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บทสรุปผู้บริหาร
บิทคอส คือ เหมืองขุดเงินดิจิตอล เป็ นบริษัทที่ให้ คำปรึกษำและทำกำรค้ ำทีม่ ีประสบกำรณ์อย่ำงกว้ ำงขวำงในโลกของสกุลเงิน
ดิจิตอล

หน้ าที่ของเรา คือ กำรทำให้ สกุลเงินดิจิตอลเป็ นเรื่องง่ำยต่อกำรใช้ งำนและเข้ ำถึงทุกท่ำนทีม่ ีประสบกำรณ์เดียวกัน
เรำในฐำนะส่วนหนึง่ ของชุมชนที่เติบโตขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องทัว่ โลก ที่ได้ รับกำรสนับสนุนจำกผู้ที่สนใจเรื่ องสกุลเงินดิจิตอล
นักพัฒนำและนักลงทุนเรำต้ องกำรให้ มกี ำรปฏิวตั กิ ำรใช้ สกุลเงินดิจิตอลและสร้ ำงสภำวะแวดล้ อมที่เรำสำมำรถใช้ สกุลเงิน
ดิจิตอลได้ ณ จุดขำย
ตลอด 3 ปี ที่ผำ่ นมำ เรำได้ พบกับปั ญหำจำกกำรใช้ สกุลเงินดิจิตอลเรำจึงตัดสินใจที่จะเริ่ มต้ นโครงกำรอะเวสต้ ำ ซึง่ เป็ น
กำรแก้ ปัญหำในโลกของสกุลเงินดิจิตอลเช่นทุกวันนี ้
ในเอกสำรนี ้ เรำจะอธิบำยถึงปัญหำที่สกุลเงินดิจิตอลได้ ประสบอยูใ่ นทุกวันนี ้ ตลอดจนวิธีกำรที่อะเวสต้ ำจะสำมำรถ
แก้ ไขปั ญหำเหล่ำนี ้ เรำจะออกเอกสำรทำงเทคนิคซึง่ จะเป็ นกำรอธิบำยเพิม่ เติมเกี่ยวกับพื ้นฐำนทำงเทคนิค
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ปัญหาเกีย่ วกับสกุลเงินดิจิตอลในปัจจุบัน
ทุกวันนี ้ลูกค้ ำและผู้ขดุ เหมืองเงินดิจิตอลประสบปั ญหำเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอล เรำเชื่อว่ำมีสำมประเด็นควำม
ท้ ำทำยหลักที่จำเป็ นต้ องมีกำรจัดกำร เพื่อปูทำงสำหรับกำรใช้ สกุลเงินดิจิตอลโดยรวม

1. ไม่ ง่ายต่ อการใช้ งาน
ชุมชนสกุลเงินดิจิตอลเติบโตขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง แต่เป็ นควำมจริงที่วำ่ ชุมชนนี ้ยังคงอยูใ่ นขันแรกของกำรขยำยช่
้
องทำง
สือ่ ที่มีชื่อเสียง เริ่ มต้ นรำยงำนเกี่ยวกับควำมคืบหน้ ำของบิทคอยน์และสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆ

ควำมสนใจของโลกสกุลเงินดิจิตอลมีเพิ่มมำกขึ ้น ผู้คนมีควำมสนใจมำกขึ ้นในโลกที่มีเสน่ห์ของสกุลเงินดิจิตอล ซึง่ กำร
ใช้ งำนโดยรวมจะไม่เกิดขึ ้นเว้ นเสียแต่วำ่ รูปแบบบล็อคเชนได้ มีกำรพัฒนำกำรเชื่อมต่อทีง่ ่ำยดำยและมีกำรประสำนงำนกับผู้ค้ำ
ปลีกในกำรอนุญำตให้ มีกำรจ่ำยเงินในสกุลเงินดิจิตอลในร้ ำนค้ ำตลอดจนในระบบออนไลน์

ขันตอนกำรช
้
ำระเงินด้ วยสกุลเงินดิจิตอลในปัจจุบนั มักจะต้ องใช้ ทกั ษะทำงเทคนิคในบำงระดับ ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับ
ระบบควำมปลอดภัยและควำมเชื่อถือในระบบ ซึง่ ต่ำงกับสิง่ อื่นทีผ่ ้ ใู ช้ งำนเหล่ำนี ้เคยใช้ เรำเชื่อว่ำ ผู้คนที่มีควำมสนใจและมี
คุณสมบัติเหมำะสมยังคงหันหลังให้ กบั ตลำดสกุลเงินดิจิตอลเนื่องจำกประสบกำรณ์ที่ไม่สะดวกเหล่ำนี ้

2. อุปสรรคทีส่ ู งในการทีจ่ ะเริ่มต้ นการใช้
บริ ษัทด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและบริ ษัทยักษ์ ใหญ่ยงั ไม่มคี วำมคิดที่ชดั เจนว่ำเทคโนโลยีบล็อคเชน และสกุลเงิน
ดิจิตอลจะสำมำรถสร้ ำงควำมแตกต่ำงได้ อย่ำงไรจำกคูแ่ ข่งของพวกเขำในอนำคต
สำหรับผู้ใช้ งำนทัว่ ไป พวกเขำไม่สำมำรถหำทำงออกในโลกที่ยงุ่ ยำกเกี่ยวกับกระเป๋ ำเก็บเงินดิจิตอลเหรี ยญ และตลำด
แลกเปลีย่ น โดยขอให้ เข้ ำร่วมไอซีโอ (กำรเสนอขำยเหรี ยญในระยะเริ่ มต้ น) หรื อแม้ แต่เริ่ มต้ นขุดเหมืองเงินดิจิตอลแค่เพียงเท่ำนัน้
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ปั จจัยแรก คือ ควำมกลัวทีจ่ ะเข้ ำไปเกี่ยวข้ องในเทคโนโลยีโดยปรำศจำกกฎระเบียบที่อำจทำให้ ธุรกิจและชื่อเสียงของ
พวกเขำมีปัญหำ
ปั จจัยที่สอง คือ ควำมยุง่ ยำกทีจ่ ะว่ำจ้ ำง ฝึ กอบรม และรักษำไว้ ซงึ่ วิศวกรบล็อคเชนทีม่ ีประสบกำรณ์ เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ อง
ใหม่ ดังนัน้ กำรจัดหำวิศวกรที่มคี ณ
ุ สมบัติเหมำะสมจึงเป็ นเรื่ องยำกในขณะที่มีโอกำสมำกมำย

3. มีการรักษาความลับและระบบการใช้ งาน
ผู้บริ โภคไม่ชอบติดตำมสิง่ ที่พวกเขำซื ้อขำยหรื อโอนสกุลเงินดิจิตอล ส่วนใหญ่และบล็อกเชนจะเปิ ดโดยธรรมชำติ
ในขณะที่กำรเปิ ดเผยตัวตนและกำรใช้ งำนไม่ได้ อยูด่ ้ วยกัน เนื่องจำกสกุลเงินดิจิตอล ที่ไม่ระบุตวั ตนส่วนใหญ่ใช้ แฮชเชส
( hashes) นำนมำกหรื อผู้ใช้ ต้องมีบญ
ั ชีแยกประเภทปลอดภัยต่ำงหำกทีจ่ ะมีชื่อที่ไม่เปิ ดเผยตัว

อีกประเด็นหนึง่ ในธรรมชำติของเรำ คือ กำรลืม คนสูญเสียข้ อมูลประจำตัวของบัญชีคยี ์สว่ นตัวเป็ นต้ น ขณะนี ้ไม่มีวิธี
ใดในกำรกู้คืนบัญชีที่สญ
ู หำยและเหรี ยญที่สญ
ู หำยเหล่ำนี ้ยังคงอยูใ่ นระบบนิเวศที่ไม่ได้ ใช้

นอกจำกนี ้สำหรับกำรทำเหมืองและกำรประหยัดค่ำใช้ จำ่ ยในสกุลเงิน crypto ผู้ใช้ จะต้ องใช้ กระเป๋ ำที่แตกต่ำงกันหรื อ
ต้ องกำรบัญชีที่แลกเปลีย่ นเพื่อจัดเก็บเหรี ยญ

4. อัตราเร็วต่าและความปลอดภัย
บล็อคความเร็ว
เทคโลโลยีบล็อคเชนถูกสร้ ำงบนบล็อคบล็อคดังกล่ำวนี ้เป็ นกำรยืนยันข้ อมูลกำรทำธุรกรรม ยิง่ มีบล็อคเพิ่มกำรทำ
ธุรกรรมของคุณก็มคี วำมปลอดภัยมำกขึ ้น นัน่ เป็ นเหตุผลที่บล็อคควำมเร็วมีควำมสำคัญมำก ตัวอย่ำงเช่น บิทคอยน์ มีเวลำ
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บล็อคโดยเฉลีย่ 10 นำที หรื อ 600 วินำที ซึง่ หมำยควำมว่ำ คุณจะต้ องรออย่ำงน้ อย 10 นำทีสำหรับกำรยืนยัน หรื อแม้ แต่ครึ่ง
ชัว่ โมง เพื่อให้ มีกำรยืนยัน 3 ครัง้ ที่มีควำมปลอดภัยมำกขึ ้น

การยืนยันข้ อมูลธุรกรรม
เพื่อธุรกรรมที่ปลอดภัย คุณจำเป็ นต้ องยืนยันกำรทำธุรกรรมของคุณในบล็อค ซึง่ ใช้ เวลำนำนเกินไปเมื่อเทียบกับสกุล
เงินดิจิตอลในปัจจุบนั ที่ชำระเงินได้ อย่ำงรวดเร็ ว

ปัญหาการนาเงินดิจติ อลไปใช้ สองครั้ง
ในเทคโนโลยีบล็อกเชน หำกไม่มกี ำรยืนยันกำรทำธุรกรรม มีควำมเป็ นไปได้ วำ่ สำมำรถจ่ำยเงินซ ้ำเป็ นสองครัง้ ได้
สิง่ ที่เกิดขึ ้น คือ จะมีกำรยืนยันยอดคงเหลือเดียวกันจำกเครื อข่ำย แต่สงิ่ ที่เกิดขึ ้นในบล็อคส่วนใหญ่ จะเป็ นกำรทำธุรกรรมทีม่ ีผล
ตำมปกติแล้ วควำมหมำยคือ มีคำ่ ธรรมเนียมในกำรทำธุรกรรมเป็ นส่วนใหญ่

การขุดเหมืองเงินดิจติ อล
ผู้ขดุ เหมืองเงินดิจิตอลมีบทบำทสำคัญในกำรรักษำควำมปลอดภัยของบล็อกเชน โดยแก้ สมกำรทำงคณิตศำสตร์ เพื่อ
แก้ ปัญหำและยืนยันบล็อค แนวคิดในกำรขุดเงินดิจิตอลนี ้ส่งมอบโดยผู้ขดุ เหมืองเงินที่ดำเนินกำรในรูปแบบของฮำร์ ดแวร์ และค่ำ
ไฟ ทังนี
้ ้ มัน่ ใจได้ วำ่ นี่คือระบบเงินแบบไร้ ศนู ย์กลำง และทำให้ เป็ นเรื่ องยำกและมีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรที่จะปฏิบตั ิก ำรกำรโจมตี 51
เปอร์ เซ็นต์

การโจมตี 51 เปอร์ เซ็นต์
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นี่เป็ นควำมเสีย่ งที่เอกสำรเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลประสบอยู่ ทังนี
้ ้ หมำยควำมว่ำ หำกหน่วยงำนหรื อบุคคลเดียว
สำมำรถควบคุมได้ มำกกว่ำ 51% ของอัตรำกำรแก้ ปัญหำทัว่ โลกของบล็อค ในทำงทฤษฎี มีควำมเป็ นไปได้ ที่จะเปลีย่ นแปลงหรื อ
แก้ ไขกำรทำธุรกรรมและบล็อคลูกโซ่ด้วยกำรโจมตี 51% นี่เป็ นควำมเสีย่ งเป็ นอย่ำงมำก โดยเฉพำะเมื่อบริ ษัทใหญ่เริ่มทำเหมือง
หรื อเมื่อผู้ทำเหมืองส่วนใหญ่เริ่มใช้ อปุ กรณ์ทำเหมืองเหมือนกัน ซึง่ เจ้ ำของสำมำรถใช้ อำนำจของเขำในสกุลเงินดิจิตอลพิเศษ
ดังกล่ำว

5. กฎหมายสาหรับสกุลเงินดิจิตอล (crypto)
ขณะนี ้กฎหมำยเป็ นปั ญหำทีย่ ำกเนื่องจำกกฎหมำยต่ำงกันในแต่ละประเทศ ผู้ใช้ สกุลเงินดิจิตอลไม่แน่ใจ เพรำะ
รัฐบำลต้ องกำรเปลีย่ นแปลงกฎหมำยและกฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอล
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อะเวสต้ าแก้ปัญหานีไ้ ด้ อย่างไร
อะเวสต้ ำเป็ นสกุลเงินดิจิตอลและรูปแบบเบ็ดเสร็ จในระบบเดียว

แก้ ไขหลำยปั ญหำที่ผ้ ใู ช้ งำนและผู้ขดุ เหมืองเงิน

ดิจิตอลประสบอยูท่ กุ วันนี ้ สรุปคือสกุลเงินดิจิตอลทำให้ งำ่ ยต่อกำรใช้ งำนและรวดเร็ วต่อกำรลงทะเบียน ดูภำพรวมของวิธีกำร
แก้ ปัญหำที่ด้ำนล่ำงต่อไปนี ้ ซึง่ ทีมงำนของ อะเวสต้ ำดิเวลล็อปเมนท์ได้ สร้ ำงขึ ้น

ง่ ายต่ อการใช้ งาน
อะเวสต้ าเพื่อทุกคน
อะเวสต้ ำใช้ หมำยเลขบัญชีแทนที่อยูเ่ หรี ยญ โดยกำรแจ้ งหมำยเลขบัญชีซงึ่ เหมือนกับหมำยเลขโทรศัพท์หรื อหมำยเลข
บัญชีธนำคำรผู้คนสำมำรถทำธุรกรรมได้ อย่ำงง่ำยดำยและเก็บรักษำสมุดรวบรวมรำยชื่อของหมำยเลขบัญ ชีที่ชื่นชอบทังนี
้ ้ จะทำ
ให้ ผ้ ใู ช้ สำมำรถใช้ โปรแกรม Avesta Instant Messenger (IM) และเสียงบนไอพี (VOIP)

อะเวสต้ าเพื่อผู้พฒ
ั นา
อะเวสต้ ำให้ ขอบเขตในกำรสร้ ำงระบบ Decentralized Applications (DAPP) บนบล็อคเชน
อะเวสต้ ำ ได้ รับกำรสนับสนุนจำก API สำหรับนักพัฒนำและผู้ใช้ งำนในกำรใช้ ระบบบล็อคเชนจำกโปรแกรมของ อะเวสต้ ำ หรื อ
รูปแบบเว็บ
อะเวสต้ ำจัดกำรข้ อจำกัดเพื่อผู้ใช้ งำนและนักพัฒนำต่อกำรสร้ ำงและใช้ ระบบกำรใช้ งำนในบล็อคเชน ทังนี
้ ้ จะทำให้ เกิดควำมคิด
ใหม่ๆ

และวิธีกำรแก้ ปัญหำของอุตสำหกรรมทัว่ โลก

ยกตัวอย่ำงเช่น

รูปแบบกำรชำระเงินแบบไมโครเพย์เมนท์กำรซื ้อ

แอพพลิเคชัน่ หรื อมือถือ รูปแบบธุรกิจแบบกำรบอกรับเป็ นสมำชิก กำรพำณิชย์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำรแก้ ปัญหำเกี่ยวกับ
จุดขำย
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ง่ ายต่ อการทีจ่ ะเริ่มต้ นและใช้ งาน
อะเวสต้ ำ จะเป็ นสกุลเงินดิจิตอล ซึง่ นักพัฒนำจะตรวจสอบให้ แน่ใจว่ำ ผู้ใช้ มีประสบกำรณ์ที่ง่ำยดำยใน
กำรเข้ ำถึง ใช้ งำนและบันทึกสกุลเงินของพวกเขำได้ เหมือนเดิม ใช้ ชื่อล็อคอินเดียวกันสำหรับโปรแกรมเดสค์ท็อป
โปรแกรมมือถือ และโปรแกรมเว็บทังนี
้ ้จะเป็ นกำรจัดกำรกับอุปสรรคของสกุลเงินดิจิตอลที่ยงุ่ ยำก ทำให้ สำมำรถ
เข้ ำถึงสกุลเงินดิจิตอล และเงินกระดำษอื่นๆที่จะเก็บและใช้ งำน

สัญญาอัจฉริยะ(Smart Contracts)
สิ่งหนึ่งที่สาคัญมากที่สุด คือ กำรทำให้ อะเวสต้ ำ ซึง่ เป็ นรูปแบบที่ดีเยี่ยมสำหรับประสบกำรณ์เกี่ยวกับรหัสลับของ
คุณ คือกำรเชื่อมต่อผู้ใช้ สญ
ั ญำอัจฉริ ยะอะเวสต้ ำ จะมีแบบสัญญำอัจฉริ ยะตังแต่
้ กำรขำย กำรแจ้ งใบอินวอยซ์ เหรี ยญและ
คุณสมบัติอื่นๆ มันจะเป็ นเรื่ องง่ำย แค่แทปส์หรื อคลิก๊ เม้ ำส์
(“สัญญำอัจฉริ ยะ” หมำยถึง ข้ อตกลงต่ำงๆ ซึง่ ถูก “ฝัง” ไว้ ในโค้ ดคอมพิวเตอร์ และโค้ ดนันจะจั
้ ดกำรตำมข้ อตกลงโดย
อัตโนมัติ ทันทีที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมเงื่อนไขในสัญญำ)

ความเป็ นส่ วนตัวและระบบการใช้ งาน
ควำมเป็ นส่วนตัวและระบบกำรใช้ งำนเป็ นปั ญหำของระบบออนไลน์และโดยเฉพำะในสกุลเงินดิจิตอล

ด้ วยเหตุผลนี ้

อะเวสต้ ำ ใช้ วิธีกำรที่ดีที่สดุ และเหมำะสมที่สดุ เพื่อรักษำควำมปลอดภัยของกำรทำธุรกรรม ผู้ใช้ สำมำรถทำธุรกรรมได้ โดยไม่
สำมำรถติดตำมตัวและระบุตวั ตนได้

โดยปรำศจำกระบบกำรทำธุรกรรมที่ยงุ่ ยำกเป็ นเรื่ องง่ำยที่จะทำรหัสผ่ำนหรื อรหัสส่วนตัว

ของคุณหำย นัน่ เป็ นเหตุผลที่ อะเวสต้ ำ ให้ คณ
ุ สมบัติในกำรรับช่วง ในชีวิตจริง บัญชีที่หำยไปจะถูกส่งต่อให้ แก่ “ทำยำท” ของผู้
10

ถือบัญชี ทังนี
้ ้ อำจเป็ นบุตร ครอบครัวหรื อเพื่อนสนิท หำกผู้ถือบัญชีมิได้ แต่งตัง้ “ทำยำท” อำจมีกำรออกบัญชีให้ ใหม่โดย
อะเวสต้ ำ และเหรี ยญทีเ่ ก็บไว้ ในบัญชีจะถูกส่งคืนเพื่อจ่ำยให้ โดยส่งคืนสกุลเงินให้ แก่ผ้ ขู ดุ เหมืองเงินดิจิตอล
ทังนี
้ ้ กำรดำเนินกำรทังหมดโดยประสำนงำนสั
้
ญญำอัจฉริ ยะในบล็อคเชน ทำให้ เป็ นเรื่ องง่ำยสำหรับผู้ใช้ งำนทุกคน

รวดเร็วและปลอดภัย
บล็อคความเร็ว
กำรยืนยันกำรทำธุรกรรมที่รวดเร็วแต่เป็ นกำรทำธุรกรรมที่ปลอดภัย อะเวสต้ ำ สร้ ำงบล็อคเชนที่รวดเร็ วปำนฟ้ำแลบ ซึง่
เร็ วกว่ำบิทคอยน์มำกกว่ำ 60 เท่ำ ให้ มีกำรจ่ำยเงิน ณ จุดขำยโดยตรงและกำรจ่ำยเงินโดยตรงระหว่ำงบัญชี
การยืนยันการทาธุรกรรม
กำรชำระเงิน เวลำกำรยืนยันเป็ นเรื่ องสำคัญ ซึง่ ไม่เป็ นที่ยอมรับที่จะรอกำรยืนยัน กำรรับประกันกำรทำธุร กรรมนี ้เร็ว
อะเวสต้ ำจำเป็ นต้ องใช้ วธิ ีกำรใหม่เกี่ยวกับวิธีกำรทำงำนของบล็อคเชน
อะเวสต้ ำ มีบล็อกเชนที่ยืนยันภำยในไม่กี่วินำที โดยทัว่ ไปเรำปรับแต่งบล็อคที่ทำเป็ นจุดขำยได้

ปัญหาการนาเงินดิจติ อลไปใช้ สองครั้ง

อะเวสต้ ำ ป้องกันมิให้ มีปัญหำกำรนำเงินดิจิตอลไปใช้ สองครัง้ ภำยในโปรแกรม และได้ แก้ ปัญหำกำรทำ
ธุรกรรมที่กำลังเป็ นที่ยอมรับบนเครื อข่ำย มีกำรตรวจเช็คบัญชีผำ่ นโปรแกรมและหลังจำกนันมี
้ กำรตรวจเช็คอีก
ครัง้ ว่ำมีกำรจ่ำยซ ้ำสองหรื อไม่
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การขุดเหมืองเงินดิจติ อล
ในกำรสร้ ำงระบบเงินรำงวัลจำกกำรขุดเหมืองเงินดิจิตอลอะเวสต้ ำสร้ ำงวิธีกำรปฏิวตั ิกำรขุดเหมืองโดยปรำศจำกแหล่ง
เหมือง แทนที่จะมีคนขุดเหมืองและแข่งขันเรื่ องแหล่งเหมือง อะเวสต้ ำ ได้ พฒ
ั นำวิธีกำรให้ คนขุดเหมืองทังหมดท
้
ำงำนด้ วยกัน ให้
คนขุดเหมืองทังหมดมี
้
สว่ นร่วมทีเ่ ป็ นธรรม วิธีกำรขุดเหมืองนี ้ป้องกันบล็อคที่เรี ยกว่ำ Orphaned Blocks หรื อ Uncle Blocks เช่น
กับ Etherumตำมสกุลเงินดิจิตอล ทังนี
้ ้ เป็ นกำรป้องกันมิให้ เกิดเงินเฟ้อโดยไม่จำเป็ น
กำรแก้ ปัญหำทังหมดในกำรสร้
้
ำงเครื อข่ำยบล็อคเชนที่รวดเร็วและปลอดภัย
การโจมตี 51 เปอร์ เซ็นต์
มีกำรแก้ ไขปั ญหำนี ้ด้ วยกำรให้ คนขุดเหมืองทำงำนด้ วยกันแทนทีจ่ ะแข่งขันกัน

ทังนี
้ ้

เป็ นกำรป้องกันมิให้ เกิด

สถำนกำรณ์ที่บคุ คลภำยนอกโจมตีเครื อข่ำยและเปลีย่ นบล็อคเชน

ความถูกต้ องตามกฎหมาย
โดยร่วมมือกับหน่วยงำนกฎหมำยทัว่ โลก อะเวสต้ ำ จะริ เริ่ มกำรพัฒนำขอบเขตทำงกฎหมำยสำหรับกำรใช้ เทคโนโลยี
บล็อคเชนและวิธีกำรชำระเงิน
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การเปรียบเทียบ
ในกำรเปรี ยบเทียบ อะเวสต้ ำ จะเสนอประสบกำรณ์ของผู้ใช้ ที่มำกขึ ้นและคุณสมบัติของผู้ใช้ ที่ดี
ที่เปรี ยบเทียบกับสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆ ตำรำงด้ ำนล่ำงนี ้เป็ นกำรเปรี ยบเทียบ อะเวสต้ ำ กับเทคโนโลยีอื่นๆ

แผนผังการเปรี ยบเทียบสกุลเงินดิจติ อล

การขุดเหมืองเงิน

Bitcoin

Ethereum

Zcash

Avesta

√

√

√

√

√

√

√

√

ไม่ สามารถระบุตัวตน
สัญญาอัจฉริยะ

√

หมายเลขบัญชี

√

การรับช่ วงเหรียญ

√

เวลายืนยัน
(ยิ่งน้ อยยิ่งดี)
TX-วินาที (ประมาณ)
วงเงินเหรียญ

600 วินำที

14 วินำที

150 วินำที

10 วินำที

20-30

30-40

20-30

1000+

21,000,000

POS?

21,000,000

ICO + กำรขุดเหมืองเงิน

100,000,000+
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200,000,000

กาหนดเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ข้ อสรุป
ปัญหำหลักบำงอย่ำงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลได้ รับกำรแก้ ปัญหำโดยอะเวสต้ ำ
เรำสร้ ำงสกุลเงินดิจิตอลที่รวดเร็ว ปลอดภัย และใช้ งำนง่ำย ที่ไม่สำมำรถติดตำมได้ รวดเร็ ว และ
ปลอดภัย
อะเวสต้ ำ ได้ สร้ ำงเทคโนโลยีบล็อคเชนสำหรับทุกคนที่จะใช้ และได้ รับประโยชน์ ตนจะปฏิวตั วิ ิธีที่ผ้ คู น
คิดถึงสกุลเงินดิจิตอล และปูทำงไปสูก่ ำรใช้ สกุลเงินดิจิตอลที่เป็ นแกนหลัก วิสยั ทัศน์ในกำรทำเหมืองของเรำจะ
เป็ นกำรปูทำงไปยังวิธีกำรใหม่สำหรับกำรแบ่งผลตอบแทนที่มีควำมเป็ นธรรมมำกขึ ้นสำหรับกำรรักษำเครื อข่ำย
สกุลเงินดิจิตอล
เทคโนโลยีบล็อคเชนจะแสดงศักยภำพที่แท้ จริงกับ อะเวสต้ ำ
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โอกาสทางการตลาด
กำรทำควำมเข้ ำใจศักยภำพในกำรเติบโตที่แท้ จริงของโลกสกุลเงินดิจิตอลจะมีควำมชัดเจน

เมื่อดู

ข้ อเท็จจริง ตำมกำรศึกษำโดยมหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ “จำนวนในปัจจุบนั ของผู้ใช้ โปรแกรมสกุลเงินดิจิตอลถูก
ประมำณกำรว่ำอยูร่ ะหว่ำง 2.9 ล้ ำน และ 5.8 ล้ ำน” ซึง่ หมำยถึง น้ อยกว่ำ 1% ของประชำกรโลก
ถึงแม้ วำ่ ศักยภำพในกำรเติบโตเต็มที่ของตลำดสกุลเงินส่วนใหญ่ยงั คงมิได้ ถกู ใช้ ประโยชน์อย่ำงชัดเจน
ณ เวลำที่เขียนเอกสำรที่แสดงถึงกำรทำงำนนี ้ กำรระดมทุนในตลำดทังหมดส
้
ำหรับสกุลเงินดิจิตอลยังคงเป็ น
จำนวนที่น่ำประทับใจ ประมำณ 141,253,369,650 เหรี ยญ (ประมำณ 141 พันล้ ำนเหรี ยญ) ตำมจำนวนทุนใน
ตลำด
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