่ผูร่้วมลงทุน พร้อมทงังบ

การเงินของเจา้ของโครงการ รายงานผลการดาํเนินการของเจา้ของโครงการ และรายงานรายไดจ้าก Box 

Office ทวัประเทศ สําเนาของสัญญา หรือเอกสารใดทีเสนอจะเขา้ทาํเพอืแกไ้ข เพิมเติม เปลียนแปลง สละ

สิทธิ ปรับปรุง ระงบั หรือแทนทีขอ้กาํหนดใด ๆ ของสัญญาสาํคญัทีเกียวขอ้ง หรือสัญญาสาํคญัทีเกียวขอ้ง

ฉบบัใหม่ทีทาํขนึระหว่างเจา้ของโครงการและคู่สัญญาใหม่ใด ๆ ทีเกียวขอ้งกบัภาพยนตร์ฯ ดงักล่าว และ

สําเนาหนงัสือบอกเลิกสัญญา หนงัสือแจง้เตือน คาํบอกกล่าวการผิดสัญญา หรือคาํบอกกล่าวทีสําคญัซึงได้

ส่งตามสัญญาสาํคญัทีเกียวขอ้ง ("เอกสารสําคัญทีเกยีวข้อง")  
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นบัตงัแต่วนัทีการเขา้ลงทุนสําเร็จจนกว่าสัญญาร่วมลงทุนจะสินผลบงัคบั ในการนีเจา้ของโครงการตอ้ง

จัดส่งเอกสารสําคญัทีเกียวขอ้งให้แก่ผูร่้วมลงทุนทุก ๆ  3 เดือน หรือในทนัทีสําหรับกรณีหนงัสือบอกเลิก

สัญญา หนงัสือแจง้เตือน คาํบอกกล่าวการผิดสัญญา หรือคาํบอกกล่าวทีสําคญัซึงไดส่้งตามสัญญาสําคญัที

เกียวขอ้ง 

(ง) เจา้ของโครงการตอ้งเก็บรักษา รายงานงบประมาณ และเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัภาพยนตร์ฯ และ

จะตอ้งอนุญาตให้ผูร่้วมลงทุนสามารถเขา้ถึงเอกสารดงักล่าว ไดต้ามสมควรตามขอ้กาํหนดในสัญญาร่วม

ลงทุน  

(จ) เจา้ของโครงการจะแจง้ให้ผูร่้วมลงทุนทราบถึงสถานการณ์ใด ๆ ทีเจา้ของโครงการไดท้ราบมา ซึงทาํให้หรือ

มีความเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลทีจะทาํให้การผลิตภาพยนตร์ฯ หรือการนาํภาพยนตร์ฯ เขา้ฉายเกิดความ

ขดัขอ้ง ล่าช้า หรือ สินสุดลง การทีคู่สัญญาของสัญญาสําคัญทีเกียวข้อง ผิดขอ้สัญญาทีเป็นสาระสําคญั

ภายใตสั้ญญาสําคญัทีเกียวขอ้ง สถานการณ์ใด ๆ ทีเจา้ของโครงการไดท้ราบมา (ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

หรือเหตุอนืใด) ซึงทาํให้หรือมีความเป็นไปไดที้จะทาํให้ภาระผกูพนัส่วนทีเป็นสาระสาํคญัของคูสั่ญญาฝ่ายใด

ฝ่ายหนึงภายใตสั้ญญาสําคญัทีเกียวขอ้งกบัภาพยนตร์ฯ ถูกระงบัหรือไม่สามารถเขา้ฉายได ้ความเสียหายที

เกิดขึนไม่ว่าทงัหมดหรือส่วนทีเป็นสาระสําคญั และคดีความ หรือการดาํเนินการทางกฎหมายทีหากมีคาํชี

ขาด คาํพิพากษา หรือคาํตดัสินจะไม่เป็นคุณแก่เจา้ของโครงการ ซึงอาจคาดหมายไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะ

มีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญั 

การคืนเงิน

ร่วมลงทุน 

(1) เจา้ของโครงการมีกาํหนดตอ้งใชค้ืนเงินร่วมลงทุนพร้อมค่าตอบแทนให้แก่ผูร่้วมลงทุนภายในกาํหนดระยะเวลา 2 ปี

นบัแต่วนัทีการร่วมลงทุนสาํเร็จ  

(2) การคืนเงินร่วมลงทุนล่วงหนา้ก่อนครบกาํหนด 2 ปี 

(ก) นบัตงัแต่วนัที 1 มีนาคม 2566 เป็นตน้ไป เจา้ของโครงการมีสิทธิขอคืนเงินร่วมลงทุนให้แก่ผูร่้วมลงทุน

ล่วงหนา้ในเวลาใดก็ได ้ทงันี การใชสิ้ทธิขอคืนเงินร่วมลงทุนล่วงหน้านี เจา้ของโครงการตอ้งคืนเงินร่วม

ลงทุนให้แก่ผูร่้วมลงทุน พร้อมค่าตอบแทนทีมีหน้าทีตอ้งชาํระแต่ยงัไม่ไดช้าํระตามสัญญาร่วมลงทุน

ทงัหมด ให้แก่ผูร่้วมลงทุนเต็มจาํนวนในคราวเดียว ("เงินทีต้องชําระกรณีใช้สิทธิคืนเงินร่วมลงทุนก่อน

ครบกําหนด") ทงันี ภายใตข้อ้กาํหนดของขอ้ (ค) ค่าตอบแทนรายปีจะคาํนวณจนถึงวนัทีตอ้งการใช้สิทธิ

ขอคืนเงินร่วมลงทุน และเจา้ของโครงการตกลงจะชีแจงการคาํนวณค่าตอบแทนไวใ้นหนงัสือแจง้การใช้

สิทธิขอคืนเงินร่วมลงทุนตามขอ้ (ข)  

(ข) การใชสิ้ทธิขอคืนเงินร่วมลงทุนล่วงหน้านี เจา้ของโครงการตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูร่้วมลงทุน

ทราบล่วงหนา้อย่างน้อย 20 วนัก่อนวนัทีเจา้ของโครงการตอ้งการใชสิ้ทธิขอคืนเงินร่วมลงทุน  

(ค) ในการส่งมอบค่าตอบแทนกรณีทีเจา้ของโครงการใชสิ้ทธิขอคืนเงินร่วมลงทุนล่วงหนา้ เจา้ของโครงการ

จะตอ้งชาํระคืนเงินร่วมลงทุน พร้อมเงินทีตอ้งชาํระกรณีใชสิ้ทธิคืนเงินร่วมลงทุนก่อนครบกาํหนดไปยงั

บญัชีของผูร่้วมลงทุน โดยเจา้ของโครงการมีหน้าทีในการดาํเนินการให้เงินทีตอ้งชาํระกรณีใชสิ้ทธิคืน

เงินร่วมลงทุนก่อนครบกําหนดทังหมดถูกโอนเข้าบัญชีของผูร่้วมลงทุนภายใน 11.00 น. ของวนัที

ตอ้งการใชสิ้ทธิขอคืนเงินร่วมลงทุน  
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ในกรณีทีเจา้ของโครงการไม่สามารถดาํเนินการใหเ้งินทีตอ้งชาํระกรณีใชสิ้ทธิคืนเงินร่วมลงทุนก่อนครบ

กาํหนดทงัหมดถูกโอนเขา้บญัชีของผูร่้วมลงทุนภายใน 11.00 น. ของวนัทีตอ้งการใชสิ้ทธิขอคืนเงินร่วม

ลงทุนได ้ค่าตอบแทนทีเจา้ของโครงการตอ้งชาํระให้คาํนวนต่อไปจนถึงวนัทาํการถดัไป 

(3) การคืนเงินร่วมลงทุนไม่กระทบกบัสิทธิของผูร่้วมลงทุนสาํหรับค่าตอบแทนทีเกิดขึน และ/หรือไดรั้บไปแลว้  

(4) รายไดอ้ืนใดนอกเหนือจากรายไดท้ีเจา้ของโครงการมีภาระผูกพนัตอ้งชาํระให้แก่ผูร่้วมลงทุนตามสัญญาร่วม

ลงทุน ทีเกิดขึนหลงัจากวนัทีเจา้ของโครงการคืนเงินร่วมลงทุนและส่งมอบค่าตอบแทนครบถว้นแลว้ตามสัญญา

ร่วมลงทุนเป็นของเจา้ของโครงการทงัหมด 

ในการนี รายไดเ้กิดขึนเมือใดให้พิจารณาจากวนัทีขอ้ตกลง สัญญา หรือนิติกรรมทีก่อให้เกิดรายไดน้นัเกิดหรือมี

ขึน แมจ้ะไดก้ารชาํระเงินหรือค่าตอบแทนตามขอ้ตกลง สัญญาหรือนิติกรรมดงักล่าวจะเกิดขึนภายหลงัก็ตาม 

สิทธิของ 

ผู้ร่วมลงทุน 

ผูร่้วมลงทุนมีสิทธิไดรั้บชาํระค่าตอบแทนตามขอ้กาํหนดทีระบุไวใ้นสัญญาร่วมลงทุน นับตงัแต่วนัทีการร่วมลงทุน

สําเร็จ รวมถึงมีสิทธิในการจาํหน่าย จ่าย โอนค่าตอบแทน และมีสิทธิอยา่งเตม็ทีในการไดรั้บและยึดถือค่าตอบแทนเพือ

ตนเอง 

อากรแสตมป์

จากการทํา

สัญญาร่วม

ลงทุน 

หากการทาํสัญญาร่วมลงทุน อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียอากรแสตมป์ ผูร่้วมลงทุนจะเป็นผูรั้บผิดชอบชาํระอากรแสตมป์ 

ค่าเสียหาย (1) เจ้าของโครงการตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูร่้วมลงทุนในความเสียหายทีเกิดขึนจริง ความสูญเสีย ข้อ

เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิด และค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้ง รวมถึงค่าทนายความในจาํนวนทีสมเหตุสมผล

และรายจ่ายอนื ๆ ซึงผูร่้วมลงทุนไดจ้่ายไปแลว้ตามสมควร หรือทีเกิดขึนกบัผูร่้วมลงทุนอนัเนืองจาก หรือโดยมี

สาเหตุมาจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง หน้าที สัญญา หรือคาํรับรอง หรือการแถลงทีไม่เป็นจริงประการใด ๆ 

โดยเจา้ของโครงการภายใตส้ัญญาร่วมลงทุน เวน้แต่ในกรณีทีเป็นความผิด ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

หรือการจงใจไม่ปฏิบติัตามของผูร่้วมลงทุน ทงันี โดยไม่จาํกดัสิทธิอืนใดทีผูร่้วมลงทุนอาจมีอยู่ภายใต้สัญญา

ร่วมลงทุน หรือกฎหมายอนืทีเกียวขอ้ง 

(2) ผูร่้วมลงทุนตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของโครงการในความเสียหายทีเกิดขึนจริง ความสูญเสีย ข้อ

เรียกร้อง ภาษี อากรแสตมป์ ความรับผิด และค่าใชจ้า่ยทีเกียวขอ้ง รวมถึงค่าทนายความในจาํนวนทีสมเหตุสมผล

และรายจ่ายอืน ๆ ซึงมีการตดัสินให้ตอ้งจ่ายโดยเจา้ของโครงการ หรือทีเกิดขึนกบัเจา้ของโครงการอนัเนืองจาก 

หรือโดยมีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามขอ้ตกลง หน้าที สัญญาหรือคาํรับรอง หรือการแถลงทีไม่เป็นจริง

ประการใด ๆ โดยผูร่้วมลงทุนภายใตส้ัญญาร่วมลงทุน เวน้แต่ในกรณีทีเป็นความผิด ความประมาทเลินเล่ออย่าง

ร้ายแรง หรือการจงใจไมป่ฏิบตัิตามของเจา้ของโครงการ ทงันี โดยไม่จาํกดัสิทธิอนืใดทีเจา้ของโครงการอาจมีอยู่

ภายใตส้ัญญาร่วมลงทุน หรือกฎหมายอนืทีเกียวขอ้ง 

การสินสุดลง

ของสัญญา

(1) สัญญาร่วมลงทุนจะสินสุดผลบงัคบัทนัทีเมือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดงัต่อไปนี 

(ก) คู่สัญญาทงัสองฝ่ายตกลงร่วมกนัให้ยกเลิกสัญญา หรือตามขอ้กาํหนดของสัญญาร่วมลงทุน 
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และเหตุผิด

นัด 

(ข) เจา้ของโครงการคืนเงินร่วมลงทุนและส่งมอบค่าตอบแทน ดอกเบียผิดนดั และค่าเสียหาย (ถา้มี) และ

ปฏิบตัิตามหน้าทีต่าง ๆ ทีมีต่อผูร่้วมลงทุนครบถว้นแลว้ตามสัญญาร่วมลงทุน  

(ค) ผูร่้วมลงทุนไม่สามารถออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพือการลงทุนเดสทินีไดส้ําเร็จ หรือผูร่้วมลงทุน

ยกเลิกการเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพอืการลงทุนเดสทินี 

(ง) เมือเกิดเหตุผิดนดัตามทีระบุในสัญญาร่วมลงทุน และผูร่้วมลงทุนใชบ้อกเลิกสัญญาร่วมลงทุนโดยทาํเป็น

หนงัสือบอกกล่าวไปยงัเจา้ของโครงการ 

(2) เหตุผิดนดั 

(ก) เจา้ของโครงการไม่ชาํระค่าตอบแทนไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนให้แก่ผูร่้วมลงทุนตามทีกาํหนดไวใ้น

สัญญาร่วมลงทุน รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง กรณีทีเจา้ของโครงการไม่สามารถดาํเนินการให้เงินทีตอ้ง

ชาํระกรณีใช้สิทธิคืนเงินร่วมลงทุนก่อนครบกาํหนดทงัหมดถูกโอนเขา้บญัชีของผูร่้วมลงทุนภายใน 

11.00 น. ของวนัทีตอ้งการใชสิ้ทธิขอคืนเงินร่วมลงทุน  

(ข) เกิดเหตุทีทาํให้เจา้ของโครงการไม่สามารถผลิต และนาํภาพยนตร์ฯ เขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ ภายใน

ระยะเวลาตามทีคู่สัญญาจะตกลงกนั หรือ ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยตามทีกาํหนดไวใ้น ขอ้ 3 (ค) ในส่วน

ภาระผูกพนัของเจ้าของโครงการข้างต้น แต่เจ้าของโครงการไม่สามารถเผยแพร่ภาพยนตร์ฯ ผ่านผู ้

ให้บริการสตรีมมิง (Streaming Services) หรือบุคคลอนืได ้ภายในระยะเวลาตามทีคู่สัญญาจะตกลงกนั 

(ค) เจา้ของโครงการไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของเจา้ของโครงการ หรือเจา้ของโครงการผิดสัญญาร่วม

ลงทุน และการไม่ปฏิบติันนัไม่ไดรั้บการแกไ้ขเยียวยา หรือไม่สามารถแกไ้ขเยียวยาให้แลว้เสร็จภายใน 

30 วนันบัตงัแต่วนัทีไดรั้บแจง้จากผูร่้วมลงทุน 

(ง) เจา้ของโครงการผิดคาํรับรองทีไดใ้ห้ไวห้รือคาํรับรองทีให้ไวด้ ังกล่าวไม่ถูกตอ้งขณะทีให้คาํรับรอง

นนั  

(จ) เจา้ของโครงการ GDH หรือ บรอดคาซท ์มีหนีสินลน้พน้ตวัตามทีระบุไวใ้นสัญญาร่วมลงทุน 

(ฉ) เจ้าของโครงการผิดคาํรับรองทีได้ให้ไวต้ามของสัญญาร่วมลงทุน หรือคาํรับรองทีให้ไวด้งักล่าวไม่

ถูกตอ้งขณะทีให้คาํรับรองนนั  

(ช) เจา้ของโครงการไม่สามารถเยียวยา แกไ้ข เพือไม่ให้มีการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคล

อนื ภายในระยะเวลาทีกาํหนด ตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาร่วมลงทุน 

(ซ) เหตุอนืตามทีระบุไวใ้นสัญญาร่วมลงทุน 

(3) เมือเกิดเหตุผิดนดัขา้งตน้ ให้ถือว่า เงินร่วมลงทุนและค่าตอบแทนซึงคาํนวณถึงวนัทีเกิดเหตุผิดนดัทงัหมดตาม

สญัญาร่วมลงทุนถึงกาํหนดชาํระทนัที และเจา้ของโครงการมีหนา้ทีชาํระคืน 1) เงินร่วมลงทุนและ ค่าตอบแทน

ทงัหมดตามสัญญาร่วมลงทุนทีเจา้ของโครงการมีหนา้ทีตอ้งชาํระให้แก่ผูร่้วมลงทุนแต่ยงัไม่ไดช้าํระ ทนัที (โดย

เจา้ของโครงการจะตอ้งชีแจงการคาํนวณค่าตอบแทนไวใ้นเอกสารทีจะส่งแจง้แก่ผูร่้วมลงทุนโดยเร็วทีสุด)  และ

ค่าเสียหายตามทีระบุไวใ้นสัญญาร่วมลงทุน (ถา้มี) ทนัที และ 2) ดอกเบียผิดนดัในอตัราสูงสุดตามทีกฎหมาย

กาํหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปี  
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(4) การทีสัญญาร่วมลงทุนสินสุดลง ไม่มีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของเจา้ของโครงการซึงเกิดขึนก่อนหน้าวนัที

สัญญาสินสุดลง และเจา้ของโครงการรับทราบและตกลงว่าถึงแมว่้าจะมีหนงัสือแจง้การบอกเลิกสัญญาและวนัที

สินสุดของสัญญาไดผ้่านไปแลว้ก็ตาม เจา้ของโครงการจะปฏิบตัิตามภาระผูกพนัเหล่านนัทงัหมดจนกว่าภาระ

ผกูพนัเหล่านนัจะเสร็จสมบูรณ์ หรือไดรั้บการปลดเปลืองทงัหมดอยา่งไม่มีเงือนไข 

การโอนสิทธ ิ เวน้แต่กรณีตามทีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาร่วมลงทุน เจา้ของโครงการไม่สามารถโอน หรือก่อหลกัประกันเหนือสัญญา

ร่วมลงทุน หรือโอนผลประโยชน์ทงัหมดหรือบางส่วนของสัญญาร่วมลงทุนโดยไม่ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์

อกัษรล่วงหนา้จากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงก่อน 

กฎหมายทีใช้

บังคบัและ

เขตอํานาจ 

(1) สัญญาร่วมลงทุนอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายไทย 

(2) ให้ศาลไทยเป็นศาลทีมีเขตอาํนาจในการระงบัขอ้พิพาทต่าง ๆ ทีเกิดขึนจาก หรือเกียวขอ้งกบัสัญญาร่วมลงทุน 

และเอกสารอนื ๆ ทีเขา้ทาํตามสัญญาร่วมลงทุน 
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Executive Summary 

KASIKORN Business- KUBIX
provide a system for digital token offerings in the primary market via blockchain  digital 
assets as a new form of investment.  KUBIX will operate as an ICO portal, screen digital asset 
sellers, and assess business plans and risk appetite of investors.  It will also be tasked with 
helping consider the digital token registration statement and draft prospectus prior to 
submission to the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC). 

About the Smart Contract Security Review 
KUBIX has appointed Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd to review Smart 
Contracts written in Solidity programming language for the implementation of ERC1155 
Multi-Token standard from an information security and risk perspective. 

Objectives of the Smart Contract Security Review 
The objectives are: 

1. To conduct the review of Smart Contracts 
Approximately 4,000 Lines Of Code are reviewed including eyeballing from an information 
security and risk perspective. 

2. To report the observations and make recommendations 
Identified vulnerabilities, the implications of the vulnerabilities and priority.  And practical 
recommendations or remediation to address the issues identified. 

Refer to Appendix A List of Target for details. 

Summary of Smart Contract Security Review 
The preliminary review was conducted from 18 December 2021 to 30 December 2021.  The 
Smart Contract Code was eyeballed and deep scanned against the baseline Solidity 
SmartContract Weakness Classification (SWC) Registry with top 5 key observations include: 

1. Arithmetic operator can overflow/underflow (i.e., https://swcregistry.io/docs/SWC-101) 
2. Singly-signed Account Controls without Multi-Signatory Conditions 
3. Re-entrancy risk  Write to / Read from persistent state following external call (i.e.,  

https://swcregistry.io/docs/SWC-107) 
4. Use of experimental features like ABIEncoderV2 
5. State variable visibility is not set (i.e., https://swcregistry.io/docs/SWC-108) 
 

A final review with remediations and enhancements was conducted from 11 - 14, and 25 
January 2022. 

Smart Contract Review | 




