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หมายเหตุส าคญั:

เอกสารฉบบันี้และข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบบันี้ทัง้หมดหรือบางส่วน ห้ามส่งและ /หรือน าไปส่งถึงบุคคลใดที่อยู่ใน
สหรฐัอเมรกิา หรอืสาธารณรฐัประชาชนจีน หรอืเขตอ านาจอื่นใดที่ไม่อนุญาตหรอืจ ากดัการน าเสนอ แจกจ่ าย ซื้อขาย 
หรอืเกบ็สะสมการเขา้รหสัขอ้มลูโทเคน ทัง้ทางตรงและทางออ้ม

โปรดอ่านหมายเหตุนี้ทัง้หมดโดยละเอียด เอกสาร White Paper ฉบบันี้จะต้องอ่านร่วมกบัขอ้ตกลงในการขายโทเคน 
รวมทัง้ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข สามารถอ่านเอกสารดงักล่าวไดท้ี ่ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข

ค าจ ากดัความทัง้หมดที่อยู่ในหมายเหตุนี้จะมคีวามหมายเดยีวกบัที่ปรากฏในเอกสาร White Paper เวน้แต่จะระบุเป็น
อย่างอื่น

HoToKeN™ ไมไ่ดมุ้ง่ทีจ่ะท าใหเ้กดิ: 

i. หลกัทรพัย์ในเขตอ านาจใดๆ
ii. สกลุเงนิชนิดใดๆ
iii. หุน้หรอืหุน้กู้
iv. หน่วยในแผนการลงทุนรวมหรอืทรสัต์ทางธุรกจิ
v. หุน้ในกองทุน

ระเบยีบขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายใดๆ ที่ใชก้บัหลักทรพัย์หรอืขอ้ใดขอ้หนึ่ง (i ถึง v) ขา้งต้น จะไม่ใชก้บัเอกสาร White 
Paper ฉบบันี้และการเสนอขายโทเคนในระยะเริม่ตน้ (ITO) ของ HoToKeN™ 

เอกสาร White Paper ฉบบันี้ไม่ไดเ้ป็นหนังสอืชี้ชวนหรอืเอกสารน าเสนอ และไม่ใช่การน าเสนอหลกัทรพัย์หรอืความ
พยายามชกัชวนใหเ้กดิการลงทุนหลกัทรพัย์ในเขตอ านาจใดๆ ทัง้สิน้

เอกสาร White Paper ฉบบันี้และการเสนอขายโทเคนในระยะเริม่ต้น (ITO) ของ HoToKeN™ ยงัไม่ไดร้บัการอนุมตัิจาก
หน่วยงานก ากบัดแูลในเขตอ านาจใดๆ ไม่ควรถือว่าเอกสาร White Paper ฉบบันี้และการเสนอขายโทเคน HoToKeN™ 
เป็นไปตามกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของเขตอ านาจใดๆ

การซื้อ HoToKeN™ และการมสี่วนร่วมในการเสนอขายโทเคน HoToKeN™ มคีวามเสีย่งโดยธรรมชาติ โปรดดขู้อมูล
เพ่ิมเติมในส่วนท่ี 18

HotNow และ/หรอืผูจ้ดัจ าหน่าย HoToKeN™ จะไมม่กีารรบัประกนัหรอืผกูมดัใดๆ เกีย่วกบั:

i. ประสทิธภิาพของ HoToKeN™
ii. ประสทิธภิาพของสนิทรพัย์ทีเ่ป็นพื้นฐานธุรกจิของ HotNow หรอืการซื้อโทเคน HoToKeN™
iii. ความถูกตอ้งของขอ้มลูทีอ่ยู่ในเอกสาร White Paper ฉบบันี้
iv. ความถูกตอ้งของขอ้มลูทางการเงนิหรอืการคาดคะเนอื่นๆ ทีอ่ยู่ในเอกสาร White Paper ฉบบันี้
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กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัในการเสนอขายโทเคนอยู่ระหวา่งกระบวนการพฒันาและตรวจทานในเขตอ านาจส่วนใหญ่ 
การขาดความชดัเจนเกีย่วกบักฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัเช่นนี้ยิ่งท าให้ความเสีย่งเกีย่วกบัการซื้ อ HoToKeN™ เพิ่ม
มากขึน้อกี

ในฐานะผูท้ีอ่าจซื้อโทเคน ถอืวา่คณุคุน้เคยกบัเทคโนโลยีพื้นฐานและการท างานของการซื้อโทเคน เทคโนโลยีบล็อกเชน 
กระเป๋าเงนิดจิทิลั และสกลุเงนิดจิทิลัแลว้ ในฐานะผูท้ีอ่าจซื้อโทเคน ถือว่าคุณมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัสิง่ที่กล่าว
มากอ่นหน้านี้ และคณุคุน้เคยกบัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เหล่านัน้แลว้

ขอ้ตกลงใดๆ ระหวา่งคณุกบั HotNow และ/หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดๆ เกีย่วกบัการซื้อขาย HoToKeN™ จะถูกก ากบัโดย
ขอ้ตกลงการขายโทเคนฉบบัแยก ซึง่ระบขุอ้ก าหนดและเงื่อนไขของขอ้ตกลงดงักล่าว ในกรณีที่มคีวามไม่สอดคล้องใดๆ 
ระหวา่งขอ้ตกลงการขายโทเคนกบัเอกสาร White Paper ฉบบันี้ ใหถ้อืตามขอ้ตกลงการขายโทเคน

ตามขอบเขตสงูสดุทีไ่ดร้บัอนุญาตทางกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง HotNow และ/หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดๆ 
จะไมต่อ้งรบัผดิชอบใดๆ หากเกดิการสญูเสยีทางออ้ม การสญูเสยีแบบพิเศษ การสูญเสยีโดยอุบตัิเหตุ การสูญเสยีที่เป็น
ผลตามมา หรือการสูญเสยีอื่นใด ในการละเมิด ท าสญัญา หรอืกรณีอื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการสูญเสยีรายได ้
รายรบั เงินออมหรอืผลก าไรส่วนบุคคล และการสูญเสียประโยชน์หรือข้อมูล ) ที่เกิดขึ้นจากหรอืสมัพันธ์กบัการที่คุณ
ยอมรบัหรือเชื่อถือเอกสาร White Paper ฉบบันี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารฉบบันี้ และการที่คุณซื้ อโทเคน 
HoToKeN™

ในฐานะผูท้ีอ่าจซื้อโทเคน HoToKeN™ คณุตกลงและยอมรบัวา่:

i. คณุไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นบุคคล/ผูล้งทุน ทีน่่าเชือ่ถอื/มปีระสบการณ์/มสีนิทรพัย์สงู ในเขตอ านาจทีค่ณุอาศยัอยู่
ii. การซื้อ HoToKeN™ มคีวามเสีย่งโดยธรรมชาติ
iii. กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการเสนอขายโทเคน สกุลเงนิดจิิทลั กระเป๋าเงนิดจิิทลั และบล็อกเชน อยู่

ระหวา่งกระบวนการพฒันาและตรวจทานในเขตอ านาจสว่นใหญ่
iv. HotNow และ/หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดๆ จะไมร่บัรอง รบัประกนั หรอืผกูมดั เกีย่วกบัความส าเรจ็ในการเสนอขายโท

เคน HoToKeN™ พื้นฐานธุรกจิของ HotNow ความถูกตอ้งของขอ้มูล และความถูกต้องของขอ้มูลทางการเงินและ
การคาดคะเนอื่นๆ ทีอ่ยู่ในเอกสาร White Paper ฉบบันี้

v. ตามขอบเขตเตม็ทีท่ี่ไดร้บัอนุญาตทางกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่เกีย่วขอ้ง HotNow และ/หรอืผูจ้ดัจ าหน่าย
รายใดๆ จะไมต่อ้งรบัผดิชอบใดๆ หากเกดิการสญูเสยีทางออ้ม การสญูเสยีแบบพเิศษ การสญูเสยีโดยอุบัติเหตุ การ
สญูเสยีทีเ่ป็นผลตามมา หรอืการสญูเสยีอื่นใด ในการละเมดิ ท าสญัญา หรอืกรณีอื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการ
สูญเสยีรายได ้รายรบั เงินออมหรอืผลก าไรส่วนบุคคล และการสูญเสียประโยชน์หรือขอ้มูล ) ที่เกดิขึ้นจากหรือ
สมัพนัธ์กบัการที่คุณยอมรบัหรอืเชื่อถือเอกสาร White Paper ฉบบันี้หรอืส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารฉบบันี้ และ
การทีค่ณุซื้อโทเคน HoToKeN™
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HotNow มุง่ม ัน่ทีจ่ะมอบบรกิารทีป่ลอดภยั เป็นไปตามกฎระเบยีบ และน่าเชือ่ถือต่อลูกคา้ของเรา ดว้ยเหตุนี้ HotNow จึง
ใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตัิตามระเบยีบขอ้บงัคบัอย่างครอบคลุม ทัง้ในดา้นการรูจ้กัลูกคา้ (KYC) และการต่อต้านการ
ฟอกเงนิ (AML) การต่อตา้นการกอ่การรา้ยทางการเงนิ (CFT) รวมไปถงึการตดิตามควบคมุธุรกรรมทีน่่าสงสยัและถือเป็น
หน้าทีใ่นการรายงานต่อหน่วยงานก ากบัดูแลในท้องที่และหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎระเบยีบอื่นๆ นโยบายของเราในเรื่องนี้
แตกต่างกนัไป ขึน้อยู่กบัประเทศตน้ทางทีลู่กคา้ของเราอาศยัอยู่ นโยบายการต่อตา้นการฟอกเงนิ (AML) การต่อต้านการ
กอ่การรา้ยทางการเงนิ (CFT) และการรูจ้กัลูกคา้ (KYC) ที่เฉพาะเจาะจงตามเขตอ านาจในท้องที่ อยู่ในขอ้ก าหนดและ
เงือ่นไขของขอ้ตกลงการขายโทเคน กรอบการปฏบิตัิตามระเบยีบขอ้บงัคบัของเราช่วยรบัรองว่ามกีารยึดถือขอ้ก าหนด
ของกฎระเบยีบ ทัง้ในระดบัท้องถิ่นและระดบัโลก ปลูกฝังระดบัความไวว้างใจ และรบัรองไดว้่า HotNow จะด าเนินการ
ต่อเนื่องโดยไมม่กีารหยุดชะงกั

HotNow สงวนสทิธิท์ี่จะปฏเิสธการเสนอขาย HoToKeN™ ให้แก่บุคคลที่มาจากหรอือยู่ในเขตอ านาจซึ่งไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลดา้นการต่อตา้นการฟอกเงนิ (AML) การต่อตา้นการกอ่การรา้ยทางการเงนิ (CFT) หรอือาจพิจารณาไดว้่า
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืง

หน้า 4 จาก 30
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I. บทคดัย่อ:

แพลตฟอรม์ HotNow[1] ช่วยใหผู้ค้า้ขายในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้มเีครื่องมอืการตลาดที่มีประสทิธภิาพ
สงูและคุม้ค่า ในขณะเดยีวกนักส็นับสนุนให้ผู้ค้าขายถ่ายโอนมูลค่าส่วนเกนิบางส่วนไปให้ผู้บรโิภคสนิค้า
และบรกิารของตน เมื่อค านึงถึงผลกระทบของบลอ็กเชนและเทคโนโลยแีวดล้อมแล้วนัน้ การพฒันาขึ้น
อยา่งหลกีเลีย่งไม่ไดข้อง HotNow คอืส่วนขยายตวัของแอปและแพลตฟอร์มการตลาดแบบรลีไทม์ที่มอียู่
ในปัจจุบนัใหก้ลายเป็นธุรกจิทีใ่ชโ้ทเคน การใหบ้รกิารตามสถานที ่(LBS) อย่างมเีอกลกัษณ์นี้ ได้สร้างผล
ก าไรและเพิม่ส่วนแบ่งในตลาดใหแ้ก่ผูค้า้ขายทีเ่ป็นหุน้ส่วน อกีทัง้มอบมลูค่าและเนื้อหาที่ดเียีย่มให้แก่ผู้ใช้
อกีดว้ย แพลตฟอร์มนี้จะกลายเป็นเครอืข่ายที่ใช้โปรโตคอลโอเพนซอร์สที่เขม้งวด สญัญาอัจฉรยิะ และ
การพฒันารายการเดนิบญัช ี(ที่เตบิโตอย่างรวดเรว็) และโซลูชนัโครงสร้างขอ้มูลแบบกระจาย (ที่ได้รบั
อนุญาต) แบบอื่นๆ ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของววิฒันาการข ัน้ต่อไปในรปูแบบทางธุรกจิที่ได้รบัการพสิูจน์
แล้วนี้ HotNow จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบนิเวศแบบเกมที่ตัง้อยู่บนพื้นฐานของโทเคนที่มกีารเขา้ถึง
ประโยชน์ใชส้อย (มาตรฐาน ERC-20 มสีญัลกัษณ์คอื HTKN) และธุรกรรมระดบัจุลภาค ธุรกจิทีใ่ช้โทเคน 
HotNow จะมอบ HTKN เป็นรางวลัให้แก่ผู้เขา้ร่วม ส าหรบักจิกรรมทางเศรษฐกจิทุกอย่างที่พวกเขาท า 
(ทุกการกระท าทีม่ผีูซ้ ือ้และผูข้ายทีท่ าใหร้ะบบนิเวศของ HotNow เตบิโตขึน้)

HotNow ใช้วธิกีารที่มลีกัษณะเฉพาะในการสร้างระบบนิเวศที่มุ่งเน้นกลไกซึ่งพบในวดิโีอเกมแบบ "ฟรี
เมียม" และกลไกเกมแบบอื่นๆ ที่เพิ่มอตัราการขายของร้านค้า และเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ บริโภค 
นวตักรรมอื่นๆ รวมไปถงึโปรแกรมการมดัใจลกูคา้แบบปรบัใหเ้หมาะสมกบัแต่ละบุคคล ส าหรบัธุรกจิที่ใช้
เงนิสดเป็นหลกั และเครื่องมอืที่ช่วยให้ผู้ค้าขายสามารถสร้างองค์กรและแก้ปัญหาเรื่องการประสานงาน 
เช่น การสรา้งโปรแกรมการจงูใจร่วมกนั และอ านาจซือ้สะสม[2] นอกจากนี้ การวเิคราะห์ในเชงิลกึเกี่ยวกบั
ขอ้มลูประวตักิารใชจ้่ายของผูบ้รโิภคยงัสามารถสร้าง "ขอ้มูลเครดติ" ของบุคคลที่ไม่มปีระวตัทิางการเงนิ 
เพื่อช่วยใหผู้บ้รโิภคเหล่านี้สามารถเขา้ถงึเงนิกูร้ะดบัจุลภาคได้

HotNow ต้องการการสนับสนุนจากคุณในการสร้างระบบ HTKN เพ่ือให้เกิดประโยชน์ดงักล่าวน้ี
และประโยชน์อ่ืนๆ
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II. ท าความรู้จกักบั HotNow:

HotNow ไดร้บัการพฒันาโดย Red Anchor Trading Corporation และไดร้บัการสนับสนุนจาก Axion Ventures ซึ่งเป็น
บรษิทัเปิดซื้อขายสาธารณะ (TSX (ตลาดหลกัทรพัย์โตรอนโต):สญัลกัษณ์ AXV) HotNow เป็นแอปพลิเคชนัส าหรบัคน้หา
สนิคา้และบรกิารผา่นโทรศพัท์มอืถือและเวบ็ไซต์ ซึ่งจะช่วยให้ผูค้า้ขายสามารถควบคุมขอ้ความการตลาดและค่าใชจ้่าย
ทางการตลาดไดม้ากขึน้ และช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงส่วนลดสุดพิเศษ รวมทัง้ลดเวลาในการคน้หาสนิค้าและบรกิารที่
เกี่ยวข้อง ผู้ค้าขายสามารถสร้างตัวตนและติดตัง้ข้อความการตลาดแบบบิลบอร์ดได้ฟรี ซึ่งถือว่าเป็น วิธีที่ย ังคงมี
ประสทิธภิาพสงูเมือ่เทยีบกบัวธิอีื่นๆ ส าหรบัพรเีมยีมระดบัเล็ก ผูค้า้ขายยงัสามารถส่งขอ้ความที่มุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มไปยงั
ผูใ้ช ้HotNow ทีเ่กีย่วขอ้งอกีดว้ย การด าเนินการต่างๆ ในปัจจุบนัมฐีานอยู่ทีป่ระเทศไทย แต่ดว้ยการน าไปใชข้องผูค้า้ขาย
ในอตัราที่สูง มตี้นทุนต ่าในการเรยีกผูบ้รโิภค และความสมัพนัธ์กบัองค์กรขนาดใหญ่ในภูมภิาค ท า ให้ HotNow มพีลงั
พอทีจ่ะขยายไปสูเ่มอืงใหญ่ๆ ในเอเชยีได้

บรกิารพื้นฐานของ HotNow ชว่ยใหผู้ค้า้ขายพงึพอใจในการควบคุมและความมอีิสระในระดบัสูง ในการก าหนดเวลาและ
ประชากรเป้าหมายของกจิกรรมการตลาดตามสถานที่ รวมไปถึงการน าเสนอดลีและโปรโมชนัต่างๆ HotNow ช่วยให้ผู้
คา้ขายสง่มอบโปรโมชนัทีมุ่ง่เป้าทัว่ไปไดฟ้รโีดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้ จึงช่วยลดค่าใชจ้่ายทางการตลาด และสนับสนุนให้
พวกเขาน าเสนอสว่นลดสดุพเิศษจาก HotNow ใหแ้กผู่ใ้ช้

HotNow ไดร้บัการพฒันาขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนรุน่ใหมแ่ละผูบ้รโิภคในระบบเศรษฐกจิทีก่ าลงัเติบโต ซึ่งมี
ประชากรรุน่หนุ่มสาวมากกวา่ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ตวัอย่างเช่น อายุเฉลี่ยของประชากรฟิลิปปินส์คือ 20 ปี เมื่อเทียบ
กบัญีปุ่่ นคอื 47 ปี เมือ่พจิารณาวา่ในปี 2016 คา่ GDP ต่อหวัของฟิลปิปินสอ์ยู่ที ่3,000 ดอลลาร์สหรฐัฯ ส่วนของญี่ปุ่ นอยู่
ที ่39,000 ดอลลารส์หรฐัฯ คนรุน่ใหมใ่นระบบเศรษฐกจิทีก่ าลงัเตบิโตของเอเชยีจึงมคีวามละเอียดอ่อนเรื่องราคามากกว่า 
และจ าเป็นตอ้งใชก้ลยุทธ์การตลาดทีเ่ป็นนวตักรรมและไมซ่ ้าใคร เพื่อกระตุน้การตดัสนิใจและการซื้อ คนรุ่นใหม่นัน้ "เสพ
ตดิ" โทรศพัท์มอืถอื[3] และชอบเล่นเกมเบาสมอง[4] HotNow ถูกสรา้งขึน้เพื่อใหเ้ป็นโซลูชนัการตลาดที่มีประสทิธิภาพมาก
ทีส่ดุในการเขา้ถงึประชากรกลุ่มนี้ 

คนรุ่นใหม่ในระบบเศรษฐกจิทีก่ าลงัเตบิโตเป็นกลุ่มทีม่คีวามทะเยอทะยาน แต่กล็ะเอยีดอ่อนเรื่องราคา... 
ธุรกจิต่างๆ จงึตอ้งมเีครื่องมอืการตลาดทีเ่ป็นนวตักรรมและไม่ซ ้าใครเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายนี้ และนัน่คอื

สิง่ที ่HotNow มใีห!้
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III. ธุรกิจ – ตวัเลขและแนวโน้ม:

รายไดจ้ากการโฆษณาทัว่โลกในปี 2016 มมีลูคา่มากกว่า 530,200 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ และคาดว่าจะถึง 590,000 ล้าน
ดอลลารส์หรฐัฯ[5] เมือ่สิน้ปี 2017 แนวโน้มทีส่ าคญับางประการของธุรกจินี้ไดแ้ก:่

• การตลาดออนไลน์เป็นรูปแบบการโฆษณาที่มปีระสทิธิภาพมากที่สุดในขณะนี้ เมื่อถึงปี 2019 การโฆษณา
แบบเดมิๆ จะเหลอืเพยีง 35% ของคา่ใชจ้่ายการตลาดทัง้หมด จากที่เคยอยู่ที่ 73% เมื่อปี 2013 การตลาด
ผา่นโทรศพัท์มอืถอืเป็นภาคสว่นทีเ่ตบิโตเรว็ทีส่ดุ[6] ในการตลาดโฆษณาออนไลน์

• การโฆษณาบรกิารตามสถานที ่(LBS) เป็นรปูแบบการตลาดดจิิทลัผ่านโทรศพัท์มอืถือที่มปีระสิทธิภาพมาก
ทีส่ดุ[7]

• ผูบ้รโิภคจ านวน 63% คดิวา่คปูองเป็นรปูแบบการตลาดผา่นโทรศพัท์มอืถอืทีคุ่ม้คา่มากที่สุด[8] 

• ผูบ้รโิภคจ านวน 53% ยนิดทีีจ่ะแชรส์ถานทีปั่จจุบนัเพื่อรบัการโฆษณาทีเ่กีย่วขอ้งมากขึน้[9]

• ผูบ้รโิภคจ านวน 57% มแีนวโน้มทีจ่ะมสีว่นรว่มกบัการโฆษณาตามสถานทีม่ากขึน้[10]

• ธุรกรรมออนไลน์จ านวน 70% เกดิขึน้บนโทรศพัท์มอืถอื[11]

• ผูใ้ชส้มารท์โฟนจ านวน 94% คน้หาขอ้มลูในทอ้งถิน่บนอุปกรณ์ของตน[12]

• และจ านวน 90% กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหลงัจากคน้หาแลว้[13]

• ผูบ้รโิภคจ านวน 62% แชรด์ลีในทอ้งถิน่กบัเพื่อนๆ[14]

IV. ธุรกิจ - ปัญหา:

ผูบ้รโิภคมกัถูกรุมเร้าดว้ยโปรโมชนัที่ไม่ตรงเป้าหรือใชไ้ม่ได้จริงตามสถานที่ ซึ่งพวกเขาก็เรียน รู้ว่าไม่ควรต้องสนใจ 
ประชากรเอเชยีซึง่คดิเป็นเกอืบหนึ่งในสามของประชากรโลกทัง้หมด 7.5 พนัล้านคน นัน้เป็นประชากรรุ่นหนุ่มสาวที่เขา้
สงัคมและมคีวามทะยานอยาก และพวกเขาเป็นผูบ้รโิภคที่อยากไดโ้ปรโมชนัต่างๆ ที่จรงิแล้วประชากรในเอเชียจ านวน 
53% โดยเฉพาะคนรุน่ใหม ่(ทีม่รีายไดห้ลายระดบั) แสวงหาสว่นลดและโปรโมชนัต่างๆ เป็นประจ า[15] ในปัจจุบนัโลกออน
ไล์ม ี"โปรโมชนัฮติๆ" น าเสนอใหพ้วกเขาเลอืก แต่กม็กัจะไมต่รงเป้า เพราะแทบไมใ่สใ่จกบัชว่งเวลาของวนั สถติิประชากร
และความชอบ รวมไปถึงสถานที่อยู่ของผู้บริโภคเลย เป็นเรื่องที่ชดัเจนว่าวทิยาศาสตร์ขอ้มูลและบรกิ ารตามสถานที ่
(LBS) จะกลายเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัปฏบิตักิารทางการตลาด (MO) ทีเ่หมาะสม[16] ในสภาพแวดลอ้มเชน่นี้

ผูค้ ้าขายมกัถูกรุมเร้าดว้ยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในการตลาดผ่านโทรศพัท์มือถือ [17] ซึ่งเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
แพลตฟอรม์เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์และแพลตฟอรม์การสง่ขอ้ความที่มขีนาดใหญ่ แสดงพฤติกรรมแบบผูกขาดในตลาด
โดยไมม่กีารป้องกนัการผูกขาด ในขณะที่บรษิทัขนาดใหญ่ที่ม ัน่คงมเีงนิทุนและความสามารถในการเผยแพร่แอปในแบ
รนด์ของตน แต่ส าหรบัผูค้า้ขายขนาดเล็กและขนาดกลางแล้ว ต้นทุนการด าเนินงานดา้นการตลาดที่มปีระสิทธิภาพใน
แพลตฟอรม์สือ่สงัคมและการสง่ขอ้ความ เป็นสิง่ที่่มรีาคาแพงเกนิจะรบัไหว ผลกค็อืผูค้า้ขายขนาดเล็กเหล่านี้มกัเลือกที่จะ
ไมท่ าการตลาดออนไลน์
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นอกจากนี้ แพลตฟอรม์เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์และการส่งขอ้ความขนาดใหญ่เหล่านี้ น าเสนอเครื่องมอืที่ จ ากดัส าหรบัผู้
คา้ขาย ในการระบแุละเลง็หาผูท้ีม่แีนวโน้มสงูทีจ่ะเป็นผูบ้รโิภคในสถานทีห่นึ่งๆ และในระหวา่งชว่งเวลาทีเ่หมาะสมของวนั 
แมว้า่ฟังกช์นัเหล่านัน้บางสว่นจะมอียู่แบบเป็นเอกเทศ แต่ผูค้า้ขายส่วนใหญ่กไ็ม่มคีวามสามารถด้านเทคนิคมากพอที่จะ
ผสานฟังก์ชนัต่างๆ ที่มอียู่ให้กลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพได้ ที่แย่กว่านัน้คอื แพลตฟอร์มกระแสหลกัมีระบบ
รวบรวมขอ้มูลที่จ ากดัต่อประสทิธิภาพของการตลาดที่มตี้นทุนสูงเช่นนัน้ ท าให้เป็นการยากส าหร ับผูค้า้ขายในการที่จะ 
"ปรบั" ความพยายามดา้นการตลาดและโปรโมชนัของตน จึงส่งผลให้เกดิบรกิารที่ไรป้ระสทิธิภาพและมรีาคาแพง ซึ่งไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของธุรกจิคา้ปลกีขนาดเลก็และขนาดกลาง (ทีม่ทีุนน้อย)

HotNow ไดแ้กปั้ญหาหลายอย่างเหล่านี้โดยผนวกบรกิารตามสถานที ่(LBS) เขา้มาในแพลตฟอรม์ และสรา้งเครื่องมอืและ
วธิกีารทางสถติทิีเ่ขม้แขง็ เพื่อใหผู้ค้า้ขายมขีอ้มลูทีต่อ้งใชเ้พื่อจดัการธุรกจิของตนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพคุม้ราคามากขึน้
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V. โซลูชนัของ HotNow:

แอป HotNow ไดร้บัการทดสอบเบตาครัง้แรกในปี 2016 และวางจ าหน่ายอย่างเป็นทางการในเดอืนมนีาคม 2017 และได้
กลายเป็นแอปเด่นบน iOS App Store อย่างรวดเร็ว HotNow ได้รบัการพิสูจน์ว่าเป็นเครื่องมือการตลาดดจิิทัลที่มี
ประสิทธิภาพอย่างยิ่งส าหรบัผูค้้าขาย โดยท าให้ผู้บริโภคจ านวน 2% ซื้อสินค้าเมื่อได้รบัการแจ้งเตือนทางมอืถือ บน
แพลตฟอรม์ HotNow ผูค้า้ขายจะสรา้งโปรไฟล์รา้นคา้ของตนเอง และเพยีงไมก่ีน่าทหีลงัจากนัน้กส็ามารถเผยแพร่โปรแกรม
การตลาดหรอืคปูองดจิทิลัโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเลย โปรโมชนัเหล่านี้จะปรากฎต่อผูใ้ชท้ี่อยู่ใกล้เคยีงและมคีวามชอบตรงกนั 
ซึ่งเหมาะจะเป็นผู้รบัขอ้เสนอเหล่านี้อย่างมาก HotNow ท าให้ม ัน่ใจไดว้่าผลประโยชน์ของแพลตฟอร์มจะสอดคล้องกบั
ผลประโยชน์ของผูค้า้ขายทีเ่ป็นหุน้สว่น ดว้ยการรบัสว่นแบง่เลก็ๆ จากรายไดท้ีเ่กดิขึน้จากผูใ้ช ้HotNow 

สถติทิีส่ าคญัของ HotNow ในปัจจุบนัไดแ้ก:่
• มผีูด้าวน์โหลดแอปมากกวา่ 600,000 ครัง้
• ตน้ทุนเฉลีย่ในการหาผูใ้ชม้าได ้น้อยกวา่ 0.50 ดอลลารส์หรฐัฯ/ผูใ้ช้
• มผีูใ้ชป้ระจ ารายเดอืนมากกวา่ 380,000 คน
• ผูต้ดิตามในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มากกวา่ 270,000 คน
• ผูค้า้ขายทีอ่ยู่ในรายชือ่มากกวา่ 50,000 ราย

หลงัจากวางจ าหน่ายอย่างเป็นทางการไดไ้มน่าน HotNow ไดต้อ้นรบั Coffee World ซึง่เป็นเครอืรา้นกาแฟที่ใหญ่เป็นอนัดบั 
2 ในประเทศไทย เขา้มาเป็นลูกคา้แบรนด์ใหญ่รายแรก หลงัจากนัน้ไม่กีส่ปัดาห์ Baskin- Robbin กไ็ดเ้ปิดตวัการตลาดสุด
พิเศษบน HotNow และท าให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าที่รองประธานฝ่ายปฏบิตัิการคาดการณ์ไวเ้ป็นอย่างมาก หลงัจาก
ความส าเรจ็เหล่านี้กม็แีบรนดใ์นครวัเรอืนอกีหลายรายทีเ่ขา้รว่มกบั HotNow 

ตวัอย่างของผลการด าเนินงานจรงิดา้นการตลาดไดแ้ก:่
• Coffee World - มกีารแลกคปูอง 3,284 ครัง้ในเวลา 30 วนั
• Baskin-Robbins-การแลกคูปอง 1,000 ครัง้ (คปูองขายหมด) ในเวลา 5 วนั ระหวา่งชว่งโปรโมชนั 6 วนั
• Pepper Lunch - การแลกคปูอง 1,371 ครัง้ในเวลา 15 วนั
• Farm Design - การแลกคปูอง 6,749 ครัง้ในเวลา 30 วนั

ผูจ้ดัการแบรนด์ต่างๆ รายงานว่าประสทิธิภาพของการใช ้HotNow ใกล้เคยีงกบัหรอืสูงกว่าการใชแ้พลตฟอร์มเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์และการสง่ขอ้ความขนาดใหญ่ทีส่ดุ ในกรณีหนึ่งทีโ่ดดเดน่ HotNow มปีระสทิธภิาพมากกวา่แพลตฟอร์มขนาด
ใหญ่ที่ลูกคา้ใชง้าน 100 เท่า ในทุกๆ ด้าน แมว้่าแพลตฟอร์มนัน้จะมผีู้ใชม้ากกว่า 30 ล้านราย ในขณะเดียวกนั ต้นทุน
การตลาดของลูกค้าบนแพลตฟอร์ม HotNow ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกบัต้นทุนการตลาดบนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
เหล่านัน้

ตวัอย่างลูกค้าท่ีโดดเด่นของ HotNow
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HotNow มอบมูลค่าให้ผูใ้ชโ้ดยการน าเสนอส่วนลด (สุดพิเศษ) ส าหรบัสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้การให้ข้อมูลเพื่อคน้หา
สนิคา้และบรกิารทีร่าคาถูกทีส่ดุ ผูใ้ชม้องวา่ HotNow เป็นเครือ่งมอืคน้ควา้และคน้หาที่ช่วยลดค่าใชจ้่ายในการคน้หาของ
ตน และชว่ยใหเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัผูค้า้ขายและรา้นคา้ต่างๆ ซึง่อาจจะหาไมพ่บดว้ยวธิกีารอื่น ดว้ยการสรา้งคณุค่าส าหรบัทัง้ผู้
ซอืและผูข้าย HotNow รบัรองไดว้า่ระบบนิเวศนี้จะเตบิโตต่อไป
เมื่อผูค้้าขายลดค่าใชจ้่ายดา้นการส่งเสริมการขายลงได้ พวกเขากส็ามารถแบ่งปันเงนิส่วนเกนิให้กบัผู้ ซื้อได้มากขึ้น 

HotNow ยงัคงพฒันาแอปพลเิคชนัต่อไปเพื่อเพิม่ประโยชน์ใชส้อยส าหรบัผูค้า้ขาย เช่น เป็นเครื่องมือในการผสานอ านาจ
ซื้อของพวกเขาเพื่อต่อรองใหไ้ดร้าคาทีต่ ่าลง จากห่วงโซ่อุปทานทีม่รีว่มกนั
ภาพต่อไปนี้แสดงการเตบิโตอนัเขม้แขง็ของกจิกรรมทางธุรกรรมบน HotNow

การตอบรบัจากตลาดในเชิงบวก และการเติบโตอย่างรวดเรว็ของแพลตฟอรม์ HotNow แสดง
ให้เห็นความสามารถของทีมงาน HotNow ในการพฒันาเทคโนโลยีและท าการตลาด ด้วย
ความสามารถในการแข่งขนัเช่นน้ี HotNow จะเร่ิมติดตัง้เทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีต้องมีการ
อนุญาตท่ีล า้ยคุ เข้าไปในระบบนิเวศน้ีเพ่ือใช้เป็นแพลตฟอรม์ส าหรบัวิวฒันาการขัน้ต่อไป

โปรโตคอล 
แบบโอเพนซอรส์

สญัญา 
อจัฉรยิะ

บลอ็กเชน

การพฒันา 
รายการเดนิบญัชี

โครงสรา้งขอ้มูล 
แบบกระจายการอนุญาต
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VI. HotNow – การเป็นเครือข่ายท่ีท าเป็นแบบเกม

Axion Games Limited (เดมิชือ่ Epic Games China) ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืของ Axion Ventures Inc. เป็นผูพ้ฒันาเกมบน
คอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัท์มอืถอืในเอเชยีซึง่ประสบความส าเรจ็ โดยรว่มมอืกบั Epic Games (USA) และ Tencent HotNow 
ไดเ้ป็นบรษิทัในเครอืของ Axion Ventures มาตัง้แต่ชว่งตน้ปี 2017 เมือ่ไมน่านมานี้ Axion Ventures ไดก้อ่ตัง้กจิการรว่มคา้
ดา้นการพฒันาเกมรว่มกบั True Corporation[18] ซึง่เป็นหนึ่งในผูน้ าดา้นโทรคมนาคม ธุรกจิสือ่ และผูเ้ผยแพรเ่กม ในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้

HotNow ตระหนกัถงึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมนีวตักรรมอย่างต่อเนื่อง และจะพฒันาพอรต์ฟอลโิอเกมเบาสมองเพื่อผสานเขา้
ไปในแอป HotNow เกมเบาสมองเหล่านี้จะขยายขอบเขตของโอกาสทางการตลาดส าหรบัผูค้า้ขายทัง้มหีน้ารา้นจรงิและแบบ
ออนไลน์ จากนัน้ผูบ้รโิภคจะไดร้บัความบนัเทงิจากขอ้ความทางการตลาด แทนทีจ่ะรูส้กึเหมอืนถูกรกุราน ฝ่ายบรหิารเชือ่วา่
นวตักรรมการท าใหเ้ป็นแบบเกมทีไ่ดค้ดิมาอย่างดแีลว้นัน้ จะสรา้งวธิกีารแบบใหมล่่าสดุต่อตลาด และเมื่อวธิกีารเหล่านี้ผสาน
กบัการสง่มอบสิง่ของเฉพาะส าหรบัผูใ้ชง้านนัน้ๆไดด้ว้ย กจ็ะปฏวิตักิารตลาดไดเ้ลย

แอป HotNow เริม่ตน้ในฐานะเครือ่งมอืคน้หาตามแผนที ่โดยมเีกมรบัสว่นลดสงูส าหรบับรกิารตามสถานทีแ่บบเรยีบงา่ย และ
จะพฒันาไปสูเ่กมผสานโลกเสมอืนจรงิ (AR) ตามแผนที ่เกมผสานโลกเสมอืนจรงิกบับรกิารตามสถานทีเ่ชน่นี้เป็นหนึ่งใน
ประเภทเกมทีป่ระสบความส าเรจ็สงูสดุ[19] ควบคูไ่ปกบั "การล่าสมบตั"ิ "การเอาชนะ" และการเดนิทางของผูใ้ช ้รวมทัง้
องคป์ระกอบทีท่ าใหไ้ดผ้ลส าเรจ็ HotNow จะเพิม่การมสีว่นรว่มของผูใ้ชโ้ดยการรวมกบัเกมเบาสมอง (ทีใ่หค้วามรู)้ 
โดยเฉพาะกลไกเกมทีเ่รยีบงา่ยแต่ไดร้บัความนิยม และคณุลกัษณะทางสงัคมต่างๆ เชน่ ทวัรน์าเมนต์และการแขง่ขนั

ผลส าเรจ็และผลงานทัง้หมดจะไดร้บัการสะสมและท าใหไ้ดข้องรางวลัจรงิทีเ่ป็น HoToKeN™ (HTKN) ในทีส่ดุ เราเชือ่วา่ 
HotNow จะใหข้อ้เสนอทีไ่มซ่ ้าใครใหแ้กผู่ค้า้ขาย เพื่อขยายการตลาดของตนดว้ยเกมทีส่รา้งสรรคแ์ละกระตุ้นการมสีว่นรว่ม
ไดอ้ย่างหลากหลาย 
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VII. เครือข่ายของ HotNow - บทน า:

เมื่อ HotNow วิวฒันาการจากแพลตฟอร์มการตลาดแบบบริการตามสถานที่ ไปสู่เครือข่ายที่เน้นการท าเป็นเกมมากขึ้น 
ผูบ้รโิภคและผูค้า้ขาย (ซึง่เป็นผูใ้ชแ้ละผูเ้ขา้รว่มในเครอืขา่ย) จะใช ้HoToKeN™ (HTKN) เพื่อมสี่วนร่วมในกจิกรรมและเขา้ถึง
ฟังกช์นัต่างๆ ในเครอืขา่ย HotNow จะมอบ HTKN เป็นรางวลัแกผู่เ้ขา้รว่ม ส าหรบักจิกรรมทางเศรษฐกจิทุกอย่าง ท าให้ระบบ
นิเวศนี้เตบิโตขึน้ จะมรีางวลัมอบใหส้ าหรบัการเตบิโตของผูเ้ขา้รว่ม ธุรกรรมซื้อขายพื้นฐาน และการใช้งาน รวมไปถึงการที่ผูใ้ช้
มสี่วนช่วยให้ขอ้มูลบางชนิด เช่น การระบุผูค้ ้าขายที่ดหีรอืการให้คะแนน ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกบั โครงสรา้งและระบบทาง
การเงนิแบบเดมิๆ ทีจ่ะเกบ็ภาษแีละคา่ธรรมเนียมบางอย่างส าหรบัธุรกรรมทุกชนิดและการเติบโตของกจิกรรมทาง เศรษฐกจิ
นัน้ๆ แทนทีจ่ะจูงใจและใหร้างวลัต่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

HotNow มองวา่ตนเองเป็นผูร้เิริม่ของเครอืข่าย และเมื่อระบบเศรษฐกจิโทเคนนี้ด าเนินงานไดแ้ล้ว เรากจ็ะกลายเป็นผูก้ ากบั
ดแูลระบบนิเวศ (เฉพาะในแงข่องการเพิม่สมาชกิและการอนุญาต) หมายความวา่สมาชกิของบลอ็กเชน เชน่ ผูค้า้ขายรายใหญ่ๆ 
เมือ่อยู่บนชอ่งทางเดยีวกนัแลว้กจ็ะสามารถตัง้กฎของตนเอง และกลายเป็นองค์กรได ้ตวัอย่างเช่น สิง่นี้จะช่วยให้พวกเขาแชร์
แผนการมดัใจลูกคา้ ซึง่สนบัสนุนโดยคณุลกัษณะ HotLoyalty™ ของ HotNowได ้
HotNow จะใชเ้ทคโนโลยีรายการเดนิบญัชแีละบล็อกเชนเพื่อรเิริม่แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผูค้า้ขายสามารถรวบรวมอ านาจซื้อ 
และต่อรองใหไ้ดร้าคาทีด่ขี ึน้จากห่วงโซ่อุปทานทีไ่รป้ระสทิธภิาพของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ในปัจจุบ ัน HotNow จะร่วมมอืกบั
รฐับาลเพื่อใหเ้กดิการน าเขา้โดยตรงและการเดนิพธิกีารศลุกากรส าหรบัการสัง่ซื้อสะสมอย่างมปีระสทิธิภาพมากขึ้น จึงเป็นการ
น าเสนอโซลูชนัการรกัษาทรพัย์สนิของบลอ็กเชนใหแ้กร่ฐับาล นี่เป็นเพยีงตวัอย่างบางประการวา่ระบบนิเวศและโซลูชนัรายการ
เดนิบญัชทีี่ต้องมกีารอนุญาต ตามที่แนะน านี้  จะช่วยแกปั้ญหาเรื่องประสทิธิภาพและการสอดประสานในชีวิตจริงไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งไดอ้ย่างไร

สิง่ที่กล่าวถึงขา้งต้นเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งว่าเหตุใดทีมงาน HotNow จึงเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการเคลื่อนไปสู่แพลตฟอร์มและ
ผลติภณัฑต์่างๆ ทีต่ ัง้อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชนในช่วงไม่นานมานี้ ต้องการววิฒันาการของ HotNow เราทุกคน
ก าลงัรบัรูก้ารเปลีย่นผา่นไปสูร่ปูแบบทางธุรกจิแบบใหม ่ซึง่ท าเป็นอตัโนมตัแิละสรา้งความไวว้างใจในกระบวนการการสรา้งและ
ถ่ายโอนมลูคา่ ทัง้หมดรองรบัดว้ยกจิกรรมการเป็นหุน้สว่นและความโปรง่ใสของโปรโตคอล (ในรปูแบบของรหสัโอเพนซอร์ส) นี่
เป็นกระบวนทศัน์ใหม ่ซึง่เป็นกระบวนทศัน์ทจีดัวางผลประโยชน์ทางสงัคมของธุรกจิต่างๆ ไวเ้หนือผลก าไรสูงสดุ

VIII. เครือข่ายของ HotNow - ประโยชน์ต่อสงัคม:

ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของกระบวนทศัน์นี้ เพื่อแกปั้ญหาของเศรษฐศาสตรแ์บบเสรนีิยมใหม ่(เชน่ ธุรกจิทีต่ ัง้อยู่บนพื้นฐานของ 
"ความโลภ"[20] และนโยบายที่ขดัแย้งกนัของธนาคารกลาง) ธุรกจิทุกรายที่ต้องการไดร้บัการสนับสนุนจากมวลชน และระดม
เงนิทุนผา่นการเสนอขายเหรยีญในระยะเริม่ตน้ หรอื ICO(ในกรณีของ HoToKeN™ คอื ITO/TGE-การเสนอขายโทเคนในระยะ
เริม่ตน้/กจิกรรมเผยแพรโ่ทเคน) ควรจะน าเสนอประโยชน์ต่อสงัคมทีช่ดัเจน

ระบบนิเวศของ HotNow จะยงัคงสรา้งมลูคา่สว่นเกนิผูบ้รโิภค (ทีว่ดัปรมิาณได)้ ใหม้ากขึน้ ในขณะเดยีวกนักจ็ะสนับสนุนธุรกจิ
ขนาดเลก็และผลกัดนัใหม้กีารกระจายการใชจ้่ายมากขึน้ทัว่ทัง้แผนที่ของเครอืข่าย นอกจากนี้ การวเิคราะห์ ในเชงิลึกเกีย่วกบั
ขอ้มลูประวตักิารใชจ้่ายของผูบ้รโิภคยงัสามารถสรา้ง "ขอ้มลูเครดติ" ของแต่ละบุคคลโดยไม่ต้องมปีระวตัิทางการเงนิ เพื่อช่วย
ใหผู้บ้รโิภคเหล่านี้สามารถเขา้ถงึเงนิกูร้ะดบัจุลภาคได ้ผูอ้่านจะไดร้บัความเขา้ใจเชงิลกึเกีย่วกบัแนวคดิเหล่านี้ในสว่นต่อไป 
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IX. เครือข่ายของ HotNow - บลอ็กเชนและโปรโตคอล:

ผูท้ีส่นใจเทคโนโลยจีะตระหนกัไดแ้น่นอนวา่ HotNow จะตอ้งใชโ้ซลูชนัทีก่า้วหน้าทีส่ดุในเทคโนโลยบีลอ็กเชนและรายการ
เดนิบญัช ีรวมทัง้เทคโนโลยอีื่นๆ ทีจ่ะแนะน าใหรู้จ้กัในข ัน้ตอนหลงัๆ ของการวจิยัและพฒันา เครือขา่ยของ HotNow 
จะตอ้งสนบัสนุนการอนุญาต การช าระเงนิระดบัจุลภาคทีไ่รค้า่ธรรมเนียม ความสามารถในการปรบัระดบัและช่องทาง
ต่างๆ ตลอดจนความสามารถทีจ่ะสรา้งองคก์รและกลุ่มผูท้ีม่คีวามชอบแบบเดยีวกนั (การตลาดแบบกลุ่ม) ตวัอย่างเชน่ 
Hyperledger ของ Linux/IBM ทีเ่พิง่จะแนะน าฟังกช์นัเหล่านี้ไปเมือ่ไมน่านมานี้ และไดก้ลายเป็นจุดศูนย์กลางของการวจิยั
และพฒันาของผูน้ ารายอื่นในธุรกจิในชว่งไมก่ีปี่ทีผ่า่นมา Fabric and Composer ของ Hyperledger (ทีม่รีหสัเชนโคด้)[14] 
ไดเ้สนอเครือ่งมอืทีม่เีอกลกัษณ์ เหมาะกบัวตัถุประสงคข์อง HotNow โดยตรง และคาดหวงัประสทิธภิาพไดม้ากทัง้ทีเ่ป็น
โอเพนซอรส์ อกีตวัอย่างหนึงคอื กลไกการเหน็พอ้งทีเ่ปลีย่นแปลงไดข้อง Hyperledger Sawtooth ซึง่สามารถจะผสานกบั
การตดิตัง้ Burrow ของ Ethereum Virtual Machine (EVM) ไดอ้ย่างงา่ยดาย และชว่ยใหผู้พ้ฒันา Ethereum ทีม่สีญัญา
อจัฉรยิะอยู่สามารถสง่ผา่นงานของตนไปยงัแพลตฟอรม์ Hyperledger Sawtooth ได้

ในขณะนี้ ดว้ยการพฒันาเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่อง จงึเป็นการดทีีจ่ะไมผ่กูมดักบัเทคโนโลยบีลอ็กเชนแบบใดแบบหนึ่ง
ส าหรบัเครอืขา่ย อย่างไรกต็าม HotNow ตดัสนิใจทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยโีทเคน ERC-20 ส าหรบั HoToKeN™ เนื่องจากมี
ความพรอ้มมากทีส่ดุส าหรบัการออกโทเคน และไดผ้สานเขา้กบั Hyperledger เรยีบรอ้ยแลว้

เครอืขา่ยของ HotNow และ HoToKeN™ จะสรา้งขึน้ดว้ยนวตักรรม โดยค านึงถงึความผดิพลาดของธุรกจินี้ในอดตี 
บทบาทโปรโตคอลของ HotNow ส าหรบัการอนุมตัธิุรกรรมและการใส ่HoToKeN™ ชดุใหมเ่ขา้ไปในระบบนิเวศ กเ็พื่อให้
ม ัน่ใจไดว้า่ "กฎของเกม" เป็นทีร่บัรูข้องผูเ้ขา้รว่มทุกคน นี่เป็นจุดมุง่เน้นของการวจิยัเศรษฐศาสตรเ์ชงิสถาบนั[22] วธิกีารที ่
“กฎต่างๆ” (รหสัของเครอืขา่ย HotNow) ซึง่ทุกคนรบัรู ้สง่ผลต่อพฤตกิรรมและการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูเ้ขา้รว่มใน
ระบบนิเวศ ดว้ยการสรา้งความไวว้างใจ รปูแบบเครอืขา่ยของ HotNow จะเป็นรหสัแบบเปิดเพื่อใหส้าธารณชนตรวจทาน
ไดเ้สมอ

X. HoToKeN™ - บทน า:

การอนุมตัธิุรกรรม (การพสิจูน์แบบ Proof of Works, การพสิจูน์แบบ Proof of Stake เป็นตน้) เนื่องจากวธิกีารท าบญัชี
ธุรกรรมและฮารด์แคปของโทเคนและเหรยีญเป็นหวัขอ้ทีม่กีารถกเถยีงและมคีวามขดัแยง้อย่างมาก ทัง้ Ethereum และ 
Bitcoin แสดงใหเ้หน็ถงึความยากล าบากทีเ่พิม่ขึน้ในการท าบญัชธีุรกรรม และการซอฟต์แคปของ Bitcoin คอืการ
เบีย่งเบนโดยพฤตนิยัจากแถลงการณ์ฮารด์แคป (แถลงเพื่อตอบโตค้วามขดัแยง้อื่นคอื QE.1\2\3 ของธนาคารกลางสหรฐัฯ 
หลงัจากการล่มสลายทางการเงนิเมือ่ปี 2008)

เราสรา้งหลกัการของ HoToKeN™ จากสิง่ทีถู่กตอ้งและแมน่ย าตามทฤษฎเีศรษฐศาสตรแ์ละการวจิยั และจาก
ประสบการณ์อนัมากมายของเราเอง เราสรปุวา่ปรมิาณเงนิ[23] ควรจะเตบิโตเมือ่เศรษฐกจิเตบิโตอย่างแทจ้รงิเท่านัน้[24] ซึง่
ทัง้หมดนัน้ขึน้อยู่กบัโปรโตคอลทีถู่กตอ้งและเปลีย่นแปลงไมไ่ด้
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แผนภาพง่ายๆ ดา้นบนนี้แสดงธุรกรรมพื้นฐานของ HoToKeN™ ภายในเครอืข่าย กล่าวคอืใช ้HTKN เพื่อรบั "บรกิาร"
ซึง่น าเสนอโดยผูเ้ขา้รว่มแต่ละรายในระบบ 

สมาชกิของ HotNow ทัง้ผูใ้ชแ้ละผูค้า้ขายมวีธิกีารไดร้บั HTKN จาก HotNow สองวธิ:ี

1) จากการปฏบิตั ิ"ภารกจิ" ที ่HotNow มอบใหจ้นส าเรจ็ แต่ละภารกจิจะก าหนดให้สมาชกิท ากจิกรรมหรือชุดกจิกรรม
บางอย่างที่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและความยัง่ยืนของแพลตฟอร์มนี้ จ านวน HTKN ที่มอบเป็นรางวลั
ขึ้นอยู่กบัมูลค่าที่ภารกจิแต่ละอย่างท าประโยชน์แก่เครอืข่าย ยิ่งสรา้งมูลค่าเพิ่มไดม้าก จ านวน HTKN ที่มอบเป็น
รางวลัใหส้มาชกิรายนัน้กย็ิง่มากขึน้ รูปแบบรางวลัจรงิจะถูกก าหนดโดยดุลยภาพของตลาด เช่นเดยีวกบัมูลค่าของ 
HTKN จะมกีารใส ่HTKN ชดุใหมจ่ากทุนส ารองเริม่ตน้ (หรอืบญัชธีุรกรรม) เฉพาะเมื่อยอด HTKN ในยอดปฏบิตัิการ
ของ HotNow หมดสิน้ลงเท่านัน้ ต่อไปนี้คอืตวัอย่างกจิกรรมพื้นฐานทีจ่ะไดร้บั HTKN เป็นรางวลั:

ก. HotNow จะมอบ HTKN เป็นรางวลัใหแ้กผู่ใ้ชเ้มือ่: 
● ผูใ้ชเ้ชญิผูใ้ชร้ายใหมม่าเขา้รว่มในเครอืขา่ย และกลายเป็นผูใ้ชป้ระจ า
● ผูใ้ชไ้ดใ้ช ้HTKN เพื่อเขา้ถงึโปรโมชนัทีผู่ค้า้ขายโฆษณาไว้
● ผูใ้ชท้ าการ - เผยแพร\่ใหค้ะแนน\ด ูบนแอป

ข. HotNow จะมอบ HTKN เป็นรางวลัใหแ้กผู่ค้า้ขายเมือ่:
● ผูค้า้ขายมอบโปรโมชนัทีม่มีลูคา่โดดเดน่ใหแ้กผู่ใ้ช้
● ผูค้า้ขายไดร้บัคะแนน\ความสนใจทีค่อ่นขา้งสงูจากผูใ้ช้

ท าประโยชน์ต่อ 
การเตบิโตของเครอืขา่ย

น าเสนอดลีและโปรโมชนั

มอบเครื่องมอืการตลาด 
และการบรหิาร
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้

ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม

กลไกเกม ระบบรางวลั

XI. HoToKeN™ - ระบบนิเวศ:
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2) ดว้ยการสะสม HotPoints ผูบ้รโิภคจะไดร้บัรางวลัเป็น HTKN เมื่อสะสมถึงปรมิาณที่ก าหนด HotPoints เป็นสิง่ที่ใช้
ภายใน HotNow เพื่อเป็นระบบการวดัทีใ่ชต้ดิตามและค านวณการที่ผูบ้รโิภคท าประโยชน์ต่อเครอืข่าย และเป็นส่วน
หนึ่งของบริการจัดการความสัมพันธ์กบัลูกค้าและโปรแกรมการมดัใจลูกค้า ซึ่ง HotNow มอบให้แก่ผู้ค้าขาย 
HotPoints นี้จะไดม้าจากการท ากจิกรรมทางธุรกรรมต่างๆ ผูบ้รโิภคจะไดร้บัรางวลัเป็น HotPoints เมื่อท าการซื้อ 
ผูบ้รโิภคจะใช ้HotPoints ของตนเป็นสกุลเงนิเสมอืนส าหรบัเกมเบาสมองทัง้หมดที่อยู่ในแอป HotNow รวมถึงการ
แขง่ขนัทางสงัคมและทวัรน์าเมนต์ต่างๆ

นอกจากการไดร้บัรางวลัเป็น HTKN จาก HotNow โดยตรงแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมเครอืข่ายยงัสามารถถ่ายโอน HTKN ให้กนัเอง
อกีดว้ย: 
ก. ผูบ้รโิภคถ่ายโอน HTKN ใหแ้กผู่ค้า้ขายเมือ่เขา้ใชโ้ปรโมชนัต่างๆ ทีผู่ค้า้ขายเสนอให้
ข. ผูค้า้ขายจะมอบ HTKN เป็นรางวลัใหแ้กผู่บ้รโิภคเมือ่ผูบ้รโิภคบรรลุเงือ่นไขบางอย่างตามทีผู่ค้า้ขายก าหนด

ผูบ้รโิภคใช ้
HTKN เพื่อเขา้ใช้
โปรโมชนัต่างๆ

ผูบ้รโิภคจ่ายคา่
สนิคา้และบรกิาร
ดว้ยเงนิกระดาษ

HotNow จะมอบ 
HotPoint(s) เป็น
รางวลัส าหรบัการ
ซื้อแต่ละครัง้

ผูบ้รโิภคใช ้HotPoints 
ในการเล่นและ/หรอืซื้อ
ไอเทมในเกมเบาสมอง

ของ HotNow

ผูบ้รโิภคจะไดร้บั HTKN เป็น
รางวลัเมื่อไดร้บั HotPoint ถงึ

เกณฑท์ี่ก าหนด

ผูบ้รโิภคสามารถไดร้บั 
HotPoints มากขึน้จากการ

ชนะการแขง่ขนักบัผูใ้ชร้ายอื่น
ในเกม 

ผูบ้รโิภคถ่ายโอน HTKN 
ใหแ้ก่ผูค้า้ขายเพื่อปลดลอ็ก
โปรโมชนั จ านวน HTKN ที่
ตอ้งใชเ้พื่อปลดลอ็กโปรโมชนั
แต่ละรายการเป็นไปตามที่ผู้

คา้ขายก าหนด

ผูค้า้ขายสามารถเลอืกรบั
HTKN เป็นการช าระค่าสนิคา้

หรอืบรกิารได้
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XII. HoToKeNTM - ความปลอดภยัของเครือข่าย

เมือ่พจิารณาระบบเศรษฐกจิหนึ่งวา่เป็นรปูแบบส าหรบัการถ่ายโอนขอ้มูลที่มปีระสทิธิภาพ ดงันัน้ประสทิธิภาพ ความเรว็ 
และความไวว้างใจในความถูกต้องของขอ้มูล จึงเป็นตวัแปรส าคญัส าหรบัความเป็นไปของมนัและความสามารถในการ
สรา้งความมัง่ค ัง่ การพึง่พาการด าเนินการของมนุษย์ซึง่มขีอ้ผดิพลาดและมปีระสทิธภิาพทีจ่ ากดัในประวตัิศาสตร์ที่ผ่านมา 
เป็นข้อจ ากัดต่อระบบเศรษฐกิจเช่นนัน้อย่างใหญ่หลวง ดังที่การปรากฏขึ้นของอินเทอร์เน็ตได้แสดงให้ เห็นถึง
ความสามารถสรา้งความมัง่ค ัง่ไดอ้ย่างทีไ่มเ่คยมมีากอ่น สกลุเงนิและโทเคนดจิทิลัทีต่ ัง้อยู่บนพื้นฐานของบญัชดีจิิทลั เป็น
ข ัน้ตอนต่อไปในการปฏวิตัทิางเศรษฐกจิ โดยจะลดการพึ่งพามนุษย์ (แต่ไม่ไดข้จดัออกไป) ให้น้อยลงไปอีกในมติิจ ากดั
ที่สุดที่เหลืออยู่ คอืความไวว้างใจ ผ่านรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่ด ีซึ่งก าหนดโปรโตคอลเชงิปฏบิัติการของระบบ การ
พิสูจน์ที่ส าคญัเหล่านี้มคีวามจ าเป็นส าหรบัธุรกรรมที่ปลอดภยัและมัน่คงในการถ่ายโอนมูลค่า เนื่องจากระบบมีความ
น่าเชือ่ถือขึ้นซึ่งช่วยให้การติดตัง้ระบบเศรษฐกจิขอ้มูลแบบใหม่ของเราเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ ดงันัน้แนวทางการ
โจมตทีีเ่ราจะตอ้งป้องกนัและบรรเทาไดแ้ก ่1) การออกแบบรปูแบบและการน าไปตดิตัง้ทีถู่กตอ้ง 2) กระบวนการที่ถูกต้อง
และปลอดภยัส าหรบัปฏสิมัพนัธ์ระหวา่งมนุษย์กบัการตดิตัง้รปูแบบ การเจาะระบบทุกชนิดสามารถอธิบายไดอ้ย่างชดัเจน
วา่เป็นความลม้เหลวขอ้ใดขอ้หนึ่งในจ านวนสองขอ้นี้

ลายเซน็ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตราสารเครดติ เอกสารการโอนเงนิของธนาคาร และวธิีการของความน่าเชื่อถือแบบอื่นๆ 
ทีใ่ชก้นักอ่นหน้านี้และเครือ่งจกัรทางเศรษฐกจิของเราตอ้งพึง่พามนั ดจูะกลายเป็นเรือ่งน่าขนัและไรค้วามส าคญัเมื่อเทียบ
กบัการเขา้รหสัคยี์สาธารณะส าหรบัการพิสูจน์การรบัรองความถูกต้อง รวมทัง้อ านาจในการท าธุรกรรม แต่ขอ้จ ากดัดา้น
ความเรว็และประสทิธิภาพที่มอียู่เป็นปกติในเวลานัน้มชี่องโหว่ต่อการถูกเจาะระบบมากจนถึงระดบัที่ถือว่าเพียงพอแค่
ตราบเท่าทีค่วามปลอดภยัของกระบวนการมอียู่อย่างสม ่าเสมอ ดงันัน้ขอ้บกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ในตวัแบบ ซึ่งค่อนขา้งใช้
ต้นทุนสูงในการเจาะระบบ อาจไม่มีจุดอ่อนในทางปฏิบตัิ เนื่องมาจากกระบวนการที่เข้มแข็งและข้อจ ากั ดด้าน
ประสทิธภิาพ ทีค่อยจ ากดัผลประโยชน์จรงิ ปัจจุบนัอนัตรายเหล่านัน้มคีวามรา้ยแรงมากขึ้นแบบทวคีูณ เนื่องจากมูลค่าที่
สงูยิง่ของประสทิธภิาพของอนิเทอรเ์น็ตกเ็ป็นสิง่ที่ท าให้มนักลายเป็นเป้าที่ดงึดูดใจดว้ย น่าเสียดายที่การเชื่อถือค าจ ากดั
ความของรูปแบบโดยไรป้ระสบการณ์ และความล้มเหลวในการประเมนิการติดตัง้ของเทคโนโลยีที่ไม่พรอ้ม ซึ่ง กเ็ป็น
เทคโนโลยเีดยีวกบัทีส่รา้งรปูแบบนัน้ขึน้มา ตลอดจนกระบวนการปฏสิมัพนัธ์ที่ไม่เพียงพอ ไดส้่งผลให้เกดิการเจาะระบบ
ระดบัสงูหลายครัง้ ซึง่ในกรณีทรีา้ยแรงทีส่ดุคอืการล่มสลายโดยสิ้นเชงิของระบบที่รูปแบบนัน้ออกแบบมาเพื่อใชง้านและ
สนบัสนุน

HotNow ใช้วธิีการที่มคีวามรบัผดิชอบและรอบรู้มากขึ้นในการจดัการกบัปัญหาเหล่านัน้ ทัง้ในการผลิตและการออก 
HTKN รวมทัง้การใชแ้ละถ่ายโอนในเชงิปฏบิตัิการภายในระบบเศรษฐกจิของ HotNow HotNow เป็นระบบที่ด าเนินมา
อย่างต่อเนื่องและไดจ้ดัการกบัการถ่ายโอนเงนิจ านวนมากผ่านระบบของตนมาเป็นเวลาหนึ่งแล้ว จึงแตกต่ างจากระบบ
กอ่นหน้านี้ทีป่ระสบความสญูเสยีเนื่องจากความไมพ่รอ้มและการขาดประสบการณ์ เราออกแบบความปลอดภยัและความ
เชือ่ถอืไดข้องกระบวนการ ผสานเขา้ไปในธุรกจิทีเ่รามอียู่แลว้ และก าลงัพฒันาและขยายไปอย่างต่อเนื่ อง ความปลอดภยั
เป็นกระบวนการหลกัทีไ่มม่วีนัสิน้สดุในรปูแบบทางธุรกจิของเรา 
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ความทา้ทายอกีอย่างหนึ่งส าหรบัการติดตัง้ระบบบญัชดีจิิทลัคอื ความไม่พรอ้มของเครื่องมอืที่สรา้งมนัขึ้นมา เครอืข่าย 
Ethereum โดยพื้นฐานแลว้คอืรปูแบบตวัแสดงทีก่ระจายและไมป่ระสานเวลา ซึ่งมกีารไม่เขา้กนัอย่างมากของอิมพีแดนซ์
กบัลักษณะที่จ าเป็นของ Solidity อันเป็นภาษาหลักที่ใชบ้นเครือข่าย ซึ่งไม่ไดม้ีการตระหนักมาก่อนและไม่สามารถ
จดัรปูแบบอนัเกดิขึน้พรอ้มกนักบัทีด่ าเนินการอยู่ไดเ้ลย หมายความวา่จะตอ้งมกีารพิจารณาเรื่องดงักล่าวในการออกแบบ
สญัญาอัจฉรยิะ และบงัคบัใชเ้พิ่มขึ้นโดยการทดสอบเวลาด าเนินการเพิ่มเติมในรหัสทัง้หมดที่สร้างขึ้ นโดยนักเขียน
โปรแกรมทีเ่ป็นมนุษย์ น่าเสยีดายทีเ่รือ่งนี้ท าใหก้ารพสิจูน์ความถูกตอ้งของการติดตัง้ระบบเป็นเรื่องยากและราคาแพง ที่
ส าคญัคอื จากทีพ่บในการตรวจสอบสญัญาทีเ่ผยแพรแ่ลว้และรหสัตน้ฉบบัส าหรบัการเสนอขายเหรยีญและโทเคนในระยะ
เริม่ตน้ (ICO และ ITO) เหน็ไดช้ดัว่าองค์กรส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ชข้ ัน้ตอนที่เป็นทางการในเรื่องนี้ ซึ่งหมายความว่าการเจาะ
ระบบของการเสนอขายกจ็ะยงัคงมเีพิม่ขึน้ต่อไปอย่างแน่นอน พรอ้มกบัการสญูเสยีมลูคา่ของผูเ้ขา้ร่วมและอาจเกดิการล่ม
สลายขององคก์รทีพ่ึง่พาระบบทีม่ขีอ้บกพรอ่งเหล่านี้

HotNow ใชท้ัง้รปูแบบการพสิจูน์ทีเ่ป็นทางการและการทดสอบเชงิประจกัษ์เพื่อให้เกดิความมัน่ใจในความถูกต้อง ความ
ปลอดภยั และความสามารถของระบบ เราใชเ้ทคโนโลยีที่ใหม่ยิ่งขึ้น ซึ่งมกีารสนับสนุนโดยธรรมชาติมากขึ้ นส าหรบั
รูปแบบการด าเนินการที่สญัญาต่างๆ ต้องพึ่งพาอาศยั รวมทัง้กระบวนการที่ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากระบบของภารกิจ
ส าคญั เชน่ โครงการอพอลโลของนาซา ธุรกจิสายการบนิ และธุรกจิโทรคมนาคม ซึง่ผูอ้อกแบบและผูต้ดิตัง้ระบบของเรามี
ประสบการณ์มาก่อน นอกจากนี้ กระบวนการทางธุรกรรมของ HotNow มไีฟร์วอลล์การถ่ายโอนที่ออกแบบมาอย่าง
ชดัเจน ซึง่จะคอยจ ากดัจ านวนมลูคา่ทีป่ฏสิมัพนัธ์คร ัง้หนึ่งสามารถผลิตขึ้นได ้อีกทัง้มไีฟร์วอลล์เชงิตรรกะและการหน่วง
เวลาเพื่อคดัแยกการแพรข่ยายของกระบวนการทีล่ม้เหลวต่างๆ หรอืการเจาะระบบการติดตัง้ในฟังก์ชนัระดบัจุลภาคหรอื
ธุรกรรมหนึ่งๆ กระบวนการและระบบเหล่านี้ไดร้บัการประเมนิและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อพฒันาฟังก์ชนับรกิารและ
ความปลอดภยัส าหรบั HotNow รวมทัง้ลูกค้าและผู้เข้าร่วมทุกคนในระบบเศรษฐกิจนี้ ในขณะเดียวกนัก็จัดสมดุลที่
เหมาะสมในการมอบบรกิารทีต่อบสนองรวดเรว็และไรร้อยต่อส าหรบัผูใ้ชทุ้กคน
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XIII. สรปุเครือข่ายของ HotNow:

HotNow ตอ้งการทีจ่ะกลายเป็นระบบเศรษฐกจิทีด่แีละมอบมลูคา่ทีเ่ป็นจรงิและวดัปรมิาณไดใ้หแ้กเ่ศรษฐกจิมหภาคที่ใหญ่
ขึ้น HotNow จะท าเช่นนัน้โดยการเรียนรู้บทเรียนที่ยากล าบากจากระบบเศรษฐกิจโทเคนที่อายุน้อย รวมทัง้ระบบ
เศรษฐกจิแบบดัง้เดมิทีข่บัเคลื่อนโดยธนาคาร และงานวจิยัทางวชิาการ HotNow ตระหนกัว่าในเรื่องกลไกการติดตัง้ระบบ
ซึง่จูงใจใหท้ ากจิกรรมต่างๆ มเีรือ่งต่างๆ ใหไ้ดเ้รยีนรูอ้กีมากจากระบบเศรษฐกจิเสมอืน โดยเฉพาะระบบเศรษฐกจิในเกม
ฟรเีมยีมต่างๆ โดยทัว่ไปแล้วซอฟต์แวร์ฟรเีมยีมสรา้งศาสตร์และศลิป์ในการออกแบบประสบการณ์ผูใ้ช ้โดยใช ้"ขอ้มูล
ขนาดใหญ่" ทีพ่วกเขาสรา้งขึน้ และท าใหพ้วกเขาอยู่ในต าแหน่งทีไ่มเ่หมอืนคนอื่น

ในยุคของธุรกจิทีมุ่ง่เรยีกความสนใจนี้[25], คณุลกัษณะต่างๆ เชน่ ตารางผูน้ า เหรยีญตราและสถานะ ของรางวลัจรงิ และ
การชงิโชคแบบสุ่ม ทัง้หมดตัง้อยู่บนพื้นฐานของการเพิ่มเลเวล HotPoints ไปให้ถึงระดบัที่ก าหนด และการท าภารกิจ
ต่างๆ ใหส้ าเรจ็ (เชน่ เขา้ใชด้ลีในสถานทีห่่างไกล ซึง่ชว่ยใหเ้กดิการกระจายการใชจ้่าย เป็นตน้) จะผสานเขา้ไปในใจกลาง
แอปใหมข่องเครอืขา่ย รวมทัง้อนิเทอรเ์ฟซและประสบการณ์ของผูใ้ช้

เครอืขา่ยของ HotNow จะสนับสนุนตวัของมนัเองต่อไปดว้ยระบบนิเวศที่ผูค้า้ขายน าเสนอดลีที่ดทีี่สุดและน่าดงึดูดที่สุด
ของตน และมอบมลูคา่สงูสดุ (เช่น ส่วนลดจ านวนมากขึ้น) ให้แก่ผูบ้รโิภค เนื่องจากทราบว่าผูบ้รโิภคที่มองหาดลีที่โดด
เด่นที่สุดเท่าที่มอียู่ (จริงๆ ) ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในเครอืข่ายของ HotNow HotNow ก่อตัง้ขึ้นโดยมีวสิยัทศัน์ที่ค านึงถึง
ประเทศก าลงัพฒันา คนรุน่ใหม ่และผูค้า้ขายต่างๆ อยู่ในใจกลาง HotNow อยู่ระหว่างกระบวนการพฒันาไปสู่เครอืข่ายที่
ประสบความส าเรจ็ในการน าเสนอมลูคา่ทีโ่ดดเดน่และไมซ่ ้าใครใหแ้กส่มาชกิและผูเ้ขา้รว่ม

ระบบเศรษฐกจิเช่นนี้ เมื่อไดร้บัปรมิาณคนและการใช้งานมากขึ้นแล้ว ย่อมจะต้องการบรกิารที่ยืดหยุ่ นและหลากหลาย 
รวมทัง้ฟังกช์นัสนบัสนุนต่างๆ (เช่น การวเิคราะห์และการประชาสมัพนัธ์ เป็นตวัอย่างที่เห็นไดช้ดั) ผูใ้ห้บรกิารดงักล่าว
อาจมาเป็นผูเ้ขา้รว่มในระบบนิเวศนี้ดว้ยตนเอง เนื่องจากระบบนิเวศของ HotNow จะเป็นระบบที่ผูซ้ื้อและผูข้ายต้องเลือก
ที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ไม่ใช่ถูกบงัคบั HotNow จะเป็นระบบเศรษฐกจิที่HotLoyalty™ และ HotPoints™ เป็นคุณลกัษณะที่
ส าคญัของเครอืข่าย HotLoyalty™ คอืบรกิารส าหรบัผูค้า้ขาย ที่ช่วยให้ตัง้กฎภายในรหสัของเครอืข่าย เพื่อมอบ HTKN 
เป็นรางวลัให้แก่ผูบ้รโิภคส าหรบัการเยี่ยมชมซ ้าๆ โดยการแค่ใชส้ญัญาอจัฉรยิะที่เรยีบง่าย HotPoints คอืวธิีการของ 
HotNow ในการมอบรางวลัใหแ้กส่มาชกิทุกคนทีท่ าประโยชน์ใหแ้กร่ะบบนิเวศ 
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XIV. สรปุ HoToKeN™:

เราไม่ได้คาดหวงัให้ HoToKeN™ กลายเป็นสิ่งที่ใช้แทนเงินกระดาษในระยะสัน้หรือระยะกลาง ในระบบนิเวศของ 
HotNow จะใช ้HTKN เป็นโทเคนส าหรบัเขา้ใชด้ลีและโปรโมชนัที่ดทีี่สุดจากผูค้า้ขาย กล่าวคอื "จ่ายเงนิส าหรบัสิง่ที่ดี
ทีส่ดุ" และส าหรบัผูค้า้ขายทีฉ่ลาดนัน้ สิง่นี้จะเป็นวธิกีารส ารวจความยืดหยุ่นในราคาของตนได้อย่างแท้จรงิ เฉพาะในชัน้
หลงั เมือ่มลูคา่ของ HTKN เสถยีรทัง้ในสายตาของผูค้า้ขายและผูบ้รโิภคแลว้ กส็ามารถสรปุไดว้า่ HTKN อาจกลายเป็นสิง่
ทีใ่ชแ้ทนเงนิกระดาษ และธุรกรรมทัง้หมดของเครอืขา่ยกจ็ะท าโดยใช ้HTKN

ภาพด้านล่างนี้อาจแสดงถึงการเห็นพ้องกันในระดบัที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของทฤษฎีเศ รษฐศาสตร ์
ขอ้เทจ็จรงิ และความถูกตอ้งแมน่ย า เราจะใชภ้าพนี้เพื่อระบุผลกระทบขัน้พื้นฐานของโทเคนที่มตี่อประโยชน์ทางสงัคม 
โดยเฉพาะในเรือ่งมลูคา่สว่นเกนิส าหรบัผูบ้รโิภค และการเตบิโตทางรายไดท้ีค่าดหวงัของผู้คา้ขาย

มลูคา่ทีเ่พิม่ขึน้ส าหรบัผูบ้รโิภคจากการใช ้HTKN ในการเขา้ใชโ้ปรโมชนัที่ลดราคาของสนิคา้หรอืบรกิารจาก P1 เป็น P2 
จะแสดงดว้ยพื้นที ่a+b ผลประโยชน์ใน "กระเป๋าของพวกเขา" จะไดร้บัการรบัประกนั และมูลค่าของ HTKN กจ็ะถูกวดัไป
ตามนัน้ แต่ส าหรบัผูค้า้ขายจะซบัซอ้นขึน้เลก็น้อย โดยขึน้อยู่กบัความยดืหยุ่นของราคาตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค ใน
กรณีที ่a < d ผูค้า้ขายจะมองเห็นการเติบโตในผลก าไร และให้มูลค่าแก่ HTKN เป็นค่าเฉลี่ยต่อหน่วย (Q1) (เป็นอย่าง
น้อย) สว่นในกรณีที ่a > d กจ็ะเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม แต่เราพบว่ามนัไม่น่าจะเกดิขึ้นได ้เพราะ HotNow ท าให้ความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคสงูขึน้แลว้ โดยเพิม่จาก D1 เป็น D2 ดงันัน้จงึไมน่่าเป็นไปไดท้ีแ่อปซึง่ท าเป็นแบบเกมจะไม่ส่งผลต่อ
ความตอ้งการมากขึน้ไปอกี โดยการเปลี่ยนลกัษณะส าคญั (เช่น ความชนั) ในความยืดหยุ่นของราคาตามความต้องการ
ของลูกคา้ ดงัทีแ่สดงดว้ย D3

ในระบบนิเวศของ HotNow ด้วยการที่ม ีHTKN เป็นแกนหลกัในฐานะโทเคนส าหรบัเขา้ใชอ้งค์ประกอบทัง้หมดของ
เครอืขา่ย ผูใ้หบ้รกิารอาจรบัการช าระเงนิดว้ย HTKN แต่จะตอ้งไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูทีผู่บ้รโิภคและผูค้า้ขายเต็มใจ
ทีจ่ะแชร ์เพื่อวเิคราะห์และจดัรปูแบบ โซลูชนับลอ็กเชนที่ต้องผ่านการอนุญาตซึ่งเราเสนอส าหรบัเครอืข่ายของ HotNow 
ในทีน่ี้ จะรบัประกนัไดว้า่ขอ้มลูจะไม่มวีนัเปลี่ยนแปลงแกไ้ขได ้และจะสรา้งขึ้นภายใต้โปรโตคอลแบบเปิดเท่านัน้ อีกทัง้
สมาชกิทุกคนในชอ่งทางเฉพาะของบลอ็กเชนนัน้จะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของตนเองไดฟ้รตีลอดเวลา แต่จะเสยีค่าใชจ้่าย
เพื่อเขา้ถงึขอ้มลูทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง

ขอ้มลูทีจ่ะสรา้งขึน้บนเครอืข่ายของ HotNow ที่มกีจิกรรมทางเศรษฐกจิจะมมีูลค่าสูงในตวัเอง และโซลูชนัที่เสนอในที่นี้ 
ชว่ยรบัประกนัในเรือ่งความปลอดภยัของขอ้มลูและความตอ้งการความเป็นสว่นตวัของทุกหน่วยในเครอืขา่ย
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XV. สรปุ HotNow:

เราตระหนักว่าวสิยัทศัน์ของเราอาจฟังดูคล้ายกบัสิง่ที่บรษิทัยกัษ์ใหญ่ เช่น Google และ Facebook ไดบ้รรลุ บรษิัท
เหล่านี้สรา้งธุรกจิ แพลตฟอรม์ และเครอืขา่ยทีน่่าทึง่ของตนเอง และช่วยให้เกดิการสรา้งธุรกจิและบริการต่อยอดออกไป 
นอกจากนี้เรายงัตระหนกัดถีงึขอ้ไดเ้ปรยีบของ HotNow ซึ่งคอืการแสดงโปรโมชนัที่ดทีี่สุดเท่าที่ม ีให้แก่ผูค้นที่เหมาะสม
ในเวลาที่เหมาะสม ในความหมายนัน้ HotNow จึงอาจคล้ายกบับรษิทัยกัษ์ใหญ่ดงักล่าว แต่อยู่ในต าแหน่งเฉพาะของ
ตนเอง โดยมเีกมแอปเบาสมองเป็นแพลตฟอรม์ทีเ่ลอืกใช ้ซึง่กจิกรรมและธุรกรรมทัง้หมดของเครอืข่ายจะเขียนเป็นบญัชี
บล็อกเชน (ประเภท) โดยมโีปรโตคอลแบบเปิดส าหรบักฏต่างๆ ในรูปรหสัที่รองรบัองค์ประกอบที่ล ้าสมยัทัง้หมดของ
ระบบ

"สทิธิท์ีจ่ะคงอยู่" ของเครอืขา่ยและ HoToKeN™ ล้วนขึ้นอยู่กบัประโยชน์ที่แพลตฟอร์มนี้ท าให้เกดิขึ้นต่อผูค้า้ขายและผู้
ซื้อ ซึง่เป็นเชน่เดยีวกบัระบบนิเวศทุกชนิดที่ใชโ้ทเคน (จรงิ) และบล็อกเชนหรอืรายการเดนิบญัชอีื่นๆ แต่สิง่ที่แตกต่าง
จากการเสนอขายโทเคนในระยะเริม่ตน้/กจิกรรมเผยแพรโ่ทเคน (ITO/TGE) ส่วนใหญ่คอื HotNow ท าเช่นนัน้อยู่แล้วและ
ประสบความส าเรจ็อย่างสงู และตอนนี้เพยีงแคต่อ้งการขยายเป้าหมายนี้โดยการกลายเป็นชมุชน

นอกจากนี้ ความรว่มมอืของ HotNow กบั Axion Ventures ชว่ยมอบความไวว้างใจและความเชื่อมัน่ให้แก่ผูม้ ีอุปการคุณ
และผูน้ าไปใชใ้นช่วงเริม่ต้นว่า เราจะไปถึงเป้าหมายและท าให้วสิยัทศัน์เกดิขึ้นจรงิ การเสนอขายโท เคน HoToKeN™ 
ของ HotNow ในระยะเริม่ต้น (ITO) เป็นกรณีหายากที่ผูม้อีุปการคุณสามารถรูส้กึปลอดภยั และตวั HoToKeN™ เองก็
เป็นโทเคนทีม่กีารประเมนิราคาทีโ่ปรง่ใส

ส่วนการท าเป็นแบบเกมกเ็ป็นที่สนใจของทุกคน ซึ่งกส็มเหตุสมผล [26] แอปของ HotNow ไม่เพียงแต่ท าเป็นแบบเกม
เท่านัน้ แต่จะเป็นสงัเวยีนเกมทีเ่ตม็ไปดว้ยเกมเบาสมองซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยม ีHotPoints™ เป็นสกุลเงนิเสมอืน 
ผูใ้ชข้อง HotNow จะสามารถเล่นเกมแขง่กบัผูเ้ล่นคนอื่น หรอืแขง่กบัตวัเกมเอง แมแ้ต่เกมที่ผสานโลกเสมอืนจรงิ (AR) ก็
จะผสานเขา้ไปในขัน้ตอนหลงัๆ ซึ่งทัง้หมดขึ้นอยู่กบัตลาดและความส าเร็จของการเสนอขายโทเคนในระยะเริ่ มต้น/
กจิกรรมเผยแพรโ่ทเคน (ITO/TGE) ของ HotNow

HotNow จะพยายามให้ดทีี่สุดเพื่อสรา้งแอปเครอืข่ายและเทคโนโลยีบล็อกเชนที่รองรบัอย่างเหมาะสม ซึ่ งจะเป็นแบบ
โอเพนซอรส์เพื่อใหร้ะบบนิเวศอื่นสามารถใชง้านไดด้ว้ย อกีทัง้จะพยายามท าใหเ้ครอืขา่ยมขีนาดใหญ่โต การหาผูใ้ชใ้ห้ได้
ไมใ่ชง่านงา่ย แต่ผลติภณัฑแ์ละเครอืขา่ยทุกชนิดที่ต้องการความสนับสนุนจากมวลชนผ่านการเสนอขายเหรยีญ/โทเคน 
ซึง่ในทีส่ดุกจ็ะตอ้งพยายามท าให้ฐานผูใ้ชเ้ติบโต นี่เป็นงานอีกหนึ่งอย่างที่ HotNow มคีวามเชีย่วชาญมาตลอดอายุการ
ท างาน และจะมีการจัดสรรทรพัยากรอย่างต่อเนื่องเพื่อรกัษาเครือข่ายให้เติบโตต่อไป ทัง้จ านวนของผู้ ค้าขายและ
ผูบ้รโิภค

โดยปกตแิลว้ ทรพัยากรทีม่อียู่ทัง้หมดของ HotNow จะน าไปใชเ้พื่อท าให้เป็นเครอืข่ายที่ยอดเยี่ยมและมพีลวตัมากที่สุด
เท่าทีจ่ะเป็นไปได ้หรอืกล่าวไดว้่า ยิ่งเครอืข่ายของ HotNow ไดร้บัความสนใจมากเท่าไรในช่วงการเสนอขายโทเคนใน
ระยะเริม่ตน้ (ITO) และหลงัจากระบบนิเวศและแอปของเครอืข่ายเปิดใชง้านแล้ว กจ็ะยิ่งมกีารติดตัง้คุณลักษณะและการ
พฒันาต่างๆ ให้มคีวามสมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านัน้ ในส่วนต่อไปนี้  ผูอ้่านจะไดท้ าความรูจ้ ักกับทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง 
HotNow กบั HoToKeN™ และจะไดร้บัทราบรายละเอยีดทางเทคนิคเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเสนอขายโทเคนในระยะเริ่มต้น 
(ITO) และโรด้แมปของระบบนิเวศนี้
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เจ. ทอดด์ บอนเนอร ์: ประธานบริษทั
ประธานบรษิทัและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของ Axion Ventures Inc. และเป็นกรรมการ
บรษิทัของ Axion Games คุณบอนเนอร์เป็นผูป้ระกอบธุรกจิต่อเนือ่ง เป็นนักลงทุนทีม่ ี
ประสบการณ์ และเป็นนายธนาคารดา้นการลงทุนรายใหญ่ ซึง่ไดส้รา้งมลูคา่อย่างมากให้แก่
ผูถ้อืหุน้และหุน้สว่นต่างๆ ในธุรกจิเกดิใหมอ่นัหลากหลาย และการลงทุนจากโทรคมนาคม 
ประกนัภยั อสงัหารมิทรพัย์ ธนาคารเพือ่ธุรกจิขนาดใหญ่ และธุรกจิเทคโนโลยี อีกทัง้ได้
ท างานเกีย่วกบัการเสนอขายหุ้นทัว่ไปครัง้แรก (IPO) มาแล้วมากกว่า 30 ครัง้ อัตรา
ผลตอบแทนภายในเฉลีย่ของเขาคอื 45.20% ในชว่งเวลา 22 ปีของการประกอบอาชพี จาก
เงนิลงทุนทัง้หมด 501.5 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ

นิธินันท์ บญุวฒันพิศทุธ์ิ : ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและผู้ก่อตั้ั  ง
คณุนิธนินัท์เป็นผูป้ระกอบธุรกจิต่อเนือ่ง ผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ และผูป้ระกอบการคา้
มอือาชพีทีม่ปีระสบการณ์อย่างมากในธุรกจิเกมและเทคโนโลยี ตัง้แต่การก าหนดกลยุทธ์
โดยรวมและการน าไปปฏบิตัิจริง ไปจนถึงการลงทุนและแง่มุมในการประเมินค่าธุ รกิจ 
ปัจจุบนัเธอยงัด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและประธานบรษิทัของ True Axion 
Interactive, กรรมการผู้จ ัดการของ Axion Interactive, กรรมการผู้บริหารของ Axion 
Games, และกรรมการบรษิทัของ Red Anchor Trading Corp ซึง่เธอเป็นผูก้่อตัง้ร่วมทุก
แห่ง 

วรณุ อรณุสิทธ์ิ ประธานฝต ายปฎิบั้ ิก่อาร
คณุวรุณเริม่เสน้ทางอาชพีการตลาดดจิิทลัที ่Pronto Marketing และไดเ้ป็นทีป่รกึษาดา้น
การตลาดที ่Groupon กอ่นจะมาเขา้รว่มกบั HotNow เขาเป็นผูม้คีวามเขา้ใจอย่างลึกซึ้งทัง้
ในดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภคและความตอ้งการของธุรกจิ ในเรือ่งของสิง่ทีจ่ าเป็นเพือ่
สรา้งแพลตฟอรม์การตลาดดจิทิลัทีม่ปีระสทิธภิาพในตลาดเกดิใหม ่

ปรชัญา ก่อไพศาล, ประธานฝต ายเทคโนโลยี
คณุปรชัญาเป็นนกัเทคโนโลยทีีม่ปีระสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการพฒันาซอฟต์แวร์ และ
มปีระสบการณ์ในการสร้างแอปพลิเคชนัทีซ่ ับซ้อนบนโทรศพัท์มือถืออย่างเข้มข้น ซึง่
รวมถงึแอปพลิเคชนัทางสงัคม เกมออนไลน์แบบผูเ้ล่นหลายคน รวมทัง้แอปพลิเคชันซื้อ
ขายและการธนาคาร ก่อนทีจ่ะมาเขา้ร่วมกบั HotNow เขาเคยท างานที ่PromptNow ใน
ต าแหน่งหวัหน้าโครงการของเกมออนไลน์ทางคอมพวิเตอร์ทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นเกมแบบที ่
มผีูเ้ล่นจ านวนมากรายแรกๆ ในประเทศไทย 

XVI. ทีมงานและท่ีปรึกษา

มารก์ แวนจ ์ประธานฝต ายเทคนิค
คณุแวนจ์เป็นผูป้ระกอบธุรกจิเทคโนโลยตี่อเนือ่งทีม่คีวามเชีย่วชาญในการสรา้งบรษิทั การ
สรปุแนวคดิรวบยอด บรหิารองคก์รทีมุ่ง่เน้นเทคโนโลยใีหเ้ตบิโตไดอ้ย่างรวดเรว็ โปรโตคอล
การสือ่สารตามรปูแบบและนอกรปูแบบ รวมถึงการบรหิารจดัการทรพัย์สนิทางปัญญา คุณ
แวนจ์กอ่ตัง้บรษิทัแรกของเขาเมือ่อายุ 13 ปี ปัจจุบนัเขาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที ่
บรหิาร ของ FighterBase Publishing และ Trajectory Games หลงัจากทีเ่คยด ารงต าแหน่ง
ประธานฝ่ายเทคโนโลยขีอง Electronic Arts Interactive ซึง่เขาไดเ้ขา้รว่มจากการที ่EA เขา้
ซื้อกจิการบรษิทัทีเ่ขาเป็นผูก้อ่ตัง้รว่ม และต่อมาเขาไดเ้ป็นผูน้ าในการปฏวิตัิผลิตภณัฑ์และ
แพลตฟอรม์ทางโทรศพัท์มอืถอื เครอืขา่ยสงัคมและออนไลน์ของ EA
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เอก สขุเกษม : ผู้จดัก่อารฝต ายก่อาร้ลาด
คณุเอกเป็นผูท้ีทุ่่มเทและมพีรสวรรคต์ามธรรมชาติ อีกทัง้ใฝ่หาความสมบูรณ์แบบ ในช่วง 5 
ปีทีผ่่านมานี้  เขามุ่งความสนใจไปทีก่ารวิจ ัยและการใช้งานกลยุทธ์การตลาดดิ จิทัลที ่
เหมาะสม โดยผสานศลิปะเขา้กบัวทิยาศาสตร์ขอ้มูลเพือ่สรา้งมูลค่าแบรนด์และสร้างความ
ไวว้างใจ ซึง่ชว่ยขบัเคลือ่นการเตบิโตของแพลตฟอรม์เป็นอย่างมาก 

นพนัท เสาทยานัน : ทีป่รึก่อษาด้านก่อาร้ลาด
คุณนพนัทเป็นนักวางแผนกลยุทธ์ทีม่ปีระสบการณ์ในดา้นการสือ่สารด้านการตลาด โดย
เชีย่วชาญในการประชาสมัพนัธ์และโฆษณา ระหว่างทีคุ่ณนพนัทท างานอยู่ที ่Ogilvy Public 
Relations เขาไดป้รบัโซลูชนัการสือ่สารแบรนด์ในทางกลยุทธ์ส าหรบัลูกคา้ชัน้น าในท้องถิน่
และระหว่างประเทศ ในธุรกิจต่างๆ ปัจจุบนัเขารบัผดิชอบในดา้นการสือ่สารแบรนด์ของ 
HotNow

คริสโตเฟอร ์จอน ปีเตอร ์แบกกเูลย ์: ประธานฝต ายก่อารเงิน
คุณแบกกูเลย์เป็นผู้บริหารทีป่ระสบความส าเร็จ โดยมีความเชีย่วชาญในการน า ทาง
ปฏบิตักิารทางการเงนิระดบัโลกเพือ่ใหบ้รรลุภารกจิของบรษิทั คณุแบกกเูลย์มปีระสบการณ์
ในการริเริม่เผนกลยุทธ์ช ัน้น าและการแก้ไขปฏิบัติการให้กลับมาเป็นผลดี โ ดยมี
ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัการพิสูจน์แล้วในดา้นการจดัการโปรแกรมการพฒันาดา้นการบรหิาร 
การเงิน และโครงสรา้งพื้นฐาน รวมไปถึงทีมงาน ปัจจุบนัคุณแบกกูเลย์ยงัด ารงต าแหน่ง
ประธานฝ่ายการเงนิของ Axion Ventures Inc. และกรรมการบริษัทของ True Axion 
Games และ Axion Interactive ดว้ย

โบแอซ เยมินี : หวัหน้าทีป่รึก่อษาทางเศรษฐกิ่อจ
คุณเยมินีได้รบัปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ ซึง่เขามุ่งศึกษาเศรษฐศาสตร์เชิง สถาบนั 
ธนาคารกลาง และการเรยีนรูท้างสถติ ิ(ของเครือ่งจกัร) เขาใชเ้วลาชว่งเริม่ตน้ของอาชพีเป็น
ผูซ้ื้อขายกรรมสทิธิ์ และเป็นหวัหน้าทีมวจิยัและพฒันาของ Algo-Trading ซึง่เขาไดฝึ้กฝน
ศลิปะของวทิยาศาสตรข์อ้มลูจนเชีย่วชาญ นบัตัง้แต่ปี 2013 เขาไดเ้ป็นทีป่รกึษาของบรษิทั
เกดิใหมแ่ละบรษิทัทีด่ าเนินงานเกีย่วกบั Forex, Ad-Tech และเกมเบาสมอง จากนัน้กไ็ดต้ัง้
บรษิทัขึน้มา คณุเยมนิีเชีย่วชาญในการออกแบบระบบเศรษฐกจิแบบเกม และปัจจุบนัไดใ้ช้
ทกัษะดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละสถติขิองเขาในการสรา้งระบบเศรษฐกจิโทเคนดจิทิลั

เบนจามิน เชอรเ์รย ์: ทีป่รึก่อษาด้านความปลัดภยัขังเครืัขตาย
คณุเชอรเ์รย์มปีระสบการณ์มากกว่า 34 ปีในการพฒันาซอฟต์แวร์และการออกแบบระบบ 
เขาเริม่ธุรกจิแรกของตนเองในปี 1989 และไดใ้ห้ค าปรกึษาแก่บรษิทัต่างๆ ทัว่โลก รวมถึง 
IBM, Internet Security Systems, Thompson Reuters, Scientific Games และ Ericsson 
เป็นต้น เขามีชือ่เสียงในการสรา้งทีมงานทีค่ล่องแคล่ว หลงใหลในเรือ่งความปลอดภยั 
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่ออิสรภาพและความเป็นส่วนตวั สทิธิ์ในการเข้าถึงพื้นที ่การ
แกไ้ขความเปราะบาง และยงัออกแบบภาษาคอมพิวเตอร์ทีม่ ีระบบแบบเขม้แข็งเป็นงาน
อดเิรก
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ทาคาชิ คาตากิริ : เจ้าหน้าทีพ่ฒันาธรุกิ่อจ
คณุคาตากริเิคยท างานในบรษิทัหลกัทรพัย์ของฝรัง่เศสเป็นเวลา 12 ปี ในต าแหน่งหวัหน้า
ทมีปฏบิตักิารและเจา้หน้าทีซ่ื้อขายหุน้อาวโุสในญีปุ่่ น คณุคาตากริไิดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์การ
ขายทีม่เีอกลกัษณ์หลายชิน้ใหแ้กบ่รษิทัมาตลอดอาชพีของเขา และยงัมอบค าแนะน าให้แก่
บรษิทัผูค้า้ขอ้มลูภายนอก และสรา้งเครือ่งมอืซื้อขายแบบใหมก่บับรษิทัเหล่านัน้ ก่อนหน้า
นัน้เขายงัท างานในบริษทัหลกัทรพัย์ของญีปุ่่ นดว้ย โดยอยู่ในแผนกการเงนิบรษิัทและ
แผนกขายรายสถาบนั 

มารก์ เฮนรี แซฟต ์: เจ้าหน้าทีพ่ฒันาธรุกิ่อจ
คณุแซฟต์เป็นผูบ้รหิารฝ่ายพฒันาธุรกจิผูม้ปีระสบการณ์ และมเีครอืขา่ยทีก่วา้งขวางทัว่โลก
จากประสบการณ์บรหิารกอ่นหน้านี้ในญีปุ่่ น อเมรกิาเหนือ และเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ เขา
ไดก้อ่ตัง้บรษิทัคน้หาผูบ้รหิารชัน้น าทีม่ฐีานอยู่ในญีปุ่่ นคอื The Ingenium Group, Inc. เมือ่
ปี 2000 และเริม่อาชพีการคน้หาผูบ้รหิารในปี 1995 เครอืขา่ยผูป้ระกอบอาชพีธุรกจิของเขา
ยืน่ขยายไปไกลและประกอบดว้ยผูบ้รหิารอาวโุสจากธุรกจิต่างๆ ปัจจุบนัคุณแซฟต์ยงัด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทัของ True Axion Interactive อกีดว้ย 

เซบาติเยา ดิอลัมาดา เรเมดิโอส : เจ้าหน้าทีพ่ฒันาธรุกิ่อจ
คณุเรเมดโิอสเป็นเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิและฝ่ายขายทีก่ระตือรอืรน้และมีสายสมัพนัธ์ทีด่ ี
กอ่นทีจ่ะมาเขา้รว่มกบั HotNow คณุเรเมดโิอสเป็นเจา้ของและด าเนินธุรกจิในการแจกจ่าย
อาหารและเครือ่งดืม่รวมทัง้พลงังานทดแทนในฮ่องกง ก่อนทีจ่ะย้ายไปสู่การลงทุนและ
พฒันาทางเทคโนโลยี เขามทีกัษะทีสู่งในการจดัซื้อจดัจ้างรวมทัง้กลยุทธ์การต่อรองและ
ความรว่มมอืทางการเงนิ 

คีริต ซาเลนสมินดี : ทีป่รึก่อษาด้านความปลัดภยัทางดิจิทลั
คุณซาเลนสมนิดเีป็นวศิวกรซอฟต์แวร์ทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า 34 ปีในดา้นวธิีวทิยาที ่
มุ่งเน้นวตัถุ ทัง้การออกแบบและการพัฒนา เทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบหล าย
กระบวนทศัน์ ปัญหาและการตดิตัง้มลัตเิทรดและการท างานพรอ้มกนั ทัง้ท าการสอนและ
การแนะน า เขาท าทุกอย่างตัง้แต่การเขยีนโปรแกรมส าหรบัไดรเ์วอรข์องอุปกรณ์ระดบัล่าง 
ไปจนถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบฉบบัเต็มและข้อก าหนดต่างๆ เขาเขียน
ซอฟต์แวร์ในภาษา Python, C++, JavaScript, SQL, Objective C และ ActionScript และ
ในขณะเดยีวกนักเ็ขยีนรหสั Django จ านวนมาก

ดร. เจสนั คอรเ์บตต ์: ทีป่รึก่อษาภายนัก่อ
คุณคอร์เบตต์มอีาชพีเป็นทนายบรษิทั เขามีหวัใจของผูป้ระกอบธุรกจิ และให้คุณค่ากบั
ความสมัพนัธ์ระยะยาวและความซือ่สตัย์ต่อความส าเรจ็ในระยะยาว เขาไดร้บัการฝึกฝน
ในทางกฎหมายและวชิาชพีจากบริษทักฎหมายทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ในแคนาดา และมี
ความรอบรูต้ ัง้แต่เรือ่งธุรกจิขนาดเลก็และธุรกจิเกดิใหม ่ไปจนถงึธุรกจิทีม่รีายไดสู้งในทาง
กฎหมาย การเงิน การผลิตเครือ่งดืม่ โรงแรม สิง่แวดล้อม อีคอมเมิร์ซ และการให้
ค าปรกึษาทางวชิาชพี

หน้า 23 จาก 30



HoToKeN [HTKN]

กอรด์อน รอสส ์: ผู้น าก่อารท าเป็นแบบเก่อม
คณุรอสสม์ปีระสบการณ์มากกวา่ 20 ปีในธุรกจิความบนัเทงิเชงิโตต้อบ และเคยท างานกบั
เกมมามากกวา่ 50 เกม ซึง่ขายไดห้ลายลา้นชดุ ตวัอย่างผลงานของเขาไดแ้ก ่Grand Theft 
Auto, Championship Manager (Football Manager), Littlest Petshop, Petz, Leapster, 
LEGO และเกมอืน่ๆ อกีมากมาย เขามปีระสบการณ์มากมายในการออกแบบเกม การวาง
ระบบเงนิตรา การพฒันาธุรกจิ การจดัการดา้นการผลติ และการตรวจสอบสถานะของ
กจิการ

มารโ์ก โรบินสนั : ทีป่รึก่อษาพิเศษ
คณุโรบนิสนัเป็นผูเ้ขยีนหนงัสอืขายดอีนัดบัหนึง่ถงึ 2 เล่ม เป็นผูป้ระกอบธุรกจิทีช่นะ
รางวลั (รางวลัผูป้ระกอบธุรกจิแห่งปี 2009) และเป็นผูช้นะรางวลัขวญัใจมหาชนของ I-
property ในสาขาบรษิทัการลงทุนอสงัหารมิทรพัย์ทีด่ทีีส่ดุประจ าปี 2014/2015 ซึง่จดัขึน้ที ่
สงิคโปร ์เขาเป็นผูบ้กุเบกิเทคโนโลย ีNAKED ซึง่เป็นสกลุเงนิดจิทิลัทีม่สีนิทรพัย์รองรบั
ชนิดแรก โดยมรีะบบนิเวศของตนเองซึง่ด าเนินการทัง้หมดโดยใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนที ่
ปฏวิตัวิงการ และชว่ยใหผู้บ้รโิภคประหยดัเงนิไดม้ากถงึ 50% ในพฤตกิรรมการใชจ้่ายที ่
เป็นทีน่ิยมทีส่ดุ
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XVII. โร้ดแมป

2014-2016

2017

2018

2019

2020

พ.ย. 2014 
ส.ค. 2015
ก.พ. 2016
พ.ย. 2016 

• HotNow ฟักตวั
• HotNow เปิดบรกิารอลัฟา
• HotNow เปิดบรกิารเบตา
• Axion Ventures ซื้อกจิการ Red Anchor Trading Corporation

ม.ีค.
ก.ค.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

• HotNow เปิดบรกิารอย่างเป็นทางการ
• มกีารดาวน์โหลดมากกวา่ 5 แสนครัง้ และมผีูค้า้ขายมากกวา่ 4 หมืน่ราย
• ไดเ้ป็นแอปเดน่บน iOS App Store
• เผยแพรเ่อกสาร White Paper เกีย่วกบั HoToKeN
• เริม่การขายล่วงหน้า ITO/TGE

Q1

Q2

Q3

Q4

• เสรจ็สิน้การขายล่วงหน้า ITO/TGE
• ITO/TGE เริม่ตน้ขึน้และเสรจ็สิน้  
• เปิดบรกิาร HotNow ในรปูแบบทีท่ าเป็นเกม พรอ้มทัง้กระเป๋าเงนิ 

HoToKeN
• เป้าหมายลูกคา้บน HotNow มากกวา่ 1 ลา้นราย
• เป้าหมายผูค้า้ขายบน HotNow มากกวา่ 1 แสนราย
• เปิดบรกิารแอป HotNow ในรปูแบบทีผ่สาน CRM ส าหรบัผูค้า้ขาย
• ผสานเกมเบาสมองเขา้ไปใน HotNow
• เปิดส านกังานทีจ่าการต์า
• เปิดเบตาบลอ็กเชนทีต่อ้งมกีารอนุญาต ส าหรบัคณุลกัษณะทัง้หมดใน

เครอืขา่ย
• วสิยัทศัน์ทีร่ะบใุนเอกสาร White Paper กลายเป็นความจรงิ

Q1

Q2
Q4

• เป้าหมายลูกคา้บน HotNow มากกวา่ 5 ลา้นราย
• เป้าหมายผูค้า้ขายบน HotNow มากกวา่ 2 แสนราย
• เปิดส านกังานทีม่ะนิลา
• เป้าหมายลูกคา้บน HotNow มากกวา่ 10 ลา้นราย

Q1
Q2

• เปิดส านกังานทีโ่ตเกยีว
• เป้าหมายลูกคา้บน HotNow มากกวา่ 20 ลา้นราย
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XVIII. การสร้างโทเคน การจดัสรรยอดขายและทุน:

จะมกีารผลิต HTKN จ านวน 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้าน) หน่วย ซึ่งปรมิาณนี้จะรบัประกนัถึงแง่มุมที่ส าคญัสอง
ประการของระบบนิเวศ ประการแรก ปรมิาณนี้ช่วยให้ม ัน่ใจไดว้่าความสามารถของระบบนิเวศจะมกีารเติบโต เราก าลงั
ปฏบิตัติามขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นพื้นฐาน ซึ่งไดร้บัการพิสูจน์เชงิประจกัษ์และถูกต้องมากที่สุดอย่างหนึ่งในทางเศรษฐศาสตร ์
กล่าวคอื ปรมิาณของเงนิควรจะเตบิโตเมือ่เศรษฐกจิเติบโต HotNow มองว่าแง่มุมที่ดูจะเป็นปัญหา โดยเฉพาะในสายตา
ของชุมชนดจิิทลั กล่าวคอื "การพิมพ์เงิน" เป็นเพียงปัญหาดา้นโปรโตคอล และไม่ใช่ปัญหาในดา้นปรมิาณจรงิ ในทาง
ตรงกนัขา้ม เรามัน่ใจวา่กจิกรรมทางเศรษฐกจิจะมเีงนิมารองรบั ตราบใดทีม่กีารรกัษาดลุยภาพพื้นฐานเอาไว้

ประการที่สองคือ เราก าลงัจัดการปัญหาธุรกรรมแบบส่วนย่อยระดบันาโน HotNow ต้องการจะมีความมัน่ใจในความ
เป็นไปไดข้องการใชธุ้รกรรม HTKN นับตัง้แต่วนัแรกหรอืในอนาคต เพื่อซื้อสนิคา้หรอืบรกิารแมแ้ต่ที่มรีาคา "ถูกที่สุด" 
เท่าที่เป็นไปได ้เราจะกา้วไปอีกข ัน้โดยการประกาศว่าว่า เราต้องการให้หนึ่ง HTKN สามารถมอบการเขา้ถึงโปรโมชนั 
เชน่ การซื้อหมากฝรัง่ หรอืคา่บรกิารเยบ็กระดมุ แทนทีจ่ะเป็นไปในทางตรงกนัขา้มคอืการที่ผูค้า้ขายแค่ต้องเสนอให้มาก
ขึน้ต่อ HTKN อนัเดยีว หรอืสว่นย่อยเลก็ๆ เนื่องจากมลูคา่ของมนัในตลาดจะเพิม่ขึน้เมือ่ระบบนิเวศเตบิโต

ฮารด์แคปส าหรบัการขายล่วงหน้าและการเสนอขายโทเคนในระยะเริม่ต้น (ITO) รวมกนัแล้วคอื HTKN 3,000,000,000 
(สามพนัลา้น) หน่วย HTKN 500,000,000 (หา้รอ้ยลา้น) หน่วยจะเกบ็ไวส้ าหรบัพนกังานของเครอืขา่ย และส่วนที่เหลือจะ
น าไปไว้ในทุนส ารองเริม่ต้นของ HotNow และจะใส่เข้าไปในระบบนิเวศกต็่อเมื่อระดบักจิกรรมทางเศรษฐกิจมคีวาม
เหมาะสม และยอดโทเคนปฏบิตักิารหมดแลว้เท่านัน้ กลไกนี้ชว่ยรบัประกนัความเป็นไปและความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างการ
เตบิโตของระบบเศรษฐกจิโทเคน กบัจ านวนโทเคนหมุนเวยีน และการสนับสนุนซึ่งกนัและกนั ราคาส่วนลดล่วงหน้าของ 
HTKN ระหวา่งการเสนอขายเหล่านี้คอื 0.10 ดอลลารส์หรฐัฯ ซึง่เท่ากบั 1 ใน 10 ของส่วนลดขัน้ต ่าต่อธุรกรรมในปัจจุบนั 
(และเท่ากบัส่วนลดขัน้ต ่าสุดเท่าที่จะเป็นไปได้) ที่ HotNow ระหว่างการขายล่วงหน้าส่วนบุคคล ซึ่งเริม่ในวนัที่ 24 
พฤศจกิายน และการเสนอขายโทเคนในระยะเริม่ตน้ (ITO) ส าหรบัประชาชน ผูซ้ื้อ HTKN เป็นรายแรกๆ จะไดร้บัส่วนลด
สงูสดุ 65%
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XIX. ปัจจยัเส่ียง

ผูท้ีจ่ะเป็นผูอุ้ปการคณุควรเขา้ใจและยอมรบัความเสีย่งโดยธรรมชาตซิึง่สมัพนัธ์กบัการเสนอขายโทเคนในระยะเริม่ต้นของ 
HoToKeN™ ตามรายการเบือ้งตน้ต่อไปนี้:

• ความเส่ียงด้านจุดอ่อนของซอฟต์แวร์: แอปพลิเคชนัซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่เป็นพื้นฐาน (เช่น 
บลอ็กเชน Ethereum) ยงัคงอยู่ในข ัน้ตอนแรกๆ ของการพฒันาและยงัไม่ผ่านการพิสูจน์ และไม่มกีารรบัประกนัหรอื
พนัธะสญัญาใดๆ วา่กระบวนการสรา้งและแจกจ่าย HTKN จะเป็นไปโดยไมห่ยุดชะงกัหรอืปราศจากขอ้ผดิพลาด และ
มคีวามเสีย่งโดยธรรมชาตวิา่ซอฟต์แวรอ์าจมจีุดอ่อน ชอ่งโหว ่หรอืบัก๊ ทีท่ าใหเ้กดิการสญูเสยีทุนและ/หรอื HTKN โดย
สิน้เชงิ รวมทัง้การสญูเสยีอื่นๆ

• ความเส่ียงด้านจดุอ่อนของการเข้ารหสัข้อมลู: บล็อกเชนและซอฟต์แวร์ทัง้หมดที่พึ่งพามนัอยู่  เช่น แพลตฟอร์ม 
HotNow และ HTKN อิงอยู่กบัประสทิธิภาพและความน่าเชื่อถือของโซลูชนัการเขา้รหสัขอ้มูล อย่างไรก็ตาม การ
เข้ารหัสข้อมูลอยู่ระหว่างการพัฒนา และไม่สามารถรับประกนัได้ว่ามีความปลอดภยัโดยสมบูรณ์ตลอดเ วลา 
ความก้าวหน้าในการเข้ารหัสข้อมูล เช่น การเจาะรหัส หรือความก้าวหน้าทางเทคนิคต่างๆ เช่น การพัฒนา
คอมพวิเตอรค์วอนตมั อาจท าใหเ้กดิความเสีย่งต่อระบบทีอ่งิอยู่กบัการเขา้รหสัขอ้มูล ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์ม HotNow 
และ HTKN และอาจสง่ผลให้เกดิการโจรกรรม การสูญเสยี การสูญหาย การท าลาย หรอืการลดมูลค่าของ HTKN ที่
ผูใ้ชถ้อืครองอยู่

• ความเส่ียงด้านระเบียบข้อบงัคบั: เทคโนโลยบีลอ็กเชนชว่ยใหเ้กดิปฏสิมัพนัธ์ในรปูแบบใหม่ๆ  และมคีวามเป็นไปได้
ที่เขตอ านาจบางแห่งจะใชร้ะเบยีบข้อบงัคบัที่มอียู่ หรอืออกระเบยีบขอ้บงัคบัใหม่มาบงัคบัใช้กบัแอปพลิเคชนัที่ใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งอาจตรงข้ามกับรูปแบบปัจจุบันของระบบสัญญาอัจฉริยะ และอาจส่งผลให้เกิดกา ร
เปลี่ยนแปลงระบบสญัญาอัจฉรยิะและ/หรอืแพลตฟอร์ม HotNow เป็นอย่างมาก ซึ่งรวมถึงการยุติระบบและการ
สญูเสยีหรอืลดมลูคา่ของ HTKN ทีผู่ใ้ชถ้อืครองอยู่ หรอืกรณีอื่นๆ

• ความเส่ียงด้านข้อมลูไม่เพียงพอ: แพลตฟอรม์ HotNow อยู่ในข ัน้ตอนการพฒันาเริม่ตน้ ซึง่หลกัการ กลไกการเห็น
พอ้ง อลักอรธิมึ รหสั รวมทัง้ขอ้มลูจ าเพาะทางเทคนิคและพารามเิตอร์อื่นๆ อาจมกีารปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงบ่อย
และต่อเนื่อง แมว้า่เอกสาร White Paper จะมขีอ้มูลส าคญัที่ปรบัปรุงล่าสุดเกีย่วกบั HTKN ในเวลาที่เผยแพร่เอกสาร
นัน้ แต่กย็งัไมส่มบรูณ์หรอืเสรจ็สิ้นจนถึงข ัน้สุดท้าย และ HotNow อาจต้องท าการเปลี่ยนแปลงและปรบัปรุงเป็นครัง้
คราว HotNow ไมไ่ดอ้ยู่ในต าแหน่งและไมไ่ดม้ภีาระที่จะต้องคอยแจ้งให้ผูใ้ชท้ราบเกีย่วกบัรายละเอียดการพฒันาทุก
อย่างของแพลตฟอรม์ HotNow (รวมถงึความกา้วหน้าและจุดหมายที่คาดหวงั ไม่ว่าจะมกีารเปลี่ยนแปลงก าหนดการ
หรอืไม่) และไม่จ าเป็นต้องมอบการเข้าถึงขอ้มูลทัง้หมดที่อาจเกดิขึ้นเป็นครัง้คราวเกี่ยวกบัแพลตฟอร์ม HotNow 
ใหแ้กผู่ใ้ช้

หน้า 27 จาก 30



HoToKeN [HTKN]

• ความเส่ียงท่ีจะล้มเลิก/ไม่ประสบความส าเร็จ: การสร้างและการแจกจ่าย HTKN และการพฒันาแพลตฟอร์ม 
HotNow อาจถูกล้มเลิกดว้ยเหตุผลหลายประการ ซึ่งรวมถึงการขาดความสนใจจากประชาชน การขาดเงนิทุน การ
ขาดความส าเรจ็หรอืโอกาสทางธุรกจิ (เช่น เกดิจากโครงการที่มาแข่งขนักนั) HTKN ไม่ไดค้าดหวงัที่จะไดร้บัความ
นิยม แพร่หลาย หรอืมีการใชอ้ย่างกว้างขวาง ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากเปิดให้บรกิาร HTKN และแพลตฟอร์ม 
HotNow อาจยงัคงเป็นระบบชายขอบในระยะยาว ซึง่ดงึดดูเฉพาะผูใ้ชก้ลุ่มย่อยๆ เท่านัน้ ดงันัน้จึงไม่มหีลกัประกนัว่า
ผูใ้ชจ้ะไดร้บัผลประโยชน์ใดๆ ผ่าน HTKN ที่พวกเขาถือครองอยู่ แมว้่าแพลตฟอร์ม HotNow จะได้รบัการพฒันา
บางสว่นหรอืพฒันาเตม็ทีแ่ละเปิดใหบ้รกิารแลว้กต็าม
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