
JFIN Token 
Native Token for JFIN Chain 

Whitepaper Version 3.0

มีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันท่ี 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 00.00 น. เป�นต�นไป



JFIN Whitepaper version 3.0 |

Table of Content
1. ภาพรวม 3

2. ที่มาของโครงการ 4

3. ข�อมูลทางเทคนิคของ JFIN Token 5

4. Smart Contract Capability 5

5. แผนการกระจาย JFIN Token เบื้องต�น 6

6. ระยะเวลาและแผนดำเนินงานโดยประมาณ 7

7. ข�อมูลบริษัท 8

8. คณะทำงาน 10

9. คำสงวนสิทธิ ข�อจำกัดความรับผิด และ
รายงานการเป�ดเผยความเสี่ยงเบื้องต�น

11

2



JFIN Whitepaper version 3.0 | 2

1. ภาพรวม 

JFIN Chain คือ ระบบบล็อกเชนแบบ Proof-of-Stake ท่ีพัฒนาขึ้นโดย บริษัท เจ เวนเจอร�ส จำกัด 
("JVC") และจะโอนมาเป�นของ บริษัท เจดีเอ็น จำกัด ("JDN") ซึ่งเป�นบริษัทในเครือ ภายใต�การบริหาร
จัดการและการดูแลรักษาระบบโดย JVC ซึ่งท้ังสองบริษัทได�เล็งเห็นถึงโอกาสและความต�องการของผู�ใช�
สำหรับเครือข�ายท่ีจะมารองรับแอปพลิเคชันแบบไร�ตัวกลาง (Decentralized Applications) ท่ีมีความ
หลากหลายท้ังในรูปแบบการทำงานและอรรถประโยชน� โดยเฉพาะอย�างยิ่ง DeFi, GameFi, NFT และ 
Metaverse ซึ่งมีการเติบโตมากในช�วง 2 ป�ท่ีผ�านมา ท้ังน้ี JFIN Chain จะใช� JFIN Token เป�น Native 
Token ในการทำธุรกรรม (Gas Fee) 

3

www.jfinchain.com



JFIN Whitepaper version 3.0 |

2. ที่มาของโครงการ  

ในเดือนกุมภาพันธ� พ.ศ. 2561 JVC ได�ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล ชื่อว�า "JFIN Token" ซึ่ง JVC ได�สร�างขึ้นมา
ภายใต�มาตรฐาน ERC-20 ต�อประชาชนครั้งแรก (ICO) จำนวน 100,000,000 โทเคน (จากจำนวนท่ีได�สร�างขึ้นมาไว�
แล�ว หรือ Pre-mined ท้ังหมด 300,000,000 โทเคน) โดยมีวัตถุประสงค� ณ เวลาน้ัน เพื่อพัฒนาแพลตฟอร�มการ
กู�ยืมระหว�างบุคคล หรือ Peer-to-peer Lending Platform ท่ีมีการตรวจสอบยืนยันการทำธุรกรรม (Validate) 
และจัดเก็บข�อมูลบนระบบบล็อกเชน โดยมี JFIN Token เป�นค�าธรรมเนียม (Gas Fee) ในการใช�ระบบบล็อกเชนดัง
กล�าว ซึ่ง JFIN Token ท่ีได�รับมาจากผู�ใช�ระบบบล็อกเชนก็จะนำไปจ�ายเป�นผลตอบแทนให�ผู�ใช�ท่ีเข�ามาร�วมตรวจสอบ
ยืนยันการทำธุรกรรม (Transaction Validator) ภายใต�แนวคิด Proof-of-Stake (หรือ PoS)  

ในช�วงเวลา 4 ป�ท่ีผ�านมา JVC ได�เล็งเห็นถึงโอกาสและความต�องการในการใช�ระบบและเทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีหลาก
หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม�จำกัดเพียงเฉพาะการให�สินเชื่อ แต�ยังสามารถพัฒนาไปเป�นการให�บริการทางการเงินแบบไร�
ตัวกลาง (Decentralized Finance) ในรูปแบบอื่น ๆ แอปพลิเคชันเกมแบบท่ีผสมผสานระบบแบบไร�ตัวกลาง 
(GameFi) การออกโทเคนท่ีมีลักษณะเฉพาะและไม�สามารถทดแทนกันได� (NFT) และการพัฒนาโลกเมทาเวิร�ส 
(Metaverse) JVC จึงได�เน�นพัฒนา JFIN Chain ให�สามารถรองรับการทำธุรกรรม กิจกรรม และการให�บริการท่ีมี
ความหลากหลายไปจากเดิมต�อไป อย�างไรก็ตาม ผู�ใช�ระบบ JFIN Chain ท่ีมีส�วนร�วมในการตรวจสอบยืนยันการทำ
ธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นบนระบบดังกล�าวจะได�รับ JFIN Token เป�น Gas Fee เช�นเดิม ตามรายละเอียดท่ีจะได�กล�าวต�อไป 
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3. ข�อมูลทางเทคนิคของ JFIN Token 

JFIN Chain Mainnet 
Consensus: Proof-of-Stake (PoS) Chain Configuration 
Chain ID: 3501 
Symbol: JFIN 
RPC Endpoint: https://rpc.jfinchain.com 
Block Explorer URL: https://exp.jfinchain.com 
Block Time: 3 วินาที 
Epoch: 1,200 Blocks (ประมาณ 1 ชั่วโมง) 
Validator Nodes: ในระยะเริ่มต�น จะมี Validator Node ท้ังหมด 5 Node และจำนวนดังกล�าวจะ
เพิ่มขึ้นอีก 2 Node ในรอบระยะเวลาทุก ๆ สามเดือนตามแผนดำเนินงานเบ้ืองต�นท่ีระบุไว�ในเอกสาร
ฉบับน้ี โดยผู�ใช�แต�ละ Node จะต�องนำ JFIN Token มาวาง หรือ Stake ไว�เป�นจำนวนไม�ต่ำกว�า 
100,000 โทเคน เพื่อการตรวจสอบยืนยันการทำธุรกรรม ท้ังน้ี จะเป�ดโอกาสให�ผู�ถือ JFIN Token 
สามารถเข�าร�วม Stake ได�อีกด�วย 
Consensus: จะเป�นแบบ PoS โดย Validator Node ท่ีมีการ Stake จำนวน 100,000 JFIN Token 
ขึ้นไปและลงทะเบียนไว�ในระบบจะได�สิทธิในการตรวจสอบ Block หมุนเวียนไป (round robin) โดย 
Validator  Node ท่ีไม�มีการตอบสนอง (Response) เกินกว�า 200 Blocks ต�อ 1 Epoch จะถูก
ลงโทษให�หยุดทำงานเป�นจำนวน 10 รอบ Epoch (ประมาณ 10 ชั่วโมง) 
Allocation of Validator Rewards (ท้ังท่ีเป�น Gas Fee และผลตอบแทน Block Reward (ถ�ามี))  

• 33% ไปท่ีเจ�าของ JFIN Chain ได�แก� JDN  
• 6.7% ไปท่ี Validator Node ท่ีได�สิทธ์ิสร�าง Block น้ัน 
• 60.3% ไปท่ีผู�ถือ JFIN Token ท่ี Stake ใน Node ท่ีได�สิทธ์ิสร�าง Block น้ัน  

Governance: Validator nodes จะมีสิทธิในการเป�ด Vote เพื่อเพิ่มหรือลดจำนวน Validator รวม
ท้ังการเป�ด และป�ดการทำงานของ Validator node ด�วย โดยจะคำนวณ Voting power จากจำนวน 
JFIN Token ท้ังหมดท่ี delegate ให� validator node น้ัน 

4. Smart Contract Capability 

JFIN Chain รองรับ Smart Contract ตามมาตรฐาน Ethereum Virtual Machine (EVM) ซ่ึงได�รับความ
นิยมเป�นอันดับ 1 ในป�จจุบัน จึงทำให�สามารถนำ Application เดิมท่ีอยู�บน EVM นำมาใช�งานบน JFIN Chain 
ได�ทันที ไม�ว�าจะเป�น Application ประเภท DeFi, GameFi, NFT หรือ Metaverse โดยเป�น dAPP ท่ีเชื่อมกับ 
Blockchain ตามมาตรฐาน web3 และรองรับ Token แบบ ERC-20 , ERC-721 , ERC-1155 และอื่น ๆ ท่ี
เป�นไปตามมาตรฐานตามท่ี Ethereum จะนำเสนอในอนาคต
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5. แผนการกระจาย JFIN Token เบ้ืองต�น 
JFIN Token มีจำนวนท้ังหมดเท�ากับ 300,000,000 โทเคน ซึ่งเป�นจํานวนท่ีถูกสร�างและจํากัดไว�แล�ว (Pre-mined) 
และได�เสนอขายต�อประชาชนไปแล�วเม่ือเดือนกุมภาพันธ� ป� พ.ศ. 2561 เป�นจำนวน 100,000,000 โทเคน ดังน้ัน จึงมี 
JFIN Token จำนวนท่ียังไม�ได�แจกจ�ายท้ังหมด 200,000,000 โทเคน ซึ่งจำนวนท่ีเหลือดังกล�าว จะแจกจ�ายในรูปแบบ
ต�าง ๆ ดังต�อไปน้ี 

1 ทั้งน้ี JDN อาจเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือสัดส�วนการให� Validator Reward ได�ตามความเหมาะสม เพ่ือให�สอดคล�องกับสภาพของตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข�อง
ในขณะน้ัน โดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว JDN จะแจ�งให�ทราบล�วงหน�าทางเว็บไซต� www.jfincoin.io 
2 ทั้งน้ี JDN อาจเปลี่ยนแปลงแผนการกระจาย Token ที่เหลือได�ตามความเหมาะสม เพ่ือให�สอดคล�องกับสภาพของตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข�องในขณะน้ัน โดย
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว JDN จะแจ�งให�ทราบล�วงหน�าทางเว็บไซต� www.jfincoin.io 
3 คำนวณโดยใช�ฐานการคำนวณว�า 1 ป�มี 365 วัน

46%

3%

7%
11%

33%

ICO 2018 Block Reward DApps Airdrop Reserve

5.1 JFIN Token จำนวน 31,536,000 โทเคน จะถูกแจกเพื่อเป�น Block Reward ในอัตรา 0.6 โทเคน
ต�อ 1 Block (เท�ากับประมาณ 6.3 ล�านโทเคนต�อป� เป�นเวลาประมาณ 5 ป� นับตั้งแต�เวลา 00:00 น. วันท่ี 
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป�นต�นไป) โดยไม�ได�มีการเสนอขาย JFIN Token แต�อย�างใด 

ท้ังน้ี ผู�ท่ีสนใจ Stake รับทราบว�า ในกรณีท่ี Validator Node ของผู�ท่ี Stake JFIN Token ไม�มีการ 
ตอบสนอง (Response) เกินกว�าจำนวนท่ีระบุไว�ในข�อ 3. (ข�อมูลทางเทคนิคของ JFIN Token) ผู�ท่ี 
Stake JFIN Token กับ Validator Nodes น้ัน ๆ จะไม�ได�รับ Block Reward ในช�วงระยะเวลาท่ี 
Node Validator น้ัน ๆ ถูกลงโทษตามข�อกำหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไว�ในเอกสารฉบับน้ี 

5.2 JFIN Token จำนวน 20,000,000 โทเคน จะเก็บสำรองไว�สำหรับแจกเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
แอปพลิเคชันแบบไร�ตัวกลางท่ีจะมาใช�งานบน JFIN Chain  

5.3 JFIN Token จำนวน 10,000,000 โทเคน จะนำไปใช�แจก (Airdrop) เพื่อกิจกรรมทางการตลาด
ของกลุ�ม Jaymart 

5.4 ส�วนท่ีเหลือ JVC จะพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ� ท้ังน้ีจะแจ�งล�วงหน�าเป�นเวลาไม�
น�อยกว�า 15 วันผ�านเว็บไซต� www.jfincoin.io 
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6. ระยะเวลาและแผนดำเนินงานโดยประมาณ 

• 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565: เริ่มเป�ดให� Stake กับ Validator Nodes และรับส�วนแบ�ง 
Validator Reward รวมถึงเริ่มแจก Block Reward โดยเริ่มจาก Validator Nodes 
จำนวน 5 Nodes 

• 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565: เพิ่มจำนวน Validator Nodes เป�น 7 Nodes 
• 17 มกราคม พ.ศ. 2566: เพิ่มจำนวน Validator Nodes เป�น 9 Nodes  
• 17 เมษายน พ.ศ. 2566: เพิ่มจำนวน Validator Nodes เป�น 11 Nodes 
• JDN สงวนสิทธิในการเลือก Validator Nodes ตามความเหมาะสม ท้ังน้ี บริษัทท่ีจะเป�น 5 

Nodes แรก ได�แก� JDN และบริษัทในกลุ�ม Jaymart และหากมีการเปล่ียนแปลง จะแจ�ง
ล�วงหน�าเป�นเวลาไม�น�อยกว�า 15 วันผ�านเว็บไซต� www.jfincoin.io 
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7. ข�อมูลบริษัท

7.1 บริษัท เจ มาร�ท จำกัด (มหาชน) (Jaymart) 

บริษัท เจ มาร�ท จำกัด (มหาชน) (Jaymart) เป�นบริษัทโฮลดิ้งของกลุ�มบริษัทเจมาร�ท ท่ีเน�นการลงทุนในธุรกิจ    
ท่ีมุ�งไปในด�านเทคโนโลยี หรือ Tech Investment Holding Company ป�จจุบันประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจค�า
ปลีก การเงิน และเทคโนโลยี โดยกลุ�มบริษัท ประกอบด�วยบริษัทย�อย และบริษัทร�วมท่ีมีศักยภาพท่ีได�เข�าลงทุน 
เช�น บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร�ค เซอร�วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท เจเอเอส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ
มาร�ท โมบาย จำกัด บริษัท เจ เวนเจอร�ส จำกัด บริษัท บีนส�แอนด�บราวน� จำกัด บริษัท เคบี เจ แคปป�ตอล จํากัด     
บริษัท เจมาร�ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิงเกอร� ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  

ด�วยการเติบโตของกลุ�มบริษัทในป�จจุบันทำให�มีบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยภายในกลุ�ม
เจมาร�ทถึง 4 บริษัท ซึ่งมีขนาดมูลค�าหลักทรัพย�ตามราคาตลาด (Market Capitalization) รวมกันมากกว�า      
2 แสนล�านบาท (อ�างอิงจากราคาป�ด ณ 24 มิถุนายน 2565) โดย Jaymart เป�นบริษัทจดทะเบียนท่ีมีขนาดใหญ�
ในกลุ�ม SET50 ในรอบครึ่งป�หลังของป� 2565 และเป�นบริษัทท่ีมีผลการดำเนินงานท่ีเติบโตอย�างต�อเน่ืองตลอดใน
ช�วง 3 ป�ท่ีผ�านมา ด�วยกลยุทธ�การดำเนินงานของกลุ�มบริษัทเน�นไปท่ีการดำเนินงานร�วมกันภายใต�แนวคิด 
Synergy ในการดำเนินธุรกิจร�วมกันภายในกลุ�ม ท้ังในด�านธุรกิจค�าปลีก และการเงิน นอกจากน้ี ยังได�ขยาย
พันธมิตรเพื่อสร�างการเติบโตของธุรกิจท่ีเป�น Mega Trend ของประเทศ 

ท้ังน้ี ด�วยวิสัยทัศน�ของบริษัทว�า ความก�าวหน�าเทคโนโลยีจะเข�ามีส�วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจในอนาคต และ
การเตรียมการปฏิวัติทางด�านเทคโนโลยี เพื่อให�ธุรกิจหลักยังเติบโตได�อย�างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งท่ีผ�านมาได�เห็น
แล�วว�ากลุ�มบริษัทเจมาร�ท เป�นกลุ�มบริษัทแนวหน�าในประเทศไทยท่ีนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนเข�ามาใช�ในธุรกิจ ท้ัง
ในส�วนของธุรกิจค�าปลีก และการเงิน ท้ังยังได�จัดตั้ง JVC เพื่อดำเนินการพัฒนาและลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวข�องกับ
เทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งโครงการท่ีได�เริ่มต�นคือ การพัฒนาระบบการลงคะแนนการประชุมผู�ถือหุ�นด�วยระบบ
บล็อกเซน ซึ่งยังคงใช�อยู�จนถึงป�จจุบันและเป�นตัวอย�างของการนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต�ใช�ในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการนำเอาโทเคนดิจิทัลมาใช�ในกิจกรรมทางการตลาดของกลุ�มบริษัท 
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Home and Commercial  
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C4C business
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99.9% 53.4% 65.5% 25.6% 49.9% 66.7% 95.3%
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Group Centralized 
Point System

99.9%

99.9%99.9%

60%

74.0% 99.9%

99.9%99.9% 55%

True 
Valuation

KT 
Appraisal

ListedListed

Renewable 
Energy JV

40.0%

Multi-brand Home 
Appliance Dealer

25.0%

*Singer and KB J is an associated companies under Jaymart Group 
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7.2 บริษัท เจ เวนเจอร�ส จำกัด (JVC) 

บริษัท เจ เวนเจอร�ส จํากัด (JVC) เป�นบริษัทย�อยของ Jaymart ก�อตั้งขึ้นเม่ือป�พ.ศ. 2560 เพื่อประกอบธุรกิจ
พัฒนาซอฟท�แวร�และแอปพลิเคชันทางด�านเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) และลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต�น 
(Startup) ป�จจุบัน Jaymart ถือหุ�นใน JVC คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 66.6 TIS Inc. ถือหุ�นคิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 
16.7 และนายธนวัฒน� เลิศวัฒนารักษ�ถือหุ�นคิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 16.7 โดยเป�นบริษัทท่ีธุรกิจท่ีมุ�งเน�นการ
สร�างสรรค�เทคโนโลยีบนความเชื่อว�า การปฏิวัติของเทคโนโลยีบล็อกเชน สินทรัพย�ดิจิทัล และ Web 3.0 จะเข�ามา
มีบทบาทต�อการดำเนินงานของธุรกิจในกลุ�มเจมาร�ทและธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต 

ท่ีผ�านมา JVC ได�สร�างบล็อกเชนแรกชื่อ  xCHAIN  ภายใต� บริษัท ไทยแลนด� บล็อคเชน เวอร�คก้ิงกรุ�ป จำกัด 
(TBWG) ซึ่งเป�นบริษัทย�อยของ JVC โดยเป�นบล็อกเชนท่ีถูกพัฒนาและให�บริการโดยไม�แสวงหากำไร และใช�เพื่อ
การทำงานร�วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย ประสบการณ�ในการสร�างและพัฒนา xCHAIN จึงกลายมา
เป�นพื้นฐานของการพัฒนา JFIN Chain ในเวลาต�อมา โดยระบบหรือแพลตฟอร�มต�าง ๆ ท่ีถูกพัฒนาโดย JVC 
ก�อนหน�าน้ี เช�น ระบบการลงคะแนนการประชุมผู�ถือหุ�น แพลตฟอร�ม NFT ระบบยืนยันตัวตนเจไอดี (JID) จะถูก
โอนย�ายมาอยู�บน JFIN Chain ต�อไป ทำให�ง�ายต�อการพัฒนาและต�อยอดทางธุรกิจในอนาคต 

7.3 บริษัท เจดีเอ็น จำกัด (JDN) 

บริษัท เจดีเอ็น จำกัด (JDN) เป�นบริษัทย�อยของ JVC ท่ีจัดตั้งขึ้นใหม� ทำหน�าท่ีควบคุมดูแลและบริหารจัดการ
ระบบบล็อกเชน JFIN Chain เพื่อทำหน�าท่ีเฉพาะและรวมศูนย�ในการดูแล ส�งเสริม ต�อยอดศักยภาพ และ
พัฒนาการของ JFIN Chain เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และธุรกิจในอนาคต รวมถึงทำหน�าท่ี       
คัดเลือก ดูแล ติดตามการทำงานของ Node เพื่อให�การทำงานของ JFIN Chain รองรับความต�องการของผู�ใช�
ระบบให�เป�นไปอย�างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

4ท้ังน้ี JDN อาจเปล่ียนแปลงระยะเวลาและแผนดำเนินการได�ตามความเหมาะสม เพื่อให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�และแผนธุรกิจของ JDN สภาพของตลาด และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องในขณะน้ัน 
โดยในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงดังกล�าว JDN จะแจ�งให�ทราบล�วงหน�าทางเว็บไซต� www.jfincoin.io
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9. คำสงวนสิทธิ ข�อจำกัดความรับผิด และรายงานการ
เป�ดเผยความเส่ียงเบ้ืองต�น 

กรุณาอ�านคําสงวนสิทธิ์ภายใต�หัวข�อนี้อย�างละเอียด ในกรณีที่มีข�อสงสัย ผู�ที่สนใจควร
ปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงินและภาษี หรือที่ปรึกษาอื่นๆ ของตนเองก�อนเข�า
ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข�องกับ JFIN Chain และ/หรือ JFIN Token และการเข�าทำธุรกรรมที่
เกี่ยวข�องกับ JFIN Chain และ/หรือ JFIN Token ถือว�าผู�ที่สนใจรับทราบ ตกลง และ
ยอมรับข�อกำหนด เงื่อนไข ความเส่ียง ข�อจำกัดความรับผิด และข�อสงวนสิทธิทั้งหมดที่ระบุ
ไว�ในเอกสารฉบับนี้ทั้งส้ิน 

JVC และ JDN เป�นบริษัทย�อยของ Jaymart ซึ่งเป�นกลุ�มบริษัทท่ีประกอบธุรกิจภายใต�
กฎหมายของประเทศไทย รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับสินทรัพย�ดิจิทัลและกฎหมายระบบ
การชำระเงิน และกฎระเบียบภายในของกลุ�มบริษัทในประเทศไทย ซึ่งบริษัทท้ังหมดในเครือ
ต�องปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัด นอกจากน้ี Jaymart ในฐานะเป�นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย�ฯ จะต�องอยู�ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ดังน้ัน JVC และ JDN สงวนสิทธิ
ในการแก�ไข พัฒนา ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงรูปแบบ รายละเอียด และการดำเนินการ
โครงการ JFIN Token เพื่อให�เป�นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ�ท่ีเก่ียวข�องได�ตามท่ีเห็น
สมควร 

ผู�ท่ีสนใจโครงการ JFIN Chain และ JFIN Token รับทราบว�า มูลค�าของ JFIN Token อาจ
ผันผวนและเปล่ียนแปลงได�มากภายในระยะเวลาอันสั้น โดยขึ้นอยู�กับอุปสงค�และอุปทานของ
การใช�บริการ JFIN Chain และการทำธุรกรรมบน JFIN Chain การประเมินและคาดการณ�
ทางเศรษฐกิจในอนาคต การแข�งขัน และสภาพของตลาดและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�อง รวมถึง
การตัดสินใจและนโยบายทางธุรกิจของคณะผู�บริหารและคณะทำงานท่ีเก่ียวข�อง ซึ่งป�จจัยต�าง 
ๆ เหล�าน้ีอาจอยู�นอกเหนือการควบคุมของคณะผู�บริหาร คณะทำงาน ผู�ใช� JFIN Chain และ/
หรือ ผู�ถือ JFIN Token ดังน้ัน มูลค�าของ JFIN Token ในอนาคตจึงไม�อาจประเมินหรือคาด
การณ�ได�อย�างถูกต�องหรือแม�นยำไม�ว�าโดยบุคคลใด รวมถึง JVC หรือ JDN เอง ผู�ท่ีสนใจรับ
ทราบว�า ข�อมูลท้ังหมดในเอกสารฉบับน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อให�ข�อมูลอ�างอิงเบ้ืองต�นเท�าน้ัน และ
ไม�ถือเป�นการออกและเสนอขายหุ�นหรือหลักทรัพย� หรือสินทรัพย�ดิจิทัลใด ๆ ซึ่งการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย�หรือโทเคนดิจิทัลเหล�าน้ันจะถูกกํากับ โดยกฎหมายหลักทรัพย� กฎหมาย
สินทรัพย�ดิจิทัล หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง (แล�วแต�กรณี) รวมถึงไม�ใช�คำเสนอหรือคำชี้ชวนให�
เข�าทำธุรกรรมและลงทุนใน JFIN Chain หรือ JFIN Token และไม�ใช�คำเสนอหรือคำชี้ชวน
ให�เข�าทำธุรกรรมและลงทุนในสินทรัพย�ดิจิทัลใด ๆ ชุดข�อมูลท่ีแสดงเหล�าน้ีอาจไม�ครบถ�วน
หรือสมบูรณ�ตามมาตรฐานการจัดเตรียมเอกสารเป�ดเผยข�อมูลหรือหนังสือชี้ชวนท่ีใช�กับการ
เสนอขายหลักทรัพย� และ/หรือ สินทรัพย�ดิจิทัลภายใต�การกำกับดูแลของหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง JVC และ JDN ไม�รับรองหรือรับประกันความถูกต�อง ความน�าเชื่อถือ และความ
สมบูรณ�ของข�อมูลในเอกสารฉบับน้ีไม�ว�าในกรณีใด ๆ ผู�สนับสนุน JFIN Chain หรือผู�ท่ีสนใจ
เป�นผู�ถือ JFIN Token จะต�องศึกษาข�อมูลต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง เหมาะสมและจำเป�นต�อการเข�า
ทำธุรกรรมท่ีเก่ียวข�องกับ JFIN Chain และ JFIN Token และ/หรือ ขอคําแนะนําจากท่ี
ปรึกษาท่ีเก่ียวข�องของตนเองก�อนท่ีจะกระทําการใดหรือทําธุรกรรมใด ๆ อันเกิดจากข�อมูลใน
เอกสารฉบับน้ี 
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ผู�ใช�บริการ JFIN Chain รับทราบและตกลงว�า การให�บริการระบบ JFIN Chain โดย JVC และ JDN จะเป�นไป 
"เท�าที่เป�น (as is)" และ "เท�าที่มี (as available)" เท�านั้น และการให�บริการดังกล�าวอาจเกิดป�ญหาทาง
เทคนิคซึ่งจะเกิดขึ้นได�เป�นปกติและอย�างสมเหตุสมผลเป�นครั้งคราวในระบบที่มีลักษณะคล�ายคลึงกัน ซึ่ง
ป�ญหาดังกล�าวอาจส�งผลให�เกิดความผิดพลาดในการจัดเก็บ ส�ง ประมวลผล และแสดงผลข�อมูลที่เกี่ยวข�อง 
หรือความผิดพลาดอื่น ๆ ได� JVC และ JDN ไม�ได�ให�คำรับรองหรือคำยืนยันเกี่ยวกับความถูกต�อง ความ
แม�นยำ ความเชื่อถือได� การเข�าถึง และความเหมาะสมแก�ประโยชน�ของการใช�ระบบบล็อกเชน JFIN Chain 
หรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข�อง ทั้งส้ิน และไม�ได�ให�คำรับรองหรือรับประกันแก�ผู�ใช�บริการว�า (ก) การใช�บริการ
หรือการทำธุรกรรมบน JFIN Chain จะเป�นไปตามความต�องการหรือความคาดหมายของผู�ใช� (ข) การใช�
บริการหรือการทำธุรกรรมบน JFIN Chain จะไม�หยุดชะงัก ตรงเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข�อผิดพลาด 
ข�อมูลใด ๆ หรือ (ค) การแก�ไขป�ญหาหรือปรับปรุงระบบ JFIN Chain จะเป�นไปตามหรือภายในระยะเวลาที่ผู�ใช�
หรือผู�ทำธุรกรรมคาดหมาย 

ผู�ท่ีสนใจจะต�องศึกษาข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง ไม�ว�าในเอกสารฉบับน้ีหรือจากแหล�งข�อมูลอื่นใด และพิจารณาระดับความ
เสี่ยงท่ีตนสามารถรับได� (ซึ่งอาจรวมถึงการปรึกษาท่ีปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจ กฎหมาย ภาษี เทคโนโลยี และ    
โทเคนโนมิกส� (Tokenomics)) ก�อนตัดสินใจเข�าทำธุรกรรมท่ีเก่ียวข�องกับ JFIN Chain และ JFIN Token 
นอกจากน้ี JVC หรือ JDN จะไม�ต�องรับผิดต�อความผันผวนหรือการเปล่ียนแปลงของมูลค�าของ JFIN Token ซึ่ง
ทำให�เกิดความเสียหายให�แก�ผู�ท่ีเข�าทำธุรกรรมท่ีเก่ียวข�องกับ JFIN Chain และ JFIN Token ได� และ/หรือความ
เสียหายอันเกิดจากการใช� JFIN Chain เว�นแต�กรณีท่ีความเสียหายน้ันเป�นผลโดยตรงของการกระทำ หรือการ
งดเว�นการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรงของ JVC หรือ JDN (แล�วแต�กรณี) เท�าน้ัน 
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นอกจากน้ี โครงการ JFIN Token ท่ีระบุไว�ในเอกสารฉบับน้ี อาจเผชิญกับ
ความเสี่ยงอื่นๆ ท่ียังไม�สามารถคาดการณ�ได� ณ วันน้ี รวมถึงแต�ไม�จำกัด
เพียง 

• ความเส่ียงทางธุรกิจ: เน่ืองจากอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับ
การพัฒนาและการให�บริการท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน และ
สินทรัพย�ดิจิทัลเป�นธุรกิจใหม� ซึ่งอาจศึกษาหรือเทียบเคียงกับกรณี
ศึกษาในธุรกิจอื่น ๆ ท่ีมีอยู�ในป�จจุบันได�ยาก และทิศทาง หรือความ
ต�องการของตลาดไม�อาจคาดเดาหรือประมาณการได�อย�างถูกต�อง
หรือแม�นยำล�วงหน�า ดังน้ัน ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจหรือ
โครงการต�าง ๆ ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลยี
บล็อกเชน และสินทรัพย�ดิจิทัลจึงอาจไม�แน�นอน 

• ความเส่ียงทางการเงิน: JVC และ/หรือ JDN ในฐานะบริษัทท่ีดำเนิน
งานโครงการน้ีอาจประสบป�ญหาในการดำเนินการอันเกิดมาจากการ
ขาดงบประมาณหรือเงินทุนปฏิบัติการ การขาดสภาพคล�องทางการ
เงิน หรือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ซึ่งอาจส�งผลให�ไม�สามารถ
ดำเนินโครงการท่ีเก่ียวข�องกับ JFIN Token หรือ JFIN Chain ต�อไป
ได� หรือดำเนินไปได�ไม�ดี เท�าท่ีควร หรือมีความจำเป�นจะต�อง
เปล่ียนแปลงแผนการดำเนินการโครงการในสาระสำคัญเพื่อให�
สอดคล�องกับสถานะทางการเงินของ JVC และ/หรือ JDN หรือป�จจัย
อื่นใดในขณะน้ัน 

• ความเส่ียงทางกฎหมายและการกำกับดูแล: เน่ืองจากกฎหมายท่ีอาจ
เก่ียวข�องและใช�บังคับกับโครงการ JFIN Token และ JFIN Chain 
รวมถึงแต�ไม�จำกัดเพียงกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับสินทรัพย�ดิจิทัล 
กฎหมายระบบการชำระเงิน กฎหมายป�องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน และกฎหมายภาษี อาจเปล่ียนแปลงในสาระสำคัญ หรืออาจมี
กฎหมายใหม�เพิ่มเติมจากวันท่ีเริ่มต�นโครงการ และกฎหมายท่ี
เปล่ียนแปลงหรือกฎหมายใหม�ดังกล�าวอาจมีความไม�ชัดเจนหรือตก
อยู�ภายใต�ดุลยพินิจหรือการตีความของหน�วยงานกำกับดูแลท่ี
เก่ียวข�อง ดังน้ัน JVC และ/หรือ JDN รวมถึงบริษัทในเครืออาจมีความ
จำเป�นต�องปรับปรุงแก�ไขรายละเอียดของโครงการในสาระสำคัญ
ท้ังหมดหรือบางส�วน เพื่อให�บุคคลท่ีเก่ียวข�องปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข�องและใช�บังคับ รวมถึงปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความคิด
เห็นของหน�วยงานกำกับดูแลท่ีเก่ียวข�องตามมสมควร  

• ความเส่ียงทางเทคโนโลย:ี เทคโนโลยีบล็อกเชนเป�นเทคโนโลยีใหม� ซึ่ง
กำลังอยู�ในขั้นต�นของการศึกษาและพัฒนา รวมถึงการวิเคราะห�ความ
เป�นไปได�เก่ียวกับศักยภาพ (feasibility analysis) การประยุกต�ใช� 
(applicability) และการยอมรับนำไปใช�ในตลาดท่ีเก่ียวข�อง (market 
adoption) ซึ่งอาจยากท่ีจะคาดเดาหรือประมาณการเก่ียวกับข�อดี   
ข�อเสีย และป�ญหาท่ีอาจเกิดขึ้น ทิศทางของพัฒนาการและการเติบโต
ของเทคโนโลยีบล็อกเชน และ/หรือ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องได�อย�างถูก
ต�องหรือแม�นยำล�วงหน�า นอกจากน้ี ด�วยความรวดเร็วของพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีในป�จจุบัน อาจทำให�เทคโนโลยีล�าสมัยไปได�ในเวลาอันสั้น
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ผู�ที่สนใจรับรองและยืนยันว�า ตนรับทราบและเข�าใจว�า โครงการ JFIN Token หรือ JFIN Chain มีความ
เส่ียงต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�อง รวมถึงแต�ไม�จำกัดเพียงความเส่ียงที่ได�ระบุไว�ข�างต�น ซึ่งหากตนจะทำธุรกรรมที่
เกี่ยวข�องกับ JFIN Token หรือ JFIN Chain ตนจะสามารถรับความเส่ียงที่เกี่ยวข�องได� และ JVC หรือ JDN 
รวมถึงบริษัทอื่น ๆ ในเครือจะไม�ต�องรับผิดจากการตัดสินใจรับความเส่ียงโดยผู�ที่สนใจทั้งส้ิน 

JVC และ/หรือ JDN สงวนสิทธิท่ีจะแก�ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือตัดทอนข�อความในเอกสารฉบับน้ี
ไม�ว�าในส�วนหน่ึงส�วนใด หรืออาจเผยแพร�เอกสารฉบับใหม�ของเอกสารฉบับน้ีได� (ซึ่งจะมีผลเป�นการยกเลิก
ข�อความในเอกสารฉบับเก�าท้ังหมด รวมถึงเอกสารฉบับน้ี ซึ่งจะมีผลเป�นการยกเลิกข�อความในเอกสารฉบับอื่น
ใดท่ีมีก�อนวันท่ีเอกสารฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช�ท้ังหมด) เน่ืองด�วยเหตุผลทางธุรกิจ การเงิน ภาษี เทคโนโลยี เพื่อ
ปฏิบัติตามกฎหมายและการกำกับดูแลท่ีเก่ียวข�อง หรือเหตุผลอื่นใด โดย JVC และ/หรือ JDN จะแจ�งให�ทราบ
ถึงการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงดังกล�าวล�วงหน�าเป�นเวลาไม�น�อยกว�า 15 วันผ�านเว็บไซต� jfinchain.com ซึ่ง
ในกรณีดังกล�าว จะถือว�าผู�ถือและผู�ท่ีเข�าทำธุรกรรมท่ีเก่ียวข�องกับ JFIN Chain และ JFIN Token ได�ตกลง
และยอมรับในข�อมูล ข�อกำหนด ข�อตกลง และ/หรือเงื่อนไขท่ีถูกแก�ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือ   
ตัดทอนดังกล�าวในเอกสารฉบับน้ีท้ังสิ้น ผู�ท่ีสนใจ ผู�ถือและผู�ท่ีเข�าทำธุรกรรมท่ีเก่ียวข�องกับ JFIN Chain และ 
JFIN Token จะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบการแก�ไขใด ๆ ของเอกสารฉบับน้ีเอง และในกรณีท่ีผู�ถือ และ 
ผู�ท่ีเข�าทำธุรกรรมท่ีเก่ียวข�องกับ JFIN Chain และ JFIN Token ไม�เห็นด�วยหรือไม�ยอมรับในการแก�ไข 
เปล่ียนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือตัดทอน น้ัน ผู�ถือและผู�ท่ีเข�าทำธุรกรรมท่ีเก่ียวข�องกับ JFIN Chain และ 
JFIN Token จะต�องหยุดทำธุรกรรมและหยุดใช�บริการกับ JVC และ/หรือ JDN หรือบริษัทท่ีเก่ียวข�อง 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ี JVC และ/หรือ JDN เห็นว�า การแก�ไขหรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการ และ/
หรือ ข�อความในเอกสารฉบับน้ีอาจส�งผลเป�นการกระทบสิทธิในแง�ลบของผู�ถือ JFIN Token และผู�ใช� JFIN 
Chain อย�างมีนัยสำคัญ JVC และ/หรือ JDN มีสิทธิ (แต�ไม�ใช�หน�าท่ี) ในการดำเนินการขอความคิดเห็นหรือมติ
จากผู�ถือ JFIN Token และผู�ใช� JFIN Chain หรืออาจกำหนดให�การแก�ไขรายละเอียด ข�อความ หรือการ
กำหนดสิทธิในส�วนใดส�วนหน่ึงของเอกสารฉบับน้ีจะต�องอาศัยมติของผู�ถือ JFIN Token หรือผู�ใช� JFIN 
Chain ก็ได� หาก JVC และ/หรือ JDN เห็นสมควร โดยเป�นไปตามขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา ข�อกำหนด และ
เงื่อนไขตามท่ี JVC และ/หรือ JDN จะใช�ดุลยพินิจกำหนดต�อไปในแต�ละกรณี และในกรณีดังกล�าว JVC และ/
หรือ JDN จะแจ�งให�ทราบถึงการขอความคิดเห็นหรือการขอมติ (แล�วแต�กรณี) ล�วงหน�าเป�นเวลาไม�น�อยกว�า  
15 วันผ�านเว็บไซต� www.jfincoin.io 
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