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เอกสารแสดงข้อมูล (Whitepaper) นี้สรา้งขึ้นเพื่ออธบิายกรอบ
ความคิดและแนวทางการสรา้งแพลตฟอรม์ xCHAIN ในสถานะ
ปัจจุบันให้เป็นบล็อกเชนสาธารณะ เอกสารฉบับนี้ไม่นับเป็นเอกสาร    
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ เอกสารนี้ไม่ได้เป็นการ
แนะนําหรอืโน้มน้าวให้ดาํเนินการซื้อขาย หรอืลงทุนในสินทรพัย์ที่
เ กี่ ย วข้องแต่ อย่ า ง ใด ข้อ มูลที่ ร ะ บุ ใน เอกสารแสดงข้อ มูล 
(Whitepaper) นี้ ไมถ่อืเป็นการใหค้าํปรกึษาทางกฎหมาย ธุรกจิ หรอื
ภาษี ผูท้ีไ่ดร้บัเอกสารแสดงขอ้มูล (Whitepaper) ฉบบันี้ควรปรกึษา
ผู้เชีย่วชาญดา้นธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ ทีป่รกึษากฎหมาย ธุรกจิ 
ทีเ่กีย่วขอ้งตามเอกสารแสดงขอ้มูล (Whitepaper) นี้ดว้ยตนเอง 
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อธบิายภาพรวม  
Bitcoin เป็นครปิโทเคอรเ์รนซตัีวแรกของโลก ซึ่งก็คือต้นกําเนิดของเทคโนโลยีบล็อกเชน
นัน่เอง เปน็เหมอืนประตบูานแรกท่ีทําใหผู้ค้นรูจ้กั และเชื่อในเทคโนโลยบีล็อกเชนท่ีสามารถทําใน
สิง่ท่ีไมเ่คยทําได้มาก่อนในโลกของคอมพวิเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ต นัน่ก็คือการเก็บรกัษาและโอน
ถ่ายมูลค่าได้จรงิอยา่งโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได้ ถัดมาไมน่านนัก Ethereum คือการ
พัฒนาอันยิ่งใหญ่ต่อยอดบนเทคโนโลยีบล็อกเชน  ท่ีเปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถสรา้ง 
Decentralized Application (DApps) หรอืการพฒันาแอปพลิเคชนัแบบกระจายศูนยบ์น
บล็อกเชน ซึ่งเขา้มาต่อยอดและทําใหเ้กิดการใชง้านอันหลากหลายมากขึ้นทัว่โลกผา่นสิง่ท่ีเรยีก
วา่ Smart Contract สญัญาอัจฉรยิะท่ีเมื่อเขยีนเสรจ็แล้วจะไมส่ามารถแก้ไขได้ จงึมคีวาม     
น่าเชื่อถือ และถกูนําไปสรา้ง DApps ทางด้านการเงินอันหลากหลาย ท่ีเรยีกวา่ Decentralized 
Finance (DeFi) ซึ่งกําลังเป็นจุดเริม่ต้นของการปฏิวัติทางการเงินทัว่โลก ไม่เว้นแม้แต่
ประเทศไทย ท่ีธนาคารพาณิชยร์ายใหญ่ๆ ในประเทศได้เริม่ปรบัตัวกันแล้ว ทัง้นี้ยงัไมร่วมถึง 
Non-Fungible Token (NFT) โทเคนท่ีทดแทนกันไมไ่ด้ท่ีกําลังปฏิวติัวงการศิลปะกันไปทัว่โลก 

นอกจากอุตสาหกรรมการเงินแล้ว ยังได้มีการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในด้านระบบการ
ศึกษา ด้านงานเอกสาร การขนสง่ เกษตรกรรม และระบบสาธารณสขุด้วย จงึกล่าวได้วา่ยงัมี
โอกาสอีกมากมายท่ีรอการพสิจูน์ ผ่านการปรบัใชห้รอืประยุกต์เทคโนโลยบีล็อกเชน ใหเ้ขา้กับ
อุตสาหกรรมต่างๆ แต่ด้วย Blockchain Infrastructure ท่ีมกีารใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัล้วนเป็น
โครงสรา้งพื้นฐานของเทคโนโลยบีล็อกเชนท่ีคิดค้น และดําเนินการพฒันาอยูใ่นต่างประเทศทัง้
สิน้ และมค่ีาใชจ้า่ยในธุรกรรม (Gas Fee) ค่อนขา้งสงู มคีวามผนัผวนทัง้จากการเปล่ียน 
แปลงด้านราคาของเหรยีญครปิโทเคอรเ์รนซเีอง และในด้านสกลุเงินต่างประเทศ (Foreign 
Exchange) อัตราแลกเปล่ียนเทียบกับเงินบาท (THB)  จงึเป็นอุปสรรคกับ  การวางแผนการ
พฒันา และใชง้านโครงสรา้งพื้นฐานของเทคโนโลยบีล็อกเชนต่างๆ ท่ีมอียูใ่นปัจจุบนั 
ในระยะยาว   

ดังนัน้ เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว และเป็นปัจจัยความสาํเรจ็ของการใชง้านจรงิในประเทศไทย    
จึงควรม ี Blockchain Infrastructure เพื่อเปิดโอกาสใหส้ถาบันการศึกษา องค์กรธุรกิจ         
ผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง (SMBs) รวมถึงสตารท์อัพได้มีการศึกษา และ             
นําเทคโนโลยบีล็อกเชนมาปรบัใชง้านจรงิ  

xCHAIN เป็น Blockchain Infrastructure ท่ีรว่มก่อตัง้และพฒันาระหวา่งพนัธมติรท่ีมคีวาม
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และองค์กรชั้นนําของประเทศให้เป็น Public Blockchain 
Infrastructure ในประเทศไทยและเป็นระบบนิเวศแรก (First Ecosystem) ท่ีถกูสรา้งขึ้น     
และนํามาใชง้านจรงิท่ีม ี Validator Node เป็นองค์กรท่ีสาธารณชนรูจ้กัโดยทัว่ไป มีความ
ปลอดภัย โปรง่ใสและน่าเชื่อถือ ระบบนิเวศ xCHAIN ขบัเคล่ือนด้วยเหรยีญ XTH เพื่อเป็นสื่อ
กลางแทนค่าใชจ้า่ยธุรกรรม (Gas Fee) ท่ีมเีปา้หมายในการลดความผนัผวนขอราคา จงึทําให้
สามารถประเมนิค่าใชจ้า่ยได้ และมรีาคาท่ีสมเหตสุมผล  
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1  ประโยชน์ของบล็อกเชน 
บล็อกเชน คือ การเก็บรกัษาขอ้มูลรูปแบบหนึ่งซึ่งจะจดัเก็บขอ้มูลเป็นสว่นๆ และ  
นํามาร้อยต่อกันเรื่อยๆ เหมือนโซ่คล้องกัน (Chain) โดยมีวิธีเข้ารหัสทาง
คอมพวิเตอรเ์พื่อความปลอดภัย ท่ีทําใหรู้ว้า่ขอ้มูลถกูเก็บ ณ เวลาใด มกีารแก้ไข
ดัดแปลงหรอืไม ่ โดยขอ้มูลทัง้หมดจะถกูสง่ และกระจายเก็บไวใ้นคอมพวิเตอรท์กุ
เครื่องท่ีอยูใ่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรผ์ูต้รวจสอบความถกูต้อง (Validator Node) 
ดังนัน้ ขอ้มูลท่ีถกูเขยีนลงไปแล้วจงึมคีวามน่าเชื่อถือ เนื่องจากทกุคนในเครอืขา่ย      
จะเหน็การเปล่ียนแปลงพรอ้มกัน หากเป็นกรณีท่ีมบุีคคลหนึ่งบุคคลใดประสงค์ท่ีจะ
แก้ไขขอ้มูลใด บุคคลดังกล่าวก็มทีางเลือกเพยีงทางเดียว นัน่คือต้องไปแก้ไขขอ้มูล
นัน้ในเครื่องคอมพวิเตอรข์องผู้ตรวจสอบความถกูต้องทกุคนท่ีอยูใ่นเครอืขา่ยนัน้ๆ 
เท่านัน้ ซึ่งโอกาสท่ีบุคคลดังกล่าวจะประสบความสาํเรจ็นัน้เป็นไปได้น้อยมากหรอื
แทบจะเป็นไปไมไ่ด้เลย หากเมื่อเครอืขา่ยนัน้ๆ มขีนาดท่ีใหญ่พอ หรอืมผีูต้รวจสอบ
ความถกูต้องจาํนวนมาก 

ดังนัน้ เมื่อเรานําเอาบล็อกเชนมาใชง้านในด้านการเงินดิจทัิล (Digital Finance) 
โดยเก็บข้อมูลจาํนวนเงินท่ีทุกคนมี จาํนวนการโอนทุกครัง้ของทุกคน เข้าไปใน
บล็อกแต่ละบล็อกต่อกัน และกระจายข้อมูลดังกล่าวไปใหทุ้กคนรบัรู ้ จะทําใหเ้งิน
ดิจทัิลนัน้มคีวามโปรง่ใส และปลอดภัยจากการแก้ไขโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และท่ี
สาํคัญเมื่อเรากระจายขอ้มูลไปใหท้กุคน จงึลดความเสีย่งวา่ระบบจะล้มเหลวพรอ้ม
กันทัง้หมด ซึ่งเป็นการปอ้งกันการทําใหข้อ้มูลท่ีถกูเก็บไวห้ายไปได้ด้วย 

Bitcoin มีเครอืข่ายผู้ตรวจสอบความถูกต้องกระจายอยู่ทั่วโลกจากการให้ผล
ตอบแทนแก่คนท่ีเขา้มาชว่ยกันตรวจสอบความถกูต้อง หรอืพสิจูน์ธุรกรรมในเครอื
ขา่ย จงึถือได้วา่ Bitcoin เป็นเงินดิจทัิลสกลุหนึ่งท่ีมคีวามน่าเชื่อถือ สามารถสง่เงิน
ดิจิทัลผ่านเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตใหกั้บใครก็ได้ในเครอืข่าย ภายในระยะเวลาอันสัน้ 
เพียงแต่เก็บข้อมูลธุรกรรมการโอนนัน้ๆ ลงในบล็อก โดยไม่มีความจาํเป็นต้องมี
คนกลางอีกต่อไป และท่ีสาํคัญไปกวา่นัน้ ธุรกรรมการโอนก็มค่ีาธรรมเนียมการโอน
หรอืส่งเงินท่ีต่ํามากเมื่อเทียบกับการส่งเงินตราของรฐับาล (Fiat Currency)      
ซึ่งออกโดยรฐับาลของประเทศใดประเทศหนึ่ง จากคุณสมบัติเหล่านี้นี่เองทําให ้
Bitcoin ประสบความสาํเรจ็ในการทําใหค้นทัว่โลกยอมรบัในปัจจุบนั  

ภายหลังจากท่ี Bitcoin ได้เกิดขึ้นพรอ้มกับเทคโนโลยบีล็อกเชนท่ีสามารถแก้โจทย์
หลายๆ ขอ้ท่ีเทคโนโลยก่ีอนหน้าไมเ่คยทําได้ในทางเทคนิคมาก่อน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ ความโปรง่ใสของ
ข้อมูลท่ีทุกฝ่ายสามารถเห็นข้อมูลเดียวกันได้ การเพิ่มประสิทธิภาพในการลด
คนกลาง   ปัจจุบนับล็อกเชนจงึได้ถกูนํามาใชใ้นหลากหลายรูปแบบ ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ไมไ่ด้จาํกัดเพยีงแค่เงินดิจทัิลเพยีงอยา่งเดียว ยกตัวอยา่งเชน่
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ธุรกิจการเงิน (Financial Business) - ซึ่งเป็นธุรกิจแรกๆ ท่ีเทคโนโลยี
บล็อกเชนถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ ตัวอย่างท่ีชัดเจนนั้นก็คือ โครงการอินทนนท์ของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาแทนเครอืข่ายบาทเน็ทท่ีใช้
ระหวา่งธนาคาร หรอืโครงการ   JFIN ของ บมจ. เจมารท์ ซึ่งนําเทคโนโลยบีล็อกเชน
มาจดัการเรื่องขอ้มูลลกูค้าและการจดัอันดับเครดิตของลกูหนี้ หรอื Credit Scoring 
บนระบบกู้ยมืผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ ซึ่งเป็นโอกาสใหมข่องคนไทยสว่นใหญ่ท่ี
ปัจจุบนัยงัไมม่ทีางเลือกมากนักในการรบับรกิารทางการเงิน ต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอก
ระบบ หรอืรวมไปถึงการใช ้Token ในการระดมทนุต่างๆ ทัง้ ICO, IEO หรอื STO  

ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ (Property Business) -   ในหลายๆ ประเทศ เชน่ 
ประเทศมอลต้า (Malta) ประเทศอังกฤษ (United Kingdom) หรอืประเทศสหรฐั
อาหรบัเอมเิรตส ์ (United Arab Emirates) มกีารนําเทคโนโลยบีล็อกเชนมาเก็บ
ขอ้มูลแทนโฉนดท่ีดิน (Land Registry) หรอืการนําเทคโนโลยบีล็อกเชนมาชว่ยใน
การแบง่สรรปันสว่นการเป็นเจา้ของ (Asset Tokenization) ซึ่งในปัจจุบนัได้มกีารนํา
เทคโนโลย ีNFT หรอื Non-Fungible Token ท่ีเป็นเทคโนโลยท่ีีต่อยอดมาใชใ้นการ
ขายท่ีดินเสมอืน (Virtual Land) ท่ีเราได้ยนิใน Metaverse ต่างๆ 

ธุรกิจโรงพยาบาล (Hospital & Healthcare Business) - โครงการ 
Medrec ของทาง MIT หรอื SimplyVital   ได้นําเทคโนโลยบีล็อกเชนมาเก็บขอ้มูล
การรกัษาของคนไข้ ซึ่งเพิ่มความโปรง่ใส และความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี หรอื 
การนําเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาชว่ยตรวจสอบท่ีมาของยาแต่ละชนิด เพื่อป้องกัน
การปลอมแปลง  

ธุรกิจค้าปลีก (Retail Commerce Business) - Wallmart ได้มโีครงการ
นําขอ้มูลอาหารท่ีขายมาเก็บไวใ้นบล็อกเชนเพื่อตรวจดสูายการผลิตจากโรงงานมาถึง
ชัน้วางของ หรอื Singapore Airlines ก็ได้นําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชง้านบน 
Loyalty Point KrisFlyer   เพิม่ความน่าเชื่อถือ และทําใหล้กูค้าสามารถนําคะแนนท่ี
สะสมสามารถแลกเปล่ียนกันได้  

ธุรกิจพลังงาน (Energy Business) - Power Ledger ธุรกิจ Startup จาก
ประเทศออสเตรเลีย (Australia) ก็ได้ขยายมาท่ีเมืองไทยเพื่อพัฒนาการซื้อขาย
พลังงานแบบ Peer to Peer โดยใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน หรอื WePower บรษัิทจาก
ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) ก็ทําเรื่องคล้ายๆ กัน แต่เน้นไปทางพลังงานทดแทน
เป็นหลัก 

ธุรกิจการศึกษา (Education Business) - MIT Media Lab และประเทศ
มอลต้า ได้มกีารออกปรญิญาบตัร Certificate และ Transcript บนเทคโนโลยบีล็อก
เชนเรยีบรอ้ยแล้ว หรอืในประเทศไทยเอง ก็มมีหาวทิยาลัยท่ีเก็บขอ้มูลนักศึกษาเป็น 
Digital Identity หรอืออกใบประกาศนียบตัรเป็น Digital Certificate ในรูปแบบของ 
NFT แล้วเชน่กัน 
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นอกจากนี้ยงัมกีารใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในอีกหลายๆ เรื่อง เชน่ การจดสทิธบิตัร 
(Patent Registration) การทํา eVoting การตรวจสอบ (Verification) การทํา
ดิจทัิลไอดีแทนบตัรประชาชน (Digital ID card) ซึ่งการใชง้านเหล่านีเ้ป็นเพยีงตัว
อยา่งเล็กๆ น้อยๆ บางสว่น สาํหรบัการใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชนในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้
เหน็ภาพวา่ บล็อกเชนได้มกีารพฒันาอยา่งต่อเนื่อง และจะค่อยๆ เขา้มาในชวีติของ
เรามากขึ้นเรื่อยๆ แบบท่ีเราไมรู่ตั้ว  

xCHAIN จึงมีเป้าหมายท่ีจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชน         
ในประเทศไทย ท่ีจะเป็นพื้นฐานสาํคัญใหกั้บการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจาย
ศูนย ์ (Decentralized Application) ต่างๆ ในเมอืงไทย เพื่อใหเ้ป็นบล็อกเชน
สาํหรบั  ทกุคน “Blockchain for everyone” ตามเปา้หมายท่ีทางผูก่้อตัง้ได้วางไว้

2  xCHAIN คืออะไร    
xCHAIN (ซึ่งต่อไปในเอกสารแสดงข้อมูลนี้จะเรยีกว่า “แพลตฟอร์ม” หรอื 
“xCHAIN”) เป็นแพลตฟอรม์บล็อกเชนสาธารณะเพื่อเป็นระบบนิเวศท่ีถกูกํากับ
ดูแลสาํหรบัประเทศไทย ทดแทนการการพึ่งพาแพลตฟอรม์บล็อกเชนสาธารณะ
จากต่างประเทศ รวมถึงต้องการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจในการนําเทคโนโลยี
บล็อกเชนมาใชใ้นแต่ละภาคสว่นท่ีปัจจุบนัยงัไมเ่พยีงพอ   

xCHAIN จงึถกูสรา้งขึ้นมาเป็นระบบบล็อกเชนสาธารณะ เพื่อเปิดโอกาสใหภ้าค
การศึกษา นักศึกษา กลุ่มธุรกิจขนาดยอ่ม วสิาหกิจ หรอืกลุ่มนักพฒันา มารว่มกัน
สรรสรา้ง Decentralized Aplications (DApps), Utility Tokens หรอื Non-
Fungible Token (NFT) เพื่อนํามาแก้ปัญหา หรอืต่อยอดใหกั้บธุรกิจต่อไป 

โดยมแีนวคิดและคณุสมบติัของแพลตฟอรม์ดังนี้ 
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2.1 แนวคิดการจดัต้ัง xCHAIN  
• แพลตฟอรม์บล็อกเชนสาธารณะและระบบนิเวศสาํหรบัประเทศไทย 
• Decentralize เพื่อใหร้ะบบนิเวศมีความน่าเชื่อถือ มัน่คง โปรง่ใส      
ตรวจสอบได้ 

• มค่ีาใชจ้า่ยต่ํา และมคีวามผนัผวนของราคาต่ําสามารถประเมนิค่าใชจ้า่ย
ล่วงหน้าได้ 

• ใชพ้ลังงานต่ํา เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  
• เน้นความยัง่ยนื สง่เสรมิการพฒันาจากต้นนํ้าเริม่จากสถาบนัการศึกษา
ท่ีผลิตนักพฒันาระบบจนถึงปลายนํ้า  เพื่อใหส้ามารถนําระบบไปใชไ้ด้
จรงิ และการขยายผลในหลากหลายกลุ่มธุรกิจในประเทศไทยต่อไป 

2.2 คณุค่าท่ีต้องการสง่มอบ 
• สนับสนุนภาคการศึกษา และภาคธุรกิจใหส้ามารถนําเทคโนโลยบีล็อก-
เชนไปแก้ไขปัญหาในปัจจุบนั หรอืพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตได้จรงิ 

• สามารถทํารายการด้วยค่าใช้จ่ายท่ีต่ํา (Gas Fee) และผันผวนต่ํา          
ในระยะยาว 

• สามารถทําธุรกรรมได้อยา่งมัน่คง โปรง่ใส และตรวจสอบได้ 
• สรา้งความยัง่ยนืในการทําธุรกิจ หรอืธุรกรรมต่างๆ ด้วยการสนับสนุน 
ใหค้ําปรกึษา ความรู ้ ความเข้าใจเทคโนโลยีบล็อกเชนของพันธมิตร    
ในระบบนิเวศของ xCHAIN 

2.3 จุดเด่นของ xCHAIN 
• เป็นแพลตฟอรม์สาธารณะเพื่อทุกคนท่ีเน้นการพัฒนาและส่งเสรมิ
ระบบนิเวศภายในประเทศไทย โดยดําเนินงานภายใต้มูลนิธท่ีิไมแ่สวงหา
กําไร 

• เป็นแพลตฟอรม์แบบกระจายศูนย ์ หรอื Decentralized Platform 
ด้วย Validator Node ท่ีมชีื่อเสยีงและน่าเชื่อถือจากสถาบนัการศึกษา
และบรษัิทชัน้นํา 

• เป็นระบบเปิดท่ีสามารถเชื่อมต่อกับ Blockchain Platform ชัน้นํา         
ซึ่งพรอ้มขยายการเขา้ถึงสูภ่ายนอก 

• มเีหรยีญ XTH เป็นเหรยีญอรรถประโยชนท่ี์ควบคมุการผนัผวนของ
อัตราแลกเปล่ียน และการเก็งกําไร  

• มค่ีาใชจ้า่ยระบบ Gas Fee ท่ียอมรบัได้ และผนัผวนต่ํา 
• มกีลุ่มผูใ้ชง้านหลากหลาย ทัง้นักศึกษา และบุคคลทัว่ไป 
• มเีครื่องมอืพื้นฐาน ท่ีพรอ้มนํามาต่อยอด และใชง้านจรงิ 
• มคีวามมัน่คง และปลอดภัยจากภัยไซเบอร ์  
• มทีีมงานสนับสนุนด้านเทคนิค
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2.4 คําอธบิายทางเทคนิค 
2.4.1 คณุสมบติัทางเทคนิค 
• ใชเ้ทคโนโลยขีอง Ethereum ท่ีใช ้Go Ethereum เป็น Client Software 
• ระบบเปิด Ethereum Virtual Machine (EVM) Compatible ท่ีรองรบั Ethereum Smart 
Contract ท่ีพฒันาบน Ethereum Base 

• รองรบัการพฒันาแอพท่ีเชื่อมต่อด้วย Web3 Library  
• รองรบัการทํางานของกระเป๋าเงินดิจทัิล หรอื Digital Wallet เชน่ Metamask หรอื Join 
Wallet ฯลฯ  

• ขอ้มูลแต่ละ Block จะถกูตรวจสอบ (Validate) ด้วย Consensus แบบ Proof of Authority1  
โดย Validator Node2 ก่อนการเพิม่ขอ้มูลใน Blockchain และกระจายไปยงั Node ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• สามารถรองรบัธุรกรรมจาํนวนมากด้วย Block time เฉล่ียท่ีต่ํากวา่ 5 วนิาที  

2.4.2 ขอ้มูลเชงิเทคนิค 
xCHAIN ม ี2 Network Environment คือ Mainnet เพื่อใชง้านจรงิ และ Testnet  เพื่อใชใ้นการ
ทดสอบระบบ โดยไมม่ค่ีาใชจ้า่ย Gas Fee ใดๆ ในการทดสอบระบบ  ซึ่งมขีอ้มูลด้านเทคนิค ดังนี้ 

1.Proof of Authority คือกระบวนการ Consensus ท่ีใชช้ื่อเสยีงและความน่าเชื่อถือของผูท่ี้ทําหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบธุรกรรม หรอื Validator 
2.Validator Node คือเครื่องคอมพวิเตอรท่ี์ทําหน้าท่ีตรวจสอบธุรกรรม หรอื Validator

Components Mainnet Testnet

Consensus Proof-of-Authority (PoA) Proof-of-Authority (PoA)

Chain ID 35 36

Explorer https://exp.xchain.asia https://exp-testnet.xchain.asia

RPC Endpoint https://rpc.xchain.asia https://rpc-testnet.xchain.asia

WS endpoint wss://ws.xchain.asia wss://ws-testnet.xchain.asia

2.5 Block Reward 
• เมื่อ Validator Node ทําการตรวจสอบและยนืยนัความถกูต้องของธุรกรรม และ Block 
Signing แล้ว ทาง Validator จะได้รบัค่าตอบแทนเป็น Block Reward ในรูปเหรยีญ 
XTH   โดยจาํนวนขึ้นอยูกั่บปรมิาณธุรกรรมและมูลค่า Gas Fee ภายใน Block นัน้  

• Validator Node จะได้รบัสทิธิก์าร Validate แบบถัวเฉล่ีย เพื่อความเท่าเทียมกันระหวา่ง        
ผูเ้ป็น Validator Node เวน้แต่เครื่องของ Validator node นัน้ไมพ่รอ้มทํางาน 

2.6 การกํากับดแูล  
• เป็นแพลตฟอรม์บล็อกเชนสาธารณะท่ีดําเนินการภายใต้มูลนิธิท่ีจะก่อตัง้ในอนาคตโดยม ี 
บรษัิท เอ็กซเ์ชน เน็ทเวริค์ จาํกัด จาํกัด หรอื xCHAIN Network เป็นผูป้ระสานงาน และ    
ดําเนินการในนามมูลนิธเิอ็กซเ์ชน 

• การกํากับดแูลด้วยสทิธิเ์สยีงสว่นมากของ Validator Node โหวตลงคะแนนเสยีงผ่าน       
ชอ่งทาง Online 
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3  เหรยีญ XTH 
XTH คือเหรยีญอรรถประโยชน์ (Utility Token) ท่ีใชเ้ป็นสื่อกลางชาํระค่าธรรมเนียมในการ    
ทําธุรกรรมต่างๆ หรอืท่ีเรยีกวา่ “Gas fee”3  

เหรยีญ XTH เป็นเหรยีญท่ีมมีาตรฐานแบบ ERC-20 เหรยีญ XTH สรา้งมาครัง้แรกด้วย
จาํนวน 1,000,000,000,000 (หนึ่งล้านล้าน) เหรยีญและมกีารเผาทําลาย หรอื Burn ใหม้ี
จาํนวนคงเหลือพรอ้มใชเ้พยีง 1,000,000,000 (หนึ่งพนัล้าน) เหรยีญ โดยจะนําเหรยีญออก
ใชภ้ายใน 3 (สาม) ปีแรกจาํนวน 6,000,000 (หกล้าน) เหรยีญ และสาํรองเพื่อปอ้งกันความ
เสีย่งและเสถียรภาพของมูลค่าเหรยีญในอนาคตจาํนวน 994,000,000 (เก้ารอ้ยเก้าสบิสีล้่าน) 
เหรยีญซึ่งจะนําออกใชห้ลังจาก 3 (สาม) ปีแรก   

3.1  ภาพรวมเชงิเศรษฐศาสตร ์
• ชื่อเหรยีญ : XTH 
• จาํนวนเหรยีญ  1,000,000,000 XTH  

3.2  อัตราแลกเปล่ียน 
•  อัตราแลกเปล่ียน 10 บาทต่อ 1 XTH ณ วนัท่ีออกเอกสารฉบบันี้ 
•  อัตราแลกเปล่ียน XTH/THB สามารถเปล่ียนแปลงได้โดยมติของ Validator node              
ซึ่งจะประกาศใหท้ราบทางเวบ็ไซต์ xCHAIN 

3.3  ชอ่งทางการแลกเหรยีญ 
การแลกเปล่ียนเหรยีญ XTH สามารถทําการแลกเปล่ียนโดยตรงผา่น xCHAIN Network 
อีเมล xchain@tbwg.io  โดยชอ่งทางอ่ืนท่ีจะประกาศใหท้ราบภายหลัง

3. Gas Fee คือค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมซึ่งจาํนวนของเหรยีญท่ีใชข้ึ้นอยูค่วามซบัซอ้นและขนาดของธุรกรรมท่ีถกูสรา้งขึ้น
บนเครอืขา่ย xCHAIN โดย Gas Fee จะถกูเรยีกเก็บจากผูใ้ชง้านในขัน้ตอน การโอนทรพัยส์นิ การจดัเก็บขอ้มูล และ การเรยีก
ใช ้Smart contracts หรอื Decentralized Application (DApps) เป็นต้น

mailto:xchain@tbwg.io
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4  ผู้รว่มจดัต้ัง xCHAIN  

4.2 วตัถปุระสงค์ของ xCHAIN Network 

4.2.1 Technology Events 
จดัอีเวนต์เพื่อเผยแพรค่วามรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยบีล็อกเชน ใหกั้บนักพฒันา และ 
ผูป้ระกอบการในประเทศไทย 

4.2.2 Developer Network 
สรา้งชุมชนของนักพฒันา และผูท่ี้สนใจเทคโนโลยบีล็อกเชน รวมถึงกลุ่มภาคการ
ศึกษา และภาคธุรกิจท่ีสามารถทําเทคโนโลยบีล็อกเชนไปใชไ้ด้จรงิ เพื่อแบง่ปันความรู ้ 
เอ้ือเฟื้ อซึ่งกันและกัน และต่อยอดระบบนิเวศใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยนื 

4.2.3 Education & Training 
รว่มมอืกับภาคการศึกษา  มหาวทิยาลัย รวมถึงพนัธมติร เพื่อจดัเตรยีมหลักสตูร  
หรอืองค์ความรู ้มาเผยแพรใ่หกั้บนักพฒันารุน่ใหม่ๆ  ต่อไป 

4.2.4 Hackathon 
จดักิจกรรม Hackathon เพื่อชว่ยใหก้ารต่อยอดไอเดียในการใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน
มาปรบัใชใ้นการแก้ปัญหาในโลกปัจจุบนั ไมว่า่จะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา  
ผูป้ระกอบการ โดยไมจ่าํกัดความคิดสรา้งสรรค์ และสามารถนําไอเดียไปต่อยอดได้จรงิ 

www.jventures.co.th                  www.iamconsulting.co.th                www.dome.cloud              www.satangcorp.com

4.1 xCHAIN Network 
บรษัิท เอ็กซเ์ชน เน็ทเวริค์ จาํกัด ได้รวบรวมพนัธมติรผู้เชีย่วชาญด้านเทคโนโลย ี และบล็อกเชนชัน้นําของ
ประเทศไทย ได้แก่ บรษัิท เจ เวนเจอรส์ จาํกัด ผู้พฒันาแพลตฟอรม์ในเครอืเจมารท์, I AM Consulting 
บรษัิทท่ีปรกึษา และพฒันาระบบไอทีสาํหรบัองค์กรเอนเทอรไ์พรส,์ DomeCloud ผู้ให้บรกิารโซลชูนัด้าน
ไอทีครบวงจร และ Satang Corporation ผู้พฒันาบล็อกเชน และเวบ็เทรดครปิโทเคอรเ์รนซชีัน้นําของ
ประเทศ เพื่อรว่มก่อตัง้บรษัิท เอ็กซเ์ชน เน็ทเวริค์ จาํกัด เพื่อสนับสนุนและขบัเคล่ือนเทคโนโลยบีล็อกเชนใน
ประเทศไทย 

http://www.jventures.co.th
http://www.iamconsulting.co.th
http://www.satangcorp.com
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5  Validators 
Validator คือ หน่วยงานหรอืองค์กรท่ีมตัีวตน เป็นท่ีรูจ้กัในสาธารณะ มคีวามพรอ้มในการสนับสนุนทางเทคนิค    
โดยแต่ละ Validator จะมเีครื่องคอมพวิเตอรท่ี์ทําหน้าท่ีเป็น Validator Node ทําหน้าท่ีตรวจสอบ และยนืยนั
ธุรกรรม และสื่อสารระหว่าง Validator Node ด้วยกัน เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องกัน และเหน็ตรงกัน 
(Consensus) ก่อนการสรา้งบล็อกใหมใ่นทกุ Node เพื่อตรวจสอบความถกูต้องของขอ้มูล และยนืยนัความ     
น่าเชื่อถือ 

ปัจจุบนั xCHAIN ม ีValidator Node ซึ่งเป็นมหาวทิยาลัย และองค์กรชัน้นําในประเทศไทย ดังนี้ 

มหาวทิยาลัย

องค์กรธุรกิจ

xCHAIN Network



xCHAIN Whitepaper 2.0

 อัพเดทวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2565

Page 13/16

6  ขอ้จาํกัด และความรบัผิดชอบ 

6.1 นโยบายความเปน็สว่นตัวของขอ้มูล (Data Privacy Policy) 
ข้อมูลเป็นสิทธ ิ และความรบัผิดชอบของผู้ใชบ้รกิารหรอืเจ้าของข้อมูลเอง แพลตฟอรม์ไม่ใช ่     
ผูค้วบคมุขอ้มูลและไมส่ามารถควบคมุหรอืเขา้ถึงขอ้มูลใดๆ ของผูใ้ชบ้รกิารหรอืเจา้ของขอ้มูลได้ 
แพลตฟอรม์จงึไมม่สีทิธิเ์ขา้ถึงและไมต้่องรบัผิดต่อความเสยีหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
ข้อมูลของผู้ใช้บรกิารหรอืเจ้าของข้อมูลถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รบัอนุญาต หรอืถูกโจรกรรมโดย
บุคคลใดๆ 

6.2 คําสงวนสทิธิ ์
สทิธิใ์นการอัพเดท Whitepaper น้ี  โปรดอ่านคําสงวนสทิธิน้ี์โดยละเอียด หากมขีอ้สงสยั
เกิดขึน้ โปรดปรกึษาท่ีปรกึษากฎหมาย ท่ีปรกึษาการเงินและภาษี หรอืท่ีปรกึษาอ่ืนๆ 

ขอ้มูลท่ีอยูใ่นเอกสารแสดงขอ้มูลฉบบันี้อาจมกีารเปล่ียนแปลงหรอืปรบัปรุงโดยท่ีไมต้่องแจง้ให้
ทราบล่วงหน้าและไมเ่ป็นขอ้พนัธะสญัญาใดๆ กับแพลตฟอรม์ ขอ้มูลนี้มวีตัถปุระสงค์เพื่อเป็น
ขอ้มูลและไมถื่อเป็นการออกหรอืเสนอขายหุน้หรอืหลักทรพัยใ์ดๆ ซึ่งการออกและเสนอขายหลัก
ทรพัย์เหล่านั้นจะถูกกํากับโดยกฎหมายหลักทรพัย์ท่ีเก่ียวข้อง หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง        
ชุดขอ้มูลท่ีแสดงเหล่านี้อาจไมค่รบถ้วน และไมไ่ด้ถือเป็นขอ้สญัญาใดๆ แพลตฟอรม์พยายาม
อยา่งท่ีสดุท่ีจะทําใหข้อ้มูลในเอกสารแสดงขอ้มูลฉบบันี้ถกูต้อง และเป็นปัจจุบนั ซึ่งขอ้มูลเหล่านี้
ไมไ่ด้นับเป็นการใหคํ้าแนะนําใดๆ แพลตฟอรม์ไมร่บัรองและไมย่อมรบัขอ้ผกูพนัทางกฎหมายอัน
อาจเกิดจากหรอืเก่ียวขอ้งกับความถกูต้องของขอ้มูล ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลในเอกสารแสดงข้อมูลฉบับนี้ ผู้สนับสนุนหรอืผู้ท่ีสนใจเป็นผู้ถือโทเคน จะต้องสืบหาคํา
แนะนําจากท่ีปรกึษาอาชพีด้วยตนเอง ก่อนท่ีจะกระทําการใดหรอืทําธุรกรรมใดๆ อันเกิดจาก
ข้อมูลในเอกสารแสดงข้อมูลท่ีเผยแพรฉ่บับนี้ ซึ่งถือว่าข้อมูลฉบับนี้เป็นเอกสารเผยแพร ่      
เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจและการ
ดําเนินงานของแพลตฟอรม์ โทเคน และการออกเสนอขายโทเคนครัง้แรก เอกสารแสดงขอ้มูล
นี้หรอืสาํเนาของเอกสารแสดงขอ้มูลฉบบันี้ทัง้หมด หรอืแต่บางสว่นไมไ่ด้ถกูนําออกหรอืกระจาย
ไปยงัประเทศอ่ืนท่ีมกีฎหมายในการหา้มทําการขายโทเคน หรอืการเสนอขายโทเคนครัง้แรกต่อ
สาธารณชน โทเคนนี้ไมม่เีจตนาใหเ้ป็นหลักทรพัยภ์ายใต้กฎหมายใดๆ ก็ตาม ดังนัน้ ขอ้มูลใน
เอกสารนี้ไม่ใช่เอกสารเสนอขายหลักทรัพย์หรือหนังสือชี้ชวนในการออก และเสนอขาย         
หลักทรพัย์ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ทัง้หมดหรอืบางส่วน ไม่ถือเป็นคําแนะนําในการซื้อขาย    
หลักทรพัย ์ หรอืการเป็นการชกัชวนใหซ้ื้อโทเคนใดๆ หรอืเป็นการใหค้วามเหน็ในการตัดสินใจ
ลงทุน แพลตฟอรม์ไม่มีเจตนาใหเ้ป็นหลักทรพัย์ภายใต้กฎหมายใดๆ เอกสารนี้ไม่ใช่หนังสือ      
ชีช้วน หรอืหนังสอืเสนอขายหลักทรพัยเ์พื่อการลงทนุในหลักทรพัยใ์ดๆ ก็ตาม แพลตฟอรม์ไม่
ได้ใหค้วามเหน็ใดๆ ในการใหซ้ื้อ ขาย หรอืทําธุรกรรมใดๆ บนโทเคน ดังนัน้ ขอ้มูลในเอกสาร
แสดงข้อมูลฉบับนี้ไม่ถือเป็นแบบ หรอืสัญญาในการตัดสินใจลงทุน ไม่มีบุคคลใดท่ีมีพันธะ
สญัญาหรอืขอ้ผกูพนัตามกฎหมาย ในการซื้อหรอืขายโทเคน และไมม่คีรปิโทเคอรเ์รนซ ี และรูป
แบบการชาํระใดๆ ท่ียอมรบัในเอกสารแสดงขอ้มูลฉบบันี้ 
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6.3 ความรบัผิดและการบรหิารความเสีย่ง  
เอกสารแสดงข้อมูล (Whitepaper) นี้ มีขึ้นเพื่ออธบิายถึงสถานะและแผนการ
ดําเนินการของ xCHAIN เท่านัน้ xCHAIN ไมม่สีว่นรบัผดิชอบในกรณีใดๆ ท่ีเกิด
ความเสียหายจากบุคคลใดๆ ท่ีนําข้อมูลเก่ียวกับ xCHAIN ในเอกสารฉบับนี้ไป
อ้างอิงหรอืตีความโดยไมไ่ด้รบัความยนิยอมจาก  xCHAIN เป็นลายลักษณ์อักษร  

เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใดท่ีเกิดขึ้นหรอืก่อใหเ้กิดความเสียหาย ซึ่งไม่
สามารถป้องกันได้ แม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว รวมถึงการตรา
กฎหมายหรอืการดําเนินการใดๆ ของรฐัท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามเอกสาร
แสดงข้อมูล (Whitepaper) นี้ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว 
อุบัติเหตุ โรคระบาด สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน ธนาคารพาณิชย ์         
ในประเทศไทย หรอืหน่วยงานราชการปิดทําการ หรอืไม่สามารถดําเนินการได้      
และเหตกุารณ์อ่ืนใดท่ีสง่ผลกระทบในทํานองเดียวกัน การใดๆ ตามเอกสารแสดง
ข้อมูล (Whitepaper) นี้ ดําเนินการด้วยเทคโนโลยบีล็อกเชนแบบกระจายศูนย ์
(Decentralized) ท่ีผู้ใช้งาน หรอืผู้พัฒนาระบบแอปพลิเคชันแบบไม่มีตัวกลาง 
(Decentralized Application: DApps) สามารถใหห้รอืใชบ้รกิารท่ีใดก็ได้ในโลก 
ดังนัน้ จงึอาจไมต่กอยูภ่ายใต้เขตอํานาจ และบงัคับของศาลไทย  

xCHAIN ดําเนินการด้วยเทคโนโลยบีล็อกเชนแบบกระจายศูนย ์ (Decentralized) 
จึงทําใหไ้ม่สามารถควบคุมและหยุดการทํางานของบล็อกเชนได้ จึงมีความเสี่ยงท่ี
บล็อกเชนอาจทํางานไมถ่กูต้องหรอืมขีอ้บกพรอ่งท่ีไมอ่าจคาดเหน็ได้ ดังนัน้ ผูเ้ขา้
รว่มทัง้หมด รวมถึงผูข้าย ซพัพลายเออร ์คู่ค้า ลกูค้า และบุคคลอ่ืนใดท่ีใช ้xCHAIN 
ไมว่า่ทางตรงหรอืทางอ้อม ต้องคํานึงถึงความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้น เชน่ กระเป๋าครปิ-
โทเคอรเ์รนซ ี (Cryptocurrency Wallet) ถกูบุกรุก และยอดคงเหลือของครปิโท-
เคอร์เรนซีไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างถาวร จากความผิดพลาดของโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์ (Bug) ดังนัน้ ผูเ้ขา้รว่มทัง้หมด รวมถึงผูข้าย ซพัพลายเออร ์ คู่ค้า 
ลกูค้า และบุคคลอ่ืนใดท่ีใช ้ xCHAIN ไมว่า่ทางตรงหรอืทางอ้อมจาํต้องรบัผดิ และ
ความเสีย่งด้วยตนเองทัง้สิน้ 

6.4 กฎหมายท่ีใชบ้งัคับ 
การเผยแพรต่ามเอกสารแสดงขอ้มูล (Whitepaper) นีอ้ยูภ่ายใต้กฎหมายไทยขอ้พพิาท 
ขอ้ขดัแยง้ หรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรอืเก่ียวขอ้งกับ รวมทัง้ขอ้พพิาท
เก่ียวกับการไมป่ฏิบติัตามเอกสารแสดงขอ้มูล (Whitepaper) หรอืความสมบูรณ์
ของเอกสารแสดงขอ้มูล (Whitepaper) นี้ ใหไ้ด้รบัการวนิิจฉัยชีข้าดและถือวา่เป็น
ท่ีสดุโดยการอนุญาโตตลุาการตามขอ้บงัคับสถาบนัอนุญาโตตลุาการ ที เอช เอ ซ ี
(Thailand Arbitration Center: THAC) วา่ด้วยอนุญาโตตลุาการ ซึ่งใชบ้งัคับอยู่
ในขณะท่ีมกีารเสนอขอ้พพิาทเพื่อการอนุญาโตตลุาการ โดยใหอ้ยูภ่ายใต้การจดัการ
ของสถาบนัอนุญาโตตลุาการ 
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7  แผนการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินการ ระยะท่ี 1 (เมษายน – กันยายน 2564) 
• จดัตัง้เครอืขา่ย Mainnet และ Testnet 
• จดัทําบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอืกับสถาบนัการศึกษา 
• พฒันาฟงัก์ชัน่พื้นฐานเชื่อมต่อ Metamask 
• สง่เสรมิการพฒันาโซลชูนัสาํหรบัสถาบนัการศึกษา 

แผนการดําเนินการ ระยะท่ี 2 (ตลุาคม – ธนัวาคม 2564) 
• จดัทําบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอืกับภาคเอกชน 
• พฒันาฟงัก์ชนั Bridge, Oracle  
• สง่เสรมิการพฒันาโซลชูนัสาํหรบัภาคธุรกิจ 
• จดัเตรยีมหลักสตูรและเนื้อหา Workshop 

แผนการดําเนินการ ระยะท่ี 3 (มกราคม – ธนัวาคม 2565) 
• เริม่ทํา Workshop รว่มกับมหาวทิยาลัยท่ีเป็น Validator node 
• รว่มกับมหาวทิยาลัยทําโครงการสหกิจใหน้ักศึกษาได้มสีว่นรว่มกับระบบนิเวศ xCHAIN 
• ทํา Hackathon เพื่อสง่เสรมิการประยุกต์ใช ้
• พฒันาฟงัก์ชัน่ DApp Store เพื่อรวบรวมและยนืยนัตัวตนผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนั 
• จดัหาพนัธมติรเพื่อสง่เสรมิ Ecosystem ใหเ้ติบโต และเกิดประโยชน์กับผูเ้ก่ียวขอ้ง  
ทกุภาคสว่น

ระยะท่ี 1  
(เมษายน – กันยายน 2564)

ระยะท่ี 2  
(ตลุาคม – ธนัวาคม 2564)

ระยะท่ี 3  
(มกราคม – ธนัวาคม 2565)
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8  ชอ่งทางการติดต่อ xCHAIN 

Website 
www.xchain.asia 

Email 
xchain@tbwg.io  

Facebook 
https://www.facebook.com/xchainthailand  

Telegram 
https://t.me/xCHAIN_TH 

Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCLpy8Nt4HJtSsk_HiW-tAmA 

http://www.xchain.asia/?fbclid=IwAR3QHchm2uc0P4mup9b0MHZVLfy5IrpqSrpnZGQ4NgKgj6wcdhaJE7rceig
mailto:xchain@tbwg.io
https://www.facebook.com/xchainthailand
https://t.me/xCHAIN_TH?fbclid=IwAR1JUO7Y9ByWQ42mqh6FtKfOoDaGam2fSvu9WJqVEurshXFnd_JAuD6cNl8
https://www.youtube.com/channel/UCLpy8Nt4HJtSsk_HiW-tAmA
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