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P.1

บทนำ
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลในปจจุบันอยูในชวงเริ่มตน และมีแนวโนมที่จะเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง อางอิงจากตลาดสกุลเงิน
ดิจิทัลในปจจุบัน มีมูลคารวมสูงสุดเกือบ 800,000,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งนับวาเปนตัวเลขไมนอยสำหรับตลาดลงทุน
ที่เพิ่งจะเกิดขึ้น ตัวกลางสำคัญสำหรับตลาดสกุลเงินดิจิทัล คือ เทคโนโลยีที่มีชื่อวาบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งเปนรูปแบบการ
จัดเก็บขอมูลชนิดหนึ่งที่มีการตรวจสอบความถูกตองและความปลอดภัยสูงตลอดชุดขอมูล โดยขอมูลตาง ๆ จะถูกบันทึกลง
ในบล็อกและเชื่อมตอเขาดวยกัน ปจจุบันเทคโนโลยีดังกลาวถูกนำมาประยุกตใชประโยชนในอุตสาหกรรมดานตาง ๆ มากมาย
สกุลเงินคริปโต (Cryptocurrency) เกิดขึ้นพรอม ๆ กับเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยเกิดจากการทดลองสรางสกุลเงิน
ดิจิทัลนามวา “บิตคอยน (Bitcoin)” จึงนับวาบิตคอยนเปนสกุลเงินดิจิทัลรุนแรก และเปนสัญลักษณสำคัญของเงินดิจิทัลตอมา
เมื่อถึงจุดที่บิตคอยนเติบโตรวดเร็วจนเปนที่รูจักของคนทั่วโลก จึงไดมีการแยกเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งเปนเบื้องหลังและเปน
หัวใจสำคัญของสกุลเงินดิจิทัลมาประยุกตใชงานในดานตาง ๆ
หลังจากที่ทำการแยกเทคโนโลยีดังกลาวออกมาก็ไดเกิดแพลตฟอรมโอเพนซอรส (Open-Source Platform) “อีเธอเรียม (Ethereum)” โดยแพลตฟอรมดังกลาวสามารถสรางโปรแกรมแบบกระจายศูนย (Distributed) บนบล็อกเชนได
ปจจุบันสถาบันการเงินจากทั่วโลกตางก็ใหความสนใจเทคโนโลยีดังกลาวและคาดวาในอนาคตอันใกล เทคโนโลยีนี้จะเขามามี
บทบาทสำคัญเปนอยางมากในยุคดิจิทัล
การลงทุนเกี่ยวกับคริปโตมีหลายวิธีดวยกัน หนึ่งวิธีที่เปนที่นิยมคือการขุด Mining การขุดเหรียญคริปโตเปนรายได
ในรูปแบบ Passive Income หลักการคือผูสนใจจายเงินซื้อกำลังขุด ซึ่งมีดวยกันหลายรูปแบบ เชน การลงทุนซื้ออุปกรณขุด
มาขุดดวยตนเอง หรือการซื้อกำลังขุดตอจากเว็บไซตเหมืองออนไลน ซึ่งสะดวกกวา เนื่องจากประหยัดเวลา รวมทั้งไมตองดูแล
อุปกรณ และการเซตอัป
Minerta Team ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญและความเปนไปไดในสวนนี้ จึงสราง Minerta Token ขึ้นมาเพื่อระดมทุน
Minerta โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจจากลูกคากลุม ICO กลุม Trade และกลุม Mining เนื่องจากเปน
Token เหรียญแรกที่ขายกำลังขุดใหลูกคา พรอมทั้งเหรียญ ICO ทางทีมงานหวังวาประโยชนสองทางจะทำให Minerta เปนที่
นิยมในตลาดคริปโตตอไป

คำสำคัญ
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ฐานขอมูล (Database) ขอมูล (Data) ความปลอดภัย (Security) สกุลเงินคริปโต
(Cryptocurrency) สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) บิตคอยน (Bitcoin) อีเธอเรียม (Ethereum) แพลตฟอรม (Platform)
โปรแกรม (Program) ระบบแบบกระจาย (Distributed System) โอเพนซอรส (Open-Source)

P.2
แนวคิด
Minerta Token มีจุดประสงคในการระดมทุนเพื่อสรางเหมืองขุดสกุลเงินคริปโตและสรางระบบเสมือนขุด
โดยเลือกขุดเหรียญที่มีโอกาสใหความมั่นคงและไดรับผลตอบแทนที่คุมคาแกนักลงทุน โดยพิจารณาจากสถานการณ
ปจจุบัน ณ ขณะนั้นเปนหลักเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือครองเหรียญ Minerta
การลงทุนกับ Minerta เปนการผนวกรูปแบบการลงทุนสองสวนเขาดวยกัน กลาวคือ ผูถือครอง Minerta Token
จะไดรับผลกำไรจากการลงทุนกับ ICO ในสวนแรกอีกทั้งยังไดรับการปนผลรายเดือนจากการขุดโดยที่ไมตองดูแลรักษาเครื่อง
ขุดดวยตนเองในอัตรา 80 เปอรเซ็นต หลังหักคาใชจายเบื้องตน ทั้งนี้ ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑการรับผลตอบแทนดังจะกลาว
ในบทถัดไป

ความแตกตางของ Token กับ การลงทุนขุดแบบปกติ
Minerta มีจุดเดนที่แตกตางจากการขุดแบบ Cloud Mining ดังนี้

ผลตอบแทน

ไดรับปนผลในรูปแบบบิตคอยน

ขึ้นอยูกับเหรียญที่ขุด

ทุกเดือน ตามกำลังขุด
การเก็งกำไร

สามารถนำ Minerta Token

ทุนที่ถูกนำไปซื้อกำลังขุดไมสามารถ

มาแลกเปลี่ยนซื้อ-ขายบน

เปลี่ยนกลับเปนเงินได

กระดานเทรดได

(ซื้อแลวขายคืนไมได)

คาไฟฟา

หักรวมกับคาใชจายเบื้องตน

ตองจายคาไฟแยกทุกครั้ง

การเพิ่มกำลังขุด

มีการเพิ่มอัตรากำลังขุดอยูเสมอ

ตองจายเงินเพื่อเพิ่มกำลังขุด

(โดยไมตองซื้อกำลังขุดเพิ่ม)
การพัฒนา

สามารถพัฒนาตอยอดได

ไมสามารถพัฒนาตอไดเพราะเปนแบบ
Fix Cost

P.3
ความแตกตางกับการลงทุนรูปแบบอื่น
หากเปรียบเทียบกับการซื้อ ICO การลงทุนกับ Minerta Token มีขอเดนที่มากกวาการลงทุน ICO ทั่วไป
1. มีการจายปนผลรายเดือน โดยนำเงินที่ไดจากการระดมทุนขาย ICO มาสรางเหมืองและลงทุนในระบบเสมือนขุด
Minerta Unit จากนั้นนำกำไรมาจายปนผลเปนเงินดิจิทัลสกุลตาง ๆ อาทิ Bitcoin และ Ethereum โดยผูถือครอง
ตองทำตามกฎเกณฑการรับปนผล ดังจะกลาวในหัวขอ “กฎเกณฑการรับปนผล”
2. รายไดสวนหนึ่งจากการขุดจะนำไปเพิ่มกำลังขุดทุกเดือน ผูถือ Minerta Token จะไดรับกำลังขุดที่มากขึ้นแมผูลงทุน
ไมไดจายเงินเพิ่ม การแบงกำลังขุดคิดตามจำนวน Token ที่ผูถือครองครอบครองอยู โดยผูถือครองตองทำตาม
กฎเกณฑการรับปนผลเทานั้น ดังจะกลาวในหัวขอ “กฎเกณฑการรับปนผล”
3. วางแผนนำระบบ Thermoelectric มาใชลดตนทุนคาไฟฟาไดสูงสุดถึง 48 % ตอเดือน และยังชวยยืดอายุการ
ใชงานของอุปกรณไดมากขึ้นเฉลี่ย 15-25 %
4. ใชระบบ AI เพื่อควบคุมการขุดและเปนการลดตนทุนคาดูแลระบบ รวมทั้งจำนวนพนักงานเหมือง

หลักการทำงานและการลงทุน
หลังการระดมทุนจะทำการแบงเงินออกเปน 3 สวน
1. สวนแรก 40 % นำมาลงทุนสรางเหมืองขุดเงินดิจิทัล
2. สวนที่สอง 40-50 % นำไปลงทุนสราง AI TRADE และสรางระบบเสมือนขุด Minerta Unit
3. สวนที่สาม 10-20 % นำมาพัฒนา Token และนำ Minerta Token เขากระดาน Exchange

P.4
การปนผลจากการขุด
กำไรที่ไดจากการขุดเหมืองและระบบขุดเสมือนในแตละเดือนจะถูกหักคาใชจายกอนที่จะนำไปปนผล
โดยมีคาใชจายตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. คาไฟฟาในการขุด
2. คาซอมบำรุงอุปกรณเหมือง อาทิ เครื่องขุด Asic, GPU Mining
3. เงินเดือนพนักงานและผูดูแลระบบ
รายไดหลังหักคาใชจายตามที่กลาวไปแลวจะนำมาแบงเปนสามสวน ดังนี้
1. สวนแรก ≈ 60-80 % นำมาจายปนผลใหผูถือครอง Minerta (MIT) คำนวณตามจำนวน (MIT)
ที่ผูถือครองครอบครองไว
2. สวนที่สอง ≈ 10-20 % หักไวเพื่อเพิ่มกำลังขุด, ขยายเหมือง กำลังขุดที่เพิ่มขึ้นจะนำมาแจกจายใหกับผูถือครอง
อยางยุติธรรม
3. สวนที่สาม ≈ 10-20 % หักเปนคาสวนกลางเพื่อพัฒนาเหมืองและสรางเทคโนโลยีลดตนทุนในการ Mining

เงื่อนไขของการรับปนผล
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะขึ้นอยูกับเหรียญที่ทางบริษัทขุดได โดยผูถือครอง Minerta Coin ตองปฏิบัติตาม
กฎเกณฑดังนี้
1. ผูถือ Minerta Coin ตองโอนเขา Private Wallet ทีบริษัทเตรียมไวให
2. ลงทะเบียน Address ที่เก็บ Minerta กับทางเว็บไซต www.minerta.io
3. ถือครอง Minerta Coin เปนเวลา 30 วันเต็มในแตละรอบการจายปนผล โดยทาง Minerta จะแจงวันและเวลา
ลวงหนาผานชองทาง อีเมล : team@minerta.io, telegram, และ กรุป Line)
4. หากมีการถอน Minerta (MIT) ออกจากกระเปาในระหวาง 30 วัน ถือวาไมปฏิบัติตามกฎ และจะไมไดรับการปนผลใน
ทุกกรณี
5. ถือครอง Token 10,000 Minerta (MIT) ขึ้นไป

P.5
10%

10%
การแบงสวนรายไดหลังหักคาใชจาย
ปนผลผูถือ Minerta (MIT)
เพิ่มกำลังขุด

80%

พัฒนาและลดตนทุน

สถาปตยกรรม Token
Ethereum ถูกพัฒนาขึ้นโดย Vitalik Buterin ผูมีอายุเพียง 23 ป โดย Vitalik เปนหนึ่งในนักพัฒนา Bitcion
มากอน จึงเล็งเห็นถึงขอจำกัดของ Bitcoin รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ จึงเริ่มสราง Ethereum ขึ้นมาพรอมทั้งแกไขจุดบกพรอง
ตาง ๆ อีกทั้งยังเพิ่มจุดเดนขึ้นมาคือ Smart contracts ซึ่งเปนโอเพนซอรสที่อนุญาตใหเขียนโปรแกรมตาง ๆ ลงบนเครือขายได
รวมทั้งสามารถพลิกแพลงการใชงานไดอยางมหาศาล แตกตางจากยุคบุกเบิกที่ใชงานเพียงแคการทำธุรกรรมเพียงเทานั้น
ทางทีมงาน Minerta จึงเห็นสมควรสราง Minerta Token บน Smart contract ของ Ethereum เพื่อความสะดวก
ในการใชงานในอนาคต
Minerta Token สรางผานระบบ ERC20 ซึ่งเปนกฎมาตรฐานที่จำเปนตองปฏิบัติตามในการสราง Token หรือทำ
ธุรกรรมผานเครือขายของ Ethereum

เปาหมาย
1. เปาหมายสรางเหมืองและเพิ่มระบบเสมือนขุด Minerta Unit พรอมทั้งเพิ่มขนาดกำลังขุดใหใหญขึ้น
เพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มขึ้นของผูถือครองเหรียญ เพื่อปนผลแกผูถือครอง Minerta Coin
2. นำ Minerta เขาสูกระดาน Exchange เพิ่ม Minerta Coin ขึ้นบนกระดานเทรดเพื่อใหเกิดการใชงานในการโอน
และเพิ่มความตองการถือครอง ซึ่งเกิดจากการเปดตัวบนกระดานเทรดที่หลากหลาย
3. เปนเหมืองขุดที่มีกำลังขุดมากที่สุดในประเทศไทย บริษัทมีเปาหมายในการพัฒนาและมุงสูการสรางแหลงรวมกำลัง
ขุดที่ใหญที่สุดในประเทศไทย
4. พัฒนาการลดตนทุนคาไฟฟาดวยโซลารเซลล ทีมงานจะนำแผนการติดตั้งโซลารเซลลและระบบเทอรโมอิเล็กทริก
เพื่อใชลดตนทุนคาไฟฟา ลดความรอนในระบบเหมืองระหวางทำการขุด ชวยยืดอายุของอุปกรณใหยืนยาวขึ้น
พรอมทั้งยังชวยลดภาวะโลกรอนไดอีกดวย

P.6
เสนอขาย Minerta Token
Minerta Token จำนวน 500,000,000 (MIT) แบงออกเปน 6 สวนดังนี้
· ผูเขารวม Crowd sale

: 100,000,000

MIT

(ประมาณ 20.0 %)

· โบนัสผูซื้อ Pre-ICO

: 50,000,000

MIT

(ประมาณ 10.0 %)

· ทีมพัฒนา Minerta

: 80,000,000

MIT

(ประมาณ 16.0 )

· การตลาด

: 20,000,000

MIT

(ประมาณ 4.0 %)

· การพัฒนาเหรียญ

: 50,000,000

MIT (ประมาณ 10.0 %)

· บริษัท

: 200,000,000

MIT (ประมาณ 40.0 %)

** ผูแนะนำจะไดรับ Minerta Token เปนจำนวน 3 เปอรเซ็นตของจำนวน Token ที่แนะนำได โดยนำลิงก
สวนตัวในระบบสมาชิกสงตอใหกับลูกคาผูอื่น หากผูใชลิงกทำการซื้อ Token ผูแนะนำจะไดรับคาคอมมิชชันเปน
Minerta Token

จำนวน Token

4%
6%

50%

4%
16%
20%
Crowd sale

Minerta Team

การพัฒนาเหรียญ

Pre-ICO

บริษัทและคาคอมมิชชันผูแนะนำ

การเพิ่มการลงทุน

P.7
เปาหมายในอนาคต

1. พัฒนา Token สูเหรียญ Crypto ที่จะนำไปใชไดจริง สรางเหรียญ Minerta Token ที่มีสวนในการใชงานไดจริง
ทั้งความเร็วและความปลอดภัย เพื่อเปนตัวเลือกหลักในการใชงานเหรียญในอนาคต
2. สรางกระเปาเงินดิจิทัลสวนตัว เพื่อรองรับแอพพลิเคชั่น Minerta2GO
3. พัฒนาสูเหรียญที่มีระบบการปนผลรูปแบบ DVI-POS มุงสูการเปนเหรียญ Crypto ที่มีเอกลักษณดานการปนผล
ดวยการนำระบบ POS ที่นำคา Fee จากการโอนเหรียญมาแจกจายสูผูถือเหรียญ และนำรูปแบบ DVI มาใชในการ
ปนผลจากการขุดแกผูครอบครองเหรียญ
4. นำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมาใชในการขุดนำเทคโนโลยี โซลารเซลล กังหันลม และระบบเทอรโมอิเล็กทริก
ซึ่งเปนเทคโนโลยีนำความรอนที่เกิดจากการขุดวนกลับมาใชในระบบการขุดอีกครั้ง เพื่อลดตนทุนคาไฟฟาและ
แกปญหาการระบายความรอนของระบบในระหวางทำการขุด ทั้งนี้ ยังชวยเรื่องของการลดภาวะโลกรอนดวยการ
ใชพลังงานสะอาดอีกดวย
5. สรางระบบ Trade แบบใหม CAMP โดยใช MINERTA เปนสื่อกลางในการชำระคาสมาชิกทั้งแบบ
แพคเกจพรีเมี่ยม และ แพคเกจธรรมดา
6. เรามองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเหรียญใหถูกนำมาใชจริง เราพัฒนาแอพพลิเคชั่น “Minerta2GO”
สูตลาดเพื่อให Minerta เปนที่รูจักมากขึ้นในวงกวางและจะผลักดันใหรานคาและผูบริโภคเห็นถึงประโยชน
ของการใชแอพพลิเคชั่น Minerta2GO

CAMP

การบริการดานการลงทุนที่ใชระบบเทรดแบบใหม AI Trade
ที่เขามาบริหารเงินลงทุนของนักลงทุน โดยที่นักลงทุนไมตองเทรดเอง
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เปนระบบเทรดโดยใหทางผูใชบริการ เติมเงินเขาพอรตของตนเองและจะมี AI TRADE สงคำสั่ง ซื้อขายใหในกระดานเทรด
คริปโตที่ไดเชื่อมตอระบบไว ซึ่ง AI TRADE นี้ทางบริษัทฯจะมีทีมงานดูแลและคอยตั้งคาการใชงานใหสม่ำเสมอทุกเดือน
มีการตั้งคา Stop loss และการตั้ง Take Proﬁt ที่เหมาะสมกับสภาพตลาดในเดือนนั้นๆ
ทั้งนี้ระบบนี้เหมาะกับผูที่ตองการลงทุนในตลาดคริปโต แตไมมีความรูดานการเทรดมีเพียงเงินลงทุนและยอมรับความเสี่ยงได
เพราะระบบนี้จะทำการ moniter และสงคำสั่งซื้อขายใหกับผูลงทุนตลอด 24 ชม. โดยจะมีทีมงานผูดูแลและควบคุมรวมถึง
การตั้งคาตางๆตลอด 24 ชม. เพื่อลดความเสี่ยงตอการขาดทุนใหกับผูใชบริการ

ตลาดซื้อขายคริปโต

AI TRADE

ทีมงานผูดูแล

พอรตการลงทุน
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‘กระเปาตังค’ พกพาที่จะชวยสรางความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย

Camp / Dividend

Send / Recieve

Store

Wallet
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หลักการและแนวคิด
แอปพลิเคชั่น Minerta2GO มีแนวคิดในการเขาถึงและเชื่อมตอผูที่ยังไมเคยและเคยใชงานสกุลเงินดิจิตอลในการโอนรับ
แลกเปลี่ยนสินคากับรานคาใหงายขึ้นและสะดวกรวดเร็วพรอมทั้งปลอดภัย และยังสงเสริมใหผูใชงานสามารถนำสินคาเขา
มาขายและสรางรานคาเองโดยรับแลกเปลี่ยนสินคาและบริการในรูปแบบสกุล Minerta ผูใชงานสามารถ แชท และ
face time คุยกับรานคาผานทางแอปพลิเคชั่น Minerta2GO ไดทันทีเพื่อชวยใหผูใชงานและรานคาเขาถึงกันมากขึ้น
แอปพลิเคชั่น Minerta2GO ยังมีฟงชั่นการลงทุนกับทาง Minerta ระบบ CAMP และ ระบบปนผลเพื่อใหผูใชบริการสามารถ
ลงทุนในระบบของ Minerta ไดผานแอปพลิเคชั่น Minerta2GO การเขาถึงการรับโอนสินคาและบริการที่งายเพื่อบรรลุ
เปาหมายการใชงานจริงของเหรียญ Minerta

ประโยชนและคุณสมบัติของแอปพลิเคชั่น Minerta2GO
1. ความสะดวกในการใชงาน เนื่องดวยการออกแบบที่เนนแนวคิดใหผูที่เคยและไมเคยใชสกุลเงินดิจิตอลนั้นเขาถึงไดงาย
ทำใหการรับสงและตรวจสอบธุรกรรมตางๆเปนไปไดโดยงายและรวดเร็วทั้งนี้มีการใชคิวอารโคด ในการโอนรับดวย
ทำใหผูใชงานเพียงแคกรอกตัวเลขและทำการสแกนคิวอารโคดก็สามารถทำการรับโอนไดเลย
2. ความรวดเร็ว แอปพลิเคชั่น Minerta2GO มีการใชงาน Minerta coin ที่อยูบนแพลตฟอรมของ Stellar
ซึ่งมีความรวดเร็วทั้งในการโอนรับสงและมีความเสถียร พรอมทั้งคาธรรมเนียมที่ต่ำมากในการใชงาน
3. ความปลอดภัย แอปพลิเคชั่น Minerta2GO มีการทำธุรกรรมของระบบทุกอยางอยูบนระบบของ Blockchain
โดยทั้งนี้มีความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบไดทั้งขั้นตอนการโอนรับสงและมีความเปนสวนตัวตาม
แนวทางของ Stellar
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4. ผลตอบแทน แอปพลิเคชั่น Minerta2GO มีฟงชั่นในการลงทุนกับระบบของ Minerta ทั้งระบบ CAMP ที่เปดใหสราง
พอรตและทำการลงทุนกับตลาดคริปโตไดตลอด 24 ชม. และระบบปนผลสำหรับผูที่ถือเหรียญ Minerta ตามเงื่อนไข
5. การเขาถึงงาย แอปพลิเคชั่น Minerta2GO มีฟงชั่นในการติดตอสื่อสารกับทางรานคาเพื่อความสะดวกรวดเร็วและ
การเขาถึงที่งายดายและความเปนสวนตัวใหกับผูใชงานและรานคาผานทาง แชทและface time ในแอปพลิเคชั่น
Minerta2GO ไดทันที
6. การสงเสริมการใชงาน แอปพลิเคชั่น Minerta2GO ยังเปดโอกาสใหผูใชงานสามารถสรางรานคาและนำสินคาและบริการ
มาลงขายหรือแลกเปลี่ยนผาน แอปพลิเคชั่น Minerta2GO ไดอยางอิสระและยังสามารถลงโฆษณาและวีดีโอเพื่อโปรโมท
สินคาและบริการตางๆภายใน แอปพลิเคชั่น Minerta2GO ไดทันที

เปาหมายในอนาคต
แนวทางการเพิ่มผูใชงาน 3000-10000 users ตอป
แนวทางการเพิ่มรานคา 100-300 รานคาตอป
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