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หมายเหตุสาคัญ:
เอกสารฉบับนี้ แ ละข้อ มู ล ที่อ ยู่ ใ นเอกสารฉบับ นี้ ท งั ้ หมดหรือ บางส่ ว น ห้ามส่ง และ /หรือ น าไปส่ง ถึง บุ คคลใดที่ อ ยู่ ใ น
สหรัฐอเมริกา หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือเขตอานาจอื่นใดที่ไม่อนุ ญาตหรือจากัดการนาเสนอ แจกจ่ าย ซื้อขาย
หรือเก็บสะสมการเข้ารหัสข้อมูลโทเคน ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
โปรดอ่านหมายเหตุน้ีทงั ้ หมดโดยละเอียด เอกสาร White Paper ฉบับนี้จะต้องอ่านร่วมกับข้อตกลงในการขายโทเคน
รวมทัง้ ข้อกาหนดและเงือ่ นไข สามารถอ่านเอกสารดังกล่าวได้ที่ ข้อกาหนดและเงือ่ นไข
คาจากัดความทัง้ หมดที่อยู่ในหมายเหตุน้ีจะมีความหมายเดียวกับที่ปรากฏในเอกสาร White Paper เว้นแต่จะระบุเป็ น
อย่างอื่น
HoToKeN™ ไม่ได้มงุ่ ทีจ่ ะทาให้เกิด:

i.
ii.
iii.
iv.
v.

หลักทรัพย์ในเขตอานาจใดๆ
สกุลเงินชนิดใดๆ
หุน้ หรือหุน้ กู้
หน่วยในแผนการลงทุนรวมหรือทรัสต์ทางธุรกิจ
หุน้ ในกองทุน

ระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายใดๆ ที่ใ ช้กบั หลักทรัพย์ หรือข้อใดข้อหนึ่ ง (i ถึง v) ข้างต้น จะไม่ใ ช้กบั เอกสาร White
Paper ฉบับนี้และการเสนอขายโทเคนในระยะเริม่ ต้น (ITO) ของ HoToKeN™
เอกสาร White Paper ฉบับนี้ไม่ได้เป็ นหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารนาเสนอ และไม่ใช่การนาเสนอหลักทรัพย์ หรือความ
พยายามชักชวนให้เกิดการลงทุนหลักทรัพย์ในเขตอานาจใดๆ ทัง้ สิน้
เอกสาร White Paper ฉบับนี้และการเสนอขายโทเคนในระยะเริม่ ต้น (ITO) ของ HoToKeN™ ยังไม่ได้รบั การอนุ มตั ิจาก
หน่วยงานกากับดูแลในเขตอานาจใดๆ ไม่ควรถือว่าเอกสาร White Paper ฉบับนี้และการเสนอขายโทเคน HoToKeN™
เป็ นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของเขตอานาจใดๆ
การซื้อ HoToKeN™ และการมีส่วนร่วมในการเสนอขายโทเคน HoToKeN™ มีความเสีย่ งโดยธรรมชาติ โปรดดูข้อมูล
เพิ่ มเติ มในส่วนที่ 18
HotNow และ/หรือผูจ้ ดั จาหน่าย HoToKeN™ จะไม่มกี ารรับประกันหรือผูกมัดใดๆ เกีย่ วกับ:
i.
ii.
iii.
iv.

ประสิทธิภาพของ HoToKeN™
ประสิทธิภาพของสินทรัพย์ทเี่ ป็ นพื้นฐานธุรกิจของ HotNow หรือการซื้อโทเคน HoToKeN™
ความถูกต้องของข้อมูลทีอ่ ยู่ในเอกสาร White Paper ฉบับนี้
ความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินหรือการคาดคะเนอื่นๆ ทีอ่ ยู่ในเอกสาร White Paper ฉบับนี้
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กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการเสนอขายโทเคนอยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาและตรวจทานในเขตอานาจส่วนใหญ่
การขาดความชัดเจนเกีย่ วกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเช่นนี้ยิ่งทาให้ความเสีย่ งเกีย่ วกับการซื้ อ HoToKeN™ เพิ่ม
มากขึน้ อีก
ในฐานะผูท้ อี่ าจซื้อโทเคน ถือว่าคุณคุน้ เคยกับเทคโนโลยีพ้นื ฐานและการทางานของการซื้อโทเคน เทคโนโลยีบล็อกเชน
กระเป๋ าเงินดิจทิ ลั และสกุลเงินดิจทิ ลั แล้ว ในฐานะผูท้ อี่ าจซื้อโทเคน ถือว่าคุณมีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับสิง่ ที่กล่าว
มาก่อนหน้านี้ และคุณคุน้ เคยกับความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ เหล่านัน้ แล้ว
ข้อตกลงใดๆ ระหว่างคุณกับ HotNow และ/หรือผูจ้ ดั จาหน่ายรายใดๆ เกีย่ วกับการซื้อขาย HoToKeN™ จะถูกกากับโดย
ข้อตกลงการขายโทเคนฉบับแยก ซึง่ ระบุขอ้ กาหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าว ในกรณีที่มคี วามไม่ส อดคล้องใดๆ
ระหว่างข้อตกลงการขายโทเคนกับเอกสาร White Paper ฉบับนี้ ให้ถอื ตามข้อตกลงการขายโทเคน
ตามขอบเขตสูงสุดทีไ่ ด้รบั อนุญาตทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง HotNow และ/หรือผูจ้ ดั จาหน่ ายรายใดๆ
จะไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญเสียทางอ้อม การสูญเสียแบบพิเศษ การสูญเสียโดยอุบตั ิเหตุ การสูญเสียที่เป็ น
ผลตามมา หรือการสูญเสียอื่นใด ในการละเมิด ทาสัญญา หรือกรณีอ่นื ๆ (รวมถึงแต่ ไม่จ ากัดเพีย งการสูญเสียรายได้
รายรับ เงินออมหรือ ผลกาไรส่วนบุคคล และการสูญ เสียประโยชน์ หรือข้อมูล ) ที่เกิดขึ้นจากหรือ สัมพัน ธ์ กบั การที่คุณ
ยอมรับหรือ เชื่อ ถือ เอกสาร White Paper ฉบับนี้ หรือ ส่ว นใดส่วนหนึ่ ง ของเอกสารฉบับนี้ และการที่คุณซื้ อ โทเคน
HoToKeN™
ในฐานะผูท้ อี่ าจซื้อโทเคน HoToKeN™ คุณตกลงและยอมรับว่า:
i.
ii.
iii.

คุณได้รบั การยอมรับว่าเป็ นบุคคล/ผูล้ งทุน ทีน่ ่าเชือ่ ถือ/มีประสบการณ์/มีสนิ ทรัพย์สงู ในเขตอานาจทีค่ ณ
ุ อาศัยอยู่
การซื้อ HoToKeN™ มีความเสีย่ งโดยธรรมชาติ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการเสนอขายโทเคน สกุลเงินดิจิทลั กระเป๋ าเงินดิจิทลั และบล็ อกเชน อยู่
ระหว่างกระบวนการพัฒนาและตรวจทานในเขตอานาจส่วนใหญ่
iv. HotNow และ/หรือผูจ้ ดั จาหน่ายรายใดๆ จะไม่รบั รอง รับประกัน หรือผูกมัด เกีย่ วกับความสาเร็จในการเสนอขายโท
เคน HoToKeN™ พื้นฐานธุรกิจของ HotNow ความถูกต้องของข้อมูล และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินและ
การคาดคะเนอื่นๆ ทีอ่ ยู่ในเอกสาร White Paper ฉบับนี้
v. ตามขอบเขตเต็มทีท่ ี่ได้รบั อนุ ญาตทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง HotNow และ/หรือผูจ้ ดั จาหน่ าย
รายใดๆ จะไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญเสียทางอ้อม การสูญเสียแบบพิเศษ การสูญเสียโดยอุบ ัติเหตุ การ
สูญเสียทีเ่ ป็ นผลตามมา หรือการสูญเสียอื่นใด ในการละเมิด ทาสัญญา หรือกรณีอ่นื ๆ (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการ
สูญเสียรายได้ รายรับ เงินออมหรือ ผลกาไรส่ว นบุคคล และการสูญเสียประโยชน์ หรือข้อ มูล ) ที่เกิดขึ้น จากหรือ
สัมพันธ์กบั การที่คุณยอมรับหรือเชื่อถือเอกสาร White Paper ฉบับนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารฉบับนี้ และ
การทีค่ ณ
ุ ซื้อโทเคน HoToKeN™
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HotNow มุง่ มั ่นทีจ่ ะมอบบริการทีป่ ลอดภัย เป็ นไปตามกฎระเบียบ และน่าเชือ่ ถือต่อลูกค้าของเรา ด้วยเหตุน้ี HotNow จึง
ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับอย่างครอบคลุม ทัง้ ในด้านการรูจ้ กั ลูกค้า (KYC) และการต่อต้านการ
ฟอกเงิน (AML) การต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน (CFT) รวมไปถึงการติดตามควบคุมธุรกรรมทีน่ ่าสงสัยและถือเป็ น
หน้าทีใ่ นการรายงานต่อหน่วยงานกากับดูแลในท้องที่และหน่ วยงานบังคับใช้กฎระเบียบอื่นๆ นโยบายของเราในเรื่องนี้
แตกต่างกันไป ขึน้ อยู่กบั ประเทศต้นทางทีล่ ูกค้าของเราอาศัยอยู่ นโยบายการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) การต่อต้านการ
ก่อการร้ายทางการเงิน (CFT) และการรูจ้ กั ลูกค้า (KYC) ที่เฉพาะเจาะจงตามเขตอานาจในท้องที่ อยู่ในข้อ กาหนดและ
เงือ่ นไขของข้อตกลงการขายโทเคน กรอบการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของเราช่วยรับรองว่ามีการยึดถือ ข้อกาหนด
ของกฎระเบียบ ทัง้ ในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ปลูกฝั งระดับความไว้วางใจ และรับรองได้ว่า HotNow จะดาเนินการ
ต่อเนื่องโดยไม่มกี ารหยุดชะงัก
HotNow สงวนสิทธิ ์ที่จะปฏิเสธการเสนอขาย HoToKeN™ ให้แก่บุคคลที่มาจากหรืออยู่ในเขตอานาจซึ่งไม่ เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) การต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน (CFT) หรืออาจพิจารณาได้ว่า
เป็ นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการเมือง
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I.

บทคัดย่อ:

แพลตฟอร์ม HotNow[1] ช่วยให้ผคู้ า้ ขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มเี ครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
สูงและคุม้ ค่า ในขณะเดียวกันก็สนับสนุ นให้ผู้ค้าขายถ่ายโอนมูลค่าส่วนเกินบางส่วนไปให้ผู้บริโภคสินค้า
และบริการของตน เมื่อคานึงถึงผลกระทบของบล็อกเชนและเทคโนโลยีแวดล้อมแล้วนัน้ การพัฒ นาขึ้น
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ของ HotNow คือส่วนขยายตัวของแอปและแพลตฟอร์มการตลาดแบบรีลไทม์ ท่มี อี ยู่
ในปัจจุบนั ให้กลายเป็ นธุรกิจทีใ่ ช้โทเคน การให้บริการตามสถานที่ (LBS) อย่างมีเอกลักษณ์น้ี ได้สร้างผล
กาไรและเพิม่ ส่วนแบ่งในตลาดให้แก่ผคู้ า้ ขายทีเ่ ป็ นหุน้ ส่วน อีกทัง้ มอบมูลค่าและเนื้ อหาที่ดเี ยีย่ มให้แก่ผู้ใช้
อีกด้วย แพลตฟอร์มนี้จะกลายเป็ นเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลโอเพนซอร์สที่เข้มงวด สัญญาอั จฉริยะ และ
การพัฒนารายการเดินบัญชี (ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ) และโซลูชนั โครงสร้างข้อมูลแบบกระจาย (ที่ได้ร บั
อนุญาต) แบบอื่นๆ ในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของวิวฒั นาการขันต่
้ อไปในรูปแบบทางธุรกิจที่ได้รบั การพิสูจน์
แล้วนี้ HotNow จะเปลี่ยนแปลงไปเป็ น ระบบนิเวศแบบเกมที่ตงั ้ อยู่บนพื้นฐานของโทเคนที่ มกี ารเข้าถึง
ประโยชน์ใช้สอย (มาตรฐาน ERC-20 มีสญ
ั ลักษณ์คอื HTKN) และธุรกรรมระดับจุลภาค ธุรกิจทีใ่ ช้โทเคน
HotNow จะมอบ HTKN เป็ นรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วม สาหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างที่ พวกเขาทา
(ทุกการกระทาทีม่ ผี ซู้ อ้ื และผูข้ ายทีท่ าให้ระบบนิเวศของ HotNow เติบโตขึน้ )
HotNow ใช้วธิ กี ารที่มลี กั ษณะเฉพาะในการสร้างระบบนิเวศที่มุ่งเน้นกลไกซึ่งพบในวิดโี อเกมแบบ "ฟรี
เมียม" และกลไกเกมแบบอื่น ๆ ที่เพิ่ม อัตราการขายของร้านค้า และเพิ่มการมีส่วนร่ วมของผู้ บริโ ภค
นวัตกรรมอื่นๆ รวมไปถึงโปรแกรมการมัดใจลูกค้าแบบปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล สาหรับ ธุรกิจที่ใช้
เงินสดเป็ นหลัก และเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ค้าขายสามารถสร้างองค์กรและแก้ปัญหาเรื่อ งการประสานงาน
เช่น การสร้างโปรแกรมการจูงใจร่วมกัน และอานาจซือ้ สะสม[2] นอกจากนี้ การวิเคราะห์ในเชิงลึกเกี่ยวกับ
ข้อมูลประวัตกิ ารใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคยังสามารถสร้าง "ข้อมูลเครดิต" ของบุคคลที่ไม่มปี ระวัตทิ างการเงิน
เพื่อช่วยให้ผบู้ ริโภคเหล่านี้สามารถเข้าถึงเงินกูร้ ะดับจุลภาคได้
HotNow ต้องการการสนับสนุนจากคุณในการสร้างระบบ HTKN เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ ดงั กล่ าวนี้
และประโยชน์อื่นๆ
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II. ทาความรู้จกั กับ HotNow:
HotNow ได้รบั การพัฒนาโดย Red Anchor Trading Corporation และได้รบั การสนับสนุ นจาก Axion Ventures ซึ่งเป็ น
บริษทั เปิ ดซื้อขายสาธารณะ (TSX (ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต):สัญลักษณ์ AXV) HotNow เป็ นแอปพลิเคชันสาหรับค้นหา
สินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์มอื ถือและเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้ผคู้ า้ ขายสามารถควบคุมข้อความการตลาดและค่าใช้จ่าย
ทางการตลาดได้มากขึน้ และช่วยให้ผใู้ ช้สามารถเข้าถึงส่วนลดสุดพิเศษ รวมทัง้ ลดเวลาในการค้นหาสินค้ าและบริการที่
เกี่ย วข้อ ง ผู้ค้าขายสามารถสร้างตัว ตนและติด ตัง้ ข้อ ความการตลาดแบบบิล บอร์ดได้ฟ รี ซึ่ง ถือ ว่าเป็ น วิธีที่ ย ัง คงมี
ประสิทธิภาพสูงเมือ่ เทียบกับวิธอี ่นื ๆ สาหรับพรีเมียมระดับเล็ก ผูค้ า้ ขายยังสามารถส่งข้อความที่ มุ่งเป้ าเฉพาะกลุ่มไปยัง
ผูใ้ ช้ HotNow ทีเ่ กีย่ วข้องอีกด้วย การดาเนินการต่างๆ ในปั จจุบนั มีฐานอยู่ทปี่ ระเทศไทย แต่ดว้ ยการนาไปใช้ของผูค้ า้ ขาย
ในอัตราที่สูง มีต้นทุนต่ าในการเรียกผูบ้ ริโภค และความสัมพันธ์กบั องค์กรขนาดใหญ่ในภูมภิ าค ทาให้ HotNow มีพลัง
พอทีจ่ ะขยายไปสูเ่ มืองใหญ่ๆ ในเอเชียได้
บริการพื้นฐานของ HotNow ช่วยให้ผคู้ า้ ขายพึงพอใจในการควบคุมและความมีอิสระในระดับสูง ในการกาหนดเวลาและ
ประชากรเป้ าหมายของกิจกรรมการตลาดตามสถานที่ รวมไปถึงการนาเสนอดีลและโปรโมชันต่างๆ HotNow ช่วยให้ผู้
ค้าขายส่งมอบโปรโมชันทีม่ งุ่ เป้ าทั ่วไปได้ฟรีโดยไม่จากัดจานวนครัง้ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด และสนับสนุ นให้
พวกเขานาเสนอส่วนลดสุดพิเศษจาก HotNow ให้แก่ผใู้ ช้
HotNow ได้รบั การพัฒนาขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุน่ ใหม่และผูบ้ ริโภคในระบบเศรษฐกิจทีก่ าลังเติบโต ซึ่งมี
ประชากรรุน่ หนุ่มสาวมากกว่าในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ตัวอย่างเช่น อายุเฉลี่ยของประชากรฟิ ลิปปิ นส์คื อ 20 ปี เมื่อเทียบ
กับญีป่ นุ่ คือ 47 ปี เมือ่ พิจารณาว่าในปี 2016 ค่า GDP ต่อหัวของฟิ ลปิ ปิ นส์อยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนของญี่ปนอยู
ุ่ ่
ที่ 39,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ คนรุน่ ใหม่ในระบบเศรษฐกิจทีก่ าลังเติบโตของเอเชียจึงมีความละเอียดอ่อนเรื่ องราคามากกว่า
และจาเป็ นต้องใช้กลยุทธ์การตลาดทีเ่ ป็ นนวัตกรรมและไม่ซ้าใคร เพื่อกระตุน้ การตัดสินใจและการซื้ อ คนรุ่นใหม่นนั ้ "เสพ
ติด" โทรศัพท์มอื ถือ[3] และชอบเล่นเกมเบาสมอง[4] HotNow ถูกสร้างขึน้ เพื่อให้เป็ นโซลูชนั การตลาดที่ม ีประสิทธิภาพมาก
ทีส่ ดุ ในการเข้าถึงประชากรกลุ่มนี้

คนรุ่นใหม่ในระบบเศรษฐกิจทีก่ าลังเติบโตเป็ นกลุ่มทีม่ คี วามทะเยอทะยาน แต่กล็ ะเอียดอ่อนเรื่องราคา...
ธุรกิจต่างๆ จึงต้องมีเครื่องมือการตลาดทีเ่ ป็ นนวัตกรรมและไม่ซ้าใครเพื่อเจาะกลุ่มเป้ าหมายนี้ และนั ่นคือ
สิง่ ที่ HotNow มีให้!

หน้า 6 จาก 30

HoToKeN [HTKN]
III. ธุรกิ จ – ตัวเลขและแนวโน้ ม:
รายได้จากการโฆษณาทั ่วโลกในปี 2016 มีมลู ค่ามากกว่า 530,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าจะถึง 590,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ[5] เมือ่ สิน้ ปี 2017 แนวโน้มทีส่ าคัญบางประการของธุรกิจนี้ได้แก่:
• การตลาดออนไลน์ เป็ นรูปแบบการโฆษณาที่มปี ระสิทธิภาพมากที่สุดในขณะนี้ เมื่อถึงปี 2019 การโฆษณา
แบบเดิมๆ จะเหลือเพียง 35% ของค่าใช้จ่ายการตลาดทัง้ หมด จากที่เคยอยู่ที่ 73% เมื่อปี 2013 การตลาด
ผ่านโทรศัพท์มอื ถือเป็ นภาคส่วนทีเ่ ติบโตเร็วทีส่ ดุ [6] ในการตลาดโฆษณาออนไลน์
• การโฆษณาบริการตามสถานที่ (LBS) เป็ นรูปแบบการตลาดดิจิทลั ผ่านโทรศัพท์มอื ถือที่มปี ระสิทธิภาพมาก
ทีส่ ดุ [7]
• ผูบ้ ริโภคจานวน 63% คิดว่าคูปองเป็ นรูปแบบการตลาดผ่านโทรศัพท์มอื ถือทีค่ มุ้ ค่ามากที่สุด[8]
• ผูบ้ ริโภคจานวน 53% ยินดีทจี่ ะแชร์สถานทีป่ ั จจุบนั เพื่อรับการโฆษณาทีเ่ กีย่ วข้องมากขึน้ [9]
• ผูบ้ ริโภคจานวน 57% มีแนวโน้มทีจ่ ะมีสว่ นร่วมกับการโฆษณาตามสถานทีม่ ากขึน้ [10]
• ธุรกรรมออนไลน์จานวน 70% เกิดขึน้ บนโทรศัพท์มอื ถือ[11]
• ผูใ้ ช้สมาร์ทโฟนจานวน 94% ค้นหาข้อมูลในท้องถิน่ บนอุปกรณ์ของตน[12]
• และจานวน 90% กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งหลังจากค้นหาแล้ว[13]
• ผูบ้ ริโภคจานวน 62% แชร์ดลี ในท้องถิน่ กับเพื่อนๆ[14]

IV. ธุรกิ จ - ปัญหา:
ผูบ้ ริโ ภคมักถูกรุม เร้าด้ว ยโปรโมชัน ที่ไ ม่ตรงเป้ าหรือใช้ไ ม่ได้จริงตามสถานที่ ซึ่งพวกเขาก็เรียน รู้ว่าไม่ควรต้องสนใจ
ประชากรเอเชียซึง่ คิดเป็ นเกือบหนึ่งในสามของประชากรโลกทัง้ หมด 7.5 พันล้านคน นัน้ เป็ นประชากรรุ่นหนุ่ มสาวที่เข้า
สังคมและมีความทะยานอยาก และพวกเขาเป็ นผูบ้ ริโภคที่อยากได้โปรโมชันต่างๆ ที่จริงแล้วประชากรในเอเชี ยจานวน
53% โดยเฉพาะคนรุน่ ใหม่ (ทีม่ รี ายได้หลายระดับ) แสวงหาส่วนลดและโปรโมชันต่างๆ เป็ นประจา[15] ในปั จจุบนั โลกออน
ไล์ม ี "โปรโมชันฮิตๆ" นาเสนอให้พวกเขาเลือก แต่กม็ กั จะไม่ตรงเป้ า เพราะแทบไม่ใส่ใจกับช่วงเวลาของวัน สถิติประชากร
และความชอบ รวมไปถึงสถานที่อ ยู่ของผู้บริโภคเลย เป็ น เรื่องที่ชดั เจนว่าวิท ยาศาสตร์ขอ้ มูลและบริก ารตามสถานที่
(LBS) จะกลายเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับปฏิบตั กิ ารทางการตลาด (MO) ทีเ่ หมาะสม[16] ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้
ผูค้ ้าขายมักถู กรุม เร้าด้ว ยต้น ทุ น ที่เพิ่ม ขึ้น อย่ างมากในการตลาดผ่านโทรศัพ ท์ ม ือ ถือ [17] ซึ่งเป็ น ปั ญ หาที่เ พิ่ม ขึ้น เมื่อ
แพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มการส่งข้อความที่มขี นาดใหญ่ แสดงพฤติกรรมแบบผูกขาดในตลาด
โดยไม่มกี ารป้ องกันการผูกขาด ในขณะที่บริษทั ขนาดใหญ่ที่ม ั ่นคงมีเงินทุนและความสามารถในการเผยแพร่แอปในแบ
รนด์ของตน แต่สาหรับผูค้ า้ ขายขนาดเล็กและขนาดกลางแล้ว ต้นทุนการดาเนินงานด้านการตลาดที่มปี ระสิ ทธิภาพใน
แพลตฟอร์มสือ่ สังคมและการส่งข้อความ เป็ นสิง่ ที่มี่ ราคาแพงเกินจะรับไหว ผลก็คอื ผูค้ า้ ขายขนาดเล็กเหล่านี้มกั เลือกที่จะ
ไม่ทาการตลาดออนไลน์
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นอกจากนี้ แพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์และการส่งข้อความขนาดใหญ่เหล่านี้ นาเสนอเครื่องมือที่ จากัดสาหรับผู้
ค้าขาย ในการระบุและเล็งหาผูท้ มี่ แี นวโน้มสูงทีจ่ ะเป็ นผูบ้ ริโภคในสถานทีห่ นึ่งๆ และในระหว่างช่ว งเวลาทีเ่ หมาะสมของวัน
แม้วา่ ฟั งก์ชนั เหล่านัน้ บางส่วนจะมีอยู่แบบเป็ นเอกเทศ แต่ผคู้ า้ ขายส่วนใหญ่กไ็ ม่มคี วามสามารถด้ านเทคนิคมากพอที่จะ
ผสานฟั งก์ช นั ต่างๆ ที่มอี ยู่ ให้กลายเป็ นเครื่องมือที่ม ีประสิทธิภาพได้ ที่แย่ กว่านัน้ คือ แพลตฟอร์มกระแสหลักมีระบบ
รวบรวมข้อมูลที่จากัดต่อประสิทธิภาพของการตลาดที่มตี ้นทุนสูงเช่นนัน้ ทาให้เป็ นการยากสาหรั บผูค้ า้ ขายในการที่จะ
"ปรับ" ความพยายามด้านการตลาดและโปรโมชันของตน จึงส่งผลให้เกิดบริการที่ไร้ประสิทธิภาพและมีราคาแพง ซึ่งไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กและขนาดกลาง (ทีม่ ที ุนน้อย)
HotNow ได้แก้ปัญหาหลายอย่างเหล่านี้โดยผนวกบริการตามสถานที่ (LBS) เข้ามาในแพลตฟอร์ม และสร้างเครื่องมือและ
วิธกี ารทางสถิตทิ เี่ ข้มแข็ง เพื่อให้ผคู้ า้ ขายมีขอ้ มูลทีต่ อ้ งใช้เพื่อจัดการธุรกิจของตนได้อย่ างมีประสิทธิภาพคุม้ ราคามากขึน้

หน้า 8 จาก 30

HoToKeN [HTKN]
V. โซลูชนั ของ HotNow:
แอป HotNow ได้รบั การทดสอบเบตาครัง้ แรกในปี 2016 และวางจาหน่ ายอย่างเป็ นทางการในเดือนมีนาคม 2017 และได้
กลายเป็ น แอปเด่นบน iOS App Store อย่ างรวดเร็ว HotNow ได้รบั การพิสูจ น์ ว่าเป็ นเครื่อ งมือการตลาดดิจิท ัล ที่ม ี
ประสิท ธิภาพอย่างยิ่ง สาหรับผูค้ ้าขาย โดยทาให้ผู้บริโ ภคจานวน 2% ซื้อสิน ค้าเมื่อ ได้รบั การแจ้ ง เตือนทางมือ ถือ บน
แพลตฟอร์ม HotNow ผูค้ า้ ขายจะสร้างโปรไฟล์รา้ นค้าของตนเอง และเพียงไม่กนี่ าทีหลังจากนัน้ ก็สามารถเผยแพร่โปรแกรม
การตลาดหรือคูปองดิจทิ ลั โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย โปรโมชันเหล่านี้จะปรากฎต่อผูใ้ ช้ที่อยู่ใกล้เคีย งและมีความชอบตรงกัน
ซึ่งเหมาะจะเป็ นผู้รบั ข้อ เสนอเหล่านี้ อย่างมาก HotNow ทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผลประโยชน์ ของแพลตฟอร์มจะสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของผูค้ า้ ขายทีเ่ ป็ นหุน้ ส่วน ด้วยการรับส่วนแบ่งเล็กๆ จากรายได้ทเี่ กิดขึน้ จากผูใ้ ช้ HotNow
สถิตทิ สี่ าคัญของ HotNow ในปั จจุบนั ได้แก่:
• มีผดู้ าวน์โหลดแอปมากกว่า 600,000 ครัง้
• ต้นทุนเฉลีย่ ในการหาผูใ้ ช้มาได้ น้อยกว่า 0.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ผูใ้ ช้
• มีผใู้ ช้ประจารายเดือนมากกว่า 380,000 คน
• ผูต้ ดิ ตามในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 270,000 คน
• ผูค้ า้ ขายทีอ่ ยู่ในรายชือ่ มากกว่า 50,000 ราย
หลังจากวางจาหน่ายอย่างเป็ นทางการได้ไม่นาน HotNow ได้ตอ้ นรับ Coffee World ซึง่ เป็ นเครือร้านกาแฟที่ใหญ่เป็ นอันดับ
2 ในประเทศไทย เข้ามาเป็ นลูกค้าแบรนด์ใหญ่รายแรก หลังจากนัน้ ไม่กสี่ ปั ดาห์ Baskin- Robbin ก็ได้เปิ ดตัวการตลาดสุด
พิเศษบน HotNow และทาให้อตั ราผลตอบแทนสูงกว่าที่รองประธานฝ่ ายปฏิบตั ิการคาดการณ์ ไว้เป็ นอย่างมาก หลังจาก
ความสาเร็จเหล่านี้กม็ แี บรนด์ในครัวเรือนอีกหลายรายทีเ่ ข้าร่วมกับ HotNow
ตัวอย่างของผลการดาเนินงานจริงด้านการตลาดได้แก่:
• Coffee World - มีการแลกคูปอง 3,284 ครังในเวลา
้
30 วัน
• Baskin-Robbins-การแลกคูปอง 1,000 ครัง้ (คูปองขายหมด) ในเวลา 5 วัน ระหว่างช่วงโปรโมชัน 6 วัน
• Pepper Lunch - การแลกคูปอง 1,371 ครังในเวลา
้
15 วัน
• Farm Design - การแลกคูปอง 6,749 ครังในเวลา
้
30 วัน
ผูจ้ ดั การแบรนด์ต่างๆ รายงานว่าประสิทธิภาพของการใช้ HotNow ใกล้เคียงกับหรือสูงกว่าการใช้แพลตฟอร์ม เครือข่าย
สังคมออนไลน์และการส่งข้อความขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในกรณีหนึ่งทีโ่ ดดเด่น HotNow มีประสิทธิภาพมากกว่าแพลตฟอร์มขนาด
ใหญ่ ที่ลูกค้าใช้งาน 100 เท่า ในทุกๆ ด้าน แม้ว่าแพลตฟอร์ม นัน้ จะมีผู้ใช้ม ากกว่า 30 ล้านราย ในขณะเดียวกัน ต้นทุ น
การตลาดของลู กค้าบนแพลตฟอร์ม HotNow ถือ ว่าน้ อยมากเมื่อ เทีย บกับต้น ทุ นการตลาดบนแพลตฟอร์ม ขนาดใหญ่
เหล่านัน้

ตัวอย่างลูกค้าที่โดดเด่นของ HotNow
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HotNow มอบมูลค่าให้ผใู้ ช้โดยการนาเสนอส่วนลด (สุดพิเศษ) สาหรับสินค้าและบริการ รวมทัง้ การให้ข ้อมูลเพื่อค้นหา
สินค้าและบริการทีร่ าคาถูกทีส่ ดุ ผูใ้ ช้มองว่า HotNow เป็ นเครือ่ งมือค้นคว้าและค้นหาที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการค้นหาของ
ตน และช่วยให้เรียนรูเ้ กีย่ วกับผูค้ า้ ขายและร้านค้าต่างๆ ซึง่ อาจจะหาไม่พบด้วยวิธกี ารอื่น ด้วยการสร้างคุณค่าสาหรับทัง้ ผู้
ซือและผูข้ าย HotNow รับรองได้วา่ ระบบนิเวศนี้จะเติบโตต่อไป
เมื่อ ผูค้ ้าขายลดค่าใช้จ่ ายด้านการส่งเสริมการขายลงได้ พวกเขาก็ส ามารถแบ่ง ปั นเงิน ส่ว นเกิน ให้กบั ผู้ ซ้อื ได้มากขึ้น
HotNow ยังคงพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปเพื่อเพิม่ ประโยชน์ใช้สอยสาหรับผูค้ า้ ขาย เช่น เป็ นเครื่องมือในการผสานอานาจ
ซื้อของพวกเขาเพื่อต่อรองให้ได้ราคาทีต่ ่าลง จากห่วงโซ่อุปทานทีม่ รี ว่ มกัน
ภาพต่อไปนี้แสดงการเติบโตอันเข้มแข็งของกิจกรรมทางธุรกรรมบน HotNow

การตอบรับจากตลาดในเชิ งบวก และการเติ บโตอย่างรวดเร็วของแพลตฟอร์ม HotNow แสดง
ให้ เห็นความสามารถของที มงาน HotNow ในการพัฒ นาเทคโนโลยี และท าการตลาด ด้ ว ย
ความสามารถในการแข่ งขันเช่ นนี้ HotNow จะเริ่ มติ ด ตัง้ เทคโนโลยี บล็อกเชนที่ ต้องมีการ
อนุญาตที่ลา้ ยุค เข้าไปในระบบนิ เวศนี้ เพื่อใช้เป็ นแพลตฟอร์มสาหรับวิ วฒ
ั นาการขัน้ ต่อไป
บล็อกเชน

โปรโตคอล
แบบโอเพนซอร์ส

โครงสร้างข้อมูล
แบบกระจายการอนุญาต

สัญญา
อัจฉริยะ

การพัฒนา
รายการเดินบัญชี
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VI. HotNow – การเป็ นเครือข่ายที่ทาเป็ นแบบเกม
Axion Games Limited (เดิมชือ่ Epic Games China) ซึง่ เป็ นบริษทั ในเครือของ Axion Ventures Inc. เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเกมบน
คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มอื ถือในเอเชียซึง่ ประสบความสาเร็จ โดยร่วมมือกับ Epic Games (USA) และ Tencent HotNow
ได้เป็ นบริษทั ในเครือของ Axion Ventures มาตัง้ แต่ชว่ งต้นปี 2017 เมือ่ ไม่นานมานี้ Axion Ventures ได้กอ่ ตัง้ กิจการร่วมค้า
ด้านการพัฒนาเกมร่วมกับ True Corporation[18] ซึง่ เป็ นหนึ่งในผูน้ าด้านโทรคมนาคม ธุรกิจสือ่ และผูเ้ ผยแพร่เกม ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
HotNow ตระหนักถึงความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และจะพัฒนาพอร์ตฟอลิโอเกมเบาสมองเพื่อผสานเข้า
ไปในแอป HotNow เกมเบาสมองเหล่านี้จะขยายขอบเขตของโอกาสทางการตลาดสาหรับผูค้ า้ ขายทัง้ มีหน้าร้านจริง และแบบ
ออนไลน์ จากนัน้ ผูบ้ ริโภคจะได้รบั ความบันเทิงจากข้อความทางการตลาด แทนทีจ่ ะรูส้ กึ เหมือนถูกรุกราน ฝ่ ายบริหารเชือ่ ว่า
นวัตกรรมการทาให้เป็ นแบบเกมทีไ่ ด้คดิ มาอย่างดีแล้วนัน้ จะสร้างวิธกี ารแบบใหม่ล่าสุดต่อตลาด และเมื่อวิธกี ารเหล่านี้ผสาน
กับการส่งมอบสิง่ ของเฉพาะสาหรับผูใ้ ช้งานนัน้ ๆได้ดว้ ย ก็จะปฏิวตั กิ ารตลาดได้เลย

แอป HotNow เริม่ ต้นในฐานะเครือ่ งมือค้นหาตามแผนที่ โดยมีเกมรับส่วนลดสูงสาหรับบริการตามสถานทีแ่ บบเรียบง่าย และ
จะพัฒนาไปสูเ่ กมผสานโลกเสมือนจริง (AR) ตามแผนที่ เกมผสานโลกเสมือนจริงกับบริการตามสถานทีเ่ ช่นนี้เป็ นหนึ่งใน
ประเภทเกมทีป่ ระสบความสาเร็จสูงสุด[19] ควบคูไ่ ปกับ "การล่าสมบัต"ิ "การเอาชนะ" และการเดินทางของผูใ้ ช้ รวมทัง้
องค์ประกอบทีท่ าให้ได้ผลสาเร็จ HotNow จะเพิม่ การมีสว่ นร่วมของผูใ้ ช้โดยการรวมกับเกมเบาสมอง (ทีใ่ ห้ความรู)้
โดยเฉพาะกลไกเกมทีเ่ รียบง่ายแต่ได้รบั ความนิยม และคุณลักษณะทางสังคมต่างๆ เช่น ทัวร์นาเมนต์และการแข่งขัน
ผลสาเร็จและผลงานทัง้ หมดจะได้รบั การสะสมและทาให้ได้ของรางวัลจริงทีเ่ ป็ น HoToKeN™ (HTKN) ในทีส่ ดุ เราเชือ่ ว่า
HotNow จะให้ขอ้ เสนอทีไ่ ม่ซ้าใครให้แก่ผคู้ า้ ขาย เพื่อขยายการตลาดของตนด้วยเกมทีส่ ร้างสรรค์และกระตุ้นการมีสว่ นร่วม
ได้อย่างหลากหลาย
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VII. เครือข่ายของ HotNow - บทนา:
เมื่อ HotNow วิวฒ
ั นาการจากแพลตฟอร์ม การตลาดแบบบริการตามสถานที่ ไปสู่เ ครือ ข่ายที่เ น้ นการท าเป็ น เกมมากขึ้น
ผูบ้ ริโภคและผูค้ า้ ขาย (ซึง่ เป็ นผูใ้ ช้และผูเ้ ข้าร่วมในเครือข่าย) จะใช้ HoToKeN™ (HTKN) เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเข้าถึง
ฟั งก์ชนั ต่างๆ ในเครือข่าย HotNow จะมอบ HTKN เป็ นรางวัลแก่ผเู้ ข้าร่วม สาหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่าง ทาให้ระบบ
นิเวศนี้เติบโตขึน้ จะมีรางวัลมอบให้สาหรับการเติบโตของผูเ้ ข้าร่วม ธุรกรรมซื้อขายพื้นฐาน และการใช้งาน รวมไปถึงการที่ผใู้ ช้
มีส่ว นช่วยให้ขอ้ มูล บางชนิด เช่น การระบุผคู้ ้าขายที่ดหี รือ การให้คะแนน ซึ่ง เป็ นสิ่งที่ตรงข้ามกับ โครงสร้างและระบบทาง
การเงินแบบเดิมๆ ทีจ่ ะเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบางอย่างสาหรับธุรกรรมทุกชนิดและการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
นัน้ ๆ แทนทีจ่ ะจูงใจและให้รางวัลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
HotNow มองว่าตนเองเป็ นผูร้ เิ ริม่ ของเครือข่าย และเมื่อระบบเศรษฐกิจโทเคนนี้ดาเนินงานได้แล้ว เราก็จะกลายเป็ นผูก้ ากับ
ดูแลระบบนิเวศ (เฉพาะในแง่ของการเพิม่ สมาชิกและการอนุญาต) หมายความว่าสมาชิกของบล็อกเชน เช่น ผูค้ า้ ขายรายใหญ่ๆ
เมือ่ อยู่บนช่องทางเดียวกันแล้วก็จะสามารถตัง้ กฎของตนเอง และกลายเป็ นองค์กรได้ ตัวอย่างเช่น สิง่ นี้จ ะช่วยให้พวกเขาแชร์
แผนการมัดใจลูกค้า ซึง่ สนับสนุนโดยคุณลักษณะ HotLoyalty™ ของ HotNowได้
HotNow จะใช้เทคโนโลยีรายการเดินบัญชีและบล็อกเชนเพื่อริเริม่ แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผคู้ า้ ขายสามารถรวบรวมอานาจซื้อ
และต่อรองให้ได้ราคาทีด่ ขี น้ึ จากห่วงโซ่อุปทานทีไ่ ร้ประสิทธิภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปั จจุบ ัน HotNow จะร่วมมือกับ
รัฐบาลเพื่อให้เกิดการนาเข้าโดยตรงและการเดินพิธกี ารศุลกากรสาหรับการสั ่งซื้อสะสมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเป็ นการ
นาเสนอโซลูชนั การรักษาทรัพย์สนิ ของบล็อกเชนให้แก่รฐั บาล นี่เป็ นเพียงตัวอย่างบางประการว่าระบบนิเวศและโซลูชนั รายการ
เดิน บัญ ชีที่ต้องมีการอนุ ญ าต ตามที่แนะน านี้ จะช่ว ยแก้ปัญ หาเรื่องประสิท ธิภาพและการสอดประสานในชี ว ิตจริงได้อ ย่าง
ถูกต้องได้อย่างไร
สิง่ ที่กล่าวถึงข้างต้นเป็ น เหตุผลส่วนหนึ่ งว่าเหตุ ใดทีมงาน HotNow จึงเชื่อ เป็ นอย่างยิ่งว่าการเคลื่อนไปสู่แพลตฟอร์มและ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีต่ งั ้ อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชนในช่วงไม่นานมานี้ ต้องการวิวฒ
ั นาการของ HotNow เราทุกคน
กาลังรับรูก้ ารเปลีย่ นผ่านไปสูร่ ปู แบบทางธุรกิจแบบใหม่ ซึง่ ทาเป็ นอัตโนมัตแิ ละสร้างความไว้วางใจในกระบวนการการสร้างและ
ถ่ายโอนมูลค่า ทัง้ หมดรองรับด้วยกิจกรรมการเป็ นหุน้ ส่วนและความโปร่งใสของโปรโตคอล (ในรูปแบบของรหัสโอเพนซอร์ส) นี่
เป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ ซึง่ เป็ นกระบวนทัศน์ทจี ดั วางผลประโยชน์ทางสังคมของธุรกิจต่างๆ ไว้เหนือผลกาไรสูงสุด

VIII. เครือข่ายของ HotNow - ประโยชน์ ต่อสังคม:
ในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนทัศน์น้ี เพื่อแก้ปัญหาของเศรษฐศาสตร์แบบเสรีนิยมใหม่ (เช่น ธุรกิจทีต่ งั ้ อยู่บนพื้นฐานของ
"ความโลภ"[20] และนโยบายที่ขดั แย้งกันของธนาคารกลาง) ธุรกิจทุกรายที่ต้องการได้รบั การสนับสนุ นจากมวลชน และระดม
เงินทุนผ่านการเสนอขายเหรียญในระยะเริม่ ต้น หรือ ICO(ในกรณีของ HoToKeN™ คือ ITO/TGE-การเสนอขายโทเคนในระยะ
เริม่ ต้น/กิจกรรมเผยแพร่โทเคน) ควรจะนาเสนอประโยชน์ต่อสังคมทีช่ ดั เจน
ระบบนิเวศของ HotNow จะยังคงสร้างมูลค่าส่วนเกินผูบ้ ริโภค (ทีว่ ดั ปริมาณได้) ให้มากขึน้ ในขณะเดียวกันก็จะสนับสนุ นธุรกิจ
ขนาดเล็กและผลักดันให้มกี ารกระจายการใช้จ่ายมากขึน้ ทั ่วทัง้ แผนที่ของเครือข่าย นอกจากนี้ การวิเคราะห์ ในเชิงลึกเกีย่ วกับ
ข้อมูลประวัตกิ ารใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคยังสามารถสร้าง "ข้อมูลเครดิต" ของแต่ละบุคคลโดยไม่ต้องมีประวัติทางการเงิน เพื่อช่วย
ให้ผบู้ ริโภคเหล่านี้สามารถเข้าถึงเงินกูร้ ะดับจุลภาคได้ ผูอ้ ่านจะได้รบั ความเข้าใจเชิงลึกเกีย่ วกับ แนวคิดเหล่านี้ในส่วนต่อไป
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IX. เครือข่ายของ HotNow - บล็อกเชนและโปรโตคอล:
ผูท้ สี่ นใจเทคโนโลยีจะตระหนักได้แน่นอนว่า HotNow จะต้องใช้โซลูชนั ทีก่ า้ วหน้าทีส่ ดุ ในเทคโนโลยีบล็อกเชนและรายการ
เดินบัญชี รวมทัง้ เทคโนโลยีอ่นื ๆ ทีจ่ ะแนะนาให้รจู้ กั ในขันตอนหลั
้
งๆ ของการวิจยั และพัฒนา เครือข่ายของ HotNow
จะต้องสนับสนุนการอนุญาต การชาระเงินระดับจุลภาคทีไ่ ร้คา่ ธรรมเนียม ความสามารถในการปรับระดับและช่องทาง
ต่างๆ ตลอดจนความสามารถทีจ่ ะสร้างองค์กรและกลุ่มผูท้ มี่ คี วามชอบแบบเดียวกัน (การตลาดแบบกลุ่ม) ตัวอย่างเช่น
Hyperledger ของ Linux/IBM ทีเ่ พิง่ จะแนะนาฟั งก์ชนั เหล่านี้ไปเมือ่ ไม่นานมานี้ และได้กลายเป็ นจุดศูนย์กลางของการวิจยั
และพัฒนาของผูน้ ารายอื่นในธุรกิจในช่วงไม่กปี่ ี ทผี่ า่ นมา Fabric and Composer ของ Hyperledger (ทีม่ รี หัสเชนโค้ด)[14]
ได้เสนอเครือ่ งมือทีม่ เี อกลักษณ์ เหมาะกับวัตถุประสงค์ของ HotNow โดยตรง และคาดหวังประสิทธิภาพได้มากทัง้ ทีเ่ ป็ น
โอเพนซอร์ส อีกตัวอย่างหนึงคือ กลไกการเห็นพ้องทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ของ Hyperledger Sawtooth ซึง่ สามารถจะผสานกับ
การติดตัง้ Burrow ของ Ethereum Virtual Machine (EVM) ได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้ผพู้ ฒ
ั นา Ethereum ทีม่ สี ญ
ั ญา
อัจฉริยะอยู่สามารถส่งผ่านงานของตนไปยังแพลตฟอร์ม Hyperledger Sawtooth ได้
ในขณะนี้ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นการดีทจี่ ะไม่ผกู มัดกับเทคโนโลยีบล็อกเชนแบบใดแบบหนึ่ง
สาหรับเครือข่าย อย่างไรก็ตาม HotNow ตัดสินใจทีจ่ ะใช้เทคโนโลยีโทเคน ERC-20 สาหรับ HoToKeN™ เนื่องจากมี
ความพร้อมมากทีส่ ดุ สาหรับการออกโทเคน และได้ผสานเข้ากับ Hyperledger เรียบร้อยแล้ว
เครือข่ายของ HotNow และ HoToKeN™ จะสร้างขึน้ ด้วยนวัตกรรม โดยคานึงถึงความผิดพลาดของธุรกิจนี้ในอดีต
บทบาทโปรโตคอลของ HotNow สาหรับการอนุมตั ธิ ุรกรรมและการใส่ HoToKeN™ ชุดใหม่เข้าไปในระบบนิเวศ ก็เพื่อให้
มั ่นใจได้วา่ "กฎของเกม" เป็ นทีร่ บั รูข้ องผูเ้ ข้าร่วมทุกคน นี่เป็ นจุดมุง่ เน้นของการวิจยั เศรษฐศาสตร์เชิงสถาบัน[22] วิธกี ารที่
“กฎต่างๆ” (รหัสของเครือข่าย HotNow) ซึง่ ทุกคนรับรู้ ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูเ้ ข้าร่วมใน
ระบบนิเวศ ด้วยการสร้างความไว้วางใจ รูปแบบเครือข่ายของ HotNow จะเป็ นรหัสแบบเปิ ดเพื่อให้สาธารณชนตรวจทาน
ได้เสมอ

X. HoToKeN™ - บทนา:
การอนุมตั ธิ ุรกรรม (การพิสจู น์แบบ Proof of Works, การพิสจู น์แบบ Proof of Stake เป็ นต้น) เนื่องจากวิธกี ารทาบัญชี
ธุรกรรมและฮาร์ดแคปของโทเคนและเหรียญเป็ นหัวข้อทีม่ กี ารถกเถียงและมีความขัดแย้งอย่างมาก ทัง้ Ethereum และ
Bitcoin แสดงให้เห็นถึงความยากลาบากทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการทาบัญชีธุรกรรม และการซอฟต์แคปของ Bitcoin คือการ
เบีย่ งเบนโดยพฤตินยั จากแถลงการณ์ฮาร์ดแคป (แถลงเพื่อตอบโต้ความขัดแย้งอื่นคือ QE.1\2\3 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
หลังจากการล่มสลายทางการเงินเมือ่ ปี 2008)
เราสร้างหลักการของ HoToKeN™ จากสิง่ ทีถ่ ูกต้องและแม่นยาตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจยั และจาก
ประสบการณ์อนั มากมายของเราเอง เราสรุปว่าปริมาณเงิน[23] ควรจะเติบโตเมือ่ เศรษฐกิจเติบโตอย่างแท้จริงเท่านัน้ [24] ซึง่
ทัง้ หมดนัน้ ขึน้ อยู่กบั โปรโตคอลทีถ่ ูกต้องและเปลีย่ นแปลงไม่ได้
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XI. HoToKeN™ - ระบบนิ เวศ:
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
กลไกเกม

ระบบรางวัล

มอบเครื่องมือการตลาด
และการบริหาร
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

ทาประโยชน์ต่อ
การเติบโตของเครือข่าย

นาเสนอดีลและโปรโมชัน

แผนภาพง่ายๆ ด้านบนนี้แสดงธุรกรรมพื้นฐานของ HoToKeN™ ภายในเครือข่าย กล่าวคือใช้ HTKN เพื่อรับ "บริการ"
ซึง่ นาเสนอโดยผูเ้ ข้าร่วมแต่ละรายในระบบ
สมาชิกของ HotNow ทัง้ ผูใ้ ช้และผูค้ า้ ขายมีวธิ กี ารได้รบั HTKN จาก HotNow สองวิธ:ี
1) จากการปฏิบตั ิ "ภารกิจ" ที่ HotNow มอบให้จนสาเร็จ แต่ละภารกิจจะกาหนดให้สมาชิกทากิจกรรมหรือชุดกิจกรรม
บางอย่างที่ถือว่าเป็ นประโยชน์ ต่อการเติบโตและความยั ่งยืนของแพลตฟอร์มนี้ จานวน HTKN ที่มอบเป็ นรางวัล
ขึ้นอยู่กบั มูลค่าที่ภารกิจแต่ละอย่างทาประโยชน์ แก่เครือข่าย ยิ่งสร้างมูลค่าเพิ่มได้มาก จานวน HTKN ที่มอบเป็ น
รางวัลให้สมาชิกรายนัน้ ก็ยงิ่ มากขึน้ รูปแบบรางวัลจริงจะถูกกาหนดโดยดุลยภาพของตลาด เช่นเดีย วกับมูลค่าของ
HTKN จะมีการใส่ HTKN ชุดใหม่จากทุนสารองเริม่ ต้น (หรือบัญชีธุรกรรม) เฉพาะเมื่อยอด HTKN ในยอดปฏิบตั ิการ
ของ HotNow หมดสิน้ ลงเท่านัน้ ต่อไปนี้คอื ตัวอย่างกิจกรรมพื้นฐานทีจ่ ะได้รบั HTKN เป็ นรางวัล:
ก. HotNow จะมอบ HTKN เป็ นรางวัลให้แก่ผใู้ ช้เมือ่ :
● ผูใ้ ช้เชิญผูใ้ ช้รายใหม่มาเข้าร่วมในเครือข่าย และกลายเป็ นผูใ้ ช้ประจา
● ผูใ้ ช้ได้ใช้ HTKN เพื่อเข้าถึงโปรโมชันทีผ่ คู้ า้ ขายโฆษณาไว้
● ผูใ้ ช้ทาการ - เผยแพร่\ให้คะแนน\ดู บนแอป
ข. HotNow จะมอบ HTKN เป็ นรางวัลให้แก่ผคู้ า้ ขายเมือ่ :
● ผูค้ า้ ขายมอบโปรโมชันทีม่ มี ลู ค่าโดดเด่นให้แก่ผใู้ ช้
● ผูค้ า้ ขายได้รบั คะแนน\ความสนใจทีค่ อ่ นข้างสูงจากผูใ้ ช้
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2) ด้วยการสะสม HotPoints ผูบ้ ริโภคจะได้รบั รางวัลเป็ น HTKN เมื่อสะสมถึงปริมาณที่กาหนด HotPoints เป็ นสิง่ ที่ใช้
ภายใน HotNow เพื่อเป็ นระบบการวัดทีใ่ ช้ตดิ ตามและคานวณการที่ผบู้ ริโภคทาประโยชน์ ต่อเครือข่ าย และเป็ นส่วน
หนึ่ ง ของบริการจัดการความสัม พัน ธ์ กบั ลู กค้า และโปรแกรมการมัดใจลู กค้า ซึ่ง HotNow มอบให้แ ก่ผู้ค้าขาย
HotPoints นี้จะได้มาจากการทากิจกรรมทางธุรกรรมต่างๆ ผูบ้ ริโภคจะได้รบั รางวัลเป็ น HotPoints เมื่อทาการซื้อ
ผูบ้ ริโภคจะใช้ HotPoints ของตนเป็ นสกุลเงินเสมือนสาหรับเกมเบาสมองทัง้ หมดที่อยู่ในแอป HotNow รวมถึงการ
แข่งขันทางสังคมและทัวร์นาเมนต์ต่างๆ
นอกจากการได้รบั รางวัลเป็ น HTKN จาก HotNow โดยตรงแล้ว ผูเ้ ข้าร่วมเครือข่ายยังสามารถถ่ายโอน HTKN ให้กนั เอง
อีกด้วย:
ก. ผูบ้ ริโภคถ่ายโอน HTKN ให้แก่ผคู้ า้ ขายเมือ่ เข้าใช้โปรโมชันต่างๆ ทีผ่ คู้ า้ ขายเสนอให้
ข. ผูค้ า้ ขายจะมอบ HTKN เป็ นรางวัลให้แก่ผบู้ ริโภคเมือ่ ผูบ้ ริโภคบรรลุเงือ่ นไขบางอย่างตามทีผ่ ูค้ า้ ขายกาหนด

ผูบ้ ริโภคถ่ายโอน HTKN
ให้แก่ผคู้ า้ ขายเพื่อปลดล็อก
โปรโมชัน จานวน HTKN ที่
ต้องใช้เพื่อปลดล็อกโปรโมชัน
แต่ละรายการเป็ นไปตามที่ผู้
ค้าขายกาหนด

ผูบ้ ริโภคใช้
HTKN เพื่อเข้าใช้
โปรโมชันต่างๆ

ผูบ้ ริโภคจะได้รบั HTKN เป็ น
รางวัลเมื่อได้รบั HotPoint ถึง
เกณฑ์ท่กี าหนด

HotNow จะมอบ
HotPoint(s) เป็ น
รางวัลสาหรับการ
ซื้อแต่ละครัง้

ผูบ้ ริโภคใช้ HotPoints
ในการเล่นและ/หรือซื้อ
ไอเทมในเกมเบาสมอง
ของ HotNow

ผูบ้ ริโภคจ่ายค่า
สินค้าและบริการ
ด้วยเงินกระดาษ

ผูค้ า้ ขายสามารถเลือกรับ
HTKN เป็ นการชาระค่าสินค้า
หรือบริการได้

ผูบ้ ริโภคสามารถได้รบั
HotPoints มากขึน้ จากการ
ชนะการแข่งขันกับผูใ้ ช้รายอื่น
ในเกม
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XII. HoToKeNTM - ความปลอดภัยของเครือข่าย
เมือ่ พิจารณาระบบเศรษฐกิจหนึ่งว่าเป็ นรูปแบบสาหรับการถ่ายโอนข้อมูลที่มปี ระสิทธิภาพ ดังนัน้ ประสิทธิภาพ ความเร็ว
และความไว้วางใจในความถูกต้องของข้อมูล จึงเป็ นตัวแปรสาคัญสาหรับความเป็ นไปของมันและความสามารถในการ
สร้างความมั ่งคั ่ง การพึง่ พาการดาเนินการของมนุษย์ซงึ่ มีขอ้ ผิดพลาดและมีประสิทธิภาพทีจ่ ากัดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
เป็ นข้อ จ ากัด ต่ อ ระบบเศรษฐกิจ เช่ น นั น้ อย่ า งใหญ่ ห ลวง ดัง ที่ ก ารปรากฏขึ้น ของอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้แ สดงให้ เห็ น ถึ ง
ความสามารถสร้างความมั ่งคั ่งได้อย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน สกุลเงินและโทเคนดิจทิ ลั ทีต่ งั ้ อยู่บนพื้ นฐานของบัญชีดจิ ิทลั เป็ น
ขันตอนต่
้
อไปในการปฏิวตั ทิ างเศรษฐกิจ โดยจะลดการพึ่งพามนุ ษย์ (แต่ไม่ได้ขจัดออกไป) ให้น้อยลงไปอีกในมิติจากัด
ที่สุดที่เหลืออยู่ คือความไว้วางใจ ผ่านรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่ดี ซึ่งกาหนดโปรโตคอลเชิงปฏิบ ั ติการของระบบ การ
พิสูจน์ ที่สาคัญเหล่านี้ มคี วามจาเป็ นส าหรับธุรกรรมที่ปลอดภัย และมั ่นคงในการถ่ายโอนมูลค่า เนื่ องจากระบบมีความ
น่าเชือ่ ถือขึ้นซึ่งช่วยให้การติดตัง้ ระบบเศรษฐกิจข้อมูลแบบใหม่ของเราเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ แนวทางการ
โจมตีทเี่ ราจะต้องป้ องกันและบรรเทาได้แก่ 1) การออกแบบรูปแบบและการนาไปติดตัง้ ทีถ่ ูกต้อง 2) กระบวนการที่ถูกต้อง
และปลอดภัยสาหรับปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั การติดตัง้ รูปแบบ การเจาะระบบทุกชนิดสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน
ว่าเป็ นความล้มเหลวข้อใดข้อหนึ่งในจานวนสองข้อนี้

ลายเซ็นทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตราสารเครดิต เอกสารการโอนเงินของธนาคาร และวิธีการของความน่ าเชื่อถือ แบบอื่นๆ
ทีใ่ ช้กนั ก่อนหน้านี้และเครือ่ งจักรทางเศรษฐกิจของเราต้องพึง่ พามัน ดูจะกลายเป็ นเรือ่ งน่าขันและไร้ความสาคัญเมื่อเทียบ
กับการเข้ารหัสคีย์สาธารณะสาหรับการพิสูจน์ การรับรองความถูกต้อง รวมทัง้ อานาจในการทาธุรกรรม แต่ขอ้ จากัดด้าน
ความเร็วและประสิทธิภาพที่มอี ยู่เป็ นปกติในเวลานัน้ มีช่องโหว่ต่อการถูกเจาะระบบมากจนถึงระดับที่ ถือว่าเพียงพอแค่
ตราบเท่าทีค่ วามปลอดภัยของกระบวนการมีอยู่อย่างสม่าเสมอ ดังนัน้ ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ในตัวแบบ ซึ่งค่อนข้างใช้
ต้น ทุ น สูง ในการเจาะระบบ อาจไม่ ม ีจุ ด อ่ อ นในทางปฏิบตั ิ เนื่ อ งมาจากกระบวนการที่เ ข้ม แข็ง และข้อ จ ากั ด ด้า น
ประสิทธิภาพ ทีค่ อยจากัดผลประโยชน์จริง ปั จจุบนั อันตรายเหล่านัน้ มีความร้ายแรงมากขึ้นแบบทวีคู ณ เนื่องจากมูลค่าที่
สูงยิง่ ของประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตก็เป็ นสิง่ ที่ทาให้มนั กลายเป็ นเป้ าที่ดงึ ดูดใจด้วย น่ าเสี ยดายที่การเชื่อถือคาจากัด
ความของรูปแบบโดยไร้ประสบการณ์ และความล้มเหลวในการประเมินการติดตัง้ ของเทคโนโลยีที่ไ ม่พร้อ ม ซึ่ง ก็เป็ น
เทคโนโลยีเดียวกับทีส่ ร้างรูปแบบนัน้ ขึน้ มา ตลอดจนกระบวนการปฏิสมั พันธ์ที่ไม่เพียงพอ ได้ส่งผลให้เกิดการเจาะระบบ
ระดับสูงหลายครัง้ ซึง่ ในกรณีทรี า้ ยแรงทีส่ ดุ คือการล่มสลายโดยสิ้นเชิงของระบบที่รูปแบบนัน้ ออกแบบมาเพื่อใช้งานและ
สนับสนุน
HotNow ใช้วธิ ีการที่มคี วามรับผิดชอบและรอบรู้มากขึ้น ในการจัดการกับปั ญ หาเหล่ านัน้ ทัง้ ในการผลิ ตและการออก
HTKN รวมทัง้ การใช้และถ่ายโอนในเชิงปฏิบตั ิการภายในระบบเศรษฐกิจของ HotNow HotNow เป็ นระบบที่ดาเนิ นมา
อย่างต่อเนื่องและได้จดั การกับการถ่ายโอนเงินจานวนมากผ่านระบบของตนมาเป็ นเวลาหนึ่งแล้ว จึงแตกต่ างจากระบบ
ก่อนหน้านี้ทปี่ ระสบความสูญเสียเนื่องจากความไม่พร้อมและการขาดประสบการณ์ เราออกแบบความปลอดภัยและความ
เชือ่ ถือได้ของกระบวนการ ผสานเข้าไปในธุรกิจทีเ่ รามีอยู่แล้ว และกาลังพัฒนาและขยายไปอย่างต่อเนื่ อง ความปลอดภัย
เป็ นกระบวนการหลักทีไ่ ม่มวี นั สิน้ สุดในรูปแบบทางธุรกิจของเรา
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ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งสาหรับการติดตัง้ ระบบบัญชีดจิ ิทลั คือ ความไม่พร้อมของเครื่องมือที่ส ร้างมันขึ้นมา เครือข่าย
Ethereum โดยพื้นฐานแล้วคือรูปแบบตัวแสดงทีก่ ระจายและไม่ประสานเวลา ซึ่งมีการไม่เข้ากันอย่างมากของอิมพีแดนซ์
กับลักษณะที่จ าเป็ น ของ Solidity อันเป็ น ภาษาหลักที่ใช้บนเครือข่าย ซึ่งไม่ไ ด้ม ีการตระหนักมาก่อนและไม่ส ามารถ
จัดรูปแบบอันเกิดขึน้ พร้อมกันกับทีด่ าเนินการอยู่ได้เลย หมายความว่าจะต้องมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในการออกแบบ
สัญ ญาอัจ ฉริย ะ และบังคับใช้เ พิ่ม ขึ้น โดยการทดสอบเวลาดาเนิน การเพิ่ม เติม ในรหัส ทัง้ หมดที่ส ร้างขึ้ นโดยนักเขีย น
โปรแกรมทีเ่ ป็ นมนุษย์ น่าเสียดายทีเ่ รือ่ งนี้ทาให้การพิสจู น์ความถูกต้องของการติดตัง้ ระบบเป็ นเรื่องยากและราคาแพง ที่
สาคัญคือ จากทีพ่ บในการตรวจสอบสัญญาทีเ่ ผยแพร่แล้วและรหัสต้นฉบับสาหรับการเสนอขายเหรียญและโทเคนในระยะ
เริม่ ต้น (ICO และ ITO) เห็นได้ชดั ว่าองค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ขนั ้ ตอนที่เป็ นทางการในเรื่องนี้ ซึ่ งหมายความว่าการเจาะ
ระบบของการเสนอขายก็จะยังคงมีเพิม่ ขึน้ ต่อไปอย่างแน่นอน พร้อมกับการสูญเสียมูลค่าของผูเ้ ข้าร่ว มและอาจเกิดการล่ม
สลายขององค์กรทีพ่ งึ่ พาระบบทีม่ ขี อ้ บกพร่องเหล่านี้
HotNow ใช้ทงั ้ รูปแบบการพิสจู น์ทเี่ ป็ นทางการและการทดสอบเชิงประจักษ์เพื่อให้เกิดความมั ่นใจในความถูกต้อง ความ
ปลอดภัย และความสามารถของระบบ เราใช้เทคโนโลยีที่ใ หม่ยิ่ง ขึ้น ซึ่ง มีการสนับสนุ น โดยธรรมชาติม ากขึ้ น สาหรับ
รูปแบบการดาเนินการที่สญ
ั ญาต่ างๆ ต้องพึ่งพาอาศัย รวมทัง้ กระบวนการที่ไ ด้รบั แรงบันดาลใจจากระบบของภารกิจ
สาคัญ เช่น โครงการอพอลโลของนาซา ธุรกิจสายการบิน และธุรกิจโทรคมนาคม ซึง่ ผูอ้ อกแบบและผูต้ ดิ ตัง้ ระบบของเรามี
ประสบการณ์ มาก่อน นอกจากนี้ กระบวนการทางธุร กรรมของ HotNow มีไฟร์วอลล์การถ่ายโอนที่อ อกแบบมาอย่าง
ชัดเจน ซึง่ จะคอยจากัดจานวนมูลค่าทีป่ ฏิสมั พันธ์ครังหนึ
้ ่งสามารถผลิตขึ้นได้ อีกทัง้ มีไฟร์วอลล์เชิงตรรกะและการหน่ วง
เวลาเพื่อคัดแยกการแพร่ขยายของกระบวนการทีล่ ม้ เหลวต่างๆ หรือการเจาะระบบการติดตัง้ ในฟั งก์ชนั ระดับ จุลภาคหรือ
ธุรกรรมหนึ่งๆ กระบวนการและระบบเหล่านี้ได้รบั การประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาฟั ง ก์ชนั บริการและ
ความปลอดภัย สาหรับ HotNow รวมทัง้ ลู กค้าและผู้เข้าร่ว มทุ กคนในระบบเศรษฐกิจ นี้ ในขณะเดีย วกันก็จ ั ดสมดุล ที่
เหมาะสมในการมอบบริการทีต่ อบสนองรวดเร็วและไร้รอยต่อสาหรับผูใ้ ช้ทุก คน
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XIII. สรุปเครือข่ายของ HotNow:
HotNow ต้องการทีจ่ ะกลายเป็ นระบบเศรษฐกิจทีด่ แี ละมอบมูลค่าทีเ่ ป็ นจริงและวัดปริมาณได้ให้แก่เศรษฐกิจมหภาคที่ใหญ่
ขึ้น HotNow จะท าเช่น นัน้ โดยการเรีย นรู้บทเรีย นที่ยากล าบากจากระบบเศรษฐกิจโทเคนที่อ ายุน้ อ ย รวม ทัง้ ระบบ
เศรษฐกิจแบบดังเดิ
้ มทีข่ บั เคลื่อนโดยธนาคาร และงานวิจยั ทางวิชาการ HotNow ตระหนักว่าในเรื่องกลไกการติดตัง้ ระบบ
ซึง่ จูงใจให้ทากิจกรรมต่างๆ มีเรือ่ งต่างๆ ให้ได้เรียนรูอ้ กี มากจากระบบเศรษฐกิจเสมือน โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจในเกม
ฟรีเมียมต่างๆ โดยทั ่วไปแล้วซอฟต์แวร์ฟรีเมียมสร้างศาสตร์และศิลป์ ในการออกแบบประสบการณ์ ผใู้ ช้ โดยใช้ "ข้อมูล
ขนาดใหญ่" ทีพ่ วกเขาสร้างขึน้ และทาให้พวกเขาอยู่ในตาแหน่งทีไ่ ม่เหมือนคนอื่น
ในยุคของธุรกิจทีม่ งุ่ เรียกความสนใจนี้[25], คุณลักษณะต่างๆ เช่น ตารางผูน้ า เหรียญตราและสถานะ ของรางวัลจริง และ
การชิงโชคแบบสุ่ม ทัง้ หมดตัง้ อยู่บนพื้นฐานของการเพิ่มเลเวล HotPoints ไปให้ถึงระดับที่กาหนด และการทาภารกิจ
ต่างๆ ให้สาเร็จ (เช่น เข้าใช้ดลี ในสถานทีห่ ่างไกล ซึง่ ช่วยให้เกิดการกระจายการใช้จ่าย เป็ นต้น) จะผสานเข้าไปในใจกลาง
แอปใหม่ของเครือข่าย รวมทัง้ อินเทอร์เฟซและประสบการณ์ของผูใ้ ช้
เครือข่ายของ HotNow จะสนับสนุ นตัวของมันเองต่อไปด้วยระบบนิเวศที่ผคู้ า้ ขายนาเสนอดีลที่ดที ี่สุ ดและน่ าดึงดูดที่สุด
ของตน และมอบมูลค่าสูงสุด (เช่น ส่วนลดจานวนมากขึ้น ) ให้แก่ผบู้ ริโภค เนื่องจากทราบว่าผูบ้ ริโภคที่มองหาดีลที่โดด
เด่นที่สุดเท่าที่มอี ยู่ (จริงๆ ) ส่วนใหญ่แล้วอยู่ ในเครือ ข่ายของ HotNow HotNow ก่อตัง้ ขึ้น โดยมีวสิ ยั ทัศน์ ที่คานึงถึง
ประเทศกาลังพัฒนา คนรุน่ ใหม่ และผูค้ า้ ขายต่างๆ อยู่ในใจกลาง HotNow อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาไปสู่เครือข่ายที่
ประสบความสาเร็จในการนาเสนอมูลค่าทีโ่ ดดเด่นและไม่ซ้าใครให้แก่สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วม

ระบบเศรษฐกิจเช่นนี้ เมื่อได้รบั ปริมาณคนและการใช้งานมากขึ้น แล้ว ย่อมจะต้องการบริการที่ยืดหยุ่ นและหลากหลาย
รวมทัง้ ฟั งก์ชนั สนับสนุนต่างๆ (เช่น การวิเคราะห์และการประชาสัมพันธ์ เป็ นตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ) ผูใ้ ห้บริการดังกล่าว
อาจมาเป็ นผูเ้ ข้าร่วมในระบบนิเวศนี้ดว้ ยตนเอง เนื่องจากระบบนิเวศของ HotNow จะเป็ นระบบที่ผซู้ ้อื และผูข้ ายต้องเลือก
ที่จะเป็ นส่วนหนึ่ง ไม่ใช่ถูกบังคับ HotNow จะเป็ นระบบเศรษฐกิจที่HotLoyalty™ และ HotPoints™ เป็ นคุณลักษณะที่
สาคัญของเครือข่าย HotLoyalty™ คือบริการสาหรับผูค้ า้ ขาย ที่ช่วยให้ตงั ้ กฎภายในรหัสของเครือข่าย เพื่อมอบ HTKN
เป็ นรางวัลให้แ ก่ผบู้ ริโ ภคสาหรับการเยี่ยมชมซ้ าๆ โดยการแค่ใช้ส ญ
ั ญาอัจ ฉริยะที่เรียบง่าย HotPoints คือวิธีการของ
HotNow ในการมอบรางวัลให้แก่สมาชิกทุกคนทีท่ าประโยชน์ให้แก่ระบบนิเวศ
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XIV. สรุป HoToKeN™:
เราไม่ไ ด้คาดหวัง ให้ HoToKeN™ กลายเป็ นสิ่ง ที่ใ ช้แ ทนเงินกระดาษในระยะสัน้ หรือระยะกลาง ในระบบนิ เ วศข อง
HotNow จะใช้ HTKN เป็ นโทเคนสาหรับเข้าใช้ดลี และโปรโมชันที่ดที ี่สุดจากผูค้ า้ ขาย กล่าวคือ "จ่ายเงินสาหรับสิง่ ที่ดี
ทีส่ ดุ " และสาหรับผูค้ า้ ขายทีฉ่ ลาดนัน้ สิง่ นี้จะเป็ นวิธกี ารสารวจความยืดหยุ่นในราคาของตนได้อย่างแท้จริง เฉพาะในชัน้
หลัง เมือ่ มูลค่าของ HTKN เสถียรทัง้ ในสายตาของผูค้ า้ ขายและผูบ้ ริโภคแล้ว ก็สามารถสรุปได้วา่ HTKN อาจกลายเป็ นสิง่
ทีใ่ ช้แทนเงินกระดาษ และธุรกรรมทัง้ หมดของเครือข่ายก็จะทาโดยใช้ HTKN
ภาพด้านล่ างนี้ อ าจแสดงถึง การเห็น พ้ อ งกัน ในระดับ ที่กว้างขวางที่สุดเท่ าที่ จ ะเป็ น ไปได้ข องทฤษฎี เ ศ รษฐศาสตร์
ข้อเท็จจริง และความถูกต้องแม่นยา เราจะใช้ภาพนี้เพื่อระบุผลกระทบขัน้ พื้นฐานของโทเคนที่มตี ่อ ประโยชน์ ทางสังคม
โดยเฉพาะในเรือ่ งมูลค่าส่วนเกินสาหรับผูบ้ ริโภค และการเติบโตทางรายได้ทคี่ าดหวังของผู้คา้ ขาย

มูลค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ สาหรับผูบ้ ริโภคจากการใช้ HTKN ในการเข้าใช้โปรโมชันที่ลดราคาของสินค้าหรือ บริการจาก P1 เป็ น P2
จะแสดงด้วยพื้นที่ a+b ผลประโยชน์ใน "กระเป๋ าของพวกเขา" จะได้รบั การรับประกัน และมูลค่าของ HTKN ก็จะถูกวัดไป
ตามนัน้ แต่สาหรับผูค้ า้ ขายจะซับซ้อนขึน้ เล็กน้อย โดยขึน้ อยู่กบั ความยืดหยุ่นของราคาตามความต้องการของผูบ้ ริโภค ใน
กรณีที่ a < d ผูค้ า้ ขายจะมองเห็นการเติบโตในผลกาไร และให้มูลค่าแก่ HTKN เป็ นค่าเฉลี่ยต่อหน่ วย (Q1) (เป็ นอย่าง
น้อย) ส่วนในกรณีที่ a > d ก็จะเป็ นไปในทางตรงกันข้าม แต่เราพบว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เพราะ HotNow ทาให้ความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคสูงขึน้ แล้ว โดยเพิม่ จาก D1 เป็ น D2 ดังนัน้ จึงไม่น่าเป็ นไปได้ทแี่ อปซึง่ ทาเป็ นแบบเกมจะไม่ส่งผลต่อ
ความต้องการมากขึน้ ไปอีก โดยการเปลี่ยนลักษณะสาคัญ (เช่น ความชัน ) ในความยืดหยุ่นของราคาตามความต้ องการ
ของลูกค้า ดังทีแ่ สดงด้วย D3
ในระบบนิ เวศของ HotNow ด้วยการที่ม ี HTKN เป็ นแกนหลักในฐานะโทเคนสาหรับเข้าใช้อ งค์ประกอบทัง้ หมดของ
เครือข่าย ผูใ้ ห้บริการอาจรับการชาระเงินด้วย HTKN แต่จะต้องได้รบั อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทีผ่ ูบ้ ริโภคและผูค้ า้ ขายเต็มใจ
ทีจ่ ะแชร์ เพื่อวิเคราะห์และจัดรูปแบบ โซลูชนั บล็อกเชนที่ต้องผ่านการอนุ ญาตซึ่งเราเสนอสาหรับเครือข่ายของ HotNow
ในทีน่ ้ี จะรับประกันได้วา่ ข้อมูลจะไม่มวี นั เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และจะสร้างขึ้นภายใต้โปรโตคอลแบบเปิ ดเท่านัน้ อีกทัง้
สมาชิกทุกคนในช่องทางเฉพาะของบล็อกเชนนัน้ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ฟรีตลอดเวลา แต่จะเสียค่ าใช้จ่าย
เพื่อเข้าถึงข้อมูลทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
ข้อมูลทีจ่ ะสร้างขึน้ บนเครือข่ายของ HotNow ที่มกี จิ กรรมทางเศรษฐกิจจะมีมูลค่าสูงในตัวเอง และโซลู ชนั ที่เสนอในที่น้ี
ช่วยรับประกันในเรือ่ งความปลอดภัยของข้อมูลและความต้องการความเป็ นส่วนตัวของทุกหน่วยในเครือข่าย
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XV. สรุป HotNow:
เราตระหนักว่าวิส ยั ทัศน์ ของเราอาจฟั งดูคล้ายกับสิง่ ที่บริษทั ยักษ์ใหญ่ เช่น Google และ Facebook ได้บรรลุ บริษ ัท
เหล่านี้สร้างธุรกิจ แพลตฟอร์ม และเครือข่ายทีน่ ่าทึง่ ของตนเอง และช่วยให้เกิดการสร้างธุรกิจและบริ การต่อยอดออกไป
นอกจากนี้เรายังตระหนักดีถงึ ข้อได้เปรียบของ HotNow ซึ่งคือการแสดงโปรโมชันที่ดที ี่สุดเท่าที่ม ี ให้แก่ผคู้ นที่เหมาะสม
ในเวลาที่เหมาะสม ในความหมายนัน้ HotNow จึงอาจคล้ายกับบริษทั ยักษ์ใหญ่ดงั กล่าว แต่อยู่ในตาแหน่ งเฉพาะของ
ตนเอง โดยมีเกมแอปเบาสมองเป็ นแพลตฟอร์มทีเ่ ลือกใช้ ซึง่ กิจกรรมและธุรกรรมทัง้ หมดของเครือข่ายจะเขี ยนเป็ นบัญชี
บล็อกเชน (ประเภท) โดยมีโปรโตคอลแบบเปิ ดสาหรับกฏต่างๆ ในรูปรหัสที่รองรับองค์ประกอบที่ล้ าสมัยทั ง้ หมดของ
ระบบ
"สิทธิ ์ทีจ่ ะคงอยู่" ของเครือข่ายและ HoToKeN™ ล้วนขึ้นอยู่กบั ประโยชน์ ที่แพลตฟอร์มนี้ทาให้เ กิดขึ้นต่อผูค้ า้ ขายและผู้
ซื้อ ซึง่ เป็ นเช่นเดียวกับระบบนิเวศทุกชนิดที่ใช้โทเคน (จริง) และบล็อกเชนหรือรายการเดินบัญชีอ่ืนๆ แต่สงิ่ ที่แตกต่าง
จากการเสนอขายโทเคนในระยะเริม่ ต้น/กิจกรรมเผยแพร่โทเคน (ITO/TGE) ส่วนใหญ่คอื HotNow ทาเช่นนัน้ อยู่แล้วและ
ประสบความสาเร็จอย่างสูง และตอนนี้เพียงแค่ตอ้ งการขยายเป้ าหมายนี้โดยการกลายเป็ นชุมชน
นอกจากนี้ ความร่วมมือของ HotNow กับ Axion Ventures ช่วยมอบความไว้วางใจและความเชื่อมั ่นให้แก่ผมู้ ีอุปการคุณ
และผูน้ าไปใช้ใ นช่วงเริม่ ต้นว่า เราจะไปถึงเป้ าหมายและทาให้วสิ ยั ทัศน์ เกิดขึ้นจริง การเสนอขายโท เคน HoToKeN™
ของ HotNow ในระยะเริม่ ต้น (ITO) เป็ นกรณีหายากที่ผมู้ อี ุปการคุณสามารถรูส้ กึ ปลอดภัย และตัว HoToKeN™ เองก็
เป็ นโทเคนทีม่ กี ารประเมินราคาทีโ่ ปร่งใส
ส่วนการท าเป็ นแบบเกมก็เป็ น ที่สนใจของทุกคน ซึ่งก็สมเหตุ สมผล [26] แอปของ HotNow ไม่เพีย งแต่ทาเป็ น แบบเกม
เท่านัน้ แต่จะเป็ นสังเวียนเกมทีเ่ ต็มไปด้วยเกมเบาสมองซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมี HotPoints™ เป็ นสกุลเงินเสมือน
ผูใ้ ช้ของ HotNow จะสามารถเล่นเกมแข่งกับผูเ้ ล่นคนอื่น หรือแข่งกับตัวเกมเอง แม้แต่เกมที่ผสานโลกเสมือนจริง (AR) ก็
จะผสานเข้าไปในขัน้ ตอนหลัง ๆ ซึ่งทัง้ หมดขึ้นอยู่ กบั ตลาดและความส าเร็จของการเสนอขายโทเคนในระยะเริ่ มต้น /
กิจกรรมเผยแพร่โทเคน (ITO/TGE) ของ HotNow
HotNow จะพยายามให้ดที ี่สุดเพื่อสร้างแอปเครือข่ายและเทคโนโลยีบล็อกเชนที่รองรับอย่างเหมาะสม ซึ่ งจะเป็ นแบบ
โอเพนซอร์สเพื่อให้ระบบนิเวศอื่นสามารถใช้งานได้ดว้ ย อีกทัง้ จะพยายามทาให้เครือข่ายมีขนาดใหญ่โ ต การหาผูใ้ ช้ให้ได้
ไม่ใช่งานง่าย แต่ผลิตภัณฑ์และเครือข่ายทุกชนิดที่ต้องการความสนับสนุ นจากมวลชนผ่านการเสนอขายเหรียญ/โทเคน
ซึง่ ในทีส่ ดุ ก็จะต้องพยายามทาให้ฐานผูใ้ ช้เติบโต นี่เป็ นงานอีกหนึ่งอย่างที่ HotNow มีความเชีย่ วชาญมาตลอดอายุการ
ทางาน และจะมีการจัดสรรทรัพ ยากรอย่างต่ อเนื่ อ งเพื่อ รักษาเครือ ข่ายให้เ ติบโตต่ อ ไป ทัง้ จ านวนของผู้ ค้าขายและ
ผูบ้ ริโภค
โดยปกติแล้ว ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดของ HotNow จะนาไปใช้เพื่อทาให้เป็ นเครือข่ายที่ยอดเยี่ ยมและมีพลวัตมากที่สุด
เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ หรือกล่าวได้ว่า ยิ่งเครือข่ายของ HotNow ได้รบั ความสนใจมากเท่าไรในช่วงการเสนอขายโทเคนใน
ระยะเริม่ ต้น (ITO) และหลังจากระบบนิเวศและแอปของเครือข่ายเปิ ดใช้งานแล้ว ก็จะยิ่งมีการติดตัง้ คุณลั กษณะและการ
พัฒนาต่างๆ ให้มคี วามสมบูรณ์ แบบมากขึ้นเท่ านัน้ ในส่วนต่อ ไปนี้ ผูอ้ ่านจะได้ท าความรูจ้ ักกั บทีมงานที่อยู่ เบื้อ งหลัง
HotNow กับ HoToKeN™ และจะได้รบั ทราบรายละเอียดทางเทคนิคเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเสนอขายโทเคนในระยะเริ่ มต้น
(ITO) และโร้ดแมปของระบบนิเวศนี้
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XVI. ทีมงานและที่ปรึกษา
เจ. ทอด์ด บอนเนอร์ : ประธานบริษทั
ประธานบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของ Axion Ventures Inc. และเป็ นกรรมการ
บริษทั ของ Axion Games คุณบอนเนอร์เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจต่ อเนือ่ ง เป็ นนักลงทุนทีม่ ี
ประสบการณ์ และเป็นนายธนาคารด้านการลงทุนรายใหญ่ ซึง่ ได้สร้างมูลค่าอย่างมากให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ และหุน้ ส่วนต่างๆ ในธุรกิจเกิดใหม่อนั หลากหลาย และการลงทุนจากโทรคมนาคม
ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารเพือ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจเทคโนโลยี อีกทัง้ ได้
ทางานเกีย่ วกับการเสนอขายหุ้น ทั ่วไปครัง้ แรก (IPO) มาแล้ว มากกว่า 30 ครัง้ อัต รา
ผลตอบแทนภายในเฉลีย่ ของเขาคือ 45.20% ในช่วงเวลา 22 ปีของการประกอบอาชีพ จาก
เงินลงทุนทัง้ หมด 501.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นิ ธินันท์ บุญวัฒนพิ ศทุ ธิ์ : ประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริหารและผู้ก่อตั้ัง
คุณนิธนิ นั ท์เป็นผูป้ ระกอบธุรกิจต่อเนือ่ ง ผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสบการณ์ และผูป้ ระกอบการค้า
มืออาชีพทีม่ ปี ระสบการณ์อย่างมากในธุรกิจเกมและเทคโนโลยี ตัง้ แต่การกาหนดกลยุทธ์
โดยรวมและการน าไปปฏิบตั ิจริง ไปจนถึง การลงทุ น และแง่มุม ในการประเมินค่าธุ ร กิจ
ปั จจุบนั เธอยังดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและประธานบริษทั ของ True Axion
Interactive, กรรมการผู้จ ัดการของ Axion Interactive, กรรมการผู้บริหารของ Axion
Games, และกรรมการบริษทั ของ Red Anchor Trading Corp ซึง่ เธอเป็ นผูก้ ่อตัง้ ร่ว มทุก
แห่ง

วรุณ อรุณสิ ทธิ์ ประธานฝต ายปฎิ บ้ั ิ ก่อาร
คุณวรุณเริม่ เส้นทางอาชีพการตลาดดิจิทลั ที ่ Pronto Marketing และได้เป็ นทีป่ รึกษาด้าน
การตลาดที ่ Groupon ก่อนจะมาเข้าร่วมกับ HotNow เขาเป็นผูม้ คี วามเข้าใจอย่างลึกซึ้งทัง้
ในด้านความต้องการของผูบ้ ริโภคและความต้องการของธุรกิจ ในเรือ่ งของสิง่ ที จ่ าเป็ นเพือ่
สร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจทิ ลั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในตลาดเกิดใหม่

ปรัชญา ก่อไพศาล, ประธานฝต ายเทคโนโลยี
คุณปรัชญาเป็นนักเทคโนโลยีทมี ่ ปี ระสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการพัฒนาซอฟต์ แวร์ และ
มีประสบการณ์ ในการสร้างแอปพลิเ คชัน ทีซ่ ับซ้อ นบนโทรศัพ ท์ม ือ ถือ อย่ างเข้ ม ข้น ซึง่
รวมถึงแอปพลิเคชันทางสังคม เกมออนไลน์ แบบผูเ้ ล่นหลายคน รวมทัง้ แอปพลิเคชันซื้อ
ขายและการธนาคาร ก่อนทีจ่ ะมาเข้าร่วมกับ HotNow เขาเคยทางานที ่ PromptNow ใน
ตาแหน่งหัวหน้าโครงการของเกมออนไลน์ทางคอมพิวเตอร์ทมี ่ ชี อื ่ เสียงและเป็ นเกมแบบที ่
มีผเู้ ล่นจานวนมากรายแรกๆ ในประเทศไทย

มาร์ก แวนจ์ ประธานฝต ายเทคนิ ค
คุณแวนจ์เป็นผูป้ ระกอบธุรกิจเทคโนโลยีต่อเนือ่ งทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการสร้างบริษทั การ
สรุปแนวคิดรวบยอด บริหารองค์กรทีม่ งุ่ เน้นเทคโนโลยีให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว โปรโตคอล
การสือสารตามรู
่
ปแบบและนอกรูปแบบ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปั ญญา คุณ
แวนจ์กอ่ ตัง้ บริษทั แรกของเขาเมือ่ อายุ 13 ปี ปั จจุบนั เขาดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที ่
บริหาร ของ FighterBase Publishing และ Trajectory Games หลังจากทีเ่ คยดารงตาแหน่ ง
ประธานฝ่ ายเทคโนโลยีของ Electronic Arts Interactive ซึง่ เขาได้เข้าร่วมจากการที ่ EA เข้า
ซื้อกิจการบริษทั ทีเ่ ขาเป็นผูก้ อ่ ตัง้ ร่วม และต่อมาเขาได้เป็นผูน้ าในการปฏิวตั ิผลิตภัณฑ์และ
แพลตฟอร์มทางโทรศัพท์มอื ถือ เครือข่ายสังคมและออนไลน์ของ EA
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โบแอซ เยมินี : หัวหน้ าทีป่ รึก่อษาทางเศรษฐก่อิ จ
คุณเยมินี ไ ด้ร บั ปริญ ญาโททางเศรษฐศาสตร์ ซึง่ เขามุ่ง ศึกษาเศรษฐศาสตร์เ ชิง สถาบัน
ธนาคารกลาง และการเรียนรูท้ างสถิติ (ของเครืองจั
่ กร) เขาใช้เวลาช่วงเริม่ ต้นของอาชีพเป็ น
ผูซ้ ้อื ขายกรรมสิทธิ์ และเป็ นหัวหน้าทีมวิจยั และพัฒนาของ Algo-Trading ซึง่ เขาได้ฝึกฝน
ศิลปะของวิทยาศาสตร์ขอ้ มูลจนเชียวชาญ
่
นับตัง้ แต่ปี 2013 เขาได้เป็ นทีป่ รึกษาของบริษทั
เกิดใหม่และบริษทั ทีด่ าเนินงานเกียวกั
่ บ Forex, Ad-Tech และเกมเบาสมอง จากนัน้ ก็ได้ตงั ้
บริษทั ขึน้ มา คุณเยมินีเชียวชาญในการออกแบบระบบเศรษฐกิ
่
จแบบเกม และปั จจุ บนั ได้ใช้
ทักษะด้านเศรษฐศาสตร์และสถิตขิ องเขาในการสร้างระบบเศรษฐกิจโทเคนดิจทิ ลั

เบนจามิน เชอร์เรย์ : ทีป่ รึก่อษาด้านความปลัดภัยขังเครืัขตาย
คุณเชอร์เรย์มปี ระสบการณ์ มากกว่า 34 ปี ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการออกแบบระบบ
เขาเริม่ ธุรกิจแรกของตนเองในปี 1989 และได้ให้คาปรึกษาแก่บริษทั ต่างๆ ทัว่ โลก รวมถึง
IBM, Internet Security Systems, Thompson Reuters, Scientific Games และ Ericsson
เป็ น ต้น เขามีช อื ่ เสีย งในการสร้างทีมงานทีค่ ล่ อ งแคล่ ว หลงใหลในเรือ่ งความป ลอดภัย
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อ อิสรภาพและความเป็ น ส่วนตัว สิทธิ์ในการเข้าถึง พื้น ที ่ การ
แก้ไขความเปราะบาง และยังออกแบบภาษาคอมพิว เตอร์ทมี ่ ีระบบแบบเข้มแข็งเป็ นงาน
อดิเรก

คริสโตเฟอร์ จอน ปี เตอร์ แบกกูเลย์ : ประธานฝต ายก่อารเงิน
คุณแบกกูเ ลย์ เ ป็ น ผู้บ ริห ารทีป่ ระสบความส าเร็จ โดยมีความเชีย่ วชาญในการน า ทาง
ปฏิบตั กิ ารทางการเงินระดับโลกเพือ่ ให้บรรลุภารกิจของบริษทั คุณแบกกูเลย์มปี ระสบการณ์
ในการริ เ ริ ม่ เผนกลยุ ท ธ์ ช ัน้ น าและการแก้ ไ ขปฏิ บ ัติ ก ารให้ ก ลั บ มาเป็ น ผลดี โ ดยมี
ประสบการณ์ทไี ่ ด้รบั การพิสูจน์ แล้วในด้านการจัดการโปรแกรมการพัฒนาด้านการบริหาร
การเงิน และโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึง ทีมงาน ปั จจุ บนั คุณแบกกูเ ลย์ยงั ดารงต าแหน่ ง
ประธานฝ่ ายการเงิน ของ Axion Ventures Inc. และกรรมการบริษ ัทของ True Axion
Games และ Axion Interactive ด้วย

เอก สุขเกษม : ผู้จดั ก่อารฝต ายก่อาร้ลาด
คุณเอกเป็นผูท้ ที ่ ุ่มเทและมีพรสวรรค์ตามธรรมชาติ อีกทัง้ ใฝ่ หาความสมบูรณ์ แบบ ในช่วง 5
ปี ที ผ่ ่า นมานี้ เขามุ่ ง ความสนใจไปที ก่ ารวิจ ัย และการใช้ง านกลยุ ท ธ์ การตลาดดิ จิท ัล ที ่
เหมาะสม โดยผสานศิลปะเข้ากับวิทยาศาสตร์ขอ้ มูลเพือ่ สร้างมูลค่าแบรนด์และสร้ างความ
ไว้วางใจ ซึง่ ช่วยขับเคลือ่ นการเติบโตของแพลตฟอร์มเป็นอย่างมาก

นพนัท เสาทยานัน : ทีป่ รึก่อษาด้านก่อาร้ลาด
คุณนพนัท เป็ น นักวางแผนกลยุ ท ธ์ทีม่ ปี ระสบการณ์ ในด้านการสือ่ สารด้านการต ลาด โดย
เชียวชาญในการประชาสั
่
มพันธ์และโฆษณา ระหว่างทีค่ ุณนพนัททางานอยู่ที ่ Ogilvy Public
Relations เขาได้ปรับโซลูชนั การสือสารแบรนด์
่
ในทางกลยุทธ์สาหรับลูกค้าชัน้ นาในท้องถิน่
และระหว่างประเทศ ในธุ รกิจ ต่างๆ ปั จ จุบนั เขารับผิดชอบในด้านการสือ่ สารแบรนด์ ข อง
HotNow
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คีริต ซาเลนสมินดี : ทีป่ รึก่อษาด้านความปลัดภัยทางดิ จิทลั
คุณซาเลนสมินดีเป็ นวิศวกรซอฟต์แวร์ทมี ่ ปี ระสบการณ์ มากกว่า 34 ปี ในด้านวิธีวทิ ยาที ่
มุ่ง เน้ น วัต ถุ ทัง้ การออกแบบและการพัฒ นา เทคนิ คการพัฒ นาซอฟต์ แ วร์แ บบหล าย
กระบวนทัศน์ ปั ญหาและการติดตัง้ มัลติเทรดและการทางานพร้อมกัน ทัง้ ทาการสอนและ
การแนะนา เขาทาทุกอย่างตัง้ แต่การเขียนโปรแกรมสาหรับไดร์เวอร์ของอุปกรณ์ ระดับล่าง
ไปจนถึง การออกแบบสถาปั ต ยกรรมระบบฉบับ เต็ ม และข้อ กาหนดต่ างๆ เขาเขีย น
ซอฟต์แวร์ในภาษา Python, C++, JavaScript, SQL, Objective C และ ActionScript และ
ในขณะเดียวกันก็เขียนรหัส Django จานวนมาก

ดร. เจสัน คอร์เบตต์ : ทีป่ รึก่อษาภายนัก่อ
คุณคอร์เบตต์มอี าชีพเป็ นทนายบริษทั เขามีหวั ใจของผูป้ ระกอบธุ รกิจ และให้ คุณค่ากับ
ความสัมพันธ์ระยะยาวและความซือ่ สัตย์ต่อความสาเร็จในระยะยาว เขาได้รบั การฝึ กฝน
ในทางกฎหมายและวิช าชีพ จากบริษทั กฎหมายทีใ่ หญ่ทีส่ ุดแห่ง หนึง่ ในแคนาดา และมี
ความรอบรูต้ งั ้ แต่เรืองธุ
่ รกิจขนาดเล็กและธุรกิจเกิดใหม่ ไปจนถึงธุรกิจที ม่ รี ายได้สูงในทาง
กฎหมาย การเงิน การผลิ ต เครือ่ งดืม่ โรงแรม สิง่ แวดล้อ ม อี คอมเมิร์ซ และการให้
คาปรึกษาทางวิชาชีพ

เซบาติ เยา ดิ อลั มาดา เรเมดิ โอส : เจ้าหน้ าทีพ่ ฒ
ั นาธุรก่อิ จ
คุณเรเมดิโอสเป็นเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจและฝ่ ายขายทีก่ ระตือรือร้นและมีสายสัมพันธ์ทดี ่ ี
ก่อนทีจ่ ะมาเข้าร่วมกับ HotNow คุณเรเมดิโอสเป็นเจ้าของและดาเนินธุรกิจในการแจกจ่าย
อาหารและเครือ่ งดืม่ รวมทัง้ พลัง งานทดแทนในฮ่องกง ก่อนทีจ่ ะย้ายไปสู่การลงทุนและ
พัฒนาทางเทคโนโลยี เขามีทกั ษะทีส่ ูงในการจัดซื้อจัดจ้างรวมทัง้ กลยุทธ์ การต่อรองและ
ความร่วมมือทางการเงิน

ทาคาชิ คาตากิ ริ : เจ้าหน้ าทีพ่ ฒ
ั นาธุรก่อิ จ
คุณคาตากิรเิ คยทางานในบริษทั หลักทรัพย์ของฝรั ่งเศสเป็นเวลา 12 ปี ในตาแหน่ งหัวหน้า
ทีมปฏิบตั กิ ารและเจ้าหน้าทีซ่ ้อื ขายหุน้ อาวุโสในญีป่ นุ่ คุณคาตากิรไิ ด้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์การ
ขายทีม่ เี อกลักษณ์หลายชิน้ ให้แก่บริษทั มาตลอดอาชีพของเขา และยังมอบคาแนะนาให้แก่
บริษทั ผูค้ า้ ข้อมูลภายนอก และสร้างเครืองมื
่ อซื้อขายแบบใหม่กบั บริษทั เหล่านัน้ ก่อนหน้า
นัน้ เขายัง ทางานในบริษทั หลักทรัพย์ ของญีป่ นด้
ุ่ วย โดยอยู่ ในแผนกการเงิน บริษ ัทและ
แผนกขายรายสถาบัน

มาร์ก เฮนรี แซฟต์ : เจ้าหน้ าทีพ่ ฒ
ั นาธุรก่อิ จ
คุณแซฟต์เป็นผูบ้ ริหารฝ่ ายพัฒนาธุรกิจผูม้ ปี ระสบการณ์ และมีเครือข่ายทีก่ ว้างขวางทั ่วโลก
จากประสบการณ์บริหารก่อนหน้านี้ในญีป่ นุ่ อเมริกาเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขา
ได้กอ่ ตัง้ บริษทั ค้นหาผูบ้ ริหารชัน้ นาทีม่ ฐี านอยู่ในญีป่ นคื
ุ่ อ The Ingenium Group, Inc. เมือ่
ปี 2000 และเริม่ อาชีพการค้นหาผูบ้ ริหารในปี 1995 เครือข่ายผูป้ ระกอบอาชีพ ธุรกิจของเขา
ยืน่ ขยายไปไกลและประกอบด้วยผูบ้ ริหารอาวุโสจากธุรกิจต่างๆ ปั จจุบนั คุณแซฟต์ยงั ดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษทั ของ True Axion Interactive อีกด้วย
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กอร์ดอน รอสส์ : ผู้นาก่อารทาเป็ นแบบเก่อม
คุณรอสส์มปี ระสบการณ์มากกว่า 20 ปีในธุรกิจความบันเทิงเชิงโต้ตอบ และเคยทางานกับ
เกมมามากกว่า 50 เกม ซึง่ ขายได้หลายล้านชุด ตัวอย่างผลงานของเขาได้แก่ Grand Theft
Auto, Championship Manager (Football Manager), Littlest Petshop, Petz, Leapster,
LEGO และเกมอืน่ ๆ อีกมากมาย เขามีประสบการณ์มากมายในการออกแบบเกม การวาง
ระบบเงินตรา การพัฒนาธุรกิจ การจัดการด้านการผลิต และการตรวจสอบสถานะของ
กิจการ

มาร์โก โรบินสัน : ทีป่ รึก่อษาพิ เศษ
คุณโรบินสันเป็นผูเ้ ขียนหนังสือขายดีอนั ดับหนึง่ ถึง 2 เล่ม เป็นผูป้ ระกอบธุรกิจทีช่ นะ
รางวัล (รางวัลผูป้ ระกอบธุรกิจแห่งปี 2009) และเป็นผูช้ นะรางวัลขวัญใจมหาชนของ Iproperty ในสาขาบริษทั การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทดี ่ ที สี ่ ดุ ประจาปี 2014/2015 ซึง่ จัดขึน้ ที ่
สิงคโปร์ เขาเป็นผูบ้ กุ เบิกเทคโนโลยี NAKED ซึง่ เป็นสกุลเงินดิจทิ ลั ทีม่ สี นิ ทรัพย์รองรับ
ชนิดแรก โดยมีระบบนิเวศของตนเองซึง่ ดาเนินการทัง้ หมดโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที ่
ปฏิวตั วิ งการ และช่วยให้ผบู้ ริโภคประหยัดเงินได้มากถึง 50% ในพฤติกรรมการใช้จ่ายที ่
เป็นทีน่ ิยมทีส่ ดุ
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XVII. โร้ดแมป

2014-2016

2017

2018

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

•
•
•
•

HotNow ฟั กตัว
HotNow เปิ ดบริการอัลฟา
HotNow เปิ ดบริการเบตา
Axion Ventures ซื้อกิจการ Red Anchor Trading Corporation

มี.ค.
ก.ค.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

•
•
•
•
•

HotNow เปิ ดบริการอย่างเป็ นทางการ
มีการดาวน์โหลดมากกว่า 5 แสนครัง้ และมีผคู้ า้ ขายมากกว่า 4 หมืน่ ราย
ได้เป็ นแอปเด่นบน iOS App Store
เผยแพร่เอกสาร White Paper เกีย่ วกับ HoToKeN
เริม่ การขายล่วงหน้า ITO/TGE

Q1

• เสร็จสิน้ การขายล่วงหน้า ITO/TGE
• ITO/TGE เริม่ ต้นขึน้ และเสร็จสิน้
• เปิ ดบริการ HotNow ในรูปแบบทีท่ าเป็ นเกม พร้อมทัง้ กระเป๋ าเงิน
HoToKeN
• เป้ าหมายลูกค้าบน HotNow มากกว่า 1 ล้านราย
• เป้ าหมายผูค้ า้ ขายบน HotNow มากกว่า 1 แสนราย
• เปิ ดบริการแอป HotNow ในรูปแบบทีผ่ สาน CRM สาหรับผูค้ า้ ขาย
• ผสานเกมเบาสมองเข้าไปใน HotNow
• เปิ ดสานักงานทีจ่ าการ์ตา
• เปิ ดเบตาบล็อกเชนทีต่ อ้ งมีการอนุญาต สาหรับคุณลักษณะทัง้ หมดใน
เครือข่าย
• วิสยั ทัศน์ทรี่ ะบุในเอกสาร White Paper กลายเป็ นความจริง

Q2

Q3
Q4

2019

2020

Q2
Q4

•
•
•
•

Q1
Q2

• เปิ ดสานักงานทีโ่ ตเกียว
• เป้ าหมายลูกค้าบน HotNow มากกว่า 20 ล้านราย

Q1

เป้ าหมายลูกค้าบน HotNow มากกว่า 5 ล้านราย
เป้ าหมายผูค้ า้ ขายบน HotNow มากกว่า 2 แสนราย
เปิ ดสานักงานทีม่ ะนิลา
เป้ าหมายลูกค้าบน HotNow มากกว่า 10 ล้านราย
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XVIII. การสร้างโทเคน การจัดสรรยอดขายและทุน:
จะมีการผลิต HTKN จานวน 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่น ล้าน) หน่ วย ซึ่งปริมาณนี้จะรับประกันถึงแง่มุมที่สาคัญสอง
ประการของระบบนิเวศ ประการแรก ปริมาณนี้ช่วยให้ม ั ่นใจได้ว่าความสามารถของระบบนิเวศจะมีการเติบโต เรากาลัง
ปฏิบตั ติ ามข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ นพื้นฐาน ซึ่งได้รบั การพิสูจน์ เชิงประจักษ์และถูกต้องมากที่สุดอย่างหนึ่งในทางเศรษฐศาสตร์
กล่าวคือ ปริมาณของเงินควรจะเติบโตเมือ่ เศรษฐกิจเติบโต HotNow มองว่าแง่มุมที่ดูจะเป็ นปั ญหา โดยเฉพาะในสายตา
ของชุมชนดิจิทลั กล่าวคือ "การพิมพ์เงิน " เป็ นเพียงปั ญหาด้านโปรโตคอล และไม่ใช่ปัญหาในด้านปริมาณจริง ในทาง
ตรงกันข้าม เรามั ่นใจว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะมีเงินมารองรับ ตราบใดทีม่ กี ารรักษาดุลยภาพพื้นฐานเอาไว้
ประการที่สองคือ เรากาลังจัดการปั ญหาธุร กรรมแบบส่วนย่อยระดับนาโน HotNow ต้อ งการจะมีความมั ่นใจในความ
เป็ นไปได้ของการใช้ธุรกรรม HTKN นับตัง้ แต่วนั แรกหรือในอนาคต เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการแม้แต่ที่ มรี าคา "ถูกที่สุด"
เท่าที่เป็ นไปได้ เราจะก้าวไปอีกขัน้ โดยการประกาศว่าว่า เราต้องการให้หนึ่ง HTKN สามารถมอบการเข้าถึงโปรโมชัน
เช่น การซื้อหมากฝรั ่ง หรือค่าบริการเย็บกระดุม แทนทีจ่ ะเป็ นไปในทางตรงกันข้ามคือการที่ผคู้ า้ ขายแค่ต้องเสนอให้มาก
ขึน้ ต่อ HTKN อันเดียว หรือส่วนย่อยเล็กๆ เนื่องจากมูลค่าของมันในตลาดจะเพิม่ ขึน้ เมือ่ ระบบนิเวศเติบโต
ฮาร์ดแคปสาหรับการขายล่วงหน้าและการเสนอขายโทเคนในระยะเริม่ ต้น (ITO) รวมกันแล้วคือ HTKN 3,000,000,000
(สามพันล้าน) หน่วย HTKN 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) หน่วยจะเก็บไว้สาหรับพนักงานของเครือข่าย และส่วนที่เหลือจะ
นาไปไว้ในทุ นสารองเริม่ ต้นของ HotNow และจะใส่เข้าไปในระบบนิเวศก็ต่ อเมื่อระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิ จมีความ
เหมาะสม และยอดโทเคนปฏิบตั กิ ารหมดแล้วเท่านัน้ กลไกนี้ชว่ ยรับประกันความเป็ นไปและความสัมพันธ์ที่ ดรี ะหว่างการ
เติบโตของระบบเศรษฐกิจโทเคน กับจานวนโทเคนหมุนเวียน และการสนับสนุ นซึ่งกันและกัน ราคาส่วนลดล่วงหน้าของ
HTKN ระหว่างการเสนอขายเหล่านี้คอื 0.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ เท่ากับ 1 ใน 10 ของส่วนลดขัน้ ต่ าต่อธุร กรรมในปั จจุบนั
(และเท่ากับส่ว นลดขัน้ ต่ าสุดเท่ าที่จ ะเป็ น ไปได้) ที่ HotNow ระหว่างการขายล่ ว งหน้ าส่ว นบุคคล ซึ่ ง เริม่ ในวัน ที่ 24
พฤศจิกายน และการเสนอขายโทเคนในระยะเริม่ ต้น (ITO) สาหรับประชาชน ผูซ้ ้อื HTKN เป็ นรายแรกๆ จะได้รบั ส่วนลด
สูงสุด 65%
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XIX. ปัจจัยเสี่ยง
ผูท้ จี่ ะเป็ นผูอ้ ุปการคุณควรเข้าใจและยอมรับความเสีย่ งโดยธรรมชาติซงึ่ สัมพันธ์กบั การเสนอขายโทเคนในระยะเริม่ ต้นของ
HoToKeN™ ตามรายการเบือ้ งต้นต่อไปนี้:
• ความเสี่ ยงด้านจุดอ่อนของซอฟต์แวร์: แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มซอฟต์ แวร์ที่เป็ นพื้ นฐาน (เช่น
บล็อกเชน Ethereum) ยังคงอยู่ในขันตอนแรกๆ
้
ของการพัฒนาและยังไม่ผ่านการพิสูจน์ และไม่มกี ารรับ ประกันหรือ
พันธะสัญญาใดๆ ว่ากระบวนการสร้างและแจกจ่าย HTKN จะเป็ นไปโดยไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด และ
มีความเสีย่ งโดยธรรมชาติวา่ ซอฟต์แวร์อาจมีจุดอ่อน ช่องโหว่ หรือบั ๊ก ทีท่ าให้เกิดการสูญเสีย ทุนและ/หรือ HTKN โดย
สิน้ เชิง รวมทัง้ การสูญเสียอื่นๆ
• ความเสี่ยงด้านจุดอ่อนของการเข้ารหัสข้อมูล: บล็อกเชนและซอฟต์แวร์ทงั ้ หมดที่พึ่งพามันอยู่ เช่น แพลตฟอร์ม
HotNow และ HTKN อิงอยู่กบั ประสิทธิภาพและความน่ าเชื่อถือ ของโซลูชนั การเข้ารหัสข้อมูล อย่ างไรก็ ตาม การ
เข้ารหัส ข้อ มู ล อยู่ ร ะหว่ างการพัฒ นา และไม่ ส ามารถรับประกัน ได้ว่ ามีค วามปลอดภัย โดยสมบูร ณ์ ต ลอดเ วลา
ความก้าวหน้ าในการเข้ารหัส ข้อ มูล เช่ น การเจาะรหัส หรือ ความก้า วหน้ าทางเทคนิ คต่ างๆ เช่ น การพัฒ นา
คอมพิวเตอร์ควอนตัม อาจทาให้เกิดความเสีย่ งต่อระบบทีอ่ งิ อยู่กบั การเข้ารหัสข้อมูล ซึ่งรวมถึ งแพลตฟอร์ม HotNow
และ HTKN และอาจส่งผลให้เกิดการโจรกรรม การสูญเสีย การสูญหาย การทาลาย หรือการลดมูลค่าของ HTKN ที่
ผูใ้ ช้ถอื ครองอยู่
• ความเสี่ยงด้านระเบียบข้อบังคับ: เทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยให้เกิดปฏิสมั พันธ์ในรูปแบบใหม่ๆ และมีความเป็ นไปได้
ที่เขตอานาจบางแห่งจะใช้ระเบียบข้อบังคับที่มอี ยู่ หรือออกระเบีย บข้อบัง คับใหม่ม าบังคับใช้ กบั แอปพลิเ คชันที่ใ ช้
เทคโนโลยี บ ล็อ กเชน ซึ่ง อาจตรงข้ามกับรู ป แบบปั จ จุ บ ัน ของระบบสัญ ญาอัจ ฉริย ะ และอาจส่ ง ผลให้ เ กิด กา ร
เปลี่ยนแปลงระบบสัญ ญาอัจฉริยะและ/หรือ แพลตฟอร์ม HotNow เป็ น อย่ างมาก ซึ่ง รวมถึง การยุติระบบและการ
สูญเสียหรือลดมูลค่าของ HTKN ทีผ่ ใู้ ช้ถอื ครองอยู่ หรือกรณีอ่นื ๆ
• ความเสี่ยงด้านข้อมูลไม่เพียงพอ: แพลตฟอร์ม HotNow อยู่ในขันตอนการพั
้
ฒนาเริม่ ต้น ซึง่ หลักการ กลไกการเห็น
พ้อง อัลกอริธมึ รหัส รวมทัง้ ข้อมูลจาเพาะทางเทคนิคและพารามิเตอร์อ่นื ๆ อาจมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบ่อย
และต่อเนื่อง แม้วา่ เอกสาร White Paper จะมีขอ้ มูลสาคัญที่ปรับปรุงล่าสุดเกีย่ วกับ HTKN ในเวลาที่เผยแพร่เอกสาร
นัน้ แต่กย็ งั ไม่สมบูรณ์หรือเสร็จสิ้นจนถึงขัน้ สุดท้าย และ HotNow อาจต้องทาการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเป็ นครัง้
คราว HotNow ไม่ได้อยู่ในตาแหน่งและไม่ได้มภี าระที่จะต้องคอยแจ้งให้ผใู้ ช้ทราบเกีย่ วกับรายละเอียดการพัฒนาทุก
อย่างของแพลตฟอร์ม HotNow (รวมถึงความก้าวหน้าและจุดหมายที่คาดหวัง ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการ
หรือ ไม่) และไม่จาเป็ น ต้อ งมอบการเข้าถึง ข้อ มูล ทัง้ หมดที่อ าจเกิดขึ้น เป็ นครัง้ คราวเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม HotNow
ให้แก่ผใู้ ช้
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• ความเสี่ ยงที่ จะล้ มเลิ ก/ไม่ป ระสบความส าเร็จ: การสร้างและการแจกจ่าย HTKN และการพัฒนาแพลตฟอร์ ม
HotNow อาจถูกล้มเลิกด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งรวมถึงการขาดความสนใจจากประชาชน การขาดเงินทุน การ
ขาดความสาเร็จหรือโอกาสทางธุรกิจ (เช่น เกิดจากโครงการที่มาแข่งขันกัน ) HTKN ไม่ได้คาดหวังที่จะได้รบั ความ
นิยม แพร่ห ลาย หรือมีการใช้อย่ างกว้างขวาง ในช่วงเวลาไม่น านหลังจากเปิ ดให้บริการ HTKN และแพลตฟอร์ม
HotNow อาจยังคงเป็ นระบบชายขอบในระยะยาว ซึง่ ดึงดูดเฉพาะผูใ้ ช้กลุ่มย่อยๆ เท่านัน้ ดังนัน้ จึงไม่มหี ลักประกันว่า
ผูใ้ ช้จะได้รบั ผลประโยชน์ ใดๆ ผ่าน HTKN ที่พวกเขาถือครองอยู่ แม้ว่าแพลตฟอร์ม HotNow จะได้รบั การพัฒนา
บางส่วนหรือพัฒนาเต็มทีแ่ ละเปิ ดให้บริการแล้วก็ตาม
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XX. ข้อมูลอ้างอิ ง
[1] www.hot-now.com และ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecandy และ
https://itunes.apple.com/th/app/hotnow/id868760822?mt=8
[2] libertyfund.org/titles/economics-as-a-coordination-problem-the-contributions-of-friedrich-a-hayek
[3] www.bbc.com/news/world-asia-33130567
[4] www.intertrust.com/casual-mobile-gaming-ad-techs-future
[5] www.mediapost.com/publications/article/292082/global-advertising-revenue-reached-532-billion-in.html

[6] www.appannie.com/en/insights/market-data/app-advertising-spend-2021
[7] gartner.com/content/digital-marketing/gartner-2017-marketing-predicts.pdf
[8] https://icrealestate.com/2017/03/online-vs-brick-mortar-retail-shopping-statistics/
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[13] ibid
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[16] en.wikipedia.org/wiki/Marketing_operations
[17] www.businessinsider.com/mobile-ad-costs-are-climbing-2016-12
[18] www.bangkokpost.com/tech/local-news/1220129/true-axion-ventures-team-up-for-gaming
[19] medium.com/new-mobile-game-statistics-every-game-publisher-should-know-in-2016
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[20] www.decentralize.today/when-greed-is-thought-to-be-a-virtue-when-more-is-never-enough-dcbf55f2a88a
[21] hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/latest
[22] www.exploring-economics.org/en/orientation/institutionalist-economics
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