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เรือ่งยอ่ 
แพลตฟอรม์ CargoCoin เชือ่มโยงโลกจรงิของการคา้และการคมนาคมดว้ย blockchain 

CargoCoin’s ถกูสรา้งมพีืน้ฐานมาจากเสาหลัก 2 เสา – 
เสาแรกเป็นแพลตฟอรม์ออนไลนท์ีช่ว่ยใหฝ่้ายตา่งๆสามารถเชือ่มตอ่และแลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่สนิคา้ความ
ตอ้งการดา้นการขนสง่รวมถงึบรกิารเสรมิตา่งๆ. เสาทีส่องเป็น smart contracts: 
สามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอือเิล็กทรอนกิสใ์นการบนัทกึกระบวนการทัง้หมดจากขอ้เสนอพเิศษในการจัดสง่หรอือาจใชเ้พือ่อ า
นวยความสะดวกในการช าระเงนิทีแ่ทจ้รงิเชน่การช าระเงนิโดยตรงการช าระเงนิหรอืการโอนเงนิ 
การช าระเงนิดว้ยการปลอ่ยเงนิบางสว่นในแตล่ะชว่งเวลา. 
 
 
ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ดงึดดูฐานผูใ้ชก้วา้ง ๆ จากตลาด B2B ทีม่มีลูคา่หลายพันลา้นดอลลาร ์ 
โดยการน าเสนอและใชบ้รกิารออนไลนฟ์ร.ี 
แพลตฟอรม์ CargoCoin เมือ่ผูใ้ช ้

ใชใ้นสว่นของบรกิารจะชว่ยใหเ้กดิความตอ้งการใชร้ะบบอจัฉรยิะของแพลตฟอรม์ไดอ้ยา่งอตัโนมตั.ิ 

ระบบเหลา่นีไ้ดรั้บการอ านวยความสะดวกผา่นโทเค็น CargoCoin 

จดุประสงคข์องแพลตฟอรม์คอืการท าใหเ้กดิความตอ้งการสงูสดุส าหรับโทเค็น CargoCoin 

ผา่นความตอ้งการของโทเค็นผูส้นับสนุน CargoCoin ICO ไดรั้บมลูคา่ทีเ่พิม่ขึน้ 
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1. สรุป 
 

CargoCoin ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่เป็น smart contract และแพลตฟอรม์สกลุเงนิดจิติอล, กระจายศนูย ์

ดา้นการคา้และการขนสง่ท่ัวโลก. 

ระบบนเิวศจะอ านวยความสะดวกและเพิม่ประสทิธภิาพการปฏสิมัพันธร์ะหวา่งผูค้า้สง่, ผูส้ง่สนิคา้ตอ่, 

เจา้ของเรอื, ตัวแทนการจองและบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการคา้ระหวา่งประเทศและการขนสง่สนิคา้. 

ผูใ้ชแ้พลตฟอรม์จะไดรั้บระบบนเิวศทีส่มดลุกันโดยยดึตามการรักษาความปลอดภัยทีล่ ้าหนา้และใชง้านไดล้ืน่ไ

หล. 

เพือ่ใหส้ภาพแวดลอ้มและเครือ่งมอืส าหรับการแลกเปลีย่นเอกสารการขนสง่สนิคา้และการช าระเงนิทีร่วดเร็วใน

ราคาประหยัด. แพลตฟอรม์ออกแบบใหม้กีารรักษาความปลอดภัยในระดับสงู , โปรง่ใส , 

ตรวจสอบยอ้นหลังได.้  

 

วตัถปุระสงคข์อง CargoCoin 
คอืการจัดหาสภาพแวดลอ้มและระบบสาธารณูปโภคดา้นการตลาดระดับโลกเพือ่อ านวยความสะดวกในดา้นการ
คา้การขนสง่การแลกเปลีย่นเอกสารและการช าระเงนิดว้ยตน้ทนุทีต่ า่ในเวลาจรงิ 
สถาปัตยกรรมแพลตฟอรม์จะขึน้อยูก่ับหลักการของระดับสงูของการรักษาความปลอดภัยความโปรง่ใสตรวจสอ
บยอ้นกลับและความรับผดิชอบ.  
มกีารจัดตัง้ข ึน้ในลักษณะทีผู่เ้ขา้อบรมสามารถใชป้ระโยชนจ์ากสว่นใดสว่นหนึง่ของมันเพยีงอยา่งเดยีวหรอืใชร้่
วมกับสว่นอืน่ ๆ มันสามารถใชเ้ป็นแพลตฟอรม์ทีง่า่ยมาก 

กับตัวเลอืกการช าระเงนิตา่งๆ 
การเชือ่มโยงระหวา่งการคา้ทางกายภาพและการขนสง่ดว้ยเทคโนโลยกีารเขา้รหัสลับแบบออนไลนช์ว่ยใหโ้อก
าสในการด าเนนิโครงการขนาดใหญแ่ละชว่ยใหส้ามารถขยายเพิม่เตมิได ้
 

 

  

ตัวเลอืกแพลตฟอรม์ CargoCoin ใหค้วามเป็นไปไดไ้มม่ขีดี จ ากัด 
ส าหรับการเพิม่มลูคา่ใหก้บัผูใ้ชแ้ละผูเ้ขา้รว่ม 
ประโยชนทั์ง้หมดบนแพลตฟอรม์ใชง้านไดก้ับ CargoCoins 
เป้าหมายสงูสดุคอืการเพิม่ความตอ้งการและอ านวยความสะดวกในการใชโ้ทเค็น 
ทมี CargoCoin มุง่เป้าหมายในทศิทางเดยีวกับความสนใจของผูส้นับสนุน ICO! 

 

1.1. อะไรคือ Cargocoin? 

ขอบเขตทีค่รอบคลมุของโครงการจะขยายไปยังเขตการขนสง่ทัง้หมด - 

อตุสาหกรรมการขนสง่(ตูค้อนเทนเนอร,์ การขนของ, การขนของจ านวนมาก, การขนสง่ของเหลว), 

การขนสง่ทางบก (รถบรรทกุ, รถไฟ), การขนสง่ทางอากาศ (สง่โดยเครือ่งบนิ, โดรน, อืน่ๆ), 

การขนสง่ในรปูแบบอืน่, รวมถงึ, แตไ่มไ่ดจ้ ากัดอยูแ่ค:่ การขนสง่ทางทอ่, ขนสง่สนิคา้ทางอวกาศ, 

การรวมของกันสง่ในเมอืงและนอกเมอืง. 

แพลตฟอรม์เฉพาะส าหรับการขนสง่ทีแ่ตกตา่งกันในการพัฒนาจะเชือ่มตอ่กนัเพือ่ใหส้ามารถใชง้านฟังกช์นัการ

ขนสง่ทีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุ.  

เป้าหมายคอืการสรา้งความรว่มมอืกันระหวา่งผูค้า้สนิคา้และผูข้นสง่สนิคา้ดว้ยวธิกีารขนสง่ทัง้หมดในระดับโลก. 

การรวมเขา้ดว้ยกันของผูเ้ขา้รว่มและเครือ่งมอืทัง้หมดท าใหเ้กดิระบบนเิวศทีเ่ป็นเอกลักษณ์. 

CargoCoin 

ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากแพลตฟอรม์ทัง้ในรปูแบบการถา่ยโอนและจัดเก็บขอ้มลูทีม่คีวามปลอ

ดภัยโดยใช ้smart contracts,  รวมถงึหน่วยการช าระเงนิส าหรับบรกิารขนสง่และสนิคา้.  แนวคดิของ 

CargoCoin ชว่ยปลดปลอ่ยศกัยภาพของสกลุเงนิดจิติอล 

เพือ่ท าหนา้ทีไ่มใ่ชแ่คว่ธิกีารช าระเงนิและเก็บมลูคา่, แตย่ังเป็นรปูแบบของ การสง่, การรับ, อนุมัต,ิ 

ปฏเิสธและลงนามในเอกสารผา่นกระบวนการนี้ 
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CargoCoin จะขึน้อยูก่ับมาตรฐานโทเค็นใหมล่า่สดุอยา่ง ERC223  

เนือ่งจากจะสามารถใชไ้ดใ้นอนาคตอันใกลน้ีซ้ ึง่มกีารปรับปรงุทีส่ าคัญเมือ่เทยีบกับมาตรฐานโทเค็น ERC20. 

ERC223 ชว่ยใหส้ามารถจัดการ smart contracts ไดอ้ยา่งด,ี 

ซึง่จ าเป็นส าหรับโครงการในขณะเดยีวกันก็ชว่ยใหห้ลกีเลีย่งกับดักโทเค็น.  โทเค็นทีอ่อกจะท าหนา้ทีเ่ป็น 

smart contracts ทีม่ั่นคงและพรอ้มใชง้านเป็นโอเพนซอรส์ส าหรับทกุในการตรวจสอบโค็ด, 

ในการใชง้านทัง้หมดของโครงการพรอ้ม ๆ กัน.   

แพลตฟอรม์ CargoCoin เชือ่มโยงโลกจรงิของการคา้และการขนสง่ไปยงั blockchain.  
 

1.2. ปัญหา 
ขนาดของอตุสาหกรรมการขนสง่มหมึา – มลูคา่การคา้ทางทะเลท่ัวโลกมมีากกวา่ 12 ลา้นลา้นเหรยีญ 

(สถติจิาก WTO). มลูคา่ของอัตราคา่ระวางประมาณ 380 พันลา้นเหรยีญสหรัฐในปี 2017 

(UNCTADแมว้า่อตุสาหกรรมการเดนิเรอืเป็นหนึง่ในภาคเศรษฐกจิทีใ่หญท่ีส่ดุ 

แตด่า้นเทคโนโลยกีลับไมเ่ป็นทีทั่นสมัยทีส่ดุ.ทกุวนันีเ้อกสารกระดาษทีอ่อกส าหรับสนิคา้ทีจั่ดสง่ทัง้หมด, 

ไมใ่ชแ่คเ่รือ่งของวธิกีารขนสง่. เอกสารตน้ฉบับทัง้หมดจะถกูจัดสง่โดยผูข้นสง่ใชทั้ง้เวลาและเงนิ. 

สนิคา้และคา่จัดสง่ทัง้หมดจะไดรั้บการช าระเงนิดว้ยวธิกีารแบบเดมิ ๆ –โดยการโอนผา่นธนาคารหรอืเช็ค 

ทีม่รีาคาแพง,,ชา้และไมเ่ป็นความลับ. 

การทีธ่นาคารในสหรัฐฯมกีารปิดกัน้ธรุกรรมในสกลุเงนิดอลลารแ์ละยโูรเป็นประจ ามากขึน้เรือ่ย ๆ. 

ทกุคนในอตุสาหกรรมนีป้ระสบปัญหาเหมอืนกันหมด. 

ความลา่ชา้ในการจัดสง่เอกสารและความลา่ชา้ในการโอนเงนิท าใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยพเิศษ, 

คา่เสยีโอกาสและคา่เสือ่มราคาของสนิทรัพย,์, ชว่งทีส่ง่สนิคา้ทีย่าวนาน.. 

จะชว่ยก าจัดปัญหาตา่งๆแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะ: 

 

 
 

1. ลดการฉอ้โกง– CargoCoin ลดความเสีย่งจากการฉอ้โกงและในหลาย ๆ 

กรณีสามารถก าจัดไดโ้ดยไมป่ลอ่ยเงนิใด ๆ 

จนกวา่เงือ่นไขทีก่ าหนดไวล้ว่งหนา้ของคูส่ญัญาทีส่ามารถตรวจสอบได ้ รับและ / หรอืมหีลักประกันใน 

การช าระเงนิจะไดรั้บการประกัน 

การรับรองและการท าเอกสารความเป็นเจา้ของทีเ่ป็นการฉอ้โกงจะถกูตดัออก 
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2. ลดคา่ใชจ้า่ยลง – CargoCoin 

ลดคา่ใชจ้า่ยเมือ่เทยีบกับเปอรเ์ซ็นตท์ีส่งูข ึน้ตลอดจนกระบวนการคดิคา่บรกิารโดยธนาคาร, นายหนา้, 

ตัวแทน, พอรต์, ตัวแทนศลุกากร, ผูจั้ดสง่, บรษัิท ประกัน, ฯลฯ. 

3. การลดความลา่ชา้ – CargoCoin 

หลกีเลีย่งความลา่ชา้โดยการแลกเปลีย่นตรวจสอบและอนุมัตเิอกสารและการช าระในทกุสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง. 

ความลา่ชา้จากสาเหตตุามเขตเวลาทีต่า่งกัน, วนัหยดุราชการทีแ่ตกตา่งกัน ฯลฯ. บล็อคเชนท างานตลอด 

24/7และไมไ่ดข้ ึน้อยูก่ับการแทรกแซงของมนุษยแ์ละไมจ่ าเป็นตอ้งหยดุใด ๆ 

คาดวา่การช าระเงนิลา่ชา้เพยีงอยา่งเดยีวจะเสยีคา่ใชจ้า่ยประมาณ 19 พันลา้นเหรยีญตอ่ปี (* UNCATD) 

4. เพิม่ความนา่เชือ่ถอื – CargoCoin อาศัยโครงสรา้งพืน้ฐานของ Ethereum blockchain, 

ซึง่ไดรั้บการสนับสนุนจากหลายพันคนในโครงสรา้งกระจายศนูยแ์บบ peer-to-peer. 

เทคโนโลยทีีไ่ดรั้บการพสิจูนแ์ลว้และเชือ่ถอืไดด้ว้ยตัวมันเอง 

5. การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู – CargoCoin มคีวามปลอดภัยตามธรรมชาต ิ

มันขึน้อยูก่ับเทคโนโลยขีองอัลกอรทิมึการเขา้รหัส ทีไ่ดรั้บการพสิจูนแ์ลว้ของ blockchain 

โดยไมท่ าใหเ้กดิการร่ัวไหลของขอ้มลู. โดยตัวกลางเชน่ธนาคาร,นายหนา้,ตัวแทน ฯลฯ 

ในขณะทีเ่ป็นความลับก็ยังชว่ยใหก้ารตรวจสอบรายละเอยีดการท าธรุกรรมทีจ่ะมองเห็นไดโ้ดยทกุฝ่าย 

6. การเก็บรกัษาความปลอดภยั – CargoCoin, ไมเ่พยีง 

แตช่ว่ยใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งเต็มรปูแบบในการจัดเก็บขอ้มลูทัง้หมดทีเ่คยท าขึน้เพือ่หลกีเลีย่งความเสี่

ยงตอ่การสญูเสยีทางกายภาพหรอืการท าลายเอกสารกระดาษ. 

ในขณะเดยีวกันก็ชว่ยใหส้ามารถคน้หาและตรวจสอบขอ้มลูทีผ่า่นมาทีเ่ก็บไวใ้นระบบคลาวดไ์ดอ้ยา่งงา่ยด

าย. 

7. มคีวามยดืหยุน่ – CargoCoin 
มคีวามยดืหยุน่และชว่ยใหฝ่้ายตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเลอืกและเลอืกขอ้ก าหนดทีต่อ้งการไดอ้ยา่งงา่ยดา

ย.  

ตัวเลอืกส าหรับขอ้ก าหนดเงือ่นไขและแบบฟอรม์ทีไ่ดรั้บการเจรจาตอ่รองแบบมาตรฐานหรอืแบบก าหนดเ

องจะชว่ยเพิม่ประสบการณ์ของผูใ้ช ้การขจัดอปุสรรคดา้นภาษาจะชว่ยใหผู้เ้ขา้รว่มมคีวามสะดวกมากขึน้. 

 

1.3. การพฒันาของ Cargocoin 

 

การพัฒนา CargoCoin มขีัน้ตอนดังตอ่ไปนี:้ 

1. แพลตฟอรม์จดัสง่สนิคา้ – การพัฒนาแพลตฟอรม์โดยใช ้Smart Contracts (Smart Bill of Lading, 

Smart Letter of Credit, etc.), จากแพลตฟอรม์นีใ้น whitepaper. แพลตฟอรม์นีจ้ะเชือ่ม 

ผูน้ าเขา้,ผูส้ง่ออก, บรษัิทสง่ตอ่, ตัวแทนจอง, นายหนา้เรอื, เจา้ของเรอื, อืน่ๆ. เขา้สูต่ลาดเดยีวกัน. 

2. แพลตฟอรม์ในประเทศ  – การพัฒนาแพลตฟอรม์ขนสง่ในประเทศไปสูร่ะดับโลก ดว้ย Smart Contracts 

แพลตฟอรม์นีจ้ะครอบคลมุภาคพืน้ดนิทัง้หมด เชน่ รถไฟ , รถบรรทกุ , ขนสง่ทางทอ่, อืน่ๆ 

3. แพลตฟอรม์วางสนิคา้อเนกประสงค ์– พัฒนาเหมอืนตลาด, โดยการใช ้Smart Contracts 

ผูผ้ลติสามารถโชวส์นิคา้ใหล้กูคา้ไดโ้ดยตรงผา่นชอ่งทางการขนสง่ในแพลตฟอรม์ 

4. แพลตฟอรม์ทางอากาศ – พัฒนาแพลตฟอรม์ทางอากาศ, โดยการใช ้Smart Contracts โดนเครือ่งบนิ , 

เฮลคิอปเตอรบ์รรทกุสนิคา้และโดรน 

 

นีค่อื Whitepaper ขัน้ที ่1 – แพลตฟอรม์ดา้นขนสง่, เป็นหัวใจหลักของโครงการนี.้ 
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2. บทน าเกีย่วกบัการคา้และการคมนาคมในระดับโลก 

 

การคมนาคมเป็นองคป์ระกอบส าคัญของการคา้ระหวา่งประเทศ สนิคา้หรอืของทีผ่ลติและจ าหน่ายจะสง่มอบ 
การคมนาคมขนสง่ชว่ยใหก้ารคา้ระหวา่งประชาชนมคีวามส าคัญตอ่การพัฒนาอารยธรรม. 
รปูแบบการขนสง่ทีถ่กูตอ้งเป็นพืน้ฐานส าหรับการคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ 
คูค่า้ทีเ่หมาะสมในเวลาทีเ่หมาะสมและราคาทีเ่หมาะสมเป็นสิง่จ าเป็นเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
มสีีว่ธิใีนการขนสง่คอืทะเลถนนทางรถไฟและทางอากาศ ในกรณีสว่นใหญจ่ะใชก้ารขนสง่มากกวา่หนึง่ชนดิ 
อตุสาหกรรมการเดนิเรอืเป็นภาคเศรษฐกจิทีม่กีารพัฒนาดา้นเทคโนโลยนีอ้ยทีส่ดุ 
ความเป็นจรงินีช้ว่ยใหเ้ราสามารถแนะน า CargoCoin 
และเจาะตลาดโลกไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยการแขง่ขนัทีค่อ่นขา้งต า่ 

 

สถติพิอสงัเขปดา้นการเงนิของอตุสาหกรรมและตลาดทีม่ศีักยภาพ.    

10.3 ลา้นตนัในปี 2016 - การคา้ทางทะเลโลก * UNCTAD 
(การประชมุสหประชาชาตวิา่ดว้ยการคา้และการพัฒนา) 

• 1.8 ลา้นตนับรรทกุดว้ยตูค้อนเทนเนอร;์ 

• 8.5 ลา้นตนับรรทกุดว้ยการขนของขึน้เรอื,การสง่ของเหลว; 

• 701 ลา้น TEUs ถกูจัดการบนทา่เรอืท่ัวโลกในปี 2016; (*UNCTAD)  

• 380 ลา้นดอลลาร ์ในอัตราคา่ระวางขนสง่ภายในเศรษฐกจิโลกโดยประมาณ (* UNCTAD) 

การด าเนนิการของเรอืสนิคา้ใหแ้กเ่ศรษฐกจิโลกเทยีบเทา่กับประมาณ 5% ของการคา้โลกทัง้หมด 

• 1.9 ลา้นตันของ DWT – กองเรอืพาณชิยโ์ลก * หอการคา้ระหวา่งประเทศของการจัดสง่สนิคา้; 

• 90% ของการคา้ของท ัง้โลก: 
อตุสาหกรรมการขนสง่ระหวา่งประเทศเป็นผูรั้บผดิชอบการขนสง่สนิคา้ประมาณ 90% ของการคา้โลก * 

IMO (องคก์ารการเดนิเรอืนานาชาต)ิ  

• 50,000 เรอืเดนิสมทุร การคา้ระหวา่งประเทศการขนสง่สนิคา้ทกุประเภท (* IMO) 

• 12 ลา้นๆดอลลาร ์ – มลูคา่การคา้ทางทะเล (มุง่หนา้ไปยังขนาดของเศรษฐกจิจนี!); (* 

ประมาณการขององคก์ารการคา้โลก) 

• 1.2 ลา้น ลกูเรอืจากเกอืบทกุสญัชาต ิ

• การจดัสง่เป็นเชือ้เพลงิทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นมติรกบัคารบ์อน รปูแบบการขนสง่เชงิพาณชิย;์ 
(*UNCTAD) 

• เตบิโตอยา่งม ัน่คงในระยะยาว  การคา้และการขนสง่ในระดับโลก; (*UNCTAD)  
ค านงึถงึสถติท่ัิวโลกเกีย่วกับการคา้และการขนสง่เป้าหมาย CargoCoin platform 
คอืการเจาะเขา้สูอ่ตุสาหกรรมทีเ่ชือ่มตอ่กันหลายพันลา้นดว้ยโซลชูนัการเขา้รหัสลับแบบสมารท์เป็นผูใ้หบ้รกิาร
และผูใ้หบ้รกิารระบบสาธารณูปโภค 

แพลตฟอรม์สรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งโลกจรงิและโลกขอ Crypto 
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3. ระบบนิเวศของ Cargocoin  

 

3.1. ผู้ เข้าร่วมและกลุม่เปา้หมาย  

 

กลุม่เป้าหมาย CargoCoin ขยายไปท่ัวโลกไปยัง บรษัิท การคา้หรอืบคุคลใด ๆ 
สายการเดนิเรอืผูส้ง่ตอ่คา่นายหนา้เรอืและบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการคา้และการขนสง่ท่ัวโลก แพลตฟอรม์ม ี2 
แกน ไดแ้ก ่บรกิารและยทูลิติี ้การขนสง่ทางทะเลเป็นอตุสาหกรรมทีม่กีารพัฒนาดา้นเทคโนโลยนีอ้ยทีส่ดุ 
นีค่อืเหตผุลเบือ้งหลังการตัดสนิใจเริม่ตน้กับภาคธรุกจินี ้
 

บรกิารนีฟ้ร ี(ไมม่คีา่ธรรมเนยีมรายเดอืนหรอืรายปี) 
และไดรั้บการออกแบบเพือ่สรา้งตลาดโลกส าหรับการคา้และการขนสง่ ฐานผูใ้ชก้วา้งเป็นเป้าหมายส าคัญ 
แพลตฟอรม์ UTILITIES ใชป้ระโยชนจ์าก CargoCoins และสรา้งความตอ้งการ ความตอ้งการ CargoCoin 
และการแข็งคา่ของคา่ของมันเป็นวตัถปุระสงคส์งูสดุของ ICO ความสนใจของผูก้อ่ตัง้ทมีและผูส้นับสนุน ICO 
ไดรั้บการท าขอ้มลูใหต้รงกันอยา่งเต็มที ่
รายละเอยีดเกีย่วกับการด าเนนิงานของแพลตฟอรม์จะไดรั้บการตรวจสอบในสว่นที ่4 
 

 

3.2. ศกัยภาพของตลาด: 

ผูใ้ชนั้บลา้นจากกลุม่ทีม่ทีัง้หมดขา้งตน้ 

 

•ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุรายตอ้งหาบรกิาร "ถกูตอ้ง" 
ในราคาถกูเวลาและสถานที ่

ระบบนิเวศท่ีส าคญั: 

- ผูค้า้,น าเขา้,ส่งออก  

- บุคคลทัว่ไป 

- บริษทัขนส่ง 
- NVOCC 

(ผูใ้หบ้ริการตูค้อนเทนเนอร์ท่ีไม่ใช่เรือ) 

- บริษทัตูค้อนเทนเนอร์  

- ตวัแทนจอง 

- เจา้ของเรือ / คนจดัการเรือ / ผูใ้หบ้ริการเรือ 

- นายหนา้เรือ 

- ตวัแทนเรือ 

- บริษทัขนส่ง/อุปกรณ์การขนส่ง/ประกนัภยั 

- คลงัสินคา้/ท่ีเก็บของ 

- เจา้หนา้ท่ีศุลการกร 

- ผูต้รวจสอบสินคา้/หวัหนา้ท่าเรือ 

- บริษทัเรือ/ช่างเทคนิค 

- ลูกเรือ 

- เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

- บริษทัจดัจ าแนกเรือ 
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•ผูเ้ขา้รว่มทกุคนตอ้งท าธรุกรรมแบบทันทแีละมปีฏสิมัพันธป์ลอดภัยดว้ยตน้ทนุทีต่ า่ 
•ผูเ้ขา้รว่มทกุคนตอ้งการการแลกเปลีย่นเอกสารทีป่ลอดภัยและรวดเร็ว 
•ผูเ้ขา้รว่มหลักจ าเป็นตอ้งใชบ้รกิารเพิม่เตมิ ไดแ้ก ่
นักส ารวจการขนสง่นายหนา้ประกันภัยตัวแทนศลุกากรตัวแทนเรอืพืน้ทีจั่ดเก็บ ฯลฯ 
•ครอบคลมุท่ัวโลก 
•การช าระเงนิผา่นธนาคารชา้ - 2 ถงึ 3 วนัท าการ 
•ระบบ SWIFT ไดรั้บการออกแบบในปี พ.ศ. 2516 กอ่นยคุพซีแีละทศวรรษกอ่นจะมอีนิเทอรเ์น็ต 
 

•ไมน่่าเชือ่ถอืและชะลอตวัมากขึน้เนือ่งจากการควบคมุการท าธรุกรรมของสหรัฐอยา่งเป็นทางการ  

•ธนาคารท างาน 9:00 ถงึ 5:00 เฉพาะวนัธรรมดาเทา่นัน้ มโีซนเวลาตา่งกันวนัหยดุราชการทีแ่ตกตา่งกัน 

ทกุคนในธรุกจิคุน้เคยกับปัญหา  

•การช าระเงนิผา่นธนาคารมรีาคาแพง 1.6 ลา้นลา้นดอลลารใ์นคา่ใชจ้า่ยรายปี * 

(องคก์ารการคา้โลกสถาบันการเงนิระหวา่งประเทศ Federal Reserve)  

•ไมรั่บประกันความลับของการประมวลผลเอกสารโดยบคุคลทีส่าม  

• Courier ชา้ (2 - 4 วนั) และแพง  

•เอกสารตน้ฉบับจะหายไปตลอดทางและในกองส านักงาน 

ในอตุสาหกรรมการขนสง่การเสยีคา่ใชจ้า่ยในความลา่ชา้  
สรา้งคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิและขดัจังหวะหว่งโซอ่ปุทานทัง้หมด ตน้ทนุคา่เสยีโอกาสของอปุกรณ์ 
(เรอืคอนเทนเนอรแ์ละทา่เรอื) เนือ่งจากความลา่ชา้ในการช าระเงนิประมาณประมาณ 29 
พันลา้นเหรยีญสหรัฐตอ่ปี (* UNCATD) 
อตุสาหกรรมการจัดสง่สนิคา้เป็นอตุสาหกรรมทีม่กีารพัฒนาดา้นเทคโนโลยนีอ้ยทีส่ดุ เป็น "สมัยเกา่" 
แพลตฟอรม์สมารท์ CargoCoin 
ชว่ยอ านวยความสะดวกดา้นการคา้ระหวา่งประเทศและการขนสง่ระหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมด 
แพลตฟอรม์อรรถประโยชนน์ าการปฏวิตัแิละท าให ้CargoCoin 
เป็นระบบนเิวศทีไ่มซ่ ้ากันส าหรับการคา้และการขนสง่ท่ัวโลก 
 

 

3.3. วธิกีารท างานของแพลตฟอรม์ - อธบิายเพิม่เตมิ 
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เป้าหมายของแพลตฟอรม์ CargoCoin 

คอืการสรา้งตลาดโลกส าหรับบรกิารดา้นการคา้และการขนสง่ซึง่ไดรั้บการสนับสนุนโดย Smart Contracts 

และวธิกีารช าระเงนิดว้ยเงนิดจิติอล  

 

เพือ่ทีจ่ะแนะน า SMART UTILITIES (วธิกีารช าระเงนิและSmart Contracts) ทีส่รา้งและเพิม่มลูคา่ใหก้ับ 

CargoCoin  

เป้าหมายคอืเป็นแพลตฟอรม์การตลาดระดับโลก (SERVICES) 
เพือ่อ านวยความสะดวกในการจัดหาและการขนสง่สนิคา้ทกุประเภทรวมทัง้บรกิารส าคัญอืน่ ๆ 
ทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดสง่และการคา้ การใชบ้รกิารฟรอียา่งเป็นธรรมชาตจิะใช ้SMART UTILITIES 
ของแพลตฟอรม์ Marketplace ไดรั้บการออกแบบมาใหฟ้รสี าหรับผูใ้ชทั้ง้หมด 
วตัถปุระสงคข์อง CargoCoin คอืจ านวนผูเ้ขา้ร่วมและการปฏสิมัพันธท์ีด่ทีีส่ดุ 
 
 
 
 
 

แพลตฟอรม์ทีค่ลา้ยกันทีม่อียูค่รอบคลมุเฉพาะพืน้ทีข่นาดเล็กทีก่ระจัดกระจายของสว่นบรกิาร CargoCoin 
ทกุคนไดรั้บเงนิไมเ่กนิ 250 เหรยีญสหรัฐตอ่เดอืนและล าเอยีง 
เหลา่นีถ้กูสรา้งขึน้เพือ่สรา้งรายไดห้รอืเพือ่ลากลกูคา้และขอ้มลูไปยังเจา้ของหลัก (บรษัิท 
สง่ตอ่หรอืสายการเดนิเรอื) 
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ตลาดส าหรับการขนสง่และการขนสง่สนิคา้แพลตฟอรม์ไมอ่ ิม่ตัวและมรีายการทีง่า่ย 
การเป็นผูน้ าตลาดเป็นเรือ่งของการใหบ้รกิารฟรคีวบคูก่ับการผสมผสานดา้นการตลาดทีเ่หมาะสมเพือ่สง่เสรมิแ
ละเขา้ถงึผูใ้ชท้ีม่ศีักยภาพ 

 

 

ขณะนีย้ังไมม่แีพลตฟอรม์ทีม่อียูใ่นตลาดทีม่คีวามสามารถในการใชS้mart Contracts 

แบบเต็มรปูแบบและครอบคลมุทกุประเภทของการขนสง่ CargoCoin ถกูท าใหใ้ชง้านไดค้ลอบคลมุ 
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ขนสง่และขนสง่สนิคา้ลงในแพลตฟอรม์เดยีวและเชือ่มตอ่กับผูค้า้สนิคา้ 
เป้าหมายนีจ้ะบรรลโุดยสองเสาหลักของ CargoCoin - แพลตฟอรม์บรกิารและสญัญาสมารท์โดยใชเ้ทคโนโลย ี
Blockchain ของ Ethereum 
 
เราเชือ่วา่เศรษฐกจิโลกมกีารขบัเคลือ่นดว้ย "มอืทีม่องไมเ่ห็น" "เจา้ตลาด" สอดคลอ้งกับขอ้เท็จจรงินี ้
ดว้ยวธินีีพ้วกเขาจงึกลายเป็นคนท าตลาด นีเ่ป็นเหตผุลทีท่ าใหเ้ราตัดสนิใจเขา้สูต่ลาดจากกลุม่ลกูคา้รายเล็ก ๆ 
แตอ่าจมหีลายสบิลา้นคน 
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4. แพลตฟอร์ม: การบริการ 

 

4.1.อตุสาหกรรมการจัดสง่สนิคา้: ระบบนเิวศอา้งองิของสนิทรัพย ์

มันถกูออกแบบดว้ย 6 สว่นหลัก แตล่ะสว่นมสีว่นยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
นีค่อืตลาดทีอ่ านวยความสะดวกแกผู่เ้ขา้รว่มระบบนเิวศดว้ยมลูคา่เพิม่ฟรี 
 
แพลตฟอรม์การขนสง่ทางทะเลเป็นรากฐานของระบบนเิวศ จะน าผูใ้ชบ้นเรอืรถ CargoCoin 
และสรา้งพืน้ทีส่ าหรับบรกิารทีส่รา้งมลูคา่ใหก้ับผูส้นับสนุน ICO 

 

4.2. ตูค้อนเทนเนอร ์ (FCL, LCL, OOG)  

ผูใ้ชแ้พลตฟอรม์จะวางใบสัง่ซือ้สนิคา้และรับขอ้เสนอพเิศษและเสนอราคาจากตัวแทนสง่สนิคา้ NVOCCs 
สายการจัดเก็บสนิคา้ ฯลฯ 
 

 
  

ค าสัง่ซือ้ไปยังผูเ้ขา้รว่มทีส่มัครรับขอ้มลูเลอืกอยา่งชาญฉลาดตามภมูภิาคโดยความคุม้ครองปลายทางทีผ่า่นม
าเป็นตน้ NVOCC ตัวแทนขนสง่สนิคา้ตัวแทนการจองสายการเดนิเรอื 
 
ขอ้เสนอจะแสดงรายละเอยีด - 
คา่ขนสง่คา่ขนสง่เวลาวา่งอปุกรณ์เป็นตน้ผูน้ าเขา้ด าเนนิการเสนอราคาผา่นทางแพลตฟอรม์ CargoCoin 
ความโปรง่ใสเป็นสิง่ส าคัญ มปีระวตัแิละผลงานทีผ่า่นมาของทัง้สองฝ่าย 
การสือ่สารผา่นแพลตฟอรม์สมารท์มคีวามปลอดภัยและทันท ี
 

เมือ่เงือ่นไขการขนสง่และบรกิารเพิม่เตมิไดรั้บการยนืยันแลว้ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะมตีัวเลอืกเพือ่อ านวยความสะดว
กในการใชง้าน Smart UTILITIES ซึง่ ไดแ้ก ่Smart B / L, การท าธรุกรรม Crypto (การช าระเงนิ) 
และการช าระเงนิดว้ยการโอนเงนิ L / C  
 

 

 

เช่นผูน้ าเขา้ตอ้งการใบเสนอราคาใ

นการจดัส่งสินคา้ 

เพียงกรอกแบบฟอร์มง่ายๆ: 

• ผูส่้ง/ผูรั้บ: ฮมับรูค / รีโอ เด 

จาเนโร 

• รายละเอียดสินคา้: ลกัษณะ / 

น ้าหนกั / ปริมาณ / ขนาด 

• วนัท่ีบรรจุ.  

• อุปกรณ์และช้ินส่วน.  

• ขอ้ก าหนดในการส่งและการค้

า 
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4.3. กลุ่มสินคา้แหง้/ขนของข้ึนเรือ. 

ประชาชนท่ัวไปทราบวา่มสีนิคา้จ านวนมากจัดสง่โดยตูค้อนเทนเนอร ์คูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมการขนสง่ 
CargoCoin ครอบคลมุการคา้ภาชนะสว่นใหญ ่สถติขิอง UNCTAD 2016 แสดงใหเ้ห็นวา่ 85% 
ของการคา้ทีเ่กดิจากทะเลโลกถกูสง่เขา้มาในเรอืทีไ่มไ่ดบ้รรจหุบีหอ่ แพลตฟอรม์ CargoCoin 
ครอบคลมุตลาดขนาดใหญ ่แตเ่ฉพาะดว้ยการแขง่ขนัเกอืบ ดว้ยประสบการณ์หลายสบิปีทมี CargoCoin 
รูว้า่ส ิง่ทีน่ายหนา้เรอืส ิง่แวดลอ้มออนไลนเ์จา้ของเรอืผูใ้หเ้ชา่เรอืและผูค้า้คาดหวงั 
แพลตฟอรม์ชว่ยใหช้ว่งของชอ่งทางการสือ่สาร เนน้รปูแบบงา่ยๆเพือ่ใหต้รงและประหยัดเวลา 
รายละเอยีดฟิลดท์ีเ่ป็นตัวเลอืกตามตอ้งการชว่ยใหส้ามารถปฏสิมัพันธใ์นเชงิลกึไดเ้นือ่งจากการเจรจาเงือ่นไขห
ลักจะพัฒนาขึน้ 

สว่นเฉพาะนีข้องอตุสาหกรรมการเดนิเรอืเกีย่วขอ้งกบัการท าธรุกรรมทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นจ านวนมาก น่ันคอื 
การช าระเงนิคา่ขนสง่การจา่ยเงนิของตัวแทนเรอืการช าระเงนิของผูต้รวจสอบ 
ทกุคนมเีวลาและคา่ใชจ้า่ยทีอ่อ่นไหว CargoCoin smart APILITIES 
พอดกีับสภาพแวดลอ้มทีร่าบรืน่และเป็นธรรมชาต ิ
 
ตัวอยา่งเชน่ มันท างานอยา่งไร. ท าทัง้สองทาง:  

นายหนา้เรอื,เจา้ของเรอื,ตวัแทนจองเรอื: (แบบฟอรม์อยา่งงา่ย)  

รายละเอยีด / ประเภทเรอื / ขนาดเป็นตน้ 
วนัทีเ่ปิดเรอืเรอืหรอืก าหนดเวลาเดนิเรอื 
ผูค้า้สามารถหาเรอืไดโ้ดยการคน้หาแบบงา่ยๆ 

 

หรอื 

 

• นายหนา้เรอื,เจา้ของเรอื,ตวัแทนจองเรอืลงรายละเอยีดรายการ 

 

•: พอรต์ทีโ่หลด / พอรต์ทีป่ลอ่ย 
•ลักษณะสนิคา้, ค าอธบิาย, 
ขอ้ก าหนด / รายละเอยีด 
•เงือ่นไขการจัดสง่ - ไดแ้ก ่FLT, FIOS l / s / d 
 

ตลาดถกูสรา้งขึน้อยา่งรวดเร็วและราบรืน่ 
จะน าประโยชนแ์กผู่เ้ขา้รว่มทัง้หมดโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
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4.4. กลุ่มของเหลว (ถงั, ผูใ้หบ้ริการทางเคมี, LNG, LPG)  

 

ความสามารถของสว่นนีเ้หมอืนกันกับในสว่นกอ่นหนา้ 4.1.2 
ความแตกตา่งก็คอืวา่ไดรั้บการออกแบบมาเป็นพเิศษส าหรับสนิคา้บรรทกุของเหลวทีจั่ดสง่โดย ถัง, 
ผูใ้หบ้รกิารทางเคม,ี LNG และ LPG 
ขอ้มลูเฉพาะของพวกเขาจะสะทอ้นโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสว่นทีแ่ยกตา่งหาก 

 

 

 

 

 

4.5. บริการประจ าเส้นทาง   

 

การขนสง่ทางเรอืเป็นบรกิารในการขนสง่สนิคา้โดยใชเ้รอืทีม่กี าลังความจสุงูและเรอืเดนิสมทุรทีข่นสง่เสน้ทางป
กตติามตารางเวลาคงที ่ปัจจบุันมบีรกิารเดนิสายประมาณ 400 
แหง่โดยสว่นใหญจ่ะใหบ้รกิารออกเดนิทางรายสปัดาหจ์ากทา่เรอืทัง้หมดทีม่กีารโทรแตล่ะบรกิาร 
เรอืเดนิสมทุรเป็นเรอือเนกประสงค ์
 
การจัดสง่ของ Liner 
ชว่ยใหส้ามารถเชือ่มตอ่ประเทศตลาดธรุกจิและประชาชนเพือ่ใหส้ามารถซือ้และขายสนิคา้ไดใ้นระดับทีไ่มส่าม
ารถท าไดก้อ่นหนา้นี ้บรกิารแบง่สว่นและ RO-RO liner ชว่ยใหล้กูคา้ทีม่ปีรมิาณสนิคา้ จ ากัด 
ตอ่การจัดสง่เพือ่สง่มอบในราคาทีแ่ขง่ขนัได ้

 

แพลตฟอรม์บรกิารประจ าเสน้ทางไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหต้ัวแทนในการจองสามารถใสต่ารางและวนัทีข่อง
สายการบนิได ้
ผูน้ าเขา้และผูส้ง่ออกสามารถคน้หาเปรยีบเทยีบและจองบรกิารทีเ่หมาะสมส าหรับพัสดขุองพวกเขา 

 

 

4.6. บริการท่ีจ าเป็นส าหรับการคา้และการขนส่ง.   

 

การคา้ระหวา่งประเทศและการขนสง่ตอ้งการบรกิารจ านวนมาก 
บางสว่นมคีวามส าคัญตอ่การตรวจสอบปรมิาณและคณุภาพของสนิคา้เพือ่อ านวยความสะดวกในกระบวนการคา้
ทางกายภาพขณะทีผู่ใ้หบ้รกิารอืน่ ๆ จ าเป็นตอ้งมกีารอ านวยความสะดวกในกระบวนการขนสง่ทางกายภาพ 
ทัง้หมดเป็นสว่นหนึง่ของระบบนเิวศทางธรรมชาต ิCargoCoin ผูใ้หบ้รกิารเป็น บรษัิท เฉพาะซึง่ ไดแ้ก ่
ผูต้รวจสอบสนิคา้นายหนา้ประกันภัยนายหนา้ทางศลุกากรตัวแทนเรอืตัวแทนเรอืผูจั้ดหาทางเทคนคิผูจั้ดหาสนิ
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คา้ทางทะเล 
อตุสาหกรรมการขนสง่จ าเป็นตอ้งใชบ้รกิารเพิม่เตมิซึง่ด าเนนิการโดยฝ่ายอสิระเพือ่ใหเ้ป็นไปไดแ้ละราบรืน่ 

.  

 

 
 
 

ตัวอยา่งเชน่เมือ่ผูค้า้หรอืผูข้นสง่อาจจ าเป็นตอ้งใชผู้ต้รวจสอบสนิคา้บรรทกุกอ่นบรรจสุนิคา้ทีล่ากอสไนจเีรยีใน

ชว่งสดุสปัดาห ์

ใชเ้วลาคลกิเมาสเ์พือ่รับรายชือ่ของผูท้รงคณุวฒุทิีผ่า่นการรับรองและไดรั้บการรับรองพรอ้มความคดิเห็นเกีย่วกั

บประสทิธภิาพของพวกเขา สามารถช าระเงนิไดทั้นทผีา่นทางแพลตฟอรม์ CargoCoin 

 

นีเ่ป็นเพยีงตัวอยา่งของวธิกีารทีผู่ใ้ช ้CargoCoin ทีล่งทะเบยีนเชน่ผูต้รวจสอบสนิคา้ Cargo Supervisord / 
Superintendents เรอืสนิคา้เรอืสนิคา้ Port Captains ซพัพลายเออรด์า้นเทคนคิ บรษัิท stevedoring และอืน่ 
ๆ อกีมากมายการขนสง่และการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งสามารถโตต้อบในสว่น "บรกิารทีจ่ าเป็น" ได ้

 

4.7. บริการจดัหาคน (กะลาสี / ลูกเรือ).  

บรกิารจัดหาคนเป็นอตุสาหกรรมท่ัวโลก 
มหีลายลา้นลกูเรอืเกอืบจากทกุประเทศทีท่ างานเกีย่วกับเรอืทกุประเภททีม่ทัีกษะประสบการณ์และคณุสมบัตทิี่
แตกตา่งกันตัง้แตเ่รอืยอรต์ไปจนถงึแทน่ขดุเจาะน ้ามันและแทน่ขดุเจาะน ้ามัน 
 

คณุสมบติัของ Cargocoin คือรวมสว่นท่ี 1 ถึง 

3 ท าให้ใชใ้นส่วนบริการไดอ้ยา่งทัว่ถึงตามรูป 

บริการส่วนใหญ่สามารถท ารายการแลว้จ่ายเงินไ

ดเ้ลย.  ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี 

อุตสาหกรรมดา้นขนส่งมีการเปล่ียนแปลงตลอด

เวลาและไม่สามารถคาดเดาได ้

ความล่าชา้จะส่งผลให้ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน 
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บรกิารชว่ยใหพ้วกเขาเพือ่สง่เสรมิ CVs ของพวกเขาตดิตอ่สายการจัดสง่หรอื 
บรษัิท 

แมนนิง่และรักษาเอกสารและการรับรองของพวกเขาโปรง่ใสและปลอดภัยส าหรับสญัญาการจา้งงานในอนาคต 
การจัดการลกูเรอืของเรอืเป็นกระบวนการทีซ่บัซอ้นเนือ่งจากกฎระเบยีบสากลทีเ่ขม้งวดรว่มกับความเสีย่งของปั
จจัยมนุษย.์   
 

คา่ใชจ้า่ยในการท าธรุกรรมเป็นจ านวนเงนิทีส่ าคัญของเงนิเดอืนของลกูเรอื เป็นเพราะลักษณะสากลของธรุกจิ 
การช าระเงนิโดย CargoCoin ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยและความลา่ชา้ 
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5. CargoCoin: Smart Utilities  
CargoCoin Smart utilities ถกูออกแบบมาเพือ่สรา้งมลูคา่ใหแ้กผู่ส้นับสนุน ICO.   

 

5.1. ใบส่งของแบบดั้งเดิม (B/L) – เพ่ิมเติม. 

 

B / L เป็นเอกสารส าคัญส าหรับการคา้ระหวา่งประเทศ 
ออกโดยผูข้นสง่หรอืตัวแทนในการจัดสง่สนิคา้ทกุประเภท 3 หนา้ทีห่ลักของ B / L คอื 

• เอกสารชือ่ มันแสดงใหเ้ห็นเจา้ของสนิคา้ (ผูรั้บสมัปทาน)  
• สญัญาการขนสง่   
• เอกสารการรับและรับรองวา่ผูรั้บไดรั้บสนิคา้จากผูข้นสง่แลว้ 

 
 

ใบสง่ของ (Bill of Lading) เป็นเอกสารแบบฟอรม์มาตรฐานซึง่สามารถโอนยา้ยไดโ้ดยการรับรอง 

ความเป็นเจา้ของสนิคา้สามารถเปลีย่นแปลงไดใ้นระหวา่งการขนสง่ 

หลักฐานการเปลีย่นแปลงการเป็นเจา้ของเป็นลายลักษณ์อักษรทีเ่ขยีนดว้ยลายมอืในเอกสาร B / L 

แบบเรยีบงา่ยโดยผูรั้บมอบ (ผูรั้บ) 

 
3 ฝ่ายหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบั B / L คือผูข้นส่งสินคา้ผูข้นส่ง (หรือตวัแทน) และผูรั้บสมัปทาน ในตวัอยา่งของเราแบบง่ายพวกเขามีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

      ผูส้ง่สนิคา้ ผูข้ายหรอืผูส้ง่ออก) สง่สนิคา้โดยทางเรอืหรอืโดยตูค้อนเทนเนอร ์ 

    ผูใ้หบ้รกิาร (บรกิารขนสง่ ,ตูค้อนเทนเนอร ์NVOCC,) 
ไดรั้บสนิคา้เพือ่การขนสง่และรับผดิชอบตอ่ปรมิาณและคณุภาพ 
    ผูร้บัของ (ผูซ้ ือ้หรอืผูรั้บ). 

 

แผนภาพแสดงความคดิเห็นวา่ระบบนีม้กีารใชง้านมานานนับศตวรรษมาแลว้รวมถงึสว่นทีจั่ดสง่! B / L 
เคยถกูสง่จากยโุรปไปยังอนิเดยีและ Vers - Versa ทางไปรษณียไ์ปยังผูรั้บขนสง่ดังนัน้ Captains 
สามารถสง่สนิคา้ไปยังผูรั้บจรงิ! 
 
ใบสง่แบบเดมิยังคงมกีารออกเป็นหนังสอืในแบบสมัยเกา่ 
มขีอ้ดหีลายอยา่งทีส่ามารถปรับปรงุไดด้ว้ยการเปิดตัว B / L แบบ block chain 
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5.1.1 ขอ้เสียของ B/L แบบดัง้เดิม 

 

ไมม่คีวามปลอดภยั B/L ไมไ่ดส้ง่อยา่งปลอดภยั:  

• ขอ้มลูทางการคา้ทีล่ะเอยีดออ่นและเป็นความลับอาจไหลออกเนือ่งจากบคุคลจ านวนมากถอืครองไวต้ลอดเ
วลา.  

• เอกสารตน้ฉบับหรอืเอกสาร B / L อาจสญูหายโดยผูจั้ดสง่เอกสารหรอืส านักงาน 
 
 

ชา้และ ใชเ้วลาในการจดัสง่นานเกนิไป: 
•การจัดสง่เอกสารระหวา่งประเทศอาจใชเ้วลา 3-5 วนั  
•ในกรณีทีม่กีารวางเงนิฝากในธนาคารตามแบบ Letter of Credit Terms 

จะมโีอกาสนอ้ยมากทีจ่ะไดรั้บกอ่นทีเ่รอืจะมาถงึปลายทาง  

•ในหลายกรณีเรอืเดนิทะเลสัน้หรอืตูค้อนเทนเนอรม์าถงึกอ่น B / L การสง่มอบ B / L 

ชา้ท าใหเ้กดิความลา่ชา้ในระบบทัง้หมด 

 

ราคาสงูและมปีญัหาในการขนสง่ 

•คา่ขนสง่ระหวา่งประเทศมมีลูคา่ 50ดอลลาร ์ถงึ 75ดอลลาร ์บรษัิทคา้สง่ ใชใ้บสง่ของหลายพันใบตอ่ปี  

•การมสีว่นรว่มในภาวะโลกรอ้นและคา่ใชจ้า่ยในการท างานของส านักงานมคีา่มาก ตามการปฏบิัตขิอง B / L 

แตล่ะฉบับจะมกีารจัดพมิพ ์3 ฉบับและ 7 ฉบับลงบนกระดาษ 

รา่งค าขอรับการอนุมัตจิะถกูพมิพโ์ดยผูข้นสง่ผูข้นสง่ผูรั้บและผูรั้บมอบอ านาจ 

 

 

ไมม่สีถติเิกีย่วกับระดับโลกวา่มคีา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่ B / L 

มากแคไ่หนรวมถงึจ านวนเครือ่งเขยีนทีใ่ชอ้ยูแ่ละปรมิาณรอยเทา้คารบ์อนทีส่รา้งขึน้โดยการจัดสง่ทางกายภาพ 

พจิารณาวา่การคา้ระหวา่งประเทศและการขนสง่เป็นอตุสาหกรรมหลายพันลา้นสถติติัวเลขจะไดรั้บในพันลา้นเห

รยีญสหรัฐและลา้นตันของคารบ์อนไดออกไซด ์

 

5.2. Smart contract – sB/L – โซลูชัน่ววิฒันาการ.   
 

Smart B/L ถกูรวมอยูใ่นระบบนเิวศ CargoCoin เป็น smart contract utility. เพือ่ใชท้ดแทน  B/L 

“แบบดัง้เดมิ” 100% 
 

The CargoCoin Smart contract, blockchain based, crypto B/L ชว่ยใหม้ั่นใจไดว้า่มขีอ้ดหีลายอยา่ง: 

: 

- ปลอดภยัและเขา้ถงึไดท้นัท.ี ทกุฝ่าย, ระดับการเขา้ถงึหลายระดับ, ตามการเขา้ถงึของการขนสง่.  

- อนมุตัทินัท.ี เงือ่นไขในการอนุมัต,ิ ถกูเซต้ไวล้ว่งหนา้ใน smart contract, 

ท าใหส้ามารถอนุมัตไิดทั้นททัีง้ผูซ้ ือ้และผูข้าย.  

- รวดเร็วและปลอดภยัดว้ย blockchain.  

- เก็บเป็นความลบั. เทคโนโลย ีBlockchain ชว่ยเพิม่ความปลอดภัยใน 

การขโมยขอ้มลูของอตุสาหกรรม. ผูไ้ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ถงึจะเขา้ถงึ  B/L ได.้  

- การรบัรองทนัท ียนืยันการไดรั้บสนิคา้หรอืเปลีย่นแปลงผูรั้บหรอืเปลีย่นทีอ่ยูผู่รั้บ. 

ชว่ยเพิม่ความยดืหยุน่แกผู่ม้สีทิธิ.์ 
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- รบัรองความปลอดภยั  - เฉพาะ ผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตเขา้ถงึ  B/L ตามขอ้ก าหนดของ smart contract 

ทีต่ัง้ไว ้

- ก าจดัการโกง เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะม ี B/L 2ชดุ ท าออกมาโดยบคุคลทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต ิ 

- แบบรา่งไดร้บัการอนมุตัทิ าไดอ้ยา่งรวดเร็วและปลอดภยั โดยทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งเห็นชอบดว้ย.  

- คา่ด าเนนิการถกูกวา่. ลดคา่ใชจ้า่ย. โดยเฉลีย่คา่ใชจ้า่ยภาษีประมาณ 50 ดอลลาร ์

- คา่สง่ถกูกวา่. ไมม่คีา่ขนสง่ระหวา่งประเทศ ประมาณ 75 ดอลลาร ์

- ไมม่ทีางหาย จากการขนสง่หรอืหายทีส่ านักงาน 

 

 

 

5.2.1. Smart Contract sB/L ท างานอยา่งไร: 

 
 

B / L เป็นเอกสารส าคัญในการคา้ระหวา่งประเทศและการขนสง่ 

เนือ่งจากผูเ้ขา้รว่มแพลตฟอรม์ไดใ้ชบ้รกิารฟรตีามทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้ 4.1 แลว้จงึเป็นเรือ่งปกตทิีจ่ะตอ้งใช ้

CargoCoin SMART UTILITIES Smart B / L ใหป้ระโยชนม์ากมายแกผู่เ้ขา้รว่มระบบ Eco - ไดแ้ก ่

ประหยัดเวลาและเงนิน าความปลอดภัยและเป็นความลับ.  

 

สิง่ส าคัญทีส่ดุคอื Smart B / L Utility ชว่ยเพิม่ความตอ้งการ CargoCoin ICO Supporters 
ซึง่เป็นวตัถปุระสงคห์ลกัของทมีและผูส้นับสนุน CargoCoin ICO  
 

5.2.2. CargoCoin Smart B/L - เพ่ิมเติม 

 

1. ผูจ้ดัสง่ ส่ง B/L ผา่น CargoCoin 

blockchain, ดว้ย smart contract. 

2. ผูต้รวจสอบ  ตรวจดแูละยนืยัน Smart B/L 

บนแพลตฟอรม์ CargoCoin. 

คูส่ญัญาตรวจสอบใน smart contract B/L 

วา่เป็นไปตามสญัญาการขนสง่. 

ทัง้สามฝ่ายจะไดข้อ้มลูในทันทบีนแพลตฟอรม์ CargoCoin. ไมส่ามารถแกไ้ขไดห้ายไมม่ฝ่ีายอืน่ยนืยอม. 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขจะถกูตัง้ในขัน้ตอนนี้  

3. ผูใ้หบ้รกิารหรอืตวัแทนในการเอาของขึน้เรอื หรอืโหลดลงลงทีอ่ยู/่พอรท์(ของตูค้อนเทนเนอร)์ 

การด าเนนิการของ Smart B/L, ขึน้ยูก่ับค าแนะน าการจัดสง่ทีไ่ดรั้บอนุญาต ิ

หากตอ้งการเปลีย่นแปลงตอ้งไดรั้บอนุญาตทัิง้3ฝ่าย  
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4. ผูร้บัฝาก / ผูน้ าเขา้ กลายเป็นเจา้ของสนิคา้เมือ่ B/L ออกและวางจ าหน่ายใหผู้ใ้ชบ้รกิาร. Crypto B/L 

จะไปอยูใ่นสว่นผูรั้บฝากทันท.ี  

ในชว่งนีผู้รั้บฝากจะมทีางเลอืกในการจัดการหรอืด าเนนิการกับ Crypto B/L. 

จะมกีารแจง้ใหผู้รั้บฝาก/ผูรั้บสนิคา้ หากสนิคา้มกีารขายในระหวา่งการขนสง่ 

5. ผูส้ง่ / สง่ออก ในระหวา่งการน า Crypto B/L ไปเสนอใหธ้นาคาร, ผูรั้บประกันสามารถดขูอ้มลูไดจ้าก 

smart contract.  

6. ผูใ้หบ้รกิารวางสนิคา้ทีท่า่เรอื ทีพ่อรท์หรอืผูต้รวจสอย/ผูน้ าเขา้  สามารถตรวจสอบไดใ้น Smart 

B/L 

 

ตลอดเวลาที ่ Smart B/L อยูบ่น blockchain, ปลอดภัยและเขา้ถงึไดทั้นทโีดยทกุฝ่ายทีไ่ดรั้บอนุญาต ิ

ตามเงือ่นไขทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ใน smart contract. The CargoCoin Smart B/L 

เป็นทรัพยส์นิทีอ่ยูใ่นระบบนเิวศทีส่ามารถใช ้Smart L/C และท าธรุกรรมทาง Crypto.   

 

 

 

 

 

5.3. การช าระเงินแบบกระจายศนูย์ด้วย Blockchain  

 

ระบบนเิวศของ CargoCoin เป็นบรกิารและ Smart B/L utility เป็นรากฐานทีม่ั่นคงส าหรับการท าธรุกรรม 
crypto แบบทันทดีว้ยโทเค็น CargoCoin.   Smart B/L มคีวามปลอดภัยในการท าธรุกรรมบนแพลตฟอรม์ 
Crypto. 

 

การปฏสิมัพันธร์ะหวา่งผูใ้ชแ้พลตฟอรม์ท าใหเ้กดิความตอ้งการทีร่วดเร็วส าหรับการช าระเงนิแบบทันใจและปลอ
ดภัยในระดับโลกโดยโทเค็น CargoCoin 
อตุสาหกรรมการคา้และการขนสง่ตอ้งเรง่รัดการช าระเงนิใหมป่ลอดภัยและทันท ี
การท าธรุกรรมระหวา่งประเทศในสกลุเงนิ USD และ EUR 
กลายเป็นเรือ่งทีช่า้มากขึน้เงนิโดยปกตจิะถกูระงับโดยธนาคารกลางสหรัฐอเมรกิา ธรุกรรมมรีาคาแพง 
 
การช าระเงนิ crypto CargoCoin สามารถใชเ้พือ่ประโยชนไ์ดห้ลากหลาย: 
- การช าระเงนิคา่ขนสง่ 
- การช าระเงนิคา่สนิคา้ระหวา่งผูค้า้ผูน้ าเขา้ผูส้ง่ออก 
- การช าระเงนิดา้นบรกิาร - ไดแ้ก ่ผูป้ระกันตน,ผูจั้ดหาเรอื / 
ชา่งเทคนคิ,นายหนา้,ตัวแทนเรอื,พนักงานจัดสง่,เงนิเดอืนพนักงาน 

 

5.3.1. L/C แบบดัง้เดมิ (Letter of Credit) 

เลตเตอรอ์อฟเครดติ (L / C) หรอืทีเ่รยีกวา่เครดติเอกสาร (Documentary Credit) 
เป็นขอ้ผกูมัดโดยผูท้ าธรุกรรมอสิระ (โดยปกตคิอืธนาคาร) 
ในนามของผูซ้ ือ้วา่การช าระเงนิจะท ากับผูข้ายโดยมเีงือ่นไขวา่ดว้ยขอ้ก าหนดในการใหบ้รกิาร 
ไดรั้บการตอบสนอง 

ประมาณการโดยประมาณ 15% (1.8 ลา้นเหรยีญดอลลาร)์ 
ของปรมิาณการคา้โลกไดรั้บการอ านวยความสะดวกผา่น L / C ในปี 2015  (* BNP Pariba research) 
สถติแิสดงตลาดทีม่ศีกัยภาพมากส าหรับการใชโ้ทเค็น CargoCoin 
 
เลตเตอรอ์อฟเครดติเป็นวธิกีารช าระเงนิทีส่ าคัญในการคา้ระหวา่งประเทศ 
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เป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ทีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายอาจไมรู่จั้กกนัเป็นการสว่นตัวและแยกตามระยะทางกฎหมายตา่งกันในแ
ตล่ะประเทศและศลุกากรการคา้ตา่งกัน 
เลตเตอรอ์อฟเครดติไดรั้บการยกยอ่งโดยท่ัวไปเพือ่ใหเ้กดิความสมดลุระหวา่งการรักษาความปลอดภัยระหวา่ง
ผูซ้ ือ้กับผูข้าย 
 

ในการท าธรุกรรมดว้ยบัตรเครดติสนิคา้จะถกูสง่ไปยงัค าสัง่ของธนาคารผูอ้อกซึง่หมายความวา่ธนาคารจะไมอ่อ

กการควบคมุจนกวา่ผูซ้ ือ้จะไดช้ าระเงนิหรอืด าเนนิการช าระเงนิธนาคารเพือ่การค ้าประกัน ในสญัญาสมารท์ L / 

C ธนาคารไมจ่ าเป็นตอ้งใชอ้กีตอ่ไป 

เงือ่นไขการช าระเงนิและการปลอ่ยเงนิใหก้ับผูข้ายไดรั้บการตัง้คา่ไวล้ว่งหนา้แลว้ในสญัญาอนุญาตแบบสมารท์

บล็อก การช าระเงนิของตัวเองไดรั้บการประกันโดยรหัสความเขม้งวดของสญัญาแบบสมารท์ 

 

ขอ้เสยีทีจ่ะไดร้บัการแกไ้ขจาก smart contract L/C. 

• เส ีย่งในการโกง. การจา่ยเงนิอาจถกูท าโดยทีข่องนัน้ไมม่อียูจ่รงิ หรอืใชเ้อกสารปลอมถอนเงนิ 

• ความเสีย่งในดา้นกฎระเบยีบ. การด าเนนิการของ  L/C 
อาจถกูแทรกแทงโดยรัฐบาลซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุของคูส่ญัญา.  

• ความผดิพลาดของธนาคาร การเก็บเงนิ เขา้/ออก ของธนาคาร  
• การลม้ละลายของผูย้ ืน่เร ือ่ง 
• ความผดิพลาด จาก/หรอื ความลา่ชา้ของการจา่ยเงนิของธนาคาร 
• ราคาแพง ธนาคารคดิคา่ธรรมเนยีมเป็น % จากยอดรวม 
• ไมเ่ป็นความลบั บคุคลหรอืสถาบัน สามารถเขา้ถงึขอ้มลูการคา้ได ้

 

5.3.2. Smart Contract sL/C (Smart Letter of Credit) และ  Escrow 

 

Complex Solutions, เปลีย่นไปสู ่ smart contractsทีเ่รยีบงา่ยและประหยัดคา่ใชจ้า่ยและเขา้ถงึไดท้กุคน 

  

แพลตฟอรม์ CargoCoin 
ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่มอบโซลชูัน่ทีส่มบรูณ์ส าหรับอตุสาหกรรมการขนสง่และการคา้ 
ผูเ้ขา้ร่วมระบบนเิวศวทิยาไดรั้บ Smart Contract เชริช์ทีม่กีารปฏวิตั ิsL / C (Letter of Credit) Smart L / C 
ไดรั้บการออกแบบและเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานรว่มกับ Smart B / L 
ชดุคา่ผสมนีช้ว่ยใหส้ามารถท ารายการระหวา่งผูเ้ขา้รว่มไดอ้ยา่งปลอดภัยและมกีารรับประกัน 
ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งพึง่พาการรักษาความปลอดภัยของ Smart Contract L / C (แทนธนาคาร) 
และระบบหว่งโซอ่ปุทานลับๆเพือ่ใหแ้น่ใจวา่การช าระเงนิจะด าเนนิการตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีก่ าหนดไวล้่
วงหนา้ Smart L / C ปกป้องทัง้สองฝ่าย - ผูข้ายและผูซ้ ือ้ 

 

Smart L/C รว่มกับ Smart B / L ไดรั้บการออกแบบโดยคา่เริม่ตน้เพือ่เอาชนะขอ้เสยีของ L / C 

ตามมาตรฐานสว่นใหญ ่
 

 
- ขจดัความเสีย่งในการทจุรติในการปลอมเอกสารหรอืสนิคา้ทีไ่มม่อียูจ่รงิ ดว้ยการแนะน าและการน า 
Smart B / L มาใชง้านแลว้สมารท์แบลเหลา่นีไ้ดรั้บการยนืยันจากผูส้ง่ออกผูใ้หบ้รกิารและบคุคลทีเ่ป็นอสิระอืน่ 
ๆ ใน Smart Contract B / L ซึง่ ไดแ้ก ่ผูต้รวจสอบสนิคา้อสิระ 
- ขจดัความลม้เหลวของธนาคารหรอืความเสีย่งทีล่า่ชา้ 

กลุม่ลกูโซโ่ดยคา่เริม่ตน้จะไมส่ามารถลม้ละลายและการช าระเงนิไมส่ามารถควบคมุไดห้ากเงือ่นไขสญัญาสมาร์

ทตัง้ไวล้ว่งหนา้  

- ขจดัความเสีย่งในการลม้ละลาย เมือ่มกีารตัง้คา่ Smart Contract L / C 

และการยนืยันการช าระเงนิจะไดรั้บการรับประกันโดยทีเ่งือ่นไขทีก่ าหนดไวล้ว่งหนา้จะไดรั้บ  
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- ประหยดัคา่ใชจ้า่ย ธนาคารเรยีกเก็บภาษีและคา่ธรรมเนยีมรอ้ยละสงู คา่ใชจ้า่ย Smart L / C 

ชว่ยลดสว่นหนึง่ของคา่ใชจ้า่ยของธนาคาร  

- รวดเร็วในการตดิต ัง้ คูค่า้ยอมรับขอ้ก าหนดในแพลตฟอรม์ CargoCoin และยนืยัน (ประหยัดเวลา). 

แพลตฟอรม์ชว่ยใหส้ามารถตัง้คา่ค าศัพทแ์บบงา่ย ๆ 

ทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ขยายไดอ้ยา่งมส่ ิน้สดุตามความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วม 

- จา่ยเงนิทนัทพีรอ้มใบเสร็จ เมือ่ครบตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไว ้เงนิจะถกูจา่ยออกทันท ี   

- เป็นความลบั Smart L/C อยูบ่น BlockChain Crypto security. 

เฉพาะผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตทัิง้สองฝ่ายเทา่นัน้ทีจ่ะเขา้ถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไข.  

การเขา้ถงึไดจ้ากธนาคารหรอืบคุคลที3่ จะถกูตดัออกไป.  

- เรยีบงา่ย รปูแบบของ smart L/C นัน้ใชง้านงา่ย 

- มคีวามยดืหยุน่ สามารถปรับแตง่ตัวเลอืกไดห้ลากหลาย   

 

พจิารณาสถติกิารคา้และการขนสง่อยา่งเป็นทางการท ัว่โลกทีน่ าเสนอในสว่นที ่2 

ปรมิาณธุรกรรม CargoCoin ทีอ่าจเกดิขึน้มคีา่เป็นพนัลา้นดอลลารส์หรฐั 

ความตอ้งการใชส้าธารณูปโภค CargoCoin ชว่ยเพิม่ความตอ้งการในโทเค็น 

นีเ่ป็นวตัถปุระสงคข์องทมี CargoCoin และผูส้นบัสนนุ ICO 
 

 

 

5.3.3. การใชง้าน Smart Contracts บน Blockchain 

 

 

CargoCoin Smart Contracts จะขึน้อยูก่ับโคด้บล็อกและ Ethereum blockity และแสดงถงึ DApp (Dee 

App) โคด้ Solidity ใชม้าตรฐาน ERC223 CargoCoin DApp ประกอบดว้ยสองชัน้หลัก:  

1. เซริฟ์เวอรแ์อ็พพลเิคชนั Front-end และการจัดเก็บฐานขอ้มลู  

2. รหัส Solidity ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของบล็อค Ethereum 

 

สว่นหนา้หรอื CargoCoin จะเริม่ตน้สรา้ง Smart Contract ในบล็อคการตัง้คา่แหลง่ทีม่าและทีอ่ยูป่ลายทาง 
เมือ่สรา้งการโอนฟังกช์นัสมารท์สญัญา (_to, _value) จะถกูเรยีกเพือ่เริม่ตน้สญัญา ฟังกช์ัน่ Talkback 
โทเค็นจะเรยีกวา่ tokenFallback (_from, _value, _data) ซึง่จะตรวจสอบการเชือ่มตอ่กับ CargoCoin 
และตรวจสอบวา่ Smart Contract ไดเ้จรจาเงือ่นไขและการตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้หรอืไม ่
ผูร้เิร ิม่และผูรั้บจะสือ่สารผา่นแพลตฟอรม์เกีย่วกับเงือ่นไขการจัดสง่และการเจรจาตอ่รอง 
เมือ่ระยะเวลาตรงตามทีม่กีารตรวจสอบในแพลตฟอรม์ เมือ่ตรวจสอบทัง้หมดเสร็จสิน้แลว้ฟังกช์นั 
tokenFallback จะไดรั้บการด าเนนิการอยา่งสมบรูณ์และเสร็จสิน้การโอนโทเค็นไปยังทีอ่ยูป่ลายทาง 
หากมขีอ้โตแ้ยง้เกีย่วกับกระบวนการเกดิขึน้โทเค็นแฟ็กแบลจะไมท่ ารายการจนกวา่ปัญหาจะไดรั้บการแกไ้ข 
การท าธรุกรรมไมส่ามารถด าเนนิการไดแ้ละจะกลับรายการ 
ERC223 
ชว่ยใหส้ามารถเรยีกใชฟั้งกช์นัการท างานของอะตอมไดเ้พยีงครัง้เดยีวซึง่ท าใหร้าคาถกูกวา่และรวดเร็วกวา่ 
ERC20 และเนือ่งจากลกัษณะของกระบวนการทีใ่ช ้tokenFallback 
ชว่ยใหส้ามารถยกเลกิการท าธรุกรรมทีข่ดัแยง้กันไดง้า่ยกวา่การเรยีกฟังกช์นัการถา่ยโอนขอ้มลูใหมท่ีม่ยีอดดลุ 
0 เพือ่ยกเลกิการ รายการทีข่ดัแยง้ 
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เราเลอืกทีจ่ะใช ้ERC223 เพือ่เอาชนะปัญหา ERC20 
ทีเ่กดิจากโทเค็นทีส่ญูหายเนือ่งจากใชผ้ดิวตัถปุระสงคใ์นการสง่โทเค็นไปทีก่ระเป๋าสตางคแ์ทนทีจ่ะเป็นสญัญา
และเนือ่งจากตน้ทนุพลังงานทีล่ดลงและตน้ทนุกา๊ซ Ethereum ทีเ่กีย่วขอ้ง จนถงึตอนนีก้ารใช ้ERC20 
เป็นทีรู่ก้ันดวีา่สง่ผลใหส้ญูเสยีมากกวา่ 400,000 ดอลลารใ์นโทเค็นตา่งๆซึง่ถกูโอนไปผดิวธิ ีERC223 
เป็นมาตรฐานใหมท่ีช่ว่ยลดขัน้ตอนการโอนเงนิผา่นโทเค็นและชว่ยลดกา๊ซทีใ่ชส้ าหรับการท าธรุกรรมแตล่ะครัง้
เนือ่งจากมกีารเรยีกฟังกช์นันอ้ยลง นอกจากนี ้ERC223 
ยังชว่ยลดการใชโ้ทเค็นทีไ่มเ่ป็นไปไดแ้ละไมอ่นุญาตใหม้กีารสง่โทเค็นทีไ่มส่นับสนุนใหท้ าสญัญาเชน่ผูส้ง่ไมส่
ามารถสง่สญัญาณทีไ่มใ่ช ่CargoCoin เพือ่พยายามหลอกลวงระบบหรอืโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 
 

 

ERC223 เป็นอนาคตของ Smart Contracts ดังนัน้เราจงึตัดสนิใจทีจ่ะขา้มและเอาชนะปัญหา ERC20 

และมุง่สูอ่นาคตของ Smart Contra 

ในขณะทีใ่ชป้ระโยชนจ์ากความยดืหยุน่และเพิม่ความปลอดภัยในมาตรฐาน ERC223 

 

ตามรปูแบบCodeนีใ้น smart contracts: 

pragma solidity ^0.4.20; 

 

library SafeMath { 

  function mul(uint a, uint b) internal pure returns (uint) { 

    if (a == 0) { 

      return 0; 

    } 

    uint c = a * b; 

    assert(c / a == b); 

    return c; 

  } 

 

  function div(uint a, uint b) internal pure returns (uint) { 

    uint c = a / b; 

    return c; 

  } 

 

  function sub(uint a, uint b) internal pure returns (uint) { 

    assert(b <= a); 

    return a - b; 

  } 

 

  function add(uint a, uint b) internal pure returns (uint) { 

    uint c = a + b; 

    assert(c >= a); 

    return c; 

  } 

} 

 

interface ERC20 { 

  function balanceOf(address who) public view returns (uint); 

  function transfer(address to, uint value) public returns (bool); 

  function allowance(address owner, address spender) public view returns (uint); 

  function transferFrom(address from, address to, uint value) public returns (bool); 

  function approve(address spender, uint value) public returns (bool); 

  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint value); 

  event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint value); 

} 

 

interface ERC223 { 

  function transfer(address to, uint value, bytes data) public; 

  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint value, bytes indexed 

data); 
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} 

 

contract ERC223ReceivingContract { 

  function tokenFallback(address _from, uint _value, bytes _data) public; 

} 

 

contract StandardToken is ERC20, ERC223 { 

  using SafeMath for uint; 

 

  string public name; 

  string public symbol; 

  uint8 public decimals; 

  uint public totalSupply; 

 

  mapping (address => uint) balances; 

  mapping (address => mapping (address => uint)) allowed; 

 

  function StandardToken(string _name, string _symbol, uint8 _decimals, uint 

_totalSupply, address _admin) public { 

    name = _name; 

    symbol = _symbol; 

    decimals = _decimals; 

    totalSupply = _totalSupply * 10 ** uint(_decimals); 

    balances[_admin] = totalSupply; 

  } 

 

//TODO : implement a token fallback here 

  

  function () { //revert any ether sent to this contract 

    revert(); 

  } 

  

  function balanceOf(address _owner) public view returns (uint balance) { 

    return balances[_owner]; 

  } 

 

  function transfer(address _to, uint _value) public returns (bool) { 

    require(_to != address(0)); 

    require(_value <= balances[msg.sender]); 

    balances[msg.sender] = SafeMath.sub(balances[msg.sender], _value); 

    balances[_to] = SafeMath.add(balances[_to], _value); 

    Transfer(msg.sender, _to, _value); 

    return true; 

  } 

 

  function transferFrom(address _from, address _to, uint _value) public returns 

(bool) { 

    require(_to != address(0)); 

    require(_value <= balances[_from]); 

    require(_value <= allowed[_from][msg.sender]); 

 

    balances[_from] = SafeMath.sub(balances[_from], _value); 

    balances[_to] = SafeMath.add(balances[_to], _value); 

    allowed[_from][msg.sender] = SafeMath.sub(allowed[_from][msg.sender], _value); 

    Transfer(_from, _to, _value); 

    return true; 

  } 

 

  function approve(address _spender, uint _value) public returns (bool) { 

    allowed[msg.sender][_spender] = _value; 

    Approval(msg.sender, _spender, _value); 

    return true; 

  } 

 

  function allowance(address _owner, address _spender) public view returns (uint) { 

    return allowed[_owner][_spender]; 
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  } 

 

  function increaseApproval(address _spender, uint _addedValue) public returns (bool)  

{ 

    allowed[msg.sender][_spender] = SafeMath.add(allowed[msg.sender][_spender], 

_addedValue); 

    Approval(msg.sender, _spender, allowed[msg.sender][_spender]); 

    return true; 

  } 

 

  function decreaseApproval(address _spender, uint _subtractedValue) public returns 

(bool) { 

    uint oldValue = allowed[msg.sender][_spender]; 

    if (_subtractedValue > oldValue) { 

      allowed[msg.sender][_spender] = 0; 

    } else { 

      allowed[msg.sender][_spender] = SafeMath.sub(oldValue, _subtractedValue); 

    } 

    Approval(msg.sender, _spender, allowed[msg.sender][_spender]); 

    return true; 

  } 

  

  function transfer(address _to, uint _value, bytes _data) public { 

    require(_value > 0 ); 

    if (isContract(_to)) { 

      ERC223ReceivingContract receiver = ERC223ReceivingContract(_to); 

      receiver.tokenFallback(msg.sender, _value, _data); 

    } 

    balances[msg.sender] = balances[msg.sender].sub(_value); 

    balances[_to] = balances[_to].add(_value); 

    Transfer(msg.sender, _to, _value, _data); 

  } 

   

  function isContract(address _addr) private returns (bool is_contract) { 

    uint length; 

    assembly { 

      length:= extcodesize(_addr) 

    } 

    return (length>0); 

  } 

} 

 

The smart contract code 
เวอรช์นัเริม่ตน้และสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้จนกวา่จะมกีารสง่รหัสสญัญาสมาร์
ทขัน้สดุทา้ย ส าหรับรหัสสญัญาสมารท์เวอรช์นัลา่สดุโปรดไปทีพ่ืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูของ Github ที:่ 

https://github.com/CargoCoinRepo/Cargo-Coin 

 

 

 

  

https://github.com/CargoCoinRepo/Cargo-Coin


 

 
28 

www.thecargocoin.com 

6. โมเดลธรุกจิและวตัถปุระสงคท์างการเงนิ – 
แพลตฟอรม์จะเพิม่มลูคา่ใหผู้ท้ีส่นับสนุน 

 

เราไดร้ะบมุลูคา่เพิม่มากมายทีร่ะบบนเิวศของ CargoCoin 
สามารถบรรลแุละสรา้งได ้

แพลตฟอรม์เชือ่มโยงการคา้จรงิและการขนสง่ดว้ยเทคโนโลยBีlockchain 
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งฐานผูใ้ชโ้ดยการแนะน าบรกิารปฏสิมัพันธแ์บบออนไลนท์ีเ่รยีบงา่ย 
แตม่ปีระสทิธภิาพพรอ้มดว้ยsmart contract Utilities. 
smart contract Utilitiesสรา้งความตอ้งการส าหรับโทเค็น CargoCoin ความตอ้งการของโทเค็น CargoCoin 
เป็นเป้าหมายสงูสดุ 
 
ผูเ้ขา้ร่วมจะไดรั้บประโยชนโ์ดยการใชบ้รกิารฟรแีละสรา้งประโยชนใ์หก้ับผูส้นับสนุน ICO CargoCoin  
 

ความตอ้งการส าหรับโทเค็น CargoCoin.  

1. Smart B/L ไดรั้บการใชง้านดว้ยโทเค็น CargoCoin.  

2. การท าธรุกรรมตอ้งใชโ้ทเค็น CargoCoin.  

3. Smart L/C และบรกิาร escrow สรา้งขึน้เพือ่ใหต้อ้งการใชโ้ทเค็น CargoCoin.  
 
 

เมือ่พจิารณาจากสถติดิา้นการคา้และการคมนาคมขนสง่แลว้ 3 จดุดังกลา่วขา้งตน้อาจท าใหเ้กดิความตอ้งการ 
CargoCoin ทีส่งูเป็นประวัตกิารณ์ ในขัน้ตอนนีไ้มม่คีูแ่ขง่ในตลาดทีใ่หบ้รกิารฟรทีีท่ างานรว่มกับ smart 
contract Utilities 

 
 

6.1. โมเดลธรุกจิ 

แพลตฟอรม์ CargoCoin 
เชือ่มโยงโลกจรงิของการคา้และการขนสง่เขา้กบัเทคโนโลยลีบัออนไลน ์
 

รปูแบบธรุกจิ CargoCoin ขึน้อยูก่ับการเตบิโตอยา่งรวดเร็วของฐานผูใ้ช ้
มกีารอ านวยความสะดวกผา่นแพลตฟอรม์บรกิารฟร ีคาดวา่มผีูใ้ชง้านอยูอ่ยา่งนอ้ย 25 
ลา้นคนท่ัวโลกทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมการคา้และการขนสง่ ซึง่รวมถงึผูน้ าเขา้ผูส้ง่ออก บรษัิท 
ขนสง่สนิคา้นายหนา้เรอืนายหนา้เรอืสายการเดนิเรอื NVOCCs 
ตัวแทนเรอืตัวแทนเรอืตัวแทนประกันภัยนายหนา้ศลุกากรบคุคลเอกชนเป็นตน้ 
ปัจจบุันมรีะบบขนสง่ทางทะเลไมก่ีแ่หง่ทีม่ขีอ้ จ ากดั ดา้นฐานผูใ้ชแ้ละขอบเขตทางภมูศิาสตรท์ี ่จ ากดั มาก 
บางสว่นของพวกเขามรีาคาแพงล าเอยีงอืน่ ๆ 
เป็นเจา้ของโดยสายการเดนิเรอืทีม่วีตัถปุระสงคห์ลกัในการควบคมุและรวบรวมขอ้มลูเพือ่เสรมิสรา้งธรุกจิของต
นเอง แพลตฟอรม์ CargoCoin 
ไดรั้บการออกแบบใหม้คีวามเป็นอสิระปลอดภัยและโปรง่ใสโดยยดึตามเทคโนโลยขีองกลุม่บล็อก 
ปัจจบุันไมม่แีพลตฟอรม์คูแ่ขง่ในตลาดทีใ่หบ้รกิารทีท่ างานรว่มกับsmart contract Utilities.   
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โดยการน าเสนอแพลตฟอรม์ทางเลอืกฟรโีดยไมม่คีา่ธรรมเนยีมรายเดอืนหรอืรายปีเรามุง่มั่นทีจ่ะดงึดดูผูใ้ชง้าน 
750,000 ถงึ 1,000,000 รายจากชมุชนการเดนิเรอืในชว่ง 2 ปีแรก 
นีค่อืเป้าหมายทีส่ามารถบรรลไุดจ้รงิในการยดึสว่นแบง่การตลาด 3% 
ผา่นแคมเปญการตลาดทีใ่ชง้านขณะทีเ่สนอบรกิารฟรแีละมปีระสทิธภิาพ 
การตลาดจะด าเนนิการทัง้ออฟไลนแ์ละออนไลน:์ 
 

• การตลาด Email. ในขณะนีเ้ราม ี250000 ทีอ่ยู ่email ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมนี ้

และตจะเป็นการท าตลาดโดยตรง 

• การตลาดของเครือ่งมอืคน้หา. โดยทัว่ไปก ็Google 

แต่เราจะเพ่ิมค าหลกัเฉพาะในการโดยบริษทัขนส่งทัว่โลกคน้หาแลว้จะพบกบัแพลตฟอร์ม Cargocoin 

• การโฆษณาสือ่สงัคมออนไลน.์ เป้าหมายหลักอยูท่ีโ่ฆษณาบน LinkedIn 

เพือ่จะไดต้รงกลุม่เป้าหมาย 

• จดันทิรรศการในอตุสาหกรรมการขนสง่. โดยการเขา้รว่มนทิรรศการในอตุสาหกรรมการขนสง่. 

CargoCoin จะเขา้ถงึการตลาดไดโ้ดยตรง.  

 

กจิกรรมแพลตฟอรม์ CargoCoin จะไดรั้บการสนับสนุนดว้ยตัวเองจากคา่ธรรมเนยีม 
การท าธรุกรรมทีม่ขีนาดเล็กซึง่มคีา่บรกิารส าหรับ smart Utilities contracts เชน่ Smart B / L, Smart L / C 
การท าธรุกรรมดว้ย Crypto จะขึน้อยูก่ับระดับของการใช ้Smart Contract 
คา่ธรรมเนยีมการท าธรุกรรมจะแตกตา่งกันไป แตโ่ดยคา่เริม่ตน้ใหต้ า่กวา่มาตรฐานอตุสาหกรรมในปัจจบุัน 

 

 

นอกจากนีแ้พลตฟอรม์ CargoCoin จะสรา้งรายไดผ้า่นชอ่งทางตอ่ไปนี:้ 

• แบนเนอรแ์ละโฆษณาแบบตัวอักษร; 

• เผยแพรข่า่วและบทความขา่ว; 

• ใชอ้า้งองิถงึผูใ้ชง้าน smart contracts หากจ าเป็น; 

• น าเสนอสถติทิีเ่กีย่วของ้ในอตุสาหกรรมใหแ้กผู่ท้ีส่นใจ, เชน่เว็ปไซต,์ นักวจัิย, มหาวทิยาลัย, รัฐบาล, 

อืน่ๆ. 

 

6.2. การวิเคราะห์ SWOT 

จดุแข็ง  – CargoCoin มแีพลตฟอรม์แบบรวมสองเสาซึง่เป็นตลาดและSmart Contract 

รว่มกับโซลชูนัการช าระเงนิส าหรับอตุสาหกรรม 

เป็นหนึง่ในโครงการรอบทีเ่ชือ่มตอ่ทกุฝ่ายและครอบคลมุหว่งโซอ่ปุทานแบบเต็มรปูแบบในอตุสาหกรรมการขน

สง่ - 

จากค าพดูผา่นขอ้เสนอการเจรจาเงือ่นไขการขนสง่การออกใบตราสง่แบบอัจฉรยิะใบแจง้ราคาประกันและการส

รา้งนโยบายการประกันอัจฉรยิะ การตรวจสอบสนิคา้และเรอืผา่นทาง IoT (อปุกรณ์ Internet Of Things) 

พธิกีารทางศลุกากรการใหบ้รกิารทีท่า่เรอืขนถา่ยและการขนถา่ยและจา่ยเงนิผา่น Escrow หรอื Letter of 

Credit เป็นแพลตฟอรม์แบบรวมเพือ่ใหค้รอบคลมุทกุประเภทของสนิคา้ - 

ตูค้อนเทนเนอรเ์ป็นกลุม่และแบง่กลุม่สนิคา้เป็นของเหลวซึง่แตกตา่งจากผูเ้ลน่ในตลาดอืน่ ๆ 

จดุเดน่คอืบรกิารแพลตฟอรม์มใีหบ้รกิารฟรสี าหรับผูใ้ชท้กุรายโดยไมม่คีา่ธรรมเนยีมรายเดอืนหรอืรายปี 

การออกแบบแพลตฟอรม์ใหค้วามปลอดภัยในระดับสงูในขณะทีล่ดความลา่ชา้และใหค้วามโปรง่ใสแกคู่ส่ญัญา

ทีเ่กีย่วขอ้งใน smart contract. 

จดุออ่น – 

อตุสาหกรรมการขนสง่และโดยเฉพาะอยา่งยิง่อตุสาหกรรมการขนสง่ก าลังเดนิชา้ไปสูร่ะบบดจิทัิลและเป็นทีค่า
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ดวา่เทคโนโลย ีblockchain 
ยอ่มจะเขา้สูอ่ตุสาหกรรมการจัดสง่และเพิม่ประสทิธภิาพคา่ใชจ้า่ยในขณะทีล่ดความลา่ชา้ 
ขณะนีอ้ตุสาหกรรมไมรู่จั้กเทคโนโลย ีblockchain ผลกระทบทีเ่ป็นไปไดแ้ละการใชง้าน 
ผูใ้ชจ้ะลังเลทีจ่ะลองใชเ้ทคโนโลยใีหมท่ีส่มบรูณ์แบบส าหรับธรุกจิทีม่อียูใ่นแบบเดยีวกันนีม้านับรอ้ย ๆ ปี 

 

โอกาศ – ดงึดดูฐานผูใ้ชร้ายใหญผ่า่นการใชง้านแพลตฟอรม์ฟรชีว่ยใหผู้ใ้ชเ้ตบิโตอยา่งรวดเร็ว 
การเพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการจองตั๋วและการเชา่เหมาเรอืผา่น Smart Contract 
โดยลดความลา่ชา้ในการแลกเปลีย่นเอกสารและความลา่ชา้ในการช าระเงนิซึง่จะเป็นการเพิม่ความสามารถในก
ารท าก าไรและลดตน้ทนุดา้นโอกาส 
ลดการฉอ้โกงโดยการรับรองเอกสารทีอ่อกและท าใหไ้มส่ามารถปลอมแปลงเอกสารผา่น blockchain 
สาธารณะขณะเดยีวกันก็เก็บรักษาทีเ่ก็บขอ้มลูทัง้หมดของธรุกรรมทัง้หมดไว ้

 

ความยากล าบาก – ผูใ้ชจ้ะเปลีย่นไปใชเ้อกสารดจิทัิลอยา่งชา้กวา่เอกสารกระดาษ 

ปัจจัยส าคัญคอืการประหยัดคา่ใชจ้า่ยและประหยดัเวลาในการใช ้Smart Contract 
หน่วยงานของรัฐจะชา้กวา่ในการน าเทคโนโลย ีblockchain 
แตย่อ่มจะท าตามแนวโนม้ของอตุสาหกรรมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับแนวโนม้ของตลาด 
ภัยคกุคามภายนอกจากแพลตฟอรม์การแขง่ขนัจะไดรั้บการจัดการโดยบรกิารฟรทีี ่CargoCoin เสนอ 

7. เง่ือนไข Initial Coin Offering  

 

CargoCoin’s ใชส้ญัลักษณ์วา่: CRGO. 

จ านวนทัง้หมดม ี100 ลา้นโทเค็น จะไดรั้บการเสนอในขัน้ตอนที ่1 แตล่ะอันมทีศนยิม 18 ต าแหน่ง 
 
ICO จะแบง่เป็น2ขัน้ตอน – pre-ICO และ ICO. 

pre-ICO จะเปิดระยะเวลาสัน้ ๆ และจะเปิดใหป้ระชาชนท่ัวไปทราบเป็นระยะเวลาหนึง่. ราคาของ 1 CRGO 
จะอยูท่ี ่ 0.50 ดอลลาร ์ในชว่งของ pre-ICO. จ านวนทัง้หมด 10 ลา้น  โทเค็น CRGO จะแจกจา่ยในชว่ง pre-
ICO. ในระยะเวลา pre-ICO, ผูส้นับสนุนสามารถซือ้ CRGOs ไดใ้นราคา 50% ของราคาปรกต.ิ pre-ICO 
มเีวลา 15วนั – ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 1st 2018 @ 00:00 - April, 15th 2018 @ 23:59 
soft cap ตัง้ไวท้ี ่ 5 ลา้นดอลลาร ์ 
 
 
หลังจาก pre-ICO ชว่ง ICO จะตามมา โดยม ี55 ลา้นโทเค็นทีจ่ะจแกจา่ยในราคา  1.00 ดอลลาร.์  
ชว่งที1่ของ ICO ในวนัที ่16 เมษายน 2018 เวลา 00:00 น. และ ICO ระยะที ่5 จะใชง้านไมช่า้กวา่ 31 
ธันวาคม  เวลา 23:59 น. hard cap ตัง้ไวท้ี ่55 ลา้นดอลลาร ์ 
 
การรวมทนุทัง้หมดของ CargoCoin หลังจากเสร็จสิน้การเสนอเหรยีญเริม่ตน้ส าหรับขัน้ตอนที ่1 
คาดวา่จะมมีลูคา่ประมาณ 60 ลา้นดอลลาร ์
 
 

เนือ่งจาก CargoCoin เป็น ERC223 โทเค็นจะไดรั้บการแจกจา่ยหลังจากที ่ERC223 

ไดรั้บการเผยแพรอ่ยา่งเป็นทางการบน Ethereum Blockchain 

และสญัญาสมารท์ไดรั้บการพัฒนาและทดสอบอยา่งสมบรูณ์เนือ่งจากการออกโทเค็นจะไมส่ามารถเปลีย่นแปล

งไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นแปลงรหัส Solidity ของ dApp ไดอ้กี 
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Pre-ICO 

10 ลา้น CRGO ที ่

0.50 ดอลลาร ์

ICO 

55 ลา้น CRGO ที ่

1.00 ดอลลาร ์
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8. การแจกจ่ายโทเคน็ 

 

CargoCoin จะมกีารแจกจา่ยตามนี:้ 

➢ 10% pre-ICO (soft cap); 

➢ 55% ICO (hard cap); 

➢ 15% แจกจา่ยใหท้มีและทีป่รกึษา. ใชไ้ดห้ลังจากจบ  ICO ไปแลว้6เดอืน. 

➢ 10% โปรแกรมรางวลัและ affiliate 

➢ 10% ส ารองไวเ้พือ่สภาพคลอ่งของตลาดแลกเปลีย่น. 

 

100% ของเงนิทนุทีร่ะดมเงนิจากการขายเหรยีญจะถกูน ามาใชเ้พือ่พัฒนาแพลตฟอรม์ขัน้ที ่1 
และส าหรับการใชก้ลยทุธด์า้นการตลาดดังทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นเอกสารwhitepaperนี้ 

 

  

  

10%

55%

15%

10%

10%

การแจกจ่ายของ CARGOCOIN

pre-ICO ICO Team Bounty Reserve

30%

50%

10%

3%
7%

การน าเงนิไปใช้

Research & Development Marketing & Sales Administrative Legal Exchange listing
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9. การมีส่วนร่วมใน  Initial Coin Offering 

 

การซือ้ CargoCoin ใหไ้ปที ่https://www.thecargocoin.com หลังจากเดอืนเมษายนปี 

2018เพือ่มสีว่นรว่มในโครงการ 
 

  

ในชว่ง  pre-ICO และ ICO โทเค็น CagoCoin จะมรีาคาตามทีร่ะบไุว.้  

 

ตดิตามเราไดบ้น Facebook เพือ่อัพเดตขา่วและขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

https://www.facebook.com/thecargocoin/ 

 

ตดิตามเราไดบ้น Twitter เพือ่อัพเดตขา่วและขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

 https://twitter.com/thecargocoin 

 

ตดิตามเราไดบ้น LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/company/cargocoin/ 

 

ตดิตามเราไดบ้น YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCH6E328MCvBIKeHe71Yf16A 

 

  

https://www.thecargocoin./
https://www.facebook.com/thecargocoin/
https://twitter.com/thecargocoin
https://www.linkedin.com/company/cargocoin/
https://www.youtube.com/channel/UCH6E328MCvBIKeHe71Yf16A
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10. แผนงานของ CargoCoin และการพฒันาระบบนิเวศ 

แผนงานของ CargoCoin ข้ึนอยูก่บัการพฒันาท่ีท าไปใชใ้นด้านด าเนินงานและการตลาด. ตารางท่ีก าหนดไว ้

คือการคาดการณ์, ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ, บางอยา่งอาจจะเสร็จก่อนก าหนด บางอยา่งอาจจะชา้กวา่ก าหนด. ในปี 2023 

ตือเสน้ตายท่ีเราก าหนดไว.้  โปรเจ็ค CargoCoin แบ่งเป็น5ขั้นตอน, ตามดา้นล่าง. ตั้งแต่ initial coin offering 

จนถึงจบการตลาดขั้นท่ี 1. คาดวา่ขั้นท่ี 2-5 จะไดรั้บทุนจากการระดมทุนส าหรับแพลตฟอร์ม   
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แผนงานนีเ้ป็นวสิยัทัศนข์องโปรเจค  CargoCoin. บางขัน้ตอนอาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นนี ้เชน่ แอปพเิคชัน่ในมอืถอื. 

บางสว่นหรอืพัฒนาแพลตฟอรม์เพิม่เตมิตามความจ าเป็นอาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นแผนงานนี้. 
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11. ทีมและท่ีปรึกษา 
 

11.1. ทีม 

 

ทมีของเราประกอบดว้ยสมาชกิทีม่แีรงจงูใจและมคีณุสมบัตสิงูทีม่ปีระสบการณ์ในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 

สมาชกิในทมีสว่นใหญรู่จั้กกันและกันจากโครงการในปัจจบุันและในอดตี 

สมาชกิจะไดรั้บการคดัเลอืกอยา่งรอบคอบเพือ่ทีจ่ะไดพั้ฒนาศักยภาพของโครงการ CargoCoin อยา่งเต็มที ่

 

 

Bogomil Alexandrov – ผูก้อ่ตัง้ 
 

นักพัฒนาซอฟตแ์วรช์ัน้น าทีม่ปีระสบการณ์มากกวา่ 20 
ปีในการพัฒนาซอฟตแ์วรก์ารเงนิ นักพัฒนา Blockhain 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นซอฟตแ์วรแ์ละการเงนิ 
ปรญิญาตรกีารเงนิและการคา้ระหวา่งประเทศมหาวทิยาลัยพอรต์สมัธ 

 

Martin Iliev – ผูก้อ่ตัง้ 
 

ประสบการณ์มากกวา่ 18 
ปีในดา้นโลจสิตกิสก์ารจัดสง่และการคา้ระหวา่งประเทศ ปัจจบุันเป็นเจา้ของเรอื 
ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการเงนิที ่Brunel University London, MBA 
ที ่Cardiff Metropolitan University, Wales 
 

 

Cpt. Ilkay Topcu - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจัดสง่สนิคา้การขนสง่และคอนเทนเนอร ์

 

กรรมการบรหิารของ Mini Project Shipping Ltd. , London 
มคีณุสมบัตใินการเดนิเรอื 

 

 

Christina Sarastova –  ผูเ้ชยีวชาญดา้นการจัดสง่และขนสง่ 
 

ปรญิญาโทสาขาการจัดสง่สนิคา้การคา้และการเงนิ City University London 
ประสบการณ์การท างานที ่American Electric Power - 
การด าเนนิการจัดสง่สนิคา้การคา้สนิคา้โภคภัณฑแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
Martrade Group Germany - การขนสง่การขนสง่และการด าเนนิงานของท่าเรอื 
- ตัวแทนในกรงุลอนดอน 
 

 

Georgy Zhelyazkov – ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการขนสง่ในประเทศ 
 

ผูช้ว่ยทอ้งถิน่เพือ่การขนสง่และเรือ่งทางเศรษฐกจิทีรั่ฐสภายโุรป 
เศรษฐศาสตรก์ารขนสง่จากมหาวทิยาลัยแหง่ชาตแิละเศรษฐกจิโลก 
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Iliana Ilieva - นักพัฒนาธรุกจิ 
 
บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติมหาวทิยาลัย Portsmouth, MBA Cardiff 
Metropolitan University 
 

 

Samuela Valkova -  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการประชาสมัพันธแ์ละการตลาด 
 

ผูจั้ดกจิกรรม, สือ่สารมวลชน 
 

 

Piyush Gupta – นักพัฒนา Blockchain 
 

นักพัฒนา Blockchain ทีม่คีวามช านาญดา้น Ethereum, Bitcoin 
และการท าSmart Contract สถาบันวศิวกรรมและเทคโนโลยปีระเทศอนิเดยี 
 

 

Rajesh Kumar – นักพัฒนาอวโุส 
 

จบการศกึษาสาขา MCA และผูท้ีช่ ืน่ชอบ blockchain 
ทีม่ปีระสบการณ์ในการจัดการมากกวา่ 25 ICO's 
เขายังเป็นนักเขยีนโปรแกรมมอือาชพีและสนใจในการปรับใชเ้ทคโนโลย ี
blockchain 
 

 

Kaushik Ghosh - นักพัฒนา Blockchain 
 

นักพัฒนา Blockchain ทีม่คีวามช านาญดา้น Ethereum, Bitcoin 
และการท าSmart Contract สถาบันวศิวกรรมและเทคโนโลยปีระเทศอนิเดยี 
 

 

Iva Kitova – นักออกแบบกราฟฟิก  
 

นักออกแบบกราฟิก St. Claire's College, Oxford, United Kingdom, Istituto 
Marangoni Milano, Italy 
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Mihaila Lukanova – นักพัฒนา UI 
 

การออกแบบกราฟิก, UI และนักพัฒนาซอฟตแ์วรเ์บือ้งหลัง 
 

 

Bogdan Todorov - ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิ 
 

ปรญิญาโทสาขาบัญชแีละการเงนิ, University of National and World 
Economy 

 

Petya Kalauzka - ผูจั้ดการส านักงาน 
 

ปรญิญาโทภาษาอังกฏษ, South West University 

 

Dr. Zlatin Sarastov 
 

ปรญิญาโทสาขาการเงนิที ่London Business School PhD 
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ ประสบการณ์ที ่HSBC London – 
การลงทนุดา้นเทคโนโลย,ี หุน้สว่น Amphora Capital  
 

 

Luben Kazanliev 
 

ทนายความทีป่รกึษากฎหมาย 
เชีย่วชาญดา้นกฎหมายธรุกจิกฎหมายคอมพวิเตอรก์ฎหมายปกครอง 
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11.2. ท่ีปรึกษา 
 

สมาชกิของคณะกรรมการทีป่รกึษาไดรั้บการคัดเลอืกเป็นมอือาชพีทีเ่ชือ่มโยงกับอตุสาหกรรมแพลตฟอรม์ 

CargoCoin พวกเขาทัง้หมดมแีรงบันดาลใจสงูและเชือ่มั่นในความส าเร็จของ CargoCoin 

 

Michael E. Bryant 
 

ประธานคณะกรรมการทีป่รกึษา ซอีโีอของ Blockchain Ventures 
International; สมาชกิสภาคองเกรส Blockchain; 
ผูช้ว่ยศาสตราจารยด์า้นการเงนิระหวา่งประเทศทีโ่รงเรยีนเศรษฐศาสตรข์องรัสเ
ซยี Blockchain & Cryptocurrency 
วทิยากรมหาวทิยาลัยมอสโกดา้นการเงนิและกฎหมาย ซอีโีอและส านักพมิพ ์
"Blockchain Daily News"; สมาชกิสภาความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ 
 

 

Simon Cocking 
 

บรรณาธกิารอาวโุสของไอรชิเทคขา่วบรรณาธกิารอาวโุสของ CryptoCoinNews 
และงานประจ าของ Sunday Business Post, Irish Times, Southern Star, 
IBM, G + D เป็นหมายเลข 1/18000 ในสมาชกิของ "People of Blockchain" 
เป็นกระบอกเสยีงในงานตา่งๆเชน่ TEDx, Web Summit, Dublin Tech 
Summit 
 

 

Savio Gomez 
 

ทีป่รกึษาทางทะเลทีท่ างานในญีปุ่่ นและเกาหลผีูต้รวจสอบทีไ่ดรั้บการรับรอง 
(OCIMF SIRE, CDI & CMID), ผูส้อบบัญช ี(OCIMF SIRE, CDI-IMPCAS, 
ISM, QHSSE, TMSA และ MTMSA) PhD, MBA, MSC, AdvDip, 
ศาสตราจารยด์า้นการศกึษาทางทะเล, Certified Blockchain Professional 
 

 

Jonathan Chang 
 

ผูร้ว่มกอ่ตัง้ Nauticus exchange ผูป้ระกอบการธรุกจิ ryptocurrency 
ทีม่ปีระสบการณ์ดา้นการธนาคารระดับสงูที ่ANZ เชีย่วชาญดา้นกฎระเบยีบของ 
KYC AML และ CTF 
รวมถงึระบบธนาคารพาณชิยแ์ละรา้นคา้ปลกีและอคีอมเมริซ์ นักลงทนุใน 
Bitcoin เริม่ตน้อาชพีการตลาดและผูจั้ดการฝ่ายขายของ Playfair and Co. 
 

 

Lin Hsiang Liao 
 

รองประธานที ่China Merchants New Energy ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ China 
Merchants Group ผูเ้ป็นเจา้ของ: Shekou Container Terminals 
โมเดริน์เทอรม์นัิล จ ากดั China Merchants บรษัิท Shenzhen Xunlong 
Shipping Co. , China Merchants Energy Shipping ฮอ่งกง Hong Kong 
Ming Wah Shipping Hua Jiang ศนูยพั์ฒนาเศรษฐกจิการขนสง่ 
กลุม่คอนเทนเนอรท์างทะเลระหวา่งประเทศ 
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Assoc. Prof. Dr. Clemens Bechter 
 

สถาบันเทคโนโลยแีหง่เอเชยี, PhD, University of St. Gallen, Switzerland, 
MSc, University of St. Gallen, Switzerland, BSc University of Cologne, 
Germany 
 

 

Bryan Ng 
 

Ng เป็นผูก้อ่ตัง้และซอีโีอของ First Accountants การปฏบิัต ิCPA 
ทีม่สีถานทีท่ั่วเมลเบริน์ออสเตรเลยี ตัวแทนภาษี (Tax Agent) และสมาชกิ 
CPA Australia เขากอ่ตัง้ Australian Education Connections และมบีทบาทที ่
SalmonGiles / Davidsons, Smarts Home Finance และ ResolutionsRTK 
 

 

Edilson Navas 
 

ผูก้อ่ตัง้ที ่GBPA (Global Blockchain Pioneers Association) ผูจั้ดการชมุชน 
Enlte's South America 
เครอืขา่ยทางสงัคมทีก่ระจายอ านาจและเป็นตัวแทนของ medicohealth.io 
ในบราซลิและละตนิอเมรกิาและ BirdChain ในบราซลิ 
 

 

Krasimir Georchev 
 

ผูบ้รหิารธรุกจิและไอทอีาวโุส ประสบการณ์มากกวา่ 20 ปีจาก IBM, Siemens 
และ Atos ในต าแหน่งผูบ้รหิารและผูบ้รหิารตา่งๆ ผูอ้ านวยการฝ่ายขายของ 
Borica - Bankservice 
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12. โปรแกรมรางวลัและ affiliate  

 

CargoCoin แจกรางวลักันอยา่งงา่ยๆ. 

เราไดจั้ดสรร 10% ของโทเค็น (10 ลา้นเหรยีญ) ใหก้ับโปรแกรมนีซ้ ึง่แบง่ออกเป็นดังนี:้: 

• 3 ลา้นโทเค็นส าหรับโปรแกรมลา่รางวลั 

• 7 ลา้นโทเค็นส าหรับโปรแกรม affiliate 

 

สามารถลงทะเบยีนไดต้ามทีอ่ยูน่ี้: 

https://thecargocoin.com/bounty.html 

 

CargoCoin อัพเดตรายละเอยีดและขอ้ก าหนดรางวลัทีน่ี่: 

https://thecargocoin.com/bounty-terms.html 

 

12.1. โปรแกรม Affiliate 

เมือ่คณุลงทะเบยีนแลว้คณุจะไดรั้บ ID และทีอ่ยูอ่า้งองิทีเ่ป็นประโยชน ์

คณุตอ้งใชท้ีอ่ยูข่องคณุในโพสตแ์ละสิง่ตพีมิพท์ีค่ณุท าขึน้บนเครอืขา่ยสงัคมและเมือ่สง่ใหก้ับผูค้น 

การขายแตล่ะครัง้ทีส่รา้งผา่นทีอ่ยูอ่า้งองิจะท าใหค้ณุไดรั้บ 5% ของจ านวนเงนิทีส่มทบในโทเค็น 

ตัวอยา่งเชน่ถา้ผูเ้ขา้ร่วม ICO ซือ้โทเค็น CRGO 10,000 คณุจะไดรั้บโทเค็นถงึ 500 ชิน้เป็นโบนัสแนะน า 

เราอาจแนะน าโบนัสเพิม่เตมิใน CRGO / ETH ส าหรับ บรษัิท ในเครอืทีใ่ชง้านมากทีส่ดุ 

 

12.2 โปรแกรมรางวลั 

นอกเหนอืจากโปรแกรม Affiliate โดยการใหค้ าพดูของ CargoCoin 
คณุจะตอ้งด าเนนิการบางอยา่งและการกระท าแตล่ะครัง้จะไดรั้บคะแนนพเิศษ การด าเนนิการไม ่จ ากัด 
เฉพาะรายการดา้นลา่ง แตน่ีเ่ป็นประเภทของการกระท าทีม่คีา่ทีส่ดุและมคีา่ทีส่ดุทีค่ณุสามารถท าได ้
การด าเนนิการแตล่ะครัง้จะท าใหค้ณุไดรั้บคะแนนแตกต่างกัน 
แตเ่ราจะไมเ่ปิดเผยจ านวนคะแนนทีไ่ดรั้บส าหรับการด าเนนิการแตล่ะประเภทเพือ่หลกีเลีย่งการกระท าทีเ่ป็นกา
รหลอกลวง: 

 

• Youtube video – สรา้งวดิโีอบน Youtube เพือ่รวีวิ CargoCoin ในภาษาของคณุแลว้อัพโหลดขึน้บน 

Youtube. วดิโีอตอ้งพดูถงึ CargoCoin. ค าอธบิายตอ้งLink ไปหาเวปไซน ์CargoCoin (คณุสามารถใส ่

affiliate ID ใน Link). 

• Youtube channel – กดตดิตามรับขอ้มลูในชอ่ง youtube ของเรา, โพสอยา่งนอ้ย 1 คอมเมน้ต ์

ตอ่อาทติยใ์นวดิโีอทางการของเรา. พดูถงึ CargoCoin ในวดิโีออืน่ๆทีเ่กีย่วกบั ICOs 

หรอือตุสาหกรรมการขนสง่. 

• เขยีน Blog – เขยีนบล็อกเกีย่วกับ CargoCoin และโพสลงบล็อคของคณุ, หรอืบล็อคของคนอืน่. 

บล็อคตอ้งมทีีอ่ยู ่affiliate ของคณุดว้ย. 

• บทความ – เขยีนบทความของคณุเองเกีย่วกับ CargoCoin และลงขา่วในโลก Online. 

บทความตอ้งมทีีอ่ยูข่องคณุดว้ย. 

• แปลภาษา – เราจะแจง้การแปลภาษาของเราทาง  Telegram. 

• Facebook – like และ share เพจ CargoCoin, เขยีนรวีวิและแชร.์ แชรเ์พจ CargoCoin 

พรอ้มทัง้ใสท่ีอ่ยูข่องคณุ. เขยีนเกีย่วกับ CargoCoin แลว้ใส ่@theCargoCoin 

พรอ้มทัง้ทีอ่ยูข่องคณุในโพส. 

• Twitter – follow และ retweet บัญชขีอง CargoCoin. Retweet CargoCoin’s tweets 

รวมทัง้ทีอ่ยูข่องคณุ. เขยีนเกีย่วกับ CargoCoin พรอ้มทัง้ใส ่@theCargoCoin 

ในโพสพรอ้มทัง้ทีอ่ยูข่องคณุ. 

https://thecargocoin.com/bounty.html
https://thecargocoin.com/bounty-terms.html
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• Telegram – ตดิตามบัญช ีCargoCoin telegram และเขา้รว่มกลุม่ Telegram. 

โพสอยา่งนอ้ย2ครัง้ในกลุม่ telegram.  โพส Facebook หรอื tweet เกีย่วกับกลุม่ Telegram 

พรอ้มทัง้ใส ่@theCargoCoin. 

• Bitcointalk/Forums – เพิม่ลายเซ็น CargoCoin ในบัญช ีBitcointalk ของคณุในระหวา่ง ICO. 

บัญชขีองคณุตอ้งอยูร่ะดบั junior member เป็นอยา่งนอ้ย. โพสเกีย่วกับ CargoCoin 

ในกระทูห้ลกัหรอืสรา้งใหม.่  

• Medium – ติดตามเราบน Medium. 

• อืน่ๆ – เรายนิดตีอ้นรับกจิกรรมอืน่ ๆ ทีค่ณุสามารถท าได ้อยา่ลังเลทีจ่ะสง่กจิกรรมอืน่ ๆ ทีค่ณุไดท้ าเพือ่ 

CargoCoin. 

 
 

โพสต ์/ บทความทัง้หมดควรมคีวามหมายและเหมาะสมในบรบิทของ CargoCoin 

และอตุสาหกรรมการขนสง่สนิคา้ / ขนสง่ เนือ่งจากคณุภาพเป็นเรือ่งสว่นตัวมากทมี CargoCoin 

จะเป็นผูต้ัดสนิเพยีงผูเ้ดยีวในกระบวนการนี ้ 

 

การกระท าแตล่ะอยา่งทีค่ณุท าจะไดรั้บคะแนนส าหรับการท าเชน่นัน้ 

คะแนนสามารถปรับขึน้หรอืลงตามการตรวจทานดว้ยตนเองของทมี CargoCoin 

การกระท าแตล่ะอยา่งควรไดรั้บการบันทกึไวใ้นบัญชเีงนิรางวลัของคณุโดยนักลา่เงนิรางวลั ในเร็ว ๆ 

นีเ้มือ่คณุลงทะเบยีนคณุจะไดรั้บสทิธิเ์ขา้ถงึหนา้แดชบอรด์ซึง่คณุสามารถบันทกึและตรวจสอบกจิกรรมได ้

 

ทกุสปัดาหเ์ราจะใหร้างวลัพเิศษแกนั่กลา่เงนิรางวลัทีใ่ชง้านมากทีส่ดุในชว่งสปัดาหนั์น้ 

สปัดาหส์ าหรับโปรแกรมรางวลัโปรดพจิารณาเป็นระยะเวลาเริม่ตน้ในวนัจันทรแ์ละสิน้สดุในวนัอาทติย ์

ราคาพเิศษจะมกีารแจกจา่ยในสปัดาหถั์ดไป 

 

CargoCoin ชอ่งทางสงัคมอยา่งเป็นทางการมดีังนี:้ 

Facebook page: https://www.facebook.com/thecargocoin/ 

LinkedIn page: https://www.linkedin.com/company/cargocoin/ 

YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCH6E328MCvBIKeHe71Yf16A 

Twitter: https://twitter.com/thecargocoin 

Bitcointalk ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3224289 

Bitcointalk BOUNTY: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3565845 

Medium: https://medium.com/@thecargocoin 

Telegram channel: @thecargocoin 

Telegram supergroup: @thecargocoingroup 

 

 

12.3. ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขส าหรับนกัล่ารางวลั 

• เขา้ร่วม Telegram : http://t.me/thecargocoingroup 

• เราขอสงวนสทิธิใ์นการ จ ากัด จ านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมใด ๆ. 
• เราขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของการใหร้างวลัของเรา. 

 

• 1คนตอ่1บัญชเีทา่นัน้. 

• ใชห้ลายบัญช,ีหรอืโกง จะถกูตัดสทิธิ ์

• เราจะตรวจสอบทกุอยา่งทีเ่ราคดิวา่เป็นการปลอมหรอืหลอกลวงและเราขอสงวนสทิธิใ์นการลบคณุออก
จากแคมเปญใด ๆ ไดท้กุเมือ่หากเราคดิวา่คณุไมซ่ือ่สตัยห์รอืสแปม 

• เราขอสงวนสทิธิใ์นการลบคณุออกจากแคมเปญใด ๆ โดยไมม่คี าอธบิายใดๆ 

https://www.facebook.com/thecargocoin/
https://www.linkedin.com/company/cargocoin/
https://www.youtube.com/channel/UCH6E328MCvBIKeHe71Yf16A
https://twitter.com/thecargocoin
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3224289
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3565845
https://medium.com/@thecargocoin
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• ในกรณีทีเ่ราน าคณุออกจากแคมเปญดว้ยเหตผุลใดก็ตามเราขอสงวนสทิธิใ์นการลบเงนิเรางวลัของคณุ 
• การแจกจา่ยของโทเค็นไปยังผูเ้ขา้ร่วมรางวลัจะเกดิขึน้หลังจากจบ ICO 

จ านวนเงนิทีแ่ทจ้รงิของโทเค็นทีค่ณุจะไดรั้บจะถกูก าหนดในขณะทีม่กีารแจกจา่ยดังกลา่ว 

 

12.4. ขอ้ก าหนดส าหรับนกัล่ารางวลัและทีมแปล 

✓      การแปลตอ้งมคีวามเหมาะสมในดา้นไวยากรณ์และค าศัพท ์
✓      การแปลตอ้งเป็นตน้ฉบบัไมม่กีารแปล Google 

ถา้เราจะพบวา่ขอ้ความถกูแปลดว้ยเครือ่งมอืแปลภาษาอัตโนมัตผิูแ้ปลจะถกูใสบ่ัญชดี าและจะไมม่กี
ารช าระเงนิ 

✓   เราไมต่อ้งการกระทูท้ีม่โีพสเดยีวแลว้หายไป 
หากคณุไมส่ามารถใหก้ระทูใ้ชง้านและอัปเดตไดร้างวลัของคณุอาจลดลงเหลอื 50% 
ของการช าระเงนิจรงิหรอืคณุอาจถกูตัดสทิธิ ์

✓   หากมขีอ้ผดิพลาดในการแปลมากมาย ผูแ้ปลจะถกูขึน้บัญชดี าและจะไมม่กีารช าระเงนิ 
✓   ผูแ้ปลควรจะยังคงมสีว่นรว่มในการพดูคยุเกีย่วกับ CargoCoin 

ในหัวขอ้ทีเ่ฉพาะเจาะจงกับภาษาของพวกเขา 
✓ การแปลตอ้งท าอยา่งมอือาชพี 

✓ ตอ่รางวลัการนับรวม จะถกูนับโดนผูด้แูลกระทู ้
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13. หุน้สว่น 
 

 

หุน้สว่นในตลาดแลกเปลีย่น: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หุน้สว่นดา้นการขนสง่: 
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หุน้สว่นดา้นเทคโนโลย:ี 

  
 

หุน้สว่นดา้นสือ่: 

 

   
 

    

   
 

   
 

 

 

 

หุน้สว่นดา้น ICO: 
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14. ศพัทข์องขอ้ตกลง 
 

เทคโนโลยแีละค าศพัทท์ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัธุรกจิทีใ่ชใ้นwhitepaper: 

Term

s 

Explanation 

ICO Initial Coin Offering. 
เชน่เดยีวกับการเสนอขายหุน้ครัง้แรกรวมกับระดมทนุเป็นกระบวนการทีค่นทีส่นับสนุนโครงการตัดสนิ
ใจทีจ่ะรว่มสนับสนุนเงนิทนุส าหรับโครงการทีจ่ะไดรั้บทนุ ในทางกลับกันผูส้นับสนุน ICO ไดรั้บ 
Tokens ทีใ่ชบ้นแพลตฟอรม์ส าหรับการใชป้ระโยชนจ์ากธรุกรรมและ / หรอื Smart Contracts 

ICO 

Sup

port

er 

ผูท้ีซ่ ือ้โทเค็น 

pre-

ICO 

มักถกูเรยีกวา่ Pre-sale เป็นกระบวนการทีม่กีารขายโทเค็นในระยะเวลาทีจ่ ากัด และ / 
หรอืกลุม่คนทีจ่ ากัด 

Bloc

kch

ain 

บัญชแียกประเภทท่ัวไปของการท าธรุกรรมแบบ peer-to-peer กับสกลุเงนิ crypto 
ซึง่จัดอยูใ่นกลุม่ทีเ่ชือ่มตอ่กันจงึ blockchain 
บล็อคมกีารเชือ่มตอ่กันอยา่งตอ่เนือ่งน่ันคอืแตล่ะบล็อกใหมข่ึน้อยูก่ับการตรวจสอบของสว่นหัวของบ
ล็อกกอ่นหนา้นีซ้ ึง่ท าใหไ้มส่ามารถแทรกแซงบล็อกทีผ่า่นไปแลว้เนือ่งจากบล็อกทัง้หมดทีต่ามมาต ้
องไดรั้บการค านวณใหมห่รอื rehashed 

Sma

rt 

Con

tract 

การท าธรุกรรมแบบ blockchain 
ซึง่ชว่ยใหส้ามารถท าสญัญาดจิทัิลทีส่ามารถตรวจสอบไดร้ะหวา่งสองฝ่ายโดยไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นบคุ
คลทีส่ามในขณะเดยีวกันก็มคีวามสามารถในการประทับเวลาและตรวจสอบธรุกรรมไดอ้ยา่งอสิระ 
สญัญาสมารท์ดกีวา่สญัญาแบบดัง้เดมิในแงข่องการประหยัดตน้ทนุความสามารถในการด าเนนิการห
รอืยกเลกิตามเงือ่นไขหรอืเงือ่นไขทีถ่กูหรอืไมไ่ดรั้บการตอบสนอง 

DAp

p 

แอ็พพลเิคชนัทีก่ระจายศนูยเ์ป็นสว่นของโคด้ทีไ่ดรั้บการด าเนนิการใน blockchain 
เป็นจดุศนูยก์ลางหลักของฟังกช์นัการท างานของสญัญาอัจฉรยิะและเป็นหลกัท าใหเ้ป็นสมารท์น่ันคื
อมปีฏสิมัพันธแ์ละอาจท างานแตกตา่งกันขึน้อยูก่ับสภาวะแวดลอ้มภายนอก 

ERC Ethereum Request for Comment, การยมืจาก RFC เป็นมาตรฐานส าหรับ Tokens / Smart 
Contracts มาตรฐาน ERC ก าหนดชดุของฟังกช์นัและเหตกุารณ์ทีโ่ทเค็นมเีพือ่ใชง้านได ้
มาตรฐานปัจจบุันทีใ่ชค้อื ERC20 แตก่ าลังถกูแทนทีโ่ดย ERC223 ใหม ่

B/L ใบตราสง่เป็นแบบฟอรม์เอกสารมาตรฐานทีม่ ี3 หนา้ทีห่ลักไดแ้ก ่
เอกสารชือ่,หนังสอืรับรอง,เอกสารการรับขนของ 

sB/L Smart Bill of Lading คอืใบตราสง่แบบอเิล็กทรอนกิสบ์น Smart Contract. 

L/C เลตเตอรอ์อฟเครดติคอืค ามั่นสญัญาของผูด้ าเนนิการอสิระ (โดยปกตคิอืธนาคาร) 
ในนามของผูซ้ ือ้วา่การช าระเงนิจะท ากับผูข้ายหากเงือ่นไขและขอ้ก าหนดตรงตามขอ้ก าหนด 

sL/C Smart Letter of Credit หนังสอืเครดติทีท่ าบน Smart Contract 
ทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งพึง่พาการรักษาความปลอดภัยของ Smart Contract L / C (แทนธนาคาร) 
และระบบหว่งโซอ่ปุกรณรงคล์ับเพือ่ใหแ้น่ใจวา่การช าระเงนิจะด าเนนิการตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไข
ทีก่ าหนดไวล้ว่งหนา้ Smart L / C ปกป้องทัง้สองฝ่าย - ผูข้ายและผูซ้ ือ้ 

Ethe

reu

m 

สกลุเงนิ Crypto ขึน้อยูก่ับเทคโนโลย ีblockchain ใชภ้าษาสครปิต ์Solidity 

Toke

n 

หน่วยของ  Smart Contract บน blockchain. 
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ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการขนสง่ใน whitepaper: 

Terms Explanation 

WTO องคก์ารการคา้โลก 

UNCT

AD 

การประชมุสหประชาชาตวิา่ดว้ยการคา้และการพัฒนา. 

IMO องคก์ารการเดนิเรอืระหวา่งประเทศ. 

NVOC

C 

ผูใ้หบ้รกิารท่ัวไปไมใ่ชเ่รอืเดนิสมทุร 

TEU หน่วยเทยีบเทา่ยีส่บิฟตุ ใชเ้พือ่อธบิายความจขุองเรอืคอนเทนเนอรแ์ละเทอรม์นัิลคอนเทนเนอร ์
ขึน้อยูก่ับปรมิาณของภาชนะยาว 20 ฟตุ (6.1 เมตร) 

FCL โหลดคอนเทนเนอรเ์ต็มความจ ุจองคอนเทนเนอรทั์ง้หมด 

LCL โหลดตูค้อนเทนเนอรน์อ้ยลง การจองสว่นหนึง่ของคอนเทนเนอร ์
สนิคา้หลายรายการรวมอยูใ่นตูเ้ดยีว 

OOG Out of Gauge 
หมายถงึสนิคา้ทีม่ขีนาดใหญเ่กนิกวา่ขนาดของภาชนะมาตรฐานและมักมกีารคดิคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

Incote

rms 

ขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศเป็นขอ้ก าหนดตา่งๆทีใ่ชใ้นกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศแล
ะออกโดยหอการคา้นานาชาต ิ

CIF คา่ประกันภัยคา่ขนสง่ทีผู่ข้ายครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่สนิคา้ไปยังทา่เรอืปลายทาง 
ความเสีย่งและความรับผดิชอบตอ่สนิคา้ทีส่ญูหายหรอืเสยีหายและคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิใด ๆ 
เมือ่สนิคา้อยูบ่นบกจะไดรั้บเงนิจากผูซ้ ือ้ 

FLT Full Liner Term 
เป็นค าทีใ่ชใ้นการขนสง่สนิคา้ทางทะเลและรัฐรวมทัง้ไมร่วมอยูใ่นราคาขนสง่สนิคา้ (การขนถา่ย) 

FIOS Free In Out และ Stowed 
เป็นค าจัดสง่ซึง่หมายความวา่มกีารขนสง่เพยีงอยา่งเดยีวและทกุบรกิารเพิม่เตมิเชน่การขนถา่ยสนิ
คา้จะไดรั้บการช าระเงนิแยกตา่งหาก 

L/S/D Lashed Secured Dunnaged 
เป็นค าทีห่มายถงึอัตราคา่ระวางเรอืและหมายความวา่การเขา้และออกเป็นอสิระ 
แตร่ะบวุา่ไมใ่ชส่ าหรับบัญชเีจา้ของเรอื โดยปกตจิะตอ้งช าระโดยผูข้นสง่และผูรั้บสนิคา้ 

LNG & 

LPG 

กา๊ซธรรมชาตเิหลวและกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว 

SWIFT สงัคมการเงนิระหวา่งประเทศท่ัวโลกเป็นระบบระหวา่งประเทศทีธ่นาคารสว่นใหญท่ั่วโลกใชเ้พือ่โอ
นเงนิระหวา่งบัญช ี

SWOT จดุแข็ง,จดุออ่น,โอกาสและการวเิคราะหภ์ัยคกุคามเป็นเทคนคิการวางแผนทีเ่กีย่วขอ้งกับการวางแ
ผนโครงการและการวเิคราะหก์ารแขง่ขนัทางธรุกจิ 
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15. ขอ้ก าหนดทางกฏหมาย 

 

เอกสารนีเ้ป็นเอกสารทางเทคนคิทีจ่ะใชเ้พือ่จดุประสงคใ์นการใหข้อ้มลูเทา่นัน้ 
บทความนีไ้มใ่ชค่ าแถลงเจตนาในอนาคต เนือ้หาของบทความนีแ้ละโครงการ CargoCoin 
อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดด้ังนัน้โปรดสมัครสมาชกิเพือ่รับการอัปเดตทางอเีมลในเว็บไซตข์องเราเพือ่รับทราบถึ
งการเปลีย่นแปลงใด ๆ 
ผลติภัณฑแ์ละนวตักรรมทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารฉบับนีอ้ยูร่ะหวา่งการพัฒนาและยังไมไ่ดใ้ชง้านอยูใ่นขณะนี ้
CargoCoin 
ไมม่กีารรับประกันหรอืรับรองเกีย่วกับการพัฒนาหรอืการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมดังกลา่วหรอืการบรรลผุลข
องกจิกรรมอืน่ใดทีร่ะบไุวใ้นเอกสารและปฏเิสธการรับประกันใด ๆ 
โดยนัยตามกฎหมายหรอือยา่งอืน่ตามขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาต 
ไมม่บีคุคลใดมสีทิธิท์ีจ่ะพึง่พาเนือ้หาของเอกสารฉบับนีห้รอืขอ้สรปุใด ๆ 
ทีด่งึออกมาจากเอกสารฉบับนีร้วมทัง้เกีย่วกับการโตต้อบใด ๆ กับ CargoCoin 
หรอืเทคโนโลยทีีก่ลา่วถงึในเอกสารฉบับนี ้CargoCoin ไมรั่บผดิชอบตอ่ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายใด ๆ 
ทีอ่าจเกดิขึน้จากบคุคลใดทีท่ าขอ้มลูหรอืความคดิเห็นใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ CargoCoin 
ทีม่อียูใ่นเอกสารฉบับนีห้รอืขอ้มลูใด ๆ ทีม่อียูใ่นการสอบถามเพิม่เตมิ 
แมว้า่จะมคีวามประมาทเลนิเลอ่ผดินัดหรอืขาดการดแูล 
 
ขอ้มลูทีม่อียูใ่นเอกสารฉบับนีม้าจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแหลง่ทีเ่ชือ่กันโดย CargoCoin 
เพือ่ใหเ้ชือ่ถอืไดแ้ละไดรั้บโดยสจุรติ แตไ่มม่กีารรับประกันหรอืรับรองโดย CargoCoin 
เกีย่วกับความถกูตอ้งความสมบรูณ์หรอืความเหมาะสมของขอ้มลูทีน่ าเสนอ . 
ไมค่วรพึง่พาและจะไมใ่หส้ทิธหิรอืการเยยีวยาแกค่ณุหรอืพนักงานลกูจา้งผูถ้อืหลักทรัพยห์รอืผูถ้อืหุน้รายอืน่หรื
อบคุคลอืน่ใด ความคดิเห็นใด ๆ 
แสดงถงึการตดัสนิในปัจจบุันของผูเ้ขยีนบทความนี้และไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงความเห็นของ CargoCoin 
ความคดิเห็นทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้และความคดิเห็นไมจ่ าเป็นตอ้งสอดคลอ้
งกับความคดิเห็นของ CargoCoin CargoCoin 
ไมม่หีนา้ทีใ่นการแกไ้ขแกไ้ขหรอืปรับปรงุเอกสารฉบับนีห้รอืเพือ่แจง้ใหผู้อ้า่นหรอืผูรั้บทราบเป็นกรณีอืน่ในกรณี
ทีม่กีารระบไุวใ้นทีน่ีห้รอืความคดิเห็นการคาดการณ์หรอืประมาณการใด ๆ 
ทีก่ าหนดไวใ้นทีน่ีก้ารเปลีย่นแปลงหรอืภายหลังจะกลายเป็นความไมถ่กูตอ้ง . บรษัิท Cargo Technologies 
Ltd. กรรมการพนักงานผูรั้บเหมาและผูแ้ทนไมม่สีว่นรับผดิชอบหรอืรับผดิตอ่บคุคลหรอืผูรั้บ 
(ไมว่า่จะดว้ยเหตผุลอันเป็นประมาทหรอืการแสดงขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืทีอ่าจเกดิขึน้จากค าแถลงความเห็นหรื
อขอ้มลูใด ๆ ทีแ่สดงหรอืโดยนัย) เกดิขึน้จากทีม่อียูใ่นหรอืมาจากหรอืละเวน้จากเอกสารนี ้
ผูรั้บแตล่ะคนจะตอ้งพึง่พาความรูก้ารตรวจสอบการตัดสนิและการประเมนิเรือ่งทีเ่ป็นเรือ่งของรายงานนี้และขอ้มู
ลใด ๆ ทีม่อียูใ่นการเชือ่มตอ่กับการสอบถามเพิม่เตมิใด ๆ และเพือ่ตอบสนองความถกูตอ้งและครบถว้นของ 
เรือ่งดังกลา่ว การบรจิาคใด ๆ ทีใ่หแ้ก ่CargoCoin 
ในชว่งระยะเวลาการบรจิาคตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่งมคีณุสมบัตเิป็นเงนิบรจิาคทีไ่มส่ามารถคนืเงนิไดแ้ละผูบ้รจิ
าคไมส่ละสทิธิใ์นการเขา้รว่มในคดคีวามในชัน้เรยีนหรอือนุญาโตตลุาการในระดับชัน้กับนติบิคุคลหรอืบคุคลทีเ่
กีย่วขอ้งกับการมสีว่นรว่มกับ CargoCoin, ดว้ยการจัดสรรสญัญาณ CargoCoin และการด าเนนิการของ 
CargoCoin 
 
แมว้า่ทกุสิง่ทกุอยา่งจะมขี ึน้เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ค าแถลงขอ้เท็จจรงิทีไ่ดจ้ากเอกสารฉบับนีม้คีวามถกูตอ้งการประ
มาณการการคาดการณ์การคาดการณ์การคาดการณ์การแสดงความคดิเห็นและการตัดสนิในเชงิอตันัยอืน่ ๆ 
ทีม่อียูใ่นเอกสารฉบับนีข้ ึน้อยูก่ับสมมตฐิานทีถ่อืวา่เหมาะสม ณ วันที ่
ของเอกสารทีม่อียูแ่ละจะตอ้งไมต่คีวามวา่เป็นการแสดงวา่เรือ่งทีก่ลา่วถงึในนัน้จะเกดิขึน้ 
แผนการณ์หรอืการคาดการณ์ทีก่ลา่วถงึในเอกสารฉบับนีอ้าจไมส่ามารถท าไดเ้นือ่งจากปัจจัยเสีย่งหลายประกา
รรวมถงึขอ้บกพรอ่งในการพัฒนาเทคโนโลยดีา้นกฎหมายการก ากับดแูลหรอืการก ากับดแูลความผันผวนของต
ลาดความผันผวนของภาคธรุกจิการด าเนนิการขององคก์รหรอืการไมส่มบรูณข์องขอ้มลูทีส่มบรูณ์และถกูตอ้ง 
 
ตัดสนิใจวา่พลเมอืงของรัฐผูอ้ยูอ่าศัยและนติบิคุคลควรไดรั้บการยกเวน้จากการซือ้ CargoCoin 
ในการแจกจา่ยโทเค็นเนือ่งจากความทา้ทายดา้นโลจสิตกิสบ์างสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับกฎระเบยีบทีแ่ตกตา่งกันในห
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ลายรัฐของสหรัฐอเมรกิา CargoCoin ไมเ่ชือ่วา่การกระจายตัวของ CargoCoins 
เป็นหลักทรัพยส์นิคา้โภคภัณฑก์ารแลกเปลีย่นหลกัทรัพยห์รอืสนิคา้หรอืเครือ่งมอืทางการเงนิทีค่ลา้ยคลงึกัน 
CargoCoins 
ไมไ่ดอ้อกแบบมาเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุหรอืการเก็งก าไรและไมค่วรถอืเป็นประเภทของการลงทนุ 
อยา่งไรก็ตามพลเมอืงของรัฐพลเมอืงและนติบิคุคลไมค่วรซือ้หรอืพยายามทีจ่ะซือ้ CargoCoins 
สญัญาการจัดจ าหน่าย CargoCoin, CargoCoin และ CargoCoins ก าลังจัดท าขึน้ตามหลักการ "ตามสภาพ" 
และ "ตามทีพ่รอ้มใชง้าน" โดยปราศจากการรับรองการรับประกันสญัญาหรอืการค ้าประกันใด ๆ ก็ตามทีท่ าโดย 
CargoCoin กอ่นทีจ่ะซือ้ CargoCoins 
คณุควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดท้ าการตรวจสอบและตรวจสอบของคณุเองและทบทวนอยา่งละเอยีดถงึควา
มเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดซือ้ CargoCoins ตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญาการสัง่ซือ้ การซือ้ CargoCoins 
ไมส่ามารถคนืเงนิไดแ้ละไมส่ามารถยกเลกิการสัง่ซือ้ได ้คณุไมไ่ดรั้บเงนิหรอืคา่ชดเชยส าหรับ CargoCoins ใด 
ๆ ทีซ่ ือ้มาหรอืไมส่ามารถซือ้ CargoCoins ได ้CargoCoins 
ไมม่สีทิธิใ์ชจ้ดุประสงคค์ณุลักษณะฟังกช์นัหรอืคณุลักษณะใด ๆ โดยชดัแจง้หรอืโดยนัยรวมถงึ แตไ่ม ่จ ากัด 
เพยีงการใชว้ตัถปุระสงคจ์ดุประสงคฟั์งกช์นัหรอืคณุลักษณะใด ๆ 
 
เอกสารนีม้กีารเชือ่มโยงหลายมติไิปยังเว็บไซตข์องหน่วยงานทีก่ลา่วถงึในเอกสารนีอ้ยา่งไรก็ตามการรวมลงิกเ์
หลา่นีไ้มไ่ดห้มายความวา่ CargoCoin รับรองแนะน าหรอือนุมัตเินือ้หาใด ๆ 
ในหนา้ทีเ่ชือ่มโยงหรอืสามารถเขา้ถงึไดจ้ากเอกสารเหลา่นี ้
เว็บไซตท์ีเ่ชือ่มโยงเหลา่นีเ้ขา้ถงึไดโ้ดยคณุตอ้งยอมรับความเสีย่งทัง้หมด CargoCoin 
ไมย่อมรับความรับผดิชอบใด ๆ ส าหรับเนือ้หาดังกลา่วหรอืเพือ่ผลของการใชง้าน 
บทความนีไ้มไ่ดถ้กูน าไปใชห้รอืมไีวส้ าหรับการแจกจา่ยหรอืใชโ้ดยบคุคลหรอืหน่วยงานใด ๆ 
ทีเ่ป็นพลเมอืงหรอืถิน่ทีอ่ยูใ่นหรอือยูใ่นรัฐรัฐหรอืเขตอ านาจศาลใด ๆ 
ทีก่ารแจกจา่ยการตพีมิพก์ารมหีรอืการใชง้านดังกลา่วจะขดัตอ่ กฎหมายหรอืกฎระเบยีบ 
 
เอกสารนีไ้มส่ามารถแจกจา่ยท าซ ้าหรอืสง่ตอ่ใหก้บับคุคลอืน่หรอืตพีมิพเ์ผยแพรใ่นสว่นใดสว่นหนึง่หรอืทัง้หมด
โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CargoCoin รปูแบบของการเผยแพรบ่ทความนีอ้าจถกู 
จ ากัด โดยกฎหมายหรอืขอ้บังคับในบางประเทศ ขอ้พพิาทใด ๆ 
จะไดรั้บการจัดการโดยกฎของศาลอนุญาโตตลุาการโซเฟียบัลแกเรยีและกฎหมายทีบ่ังคับใชจ้ะเป็นของสหภา
พยโุรปและสาธารณรัฐบัลแกเรยี CargoCoin ออกและจ าหน่ายโดย Cargo Technologies Ltd. 
ซึง่เป็นบรษัิทจ ากัดทีจ่ดทะเบยีนในอังกฤษและเวลสภ์ายใตพ้ระราชบัญญัต ิบรษัิท 2006 
โดยมหีมายเลขทะเบยีน บรษัิท 11234558 และส านักงานใหญท่ี ่99 Bishopsgate London EC2M 3XD 
สหราชอาณาจักร ผูท้ีค่รอบครองเอกสารฉบับนีอ้าจมาตอ้งแจง้ใหต้นเองทราบและปฏบิัตติามขอ้ จ ากดั 
ดังกลา่ว เมือ่เขา้ถงึบทความนีผู้รั้บจะตกลงผกูพันตามขอ้ จ ากัด ดังกลา่วขา้งตน้ 

 


