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ACT (Acet)

Decentralized Fans Financial Token (DeFansFi Token)

หมายเหต:ุ ขอ้มลูทัง้หมดทีป่รากฏในเอกสาร Whitepaper ฉบบัน้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชป้ระกอบการศกึษาเทา่นัน้ ไมม่เีจตนาเสนอหรอื

จงูใจใหท้าํการซื้อหรอืขายสนิทรพัยใ์ด ๆ และไมใ่ชห่นงัสอืชี้ชวนเพือ่เสนอการลงทนุแต่อย่างใด

บทคดัย่อ

“Decentralized Finance” หรือเรียกย่อว่า “DeFi” เป็นสิ่งที่เข้ามาปฏิวตัิ (Disrupt) วงการธนาคารและการเงินโลก

ตลาด DeFi เป็นระบบนิเวศทางการเงนิบนอนิเทอรเ์น็ตทีนํ่าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารมากมายทีม่อียู่ในระบบการเงนิ

แบบดัง้เดิม (Centralized Finance: CeFi) แต่ถูกสร้างขึ้นบนเทคโนโลยี Blockchain ในรูปแบบของแอปพลิเคชนั

แบบกระจายศูนย์ (Decentralized Application: DApp) และเป็นอิสระ โดยนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution)

ทีแ่ขง็แกรง่เพือ่แกปั้ญหาคอขวด (Bottleneck) ในอุตสาหกรรมหลากหลายแหง่ ดว้ยการยกระดบัการใชส้นิทรพัยด์จิทิลั

กบับรกิารทางการเงนิ ทีไ่ดร้บัการสนับสนุนในดา้นความโปร่งใสและการเปิดกวา้งทางดา้นการเงนิ ส่งผลใหปั้จจุบนั

DeFi มกีารเตบิโตอยา่งรวดเรว็และมจีาํนวนการใชง้านต่าง ๆ (Use case) มากขึน้

เหรยีญ “ACT” (Acet) เป็นสนิทรพัยป์ระเภทใหมท่ีร่วมองคป์ระกอบของ “Fans Token” และ “Decentralized Finance”

เขา้ดว้ยกนั จนเกดิเป็น “Decentralized Fans Financial Token” (DeFansFi Token) ขึน้ โดยถกูสรา้งและพฒันาขึน้

จากแนวคดิของ “Acme Traderist” เทรดเดอรผ์ูม้ากประสบการณ์ในตลาดการลงทุนโลก เพือ่เปิดให้ “Fanstrade” และ

“ผูค้นทัว่ไป” รวมถงึ “ภาคธุรกจิ” ต่าง ๆ ไดม้สีว่นรว่มในการสรา้งระบบนิเวศเศรษฐกจิใหมผ่า่นสกุลเงนิดจิทิลัทีม่ชีือ่วา่

ACT (Acet) รว่มกนัได้

เป้าหมายของเหรยีญ ACT (Acet) คอื เป็นสกุลเงนิดจิทิลัที่สามารถนําไปใช้ได้ทัว่โลกในยุคเศรษฐกจิดจิทิลัที่กําลงั

เติบโตในปัจจุบัน โดยผู้ถือครอง (Holder) และภาคธุรกิจต่าง ๆ (Business Sector) สามารถใช้งาน ซื้อขาย

แลกเปลีย่น หรอืทาํธรุกรรมใด ๆ ดว้ยเหรยีญ ACT (Acet) ไดห้ลากหลายรปูแบบตามความตอ้งการอยา่งเป็นวงกวา้ง

ทาํความร ู้จกัเหรียญ ACT (Acet)

เหรียญ “ACT” (Acet) คือ “Decentralized Fans Financial Token” (DeFansFi Token) ที่อยู่บน Binance Smart

Chain (BSC) ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาอุปทานส่วนเกนิ (Over Supply หรอื Excess Supply) ทีเ่กดิจากความไม่

สมดุลกนัระหว่างฝัง่อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของเหรยีญ ภายใต้แนวความคดิ “Zero Initial Supply”

ทีเ่ชือ่วา่จาํนวนปรมิาณการเริม่ตน้ของสนิทรพัยด์จิทิลัทีม่คีา่ทีแ่ทจ้รงินัน้ ควรเริม่ตน้จากจาํนวน “0” และจาํนวนปรมิาณ

(Supply) ตอ้งเพิม่ขึน้มาจากความตอ้งการ (Demand) ของผูถ้อืครองเหรยีญ (Holder) เทา่นัน้

เหรยีญ ACT (Acet) จะเกดิขึน้ไดจ้ากการสัง่สรา้งของผูส้ ัง่สรา้ง (Token Builder) ดว้ยวธิกีาร “ถอดรหสัสภาพคล่อง”

(Liquidity Mining) เท่านัน้ โดยการนํา “สนิทรพัย์” (Asset) มา “คํ้าประกนั” (Stake) เอาไวต้าม “เงื่อนไข” ขณะนัน้[1]

ของสญัญาอัจฉริยะ (Smart Contract) เพื่อความโปร่งใสและปลอดภัยสูงสุดบนเครือข่าย Binance Smart Chain

(BSC) ใหไ้ด้ “ผลลพัธ”์ (Reward) ออกมาเป็นเหรยีญ ACT (Acet)
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“ผู้ถือครอง” (Holder) สามารถนําเหรียญ ACT (Acet) ไปแลกเปลี่ยนได้บน DEXs (Decentralized Exchanges)

ทีร่องรบัเครอืข่าย Binance Smart Chain (BSC) หรอืระบบ Blockchain BEP-20 ซึง่มอียู่จํานวนมาก[2] ทําใหเ้หรยีญ

ACT (Acet) มโีอกาสเขา้ถงึผูใ้ชง้านทัว่โลกไดอ้ยา่งงา่ยดาย

กลุ่มผูถ้อืครองเหรยีญ ACT (Acet) กลุ่มแรก (First User) สว่นใหญ่จะเป็นเทรดเดอรแ์ละนักลงทุนในตลาดการเงนิโลก

ทาํใหเ้หรยีญ ACT (Acet) มโีอกาสเกดิกจิกรรมในการแลกเปลีย่น (Trading Activity) ไดส้งู

Fans Token คืออะไร

โดยทัว่ไปแล้ว Fans Token คอืสกุลเงนิดจิทิลัทีอ่นุญาตใหผู้ถ้อืครองสามารถเขา้ถงึสทิธพิเิศษต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งได้

เช่น การลงคะแนนเสยีงในการตดัสนิใจ (vote) ของสโมสร รางวลั การออกแบบสนิคา้ และประสบการณ์ทีไ่มเ่หมอืนใคร

โดยสามารถนําไปใช้กับสปอร์ตคลับ แฟนคลับของบุคคลที่มีผู้ติดตาม และองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างความเป็น

ประชาธปิไตย สรา้งประสบการณ์รว่ม และอื่น ๆ อกีมากมาย

DeFi หรือ Decentralized Finance คืออะไร

DeFi หรอื Decentralized Finance เป็นคําที่ใช้เรยีกแบบกว้าง ๆ ของแอปพลเิคชนัและโปรเจกต์ต่าง ๆ ที่สร้างขึน้

บนเครอืข่าย Blockchain เป็นระบบทางการเงนิแบบกระจายอํานาจรูปแบบใหม่ที่ไม่จําเป็นต้องมตีวักลาง สามารถ

ทาํในสิง่ทีร่ะบบการเงนิแบบดัง้เดมิทาํอยู่ (Centralized Finance: CeFi) ไมว่า่จะเป็นการสรา้งสนิทรพัย์ กูย้มื คํา้ประกนั

โอนสนิทรพัย์ รวมไปถงึสิง่อื่น ๆ โดยใชเ้ทคโนโลยี Blockchain และใชส้ญัญาอจัฉรยิะ (Smart Contract) ในการทาํงาน

ผูใ้ชง้านสามารถบรหิารจดัการสนิทรพัย์ในบญัชขีองตนเองได้เต็มรูปแบบและเป็นอสิระ โดยสามารถไวว้างใจระบบ

และเทคโนโลยี Blockchain แทนการไวใ้จบุคคลทีส่ามทีท่ําหน้าทีเ่ป็นตวักลาง (intermediary) และยงัสามารถบงัคบั

ใชส้ญัญารูปแบบต่าง ๆ ดว้ยเงื่อนไขของตนเองผ่านการสรา้ง Smart Contract ซึง่เป็นขอ้ตกลงอตัโนมตัทิีไ่ม่ตอ้งการ

ตวักลางในการดาํเนินการ และผูค้วบคมุ โดยไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขภายหลงัได้

DeFi ถูกนําไปใชห้ลากหลายรปูแบบ รวมถงึถูกใชเ้ป็นตวักลางคน้หาราคาเหรยีญทีด่ทีีส่ดุจากแหล่งซือ้ขายแลกเปลีย่น

เหรยีญทัว่โลก โดยไม่จําเป็นต้องผ่านตวักลางอย่างโบรกเกอร์ DeFi จงึเป็นแหล่งในการซื้อขายแลกเปลีย่นเหรยีญ

ได้อย่างเสรี และมกีารสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นตวักลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรยีญ ที่ค้นหาเหรยีญราคาดีที่สุด

ในช่วงเวลานัน้ ทําให้คนที่มาซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญบน DeFi ได้ประโยชน์สูงสุด และต่อมามีการต่อยอด

เพือ่หาทุนเขา้มาเสรมิสภาพคล่องใหแ้ก่แพลตฟอรม์ DeFi โดยเปิดใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถนําเหรยีญต่าง ๆ เขา้มาชว่ย

เสรมิสภาพคล่องใหแ้ก่แพลตฟอรม์และจ่ายผลลพัธ์ (Reward) เป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่นักลงทุน โดยผลลพัธท์ีน่ักลงทุน

จะได้รบั ทางผูใ้หบ้รกิารแพลตฟอร์ม DeFi จะจ่ายผลลพัธ์ออกมาในรูปแบบเหรยีญของทางผูใ้หบ้รกิารแพลตฟอร์ม

ซึ่งอยู่ภายใต้เทคโนโลยี Blockchain และจะมีมูลค่าตามความจริงในตลาดการซื้อขายแลกเปลี่ยน DEXs
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(Decentralized Exchanges) โดยนักลงทุนสามารถนําเหรยีญนัน้ไปแลกเป็นเหรยีญอื่น ๆ เพื่อทําธุรกรรมตามความ

ตอ้งการได้ เชน่ นํามาแลกเป็น Fiat Currency กบัผูใ้หบ้รกิารตลาดการซือ้ขาย Centralized Exchanges (CEXs)

ปัจจุบนั DeFi ได้รบัความนิยมและมนีักลงทุนเขา้มาลงทุนใน DeFi จํานวนมาก ทําให้ตลาดครปิโทเคอร์เรนซี และ

ตลาด DeFi มสีภาพคล่องเพิม่สงูขึน้ สง่ผลใหค้รปิโทเคอรเ์รนซตี่าง ๆ ทัว่โลกมปัีจจยัสนบัสนุนทางดา้นเศรษฐกจิทีด่ขี ึน้

มลูค่าสินทรพัยร์วมของตลาด DeFi

ปัจจุบัน DeFi ได้รับความนิยมและมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนใน DeFi จํานวนมาก ทําให้ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี

และตลาดผู้ให้บรกิารแพลตฟอร์ม DeFi มสีภาพคล่องสูงมาก ส่งผลให้ครปิโทเคอร์เรนซตี่าง ๆ ทัว่โลกราคาสูงขึน้

รวมถงึเหรยีญของผูใ้หบ้รกิารแพลตฟอรม์ DeFi กร็าคาสงูขึน้เชน่กนั

มูลค่าสินทรัพย์รวมในตลาด DeFi หรือที่เรียกว่า Total Value Locked (TVL) อยู่ที่ 83.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

และมมีูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของ DeFi Token ทัง้หมดของทุกเครอืข่าย อยู่ที่ 1.2 แสนล้าน

ดอลลารส์หรฐั

ขอ้มลูมลูคา่สนิทรพัยร์วม (Total Value Locked: TVL) บนเวบ็ไซต์ DeFi Pulse ณ วนัที ่ 21 สงิหาคม 2564
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ขอ้มลูมลูคา่ตามราคาตลาด (Market Capitalization) บนเวบ็ไซต์ TradingView ณ วนัที ่ 21 สงิหาคม 2564

Binance Smart Chain คืออะไร

Binance Smart Chain (BSC) เป็นเครือข่าย Blockchain ที่ถูกพัฒนาต่อยอด (Fork) แยกออกมาจาก Ethereum

จงึถูกออกแบบมาใหร้องรบั Protocol ทีเ่คยพฒันาบนเครอืขา่ยของ Ethereum ทีเ่รยีกว่า Ethereum Virtual Machine

(EVM) และมีคุณสมบัติในการสร้าง Smart Contract ทําให้นักพัฒนาจากภายนอกสามารถสร้าง DeFi Protocol

ของตวัเองได้เช่นเดยีวกบัการสรา้งบนเครอืข่ายของ Ethereum โดย Binance Smart Chain (BSC) จะทํางานควบคู่

ไปกบั Binance Chain ซึง่มขีอ้เเตกต่างกนั คอื Binance Smart Chain ขบัเคลื่อนดว้ยฟังก์ชนัสญัญาอจัฉรยิะ (Smart

Contract) และสามารถทาํงานรว่มกบั Ethereum Virtual Machine (EVM) ได้
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Binance Smart Chain (BSC) ใชอ้ลักอรทิมึฉันทามติ ทีเ่รยีกว่า Proof of Staked Authority (PoSA) โดยมผีูต้รวจสอบ

(Validator) 21 ราย ทีนํ่าเหรยีญ BNB ซึง่เป็นโทเคนทีเ่ป็นสื่อกลางของเครอืข่าย (Native Token) สําหรบัระบบนิเวศ

ของ Binance มาวางคํ้าประกนัไว้ (Stake) เพื่อรกัษาความปลอดภยัเครอืข่าย ทัง้นี้ Binance Smart Chain (BSC)

ใชเ้วลาในการทาํธรุกรรมบน Blockchain สัน้ทีส่ดุและมโีครงสรา้งคา่ธรรมเนียมทีต่ํ่าทีส่ดุ

ทาํไมเราถึงเล ือก Binance Smart Chain (BSC)

Binance Smart Chain (BSC) เปิดให้นักพฒันาสามารถสร้าง DeFi Protocol ขึ้นมาภายในเครือข่ายของ Binance

ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงนิดจิทิลัที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในเครอืข่ายที่ได้รบัความนิยม

จากนกัลงทุนและนกัพฒันาในวงการ DeFi และมกีารเตบิโตขึน้อยา่งรวดเรว็ จงึมคีวามน่าสนใจสาํหรบัใชเ้ป็นโครงสรา้ง

พื้นฐานสําหรบัการพฒันา DeFi ประกอบกบัมาตรฐานสญัญา Smart Contract BEP-20 สําหรบัการออกโทเคนใหม่

บนเครอืข่าย Binance Smart Chain (BSC) คลา้ยคลงึกบัมาตรฐานสญัญา Smart Contract ERC-20 ของ Ethereum

และในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของ Ethereum ทําให้เครือข่าย Binance Smart Chain (BSC) สามารถเรียกใช้สญัญา

Smart Contract แบบเดยีวกนักบัที่ Ethereum สามารถทาํได้ ซึง่สิง่น้ีชว่ยใหเ้ครอืขา่ย Bootstrap ไดอ้ยา่งรวดเรว็

ข้อดีของ Binance Smart Chain (BSC)

ค่าธรรมเนียมการทาํธรุกรรมต ํา่

ค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรม หรอืที่เรยีกว่าค่าธรรมเนียมบล็อกเชน (Gas Fee) หมายถงึ ค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้เสยี

เมื่อทําธุรกรรมบนบลอ็กเชน ค่าธรรมเนียมน้ีจะถูกจ่ายใหก้บันักขุดหรอืผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง (Miner & Validator)

เพือ่เป็นการตรวจสอบวา่บลอ็กเชนมกีารบนัทกึและประมวลผลธรุกรรมทีถ่กูตอ้ง

แอปพลิเคชัน DeFi ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมต่าง ๆ โดยมีค่าธรรมเนียมจากการทําธุรกรรม

ในทุกขัน้ตอน ด้วยเหตุน้ี ค่าธรรมเนียมบลอ็กเชนจงึเป็นปัจจยัสําคญัในการพจิารณาเลอืกใชเ้ครอืข่าย ซึ่ง Binance

Smart Chain (BSC) มคีา่ธรรมเนียมบลอ็กเชน ถกูกวา่ Ethereum อยา่งมาก

ความเรว็ในการทาํธรุกรรม

การทําธุรกรรมบนบลอ็กเชนจาํเป็นตอ้งมกีารยนืยนัจาํนวนหน่ึงก่อน จงึจะสามารถดําเนินการธุรกรรมไดอ้ย่างสมบูรณ์

สาระสําคญัของการยนืยนั คอื การหลกีเลี่ยงความเสีย่งของการจ่ายซํ้าซ้อน ยิง่เวลาการยนืยนันานเท่าใด การทํา

ธุรกรรมกจ็ะยิง่ใชเ้วลานานขึน้เท่านัน้ ดงันัน้ การหลกีเลีย่งความล่าชา้ทีไ่มจ่าํเป็นในการทาํธุรกรรมจงึเป็นหนึ่งในปัจจยั

ทีส่าํคญัในการเลอืกเครอืขา่ย (Blockchain Network) เพือ่ใชง้าน

Binance Smart Chain (BSC) ถูกสรา้งขึน้เพื่อเพิม่ความเรว็ ใหม้ปีระสทิธภิาพสูงทีค่วามหน่วงตํ่า รองรบัการใชง้าน

Smart Contract ไดด้ี และเพิม่ความสามารถในการปรบัขนาดบน Blockchain ทีม่ปีรมิาณการใชง้านสูง โดยสามารถ
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หมายเหต:ุ ขอ้มลูทัง้หมดทีป่รากฏในเอกสาร Whitepaper ฉบบัน้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชป้ระกอบการศกึษาเทา่นัน้ ไมม่เีจตนาเสนอหรอื

จงูใจใหท้าํการซื้อหรอืขายสนิทรพัยใ์ด ๆ และไมใ่ชห่นงัสอืชี้ชวนเพือ่เสนอการลงทนุแต่อย่างใด

ปรบัการใช้สญัญาอจัฉรยิะ (Smart Contract) ที่ใช้งานง่าย เพื่อสร้างแอปพลิเคชนักระจายอํานาจ (Decentralized

Application: DApp) ทีส่ามารถรองรบัการทาํธรุกรรมจาํนวนมากได้

ทัง้น้ี Binance Smart Chain (BSC) สามารถทํางานร่วมกบัสญัญาอจัฉรยิะ (Smart Contract) สําหรบัแอปพลเิคชนั

กระจายอํานาจ (Decentralized Application: DApp) เพื่อใหก้ารยนืยนัธุรกรรมสัน้ลง และมคีวามเรว็ในการประมวลผล

ธรุกรรมทีส่งูขึน้

การเติบโตของ Binance Smart Chain (BSC)

Binance Smart Chain (BSC) เป็นหน่ึงในระบบนิเวศบล็อกเชนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก เน่ืองจากการทําธุรกรรม

ที่เรว็กว่าและราคาถูกกว่าบล็อกเชนอื่น ๆ และนักพฒันาสามารถย้ายจาก Ethereum ไปยงั Binance Smart Chain

(BSC) ไดอ้ย่างง่ายดาย ส่งผลใหม้จีํานวนธุรกรรมรายวนัเพิม่ขึน้จาก 300,000 ธุรกรรมต่อวนัในเดอืนมกราคม 2564

เป็นยอดสงูสุดที่ 12,000,000 ธุรกรรมต่อวนัในเดอืนสงิหาคม 2564 โดยธุรกรรมเฉลีย่ต่อวนัตัง้แต่เดอืนเมษายน 2564

ถงึเดอืน สงิหาคม 2564 มจีาํนวณ 7,000,000 ธรุกรรมต่อวนั

ขอ้มลูธุรกรรมรายวนับน Binance Smart Chain (BSC)
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จงูใจใหท้าํการซื้อหรอืขายสนิทรพัยใ์ด ๆ และไมใ่ชห่นงัสอืชี้ชวนเพือ่เสนอการลงทนุแต่อย่างใด

มลูค่าสินทรพัยร์วมบน Binance Smart Chain (BSC)

มูลค่าสนิทรพัยร์วมบน Binance Smart Chain (BSC) หรอืทีเ่รยีกว่า Total Value Locked (TVL) เพิม่ขึน้จากจํานวน

ที่ตํ่ากว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรฐัในช่วงต้นปี 2564 เป็น 28.9 พนัล้านดอลลาร์ ณ เดือนสงิหาคม 2564 ซึ่งเป็น

การเตบิโตเกอืบ 300%

ขอ้มลูสถติมิลูคา่สนิทรพัยร์วม (Total Value Locked: TVL) ณ เดอืนสงิหาคม 2564
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จงูใจใหท้าํการซื้อหรอืขายสนิทรพัยใ์ด ๆ และไมใ่ชห่นงัสอืชี้ชวนเพือ่เสนอการลงทนุแต่อย่างใด

Act (Acet) Roadmap
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หมายเหต:ุ ขอ้มลูทัง้หมดทีป่รากฏในเอกสาร Whitepaper ฉบบัน้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชป้ระกอบการศกึษาเทา่นัน้ ไมม่เีจตนาเสนอหรอื
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ภาพรวมเชิงเศรษฐศาสตร ์ (Tokenomic Overview)

เหรยีญ ACT (Acet) เหรยีญแรก (First Token) ถูกสรา้งขึน้โดยการนําเหรยีญ “BUSD” ของผูส้ ัง่สรา้ง (Token Builder)

มาวาง “คํ้าประกัน” (Stake) ไว้บน Smart Contract เพื่อรับ “ผลลัพธ์” (Reward) เป็นเหรียญ ACT (Acet) โดยมี

เงื่อนไขและผลลพัธข์องแต่ละสญัญาแตกต่างกนัออกไป ซึง่ผูส้ ัง่สรา้ง (Token Builder) จะมกีารรบัรูถ้งึรายละเอยีดของ

สญัญาทัง้หมดก่อนการสัง่สรา้ง

ข้อมลูเกี่ยวกบัเหรียญ ACT (Acet)

● ชือ่เหรยีญ: ACT (Acet) Token

● ตวัยอ่และชือ่หน่วยนบั: ACT

● จาํนวนเหรยีญหมนุเวยีนในระบบเริม่ตน้ = 0

● จาํนวนเหรยีญทัง้หมด = ไมจ่าํกดัจาํนวน

เหรียญ ACT (Acet) เริ่มต้นด้วยจาํนวนอปุทานเท่ากบั 0 (Zero Initial Supply)

ในธุรกิจ DeFi ส่วนใหญ่จะเริม่ต้นด้วยการออกเหรยีญจํานวนมาก และมกัจะประสบปัญหาอุปทานส่วนเกิน (Over

Supply หรือ Excess Supply) หรืออุปสงค์ส่วนขาด (Shortage Demand) ซึ่งเป็นภาวะขาดดุลยภาพของตลาด

ที่เกิดจากความไม่สมดุลกันระหว่างฝัง่อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) เนื่องจากจํานวนเหรียญที่ออก

มมีากกว่าความต้องการซื้อ ส่งผลกระทบใหเ้กดิภาวะของเหลอื หรอื ภาวะ “ลน้ตลาด” หากเหรยีญใดเป็นทีต่้องการ

น้อย จะทาํใหป้รมิาณการซือ้ขายของเหรยีญนัน้ตํ่าลง ทาํใหร้าคาของเหรยีญอยูต่ํ่ากวา่จดุดุลยภาพ
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อปุทานส่วนเกิน (Over Supply หรือ Excess Supply) เกดิจากความไม่สมดุลกนัระหว่างฝัง่อุปสงค์ (Demand) และ

อุปทาน (Supply) โดยมปีรมิาณการขายมากเกินไป ในขณะที่ความต้องการซื้อไม่ได้มมีากขนาดนัน้ ส่งผลให้เกิด

ภาวะลน้ตลาด ราคาจงึตอ้งปรบัตวัตํ่าลง

อปุสงคส์่วนเกิน (Over Demand หรือ Excess Demand) เกดิจากความไม่สมดุลระหว่างฝัง่อุปสงค์ (Demand) และ

อุปทาน (Supply) เช่นกนั แต่ความต้องการซื้อมากเกินกว่าระดบัปกติ ทําให้ปรมิาณการขายมไีม่เพยีงพอรองรบั

กบัความตอ้งการ จงึทาํใหร้าคาตอ้งปรบัตวัสงูขึน้

กฎอุปสงค์ (Law of Demand)[3] และกฎอุปทาน (Law of Supply)[4] ในทางเศรษฐศาสตร์ เมื่อความต้องการซื้อและ

ความต้องการขายมาพบเจอกนัที่ระดบัราคา (Price) และปรมิาณ (Quantity) ที่ต่างฝ่ายต่างพอใจ ณ จุดใดจุดหน่ึง

ตรงจุดนัน้จะเกดิ “จุดดุลยภาพ” ของตลาดขึน้ ทัง้น้ี ดุลยภาพจะไม่เปลีย่นแปลงตราบเท่าทีปั่จจยัทีก่ําหนดอุปสงคแ์ละ

อุปทานไม่เปลีย่นแปลง โดยราคา ณ จุดทีอุ่ปสงค์ (Demand) เท่ากบัอุปทาน (Supply) เรยีกว่า “ราคาดุลยภาพตลาด”

(Market Equilibrium Price) โดยปรมิาณ ณ จุดนัน้เรยีกว่า “ปรมิาณดุลยภาพตลาด (Market Equilibrium Quantity)”

และเรยีกจุดดงักล่าววา่ “ดุลยภาพตลาด” (Market Equilibrium) ดงัภาพ
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ดว้ยเหตุน้ี เหรยีญ ACT (Acet) จงึถูกสรา้งภายใตแ้นวคดิ “Initial Zero Supply” เพือ่ขจดัปัญหาอุปทานสว่นเกนิ (Over

Supply) ดว้ยจํานวนอุปทาน (Supply) ของเหรยีญเท่ากบั 0 ดว้ยแนวคดิว่า จํานวนปรมิาณการเริม่ต้นของสนิทรพัย-์

ดิจิทัลที่มีค่าที่แท้จริงนัน้ควรเริ่มต้นมาจากจํานวน 0 (Zero) และมีการเพิ่มจํานวนปริมาณขึ้นจากความต้องการ

ของผูถ้อืครองเทา่นัน้

อปุทานทัง้หมด (Total Supply)

อุปทานทัง้หมดของเหรียญ ACT (Acet) ไม่ถูกจํากัด เนื่องจากจํานวนเหรียญ ACT (Acet) ทัง้หมด เกิดขึ้นจาก

การทําสัญญาสัง่สร้าง (Stake) ของผู้ส ัง่สร้าง (Token Builder) ที่มีความต้องการเหรียญ ACT (Acet) เท่านั ้น

ซึง่เป็นปัจจยัทีท่าํใหเ้หรยีญ ACT (Acet) มเีสถยีรภาพ

การสร้างสภาพคล่อง (Liquidity)

สภาพคล่องแรก (First Liquidity) ของเหรยีญ ACT (Acet) เกดิจากการที่ผู้ใช้งานเขา้มาเป็นผู้ให้บรกิารสภาพคล่อง

หรอืผูท้ีเ่พิม่สภาพคล่องใหก้บัตลาด (Liquidity Provider) โดยนําเหรยีญมาวางคู่กนัตามมลูค่าทีต่อ้งการอย่างละเท่า ๆ

กนั เพือ่ใหม้สีภาพคล่องในการแลกเปลีย่น

ผู้ส ัง่สร้างเหรยีญ (Token Builder) สามารถทําสญัญาการสัง่สร้างเหรยีญ (Stake) เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ (Reward) และ

เพิ่มปริมาณเหรียญ ACT (Acet) ในระบบ โดยสามารถเก็บเกี่ยว (Harvest) ผลลัพธ์ (Reward) เป็นเหรียญ ACT

(Acet) ไดต้ามสญัญาทีย่อมรบัก่อนการสัง่สรา้ง

การเป็นผ ูใ้ห้บริการสภาพคล่อง (Liquidity Provider)

ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาเป็นผู้ เพิ่มสภาพคล่อง (Liquidity Provider) โดยการเพิ่มคู่ เหรียญใน Liquidity Pool

เพือ่รบัโทเคน ACT Liquidity Provider (ACT-LP) ตามสดัสว่นทีก่าํหนด

กลไกราคา (Pricing Mechanism)

มูลค่าของเหรียญ ACT (Acet) จะเป็นไปตามกลไกการควบคุมราคาเหรียญของแพลตฟอร์ม Decentralized

Exchanges (DEXs) ที่ใช้ระบบควบคุมการดูแลสภาพคล่องของตลาดโดยอัตโนมัติ (Automated Market Maker:

AMM) โดยวธิกีารคดิราคาเหรยีญ ด้วยการคํานวณเชงิคณิตศาสตร์ระหว่าง “ผูแ้ลกเปลีย่น” และ “สนิทรพัย์คงคลงั-

กองทุนสภาพคล่อง” บนระบบ
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กองทุนสภาพคล่อง (Liquidity Pool) จะมกีาร Rebalance ให้คู่เหรยีญที่อยู่มมีูลค่าเท่ากนัเสมอ (อตัราส่วน 50:50)

ไม่ว่าจะมกีารแลกเปลีย่น (Swap) จาํนวนเท่าใดกต็าม ทําใหม้ลูค่าของเหรยีญบน Decentralized Exchanges (DEXs)

จะเป็นไปตามความเป็นจรงิ

ตวัอย่างระบบควบคมุการดแูลสภาพคลอ่งของตลาดโดยอตัโนมตัิ (Automated Market Maker: AMM)

การป้องกนัภาวะเฟ้อของราคา (Price Inflation)

เพื่อลดอัตราเฟ้อของปริมาณ “เหรียญส่วนเกิน” (Over Supply) ให้อยู่ในสภาวะสมดุลเสมอ ระบบจะมีการเผา

ทําลายเหรียญ (Burn) เพื่อให้เกิดการหดตัวของปริมาณเหรียญ และให้เหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในระบบทัง้หมด

มจีาํนวนและมลูคา่ตามความเป็นจรงิ เพือ่ป้องกนัภาวะเงนิเฟ้อ ใหแ้ก่ผูถ้อืครองเหรยีญ ACT (Acet)

ประโยชน์ของเหรียญ ACT (Acet)

ผูถ้อืครอง (Holder) เหรยีญ ACT (Acet) และภาคธุรกจิต่าง ๆ (Business Sector) สามารถใชง้าน ซือ้ขาย แลกเปลีย่น

หรอืทาํธรุกรรมใด ๆ ดว้ยเหรยีญ ACT (Acet) ไดห้ลากหลายรปูแบบตามความตอ้งการ

การสร้างเหรียญ ACT (Acet)

ผูใ้ชง้านทุกคนสามารถเป็นผูส้รา้งเหรยีญ ACT (Acet) ได้ โดยเหรยีญ ACT (Acet) มจีาํนวนปรมิาณเริม่ตน้เท่ากบั “0”

(Zero Supply) การเกดิขึน้ของเหรยีญ ACT (Acet) จะเกดิขึน้จากความต้องการ (Demand) ของผูถ้อืครอง (Holder)

โดยใช้กลไกการกระจายการเปิดตัวอย่างยุติธรรม (Fair Launch Distribution Mechanism) กล่าวคือ ทัง้ผู้สร้าง

(Token Builder) และผู้ใช้งาน (User) ทุกคน สามารถเป็นผู้สร้างเหรยีญ ACT (Acet) ได้ โดยการทําสญัญาสัง่สร้าง

(Stake) เพื่อ “ถอดรหสัสภาพคล่อง” (Liquidity Mining) โดยการนําสนิทรพัย์ (Asset) มา “คํ้าประกนั” (Stake) เอาไว้
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ตาม “เงื่อนไข” (Conditions) ของสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) บน Binance Smart Chain (BSC) เพื่อให้ได้

ผลลพัธ์ (Reward) ออกไปเป็นเหรยีญ ACT (Acet) ดงันัน้ ปรมิาณเหรยีญ ACT (Acet) ทัง้หมดจงึถูกสร้างขึ้นตาม

ความตอ้งการของผูส้ ัง่สรา้ง (Token Builder) ทีม่คีวามตอ้งการเหรยีญ ACT (Acet) เทา่นัน้

การทาํสญัญาส ัง่สร้าง (Stake) เหรียญ ACT (Acet)

ผู้ใช้งานสามารถทําสัญญาสัง่สร้าง (Stake) เพื่อ “ถอดรหัสสภาพคล่อง” (Liquidity Mining)” โดยการนํา Asset

มา “คํ้าประกนั” (Stake) เอาไวต้าม “เงือ่นไข” (Conditions) ของสญัญาอจัฉรยิะ (Smart Contract) บน Binance Smart

Chain (BSC) เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธ์ (Reward) ออกไปเป็นเหรยีญ ACT (Acet) บนเวบ็ไซต์ www.Acet.Finance

การยกเลิกสญัญาส ัง่สร้าง (Unstake) เหรียญ ACT (Acet)

ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกสัญญาสัง่สร้าง (Unstake) ในกรณีที่ส ัญญาสิ้นสุดลงแล้ว ผู้ส ัง่สร้าง (Token Builder)

จะไม่เสียค่าปรับ (Penalty Fee) แต่หาก ผู้ส ัง่สร้าง (Token Builder) ทําการยกเลิกสัญญาสัง่สร้าง (Unstake)

ก่อนสิน้สุดอายุสญัญา ผูส้ ัง่สรา้ง (Token Builder) จะต้องเสยีค่าปรบั (Penalty Fee) ตามเงื่อนไขทีร่บัรู้ และยนิยอม

แห่งสัญญาก่อนการสัง่สร้าง (Stake) โดยค่าปรับจะถูกนําส่งไปยังกระเป๋า (Wallet Address) ของนักพัฒนา

(Acet Deployer) และได้ร ับผลลัพธ์คงเหลือ (Total Reward) เป็นเหรียญ ACT (Acet) จากการสัง่สร้างที่ย ังไม่ได้

ทําการเก็บเกี่ยว (Harvest) ที่เหลือทัง้หมดไปยังที่อยู่กระเป๋า (Wallet Address) ที่ผู้ส ัง่สร้าง (Token Builder)

ไดท้าํสญัญาไว้

การเกบ็เกี่ยว (Harvest) เหรียญ ACT (Acet)

ผูใ้ชง้านสามารถเกบ็เกีย่ว (Harvest) เหรยีญ ACET (Act) ไดทุ้กเมื่อตามความตอ้งการ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทีร่บัรู้

และยนิยอมแหง่สญัญาก่อนการสัง่สรา้ง (Stake)

การเผาทาํลาย (Burn) เหรียญ ACT (Acet)

ในกรณีที่ผู้ใช้งานยกเลิกสญัญาสัง่สร้าง (Unstake) ก่อนเวลาสญัญาสิ้นสุด เหรียญ ACT (Acet) ที่สร้างเตรียมไว้

(Prepared Reward) เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ส ัง่สร้างตามระยะเวลา (Block Time) โดยผลลัพธ์ (Reward) ที่ยังไม่ถึง

กําหนดการส่งมอบจะถูกเผาทําลาย (Burn) ทัง้หมดโดยอตัโนมตัทินัทดีว้ย Smart Contract เพื่อควบคุมอตัราเงนิเฟ้อ

(Inflation Rate) ของเหรยีญ ACT (Acet)
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ค่าธรรมเนียม (Fees)

● ค่าธรรมเนียมส ัง่สร ้าง (Stake Fee) - เมื่อผู้ใช้งานทําสญัญาสัง่สร้าง (Stake) จะมกีารคดิค่าธรรมเนียม

ในการสัง่สรา้ง ทีร่บัรู้ และยนิยอมทัง้หมดก่อนการสัง่สรา้ง

● ค่าธ ร รม เนี ยมบทปร ับ (Penalty Fee) - ผู้ใช้งานจะถูกคิดค่าปรับในกรณียกเลิกสัญญา (Unstake)

ก่อนครบกาํหนดระยะเวลา ทีร่บัรู้ และยนิยอมทัง้หมดก่อนการสัง่สรา้ง

● ค่าธรรมเนียมการเก ็บเกี่ยว (Harvest Fee) - ผู้ใช้งานจะถูกคิดค่าธรรมเนียมการเก็บเกี่ยว (Harvest)

เมือ่ไดร้บัรางวลัเป็นเหรยีญ ACT (Acet) ทีร่บัรู้ และยนิยอมทัง้หมดก่อนการสัง่สรา้ง

● โทเคนเพ่ิมเติม (Additional Token) - เมือ่ผูใ้ชท้าํสญัญาสัง่สรา้ง (Stake) จะมกีารสรา้ง “ผลลพัธ”์ (Reward)

เพิ่มเติมเป็นเหรียญ ACT (Acet) ตามสดัส่วนที่กําหนดของสญัญา และโอนไปยังที่อยู่กระเป๋า (Wallet

Address) ของนกัพฒันา (Acet Deployer) โดยอตัโนมตัิ ทีร่บัรู้ และยนิยอมทัง้หมดก่อนการสัง่สรา้ง

การใช้ค ่าธรรมเนียม

ทมีผู้พฒันาสามารถใช้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ได้ตามความต้องการ รวมถงึการนําไปส่งเสรมิโครงการ เช่น

การสร้างความแขง็แรงของชุมชนผู้ใช้งานเหรยีญ ACT (Acet) การทําการตลาด (Marketing) และส่งเสรมิกองทุน-

สภาพคล่อง (Liquidity Pool) เป็นตน้

Pool ของเหรียญ ACT (Acet)

Pool ของเหรียญหรือโทเคน ที่สามารถนํามา Stake เพื่อรับเหรียญ ACT (Acet) และเงื่อนไขทัง้หมดที่เกี่ยวกับ

การสัง่สรา้งเหรยีญ ACT (Acet) สามารถดไูดบ้นเวบ็ไซต์ www.Acet.Finance

การแลกเปลี่ยน (Swap) ผา่น DEXs (Decentralized Exchange)

ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยน (Swap) เหรยีญอื่นเป็นเหรยีญ ACT (Acet) หรอืแลกเปลี่ยนเหรยีญ ACT (Acet) เป็น

เหรยีญอื่นได้ บนแพลตฟอร์ม Decentralized Exchanges (DEXs) ที่อยู่บนเครอืข่าย Binance Smart Chain (BSC)

หรอืระบบ Blockchain BEP-20

DEXs (Decentralized Exchange) คืออะไร

DEXs หรอื Decentralized Exchanges เป็นศูนย์การซื้อขายแลกเปลีย่นแบบกระจายอํานาจ ทีใ่หบ้รกิารการซื้อขาย

แลกเปลีย่นแบบไม่มตีวักลาง สามารถทําธุรกรรมซื้อขายแลกเปลีย่น Cryptocurrency แบบ Peer-to-Peer ไดโ้ดยตรง
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และสามารถทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนโทเคนได้ตลอดตราบใดที่มีความต้องการซื้อและขายอยู่ โดยที่โทเคนนัน้

ไมจ่าํเป็นตอ้งอยูบ่นศนูยก์ารซือ้ขายแลกเปลีย่นแบบรวมศนูย์ (Centralized Exchanges: CEXs)

PancakeSwap เป็นแพลตฟอร์ม Decentralized Exchanges (DEXs) แห่งหน่ึงทีม่รีะบบควบคุมดูแลสภาพคล่องของ

ตลาดโดยอตัโนมตัิ (Automated Market Maker: AMM) และเป็นทีนิ่ยมใชง้านมากทีสุ่ดเป็นอนัดบั 1 บนเครอืขา่ยของ

Binance Smart Chain (BSC) โดยผูใ้ชง้านสามารถเขา้ไป “แลกเปลีย่น” (Swap) สกุลเงนิดจิทิลัต่าง ๆ ได้

ตวัอย่างรายชือ่ DEXs ทีใ่หบ้รกิารอยูบ่นเครอืขา่ย Binance Smart Chain (BSC) ณ เดอืนสงิหาคม 2564
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อนิโฟกราฟิกแสดงภาพรวมของ Overview of BSC Ecosystem ณ เดอืนกรกฎาคม 2564

บทสรปุ

DeFi อาจกลายเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครัง้หนึ่งของประวตัิศาสตร์ และส่งผล

เป็นวงกวา้งต่อระบบการเงนิโลก ทุกคนสามารถมสี่วนร่วมในการสรา้งระบบนิเวศเศรษฐกจิใหม่ ผ่านสกุลเงนิดจิทิลั

ที่มีชื่อว่า ACT (Acet) ร่วมกันได้ ด้วยแรงสนับสนุนเริ่มต้นจากความต้องการของผู้ส ัง่สร้าง (Token Builder) และ

ผู้ ใช้งานก ลุ่มแรก (First User) ที่ เ ป็นฐานผู้ติดตามของ Acme Traderist เหรียญ ACT (Acet) อาจจะสร้าง

ความเป็นไปไดบ้นโลกของ DeFi ทีไ่รต้วักลางและไรพ้รมแดน ซึง่เป็นการมอบความเป็นอสิระใหก้บัผูค้นอกีมากมาย

ทัว่โลกในแบบทีไ่ม่เคยมมีาก่อนในรูปแบบของ Decentralized Fans Financial Token เพื่อสรา้งระบบนิเวศเศรษฐกจิ

รูปแบบใหม่ ด้วยจํานวนผูถ้อืครองและผูใ้ชง้านทีเ่พิม่ขึน้เป็นองค์ประกอบสําคญัและเป็นเป้าหมายเพื่อปูทางสําหรบั

การนําเหรยีญ ACT (Acet) ไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างความเป็นไปได้ที่ไร้ขดีจํากดัของเหรยีญ ACT (Acet)

ทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต
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อ้างอิง

[1] เงื่อนไขรายละเอียดเฉพาะของสญัญาที่ผูกพนัเพื่อจดัการกระบวนการต่าง ๆ โดยอัตโนมตัิ อาทิ Pool Fee,

Penalty Fee, Harvest Fee, จาํนวนผลลพัธก์ารสัง่สรา้งเหรยีญทีจ่ะไดร้บั

[2] DEXs (Decentralized Exchanges) ทีร่องรบัเครอืขา่ย Binance Smart Chain (BSC) มจีาํนวนทัง้หมด 147

แพลตฟอรม์ ขอ้มลู ณ วนัที่ 9 กรกฎาคม 2564 อา้งองิจาก

https://twitter.com/BscProjectOrg/status/1413463083620573186/photo/2

[3] กฎอุปสงค์ หมายถึง ปรมิาณการซื้อเพิม่ขึ้นเมื่อมรีาคาต่ําลง และปรมิาณการซื้อน้อยลงเมื่อมรีาคาสูงขึ้น โดย

กาํหนดใหปั้จจยัทีน่อกเหนือจากราคาและปรมิาณคงที่

[4] กฎของอุปทาน หมายถงึ การขายในปรมิาณทีส่งูขึน้เมื่อขายไดใ้นราคาทีเ่พิม่สงูขึน้ และการขายในปรมิาณทีล่ดลง

เมือ่ราคาลดลง โดยกาํหนดใหปั้จจยัทีน่อกเหนือจากราคาและปรมิาณคงที่
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ภาคผนวก

คาํอภิธานศพัท์

Automated Market Maker (AMM) คอื โปรโตคอลที่ Decentralized Exchanges (DEXs) เรยีกใชง้านในการกําหนด

ราคาของเหรยีญผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แทนการใช้ระบบ Order book แบบเดิม ที่ใช้โดย Centralized

Exchanges (CEXs)

Binance USD (BUSD) เป็นเหรียญที่ถูกตรึงไว้ในอัตราที่คงที่ 1:1 กับ USD ออกโดย Binance (ร่วมกับ Paxos)

ไดร้บัการอนุมตัิ และควบคมุโดย New York State Department of Financial Services (NYDFS)

Blockchain คือ เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ ง่ายต่อการตรวจสอบ

ยากต่อการปลอมแปลง ต่อมาจึงมีการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ในระบบการเงิน ซึ่งเป็นระบบที่ต้องการ

ความน่าเชือ่ถอืสงู ทาํใหเ้กดินิยามทางการเงนิรปูแบบใหม่ นัน่คอื "Decentralized Finance หรอื "DeFi"

Centralized Exchanges (CEXs) คือ แพลตฟอร์มสําหรบัการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทลั ที่ผ่านตัวกลาง

โดยผูใ้ชง้านสามารถทาํการซือ้ขายระหวา่งเงนิ Fiat Currency กบัสกุลเงนิดจิทิลัได้

Centralized Finance (CeFi) คอื ระบบการเงนิในปัจจุบนัเป็นการเงนิแบบรวมศูนยท์ีม่ตีวักลางอย่างสถาบนัการเงนิ

คอยกาํกบัดแูล

Decentralized Application (DApp) คอื แอปพลเิคชนัทางการเงนิทีไ่ม่มตีวักลาง สรา้งอยู่บนเครอืข่าย Blockchain

และเชือ่มต่อผูใ้ชก้บัผูใ้ชโ้ดยตรง (Peer-to-Peer)

Decentralized Exchanges (DEXs) คอื แพลตฟอรม์สาํหรบัการซื้อขาย แลกเปลีย่นสกุลเงนิดจิทิลัต่าง ๆ ทีเ่ชื่อมต่อ

ระหวา่งผูใ้ชก้บัผูใ้ชโ้ดยตรง (Peer-to-Peer) เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถแลกเปลีย่นกนัไดโ้ดยไมต่อ้งพึง่พาตวักลาง

Farm/Stake หรือ Farming คอื การทํานาบนโลกครปิโทเคอร์เรนซี โดยผู้ใช้งานสามารถเลอืกแพลตฟอร์ม DeFi

ต่าง ๆ ที่มอบผลลพัธ์ (Reward) ให้ตามขอ้ตกลงหรอืสญัญา เปรยีบเสมอืนกบัการทํานาหว่านเมล็ดพนัธุ์ โดยจะมี

ผลลพัธ์ (Reward) ใหเ้กบ็เกีย่ว (Harvest) เป็นเหรยีญของแพลตฟอรม์นัน้ๆ

Harvest คอื การเก็บเกี่ยวหรอืการรบัผลลพัธ์ที่ได้จากการ Farm/Stake/Farming โดยยงัไม่ได้ทําการยกเลกิสญัญา

(Unstake)
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Impermanent Loss คอื การสญูเสยีเงนิทุนชัว่คราว เกดิขึน้จากสถานการณ์เมื่อราคาของสนิทรพัยท์ีท่ําสญัญาไวน้ัน้

เกิดความผนัผวนในทิศทางด้านมูลค่าลดลง เมื่อเทียบกับราคาของสญัญาที่ได้ทําไว้ ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมาก

โอกาสทีจ่ะตอ้งเผชญิกบั Impermanent Loss หรอืการสญูเสยีเงนิทุนชัว่คราวนัน้กย็ิง่มากขึน้

Liquidity Mining คอื การถอดรหสัสภาพคล่องเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลลพัธ์ (Reward) ในรูปแบบเหรยีญของแพลตฟอรม์

DeFi ต่าง ๆ ตามขอ้ตกลงหรอืสญัญาทีไ่ดก้าํหนดไว้

Liquidity Pool คอื กองทุนสภาพคล่อง ที่มผีู้คนได้ทําการวางคู่เหรยีญเอาไว้ให้มกีารเทียบให้มูลค่าเท่ากนัเสมอ

(ในอตัราสว่น 50:50) เพือ่ใหม้สีภาพคล่องในการแลกเปลีย่นไดบ้น Decentralized Exchanges (DEXs)

Liquidity Provider คือ ผู้ให้บริการสภาพคล่อง หรือผู้ที่ทําการเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด โดยนําเหรียญที่

มูลค่าเท่ากันเป็นคู่เทรด (Trading Pair) ไปใส่ใน Pool และได้รบัค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อขายแลกเปลี่ยน

ในคูเ่หรยีญนัน้ ๆ

Market Capitalization (Market Cap) คอื มูลค่ารวมสูงสุดของตลาดสําหรบัสนิทรพัย์นัน้ ๆ ที่สามารถคํานวณได้

โดยวธิกีารนํา (“ราคาปัจจุบนัของสนิทรพัย์ x ปรมิาณทัง้หมดของสนิทรพัย์”) เป็นการให้ความสําคญัในด้านมูลค่า

ของสนิทรพัยน์ัน้มากกวา่หลกัทรพัย์

Proof of Stake (PoS) คือ อัลกอริทึมที่นิยมใช้สร้างฉันทานุมัติ (Consensus) บน Blockchain แทนการแข่งกัน

แก้โจทยส์มการ (Proof of Work) โดยการวางสนิทรพัยค์ํ้าประกนัหรอื Stake เหรยีญไวใ้นระบบ เพื่อแลกกบัสทิธิใ์น

การตรวจสอบและยนืยนัธุรกรรม

Proof of Staked-Authority (PoSA) คอื วธิกีารทํางานของระบบตรวจสอบและบนัทกึธุรกรรมบน Blockchain โดยใช้

ผู้ตรวจสอบ (Validator) เกิดจากการผสมผสานของ Proof of Stake (PoS) และ Proof of Authority (PoA) จึงมี

ความเรว็ต่อบลอ็กสงูกวา่และคา่ธรรมเนียมทีต่ํ่ากวา่

Smart Contract คอื การเขยีนโคด้คอมพวิเตอรไ์ปใส่ไวใ้น Blockchain โดย Smart Contract จะทํางานตามชุดคําสัง่

ทีเ่ขยีนไวไ้ดด้ว้ยตนเอง ซึง่มลีกัษณะโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้

Stake หรือ Staking คือ กระบวนการที่นักลงทุนแต่ละคนนําสินทรพัย์ของตัวเองมาคํ้าประกันไว้เพื่อทําสญัญา

ตามเงือ่นไขของสญัญาอจัฉรยิะ (Smart Contract) เพือ่ใหไ้ด้ “ผลลพัธ”์ (Reward) เป็นรางวลั

Swap คอื การแลกเปลีย่นจากเหรยีญหนึ่งไปเป็นอกีเหรยีญหนึ่ง ซึง่ทาํใหเ้กดิความแปรผนัทางดา้นราคาของสนิทรพัย์

ทีม่กีารแลกเปลีย่น ตามจาํนวณปรมิาณการแลกเปลีย่นเมือ่เทยีบกบักองทุนสภาพคลอ่ง
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Total Value Locked (TVL) คอื มูลค่าสนิทรพัยร์วมทีว่างคํ้าประกนัไวท้ัง้หมด เพื่อแสดงถงึกําลงัในการผลติอุปทาน

(Supply) ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ (Demand)

Unstake คอื การยตุหิรอืสิน้สดุสญัญาทีไ่ดนํ้าสนิทรพัยท์ีไ่ปคํา้ประกนัไวบ้นระบบ

ข้อจาํกดัความรบัผิดชอบ

เอกสาร Whitepaper ฉบับน้ีถูกเขียนขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงข้อเท็จจริงของเหรียญ ACT (Acet) และระบบนิเวศ

ของเหรยีญ ACT (Acet) เท่านัน้ เราไม่มสีว่นรบัผดิชอบในกรณีทีเ่กดิความเสยีหายใด ๆ จากการทีบุ่คคล หรอืองคก์ร

นําข้อมูลไม่ว่าทัง้หมดหรอืแค่บางส่วนของเอกสารนี้ไปอ้างอิงหรอืตีความโดยปราศจากความระมดัระวงัและการ

พจิารณาอยา่งถีถ่ว้น

เราไม่มสี่วนรบัผดิชอบในกรณีที่ผู้อ่านรบัขอ้มูลที่อยู่ในเอกสารฉบบันี้ แล้วนําไปตคีวาม วเิคราะห์ คาดการณ์ หรอื

เผยแพรข่อ้มลูต่อ ไมว่า่จะเกดิขึน้จากความคดิเหน็สว่นตวั ความประมาท หรอืเหตุอื่นอยา่งใด

เอกสารฉบบันี้ไม่ถอืเป็นเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนไม่ว่าในกรณีใด ๆ เอกสารฉบบันี้ไม่ไดเ้ป็นการแนะนํา หรอื

โน้มน้าวใหด้าํเนินการซือ้หรอืขายเหรยีญ ACT (Acet) หรอืลงทุนในสนิทรพัยใ์ด ๆ

ขอ้ความบางส่วนในเอกสารฉบบัน้ีอาจมกีารอ้างถงึเหตุการณ์หรอืกจิกรรมในอนาคตหรอืที่อาจเกดิขึน้ ซึ่งขอ้ความ

และขอ้มลูดงักล่าวอาจกล่าวรวมถงึความเสีย่งทีอ่าจคาดการณ์ได้ และไม่อาจคาดการณ์ได้ รวมถงึความไม่แน่นอนอื่น

ใด อนัอาจนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งผู้อ่านควรใช้วจิารณญาณและตดัสนิใจในการทําธุรกรรมทัง้หมดด้วย

ตนเอง
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