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บทคัดย่อ
SocialFi พยายาม DeFi เศรษฐกิจสังคม โดยผู้ออกจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงผู้เข้าร่วมโดยตรงผ่าน
โทเค็นทางสังคม การใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนและการแนะนำโทเค็นเพื่อสร้างแพลตฟอร์มโซเชียลที่กระจาย
อำนาจเป็นเป้าหมายของอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับมาช้านาน ย้อนกลับไปในปี 2560 มีการเสนอโครงการ 
SocialFi ประมาณปี 2018 มีโครงการบล็อคเชน + โครงการทางสังคมจำนวนมากเกิดขึ้นเป็นชุด ONO, 
QunQun, GSC, YeeCall, NRC, SwagChain, Huoxin Chat และ TTC Protocol ได้เปิดตัวอย่างต่อ
เนื่อง ถูกจำกัดโดยสภาพแวดล้อมพื้นฐานในช่วงต้น วิธีการทางเทคนิค จำนวนผู้ใช้ที่เข้าร่วมไม่เพียงพอ โมเดล
ทางเศรษฐกิจที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และปัจจัยอื่นๆ หลายโครงการไม่สามารถบรรลุการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ได้ ในขณะนั้น แนวคิดของ DeFi ยังไม่เป็นที่เข้าใจกันดีนัก ดังนั้นศักยภาพของ SocialFi จึงไม่เป็นที่ชื่นชม 
แต่นี่เป็นวิธีเดียวที่จะต้องส่งต่อสิ่งใหม่ในระยะแรก ในขณะที่ DeFi เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการสำรวจจุดเชื่อม
ต่อทางการตลาดมากขึ้น และผู้ใช้ crypto มีความเข้าใจที่ชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ Web3.0 และการก
ระจายอำนาจ Diamondtok มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในเทคโนโลยีล้ำสมัยเป็นเวลาหลายปี สะสมประสบการณ์
มากมายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ต และประสบความสำเร็จเป็นช่วงๆ ในที่สุดแพลตฟอร์ม 
SocialFI วิดีโอสั้นของ Diamondtok ก็เปิดตัวหลังจากการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลาหลายปี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในด้านต่างๆ ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ ปรับให้เข้ากับการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบอุตสาหกรรมวิดีโอสั้นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล



บทที่ 1

ภารกิจและวิสัยทัศน์ของเรา



1.1 ยุควิดีโอสั้น + เทคโนโลยีการกระจายอำนาจ 
Tความนิยมของเทอร์มินัลอัจฉริยะบนมือถือได้ก่อให้เกิดความนิยมของวิดีโอสั้น วิดีโอสั้นได้กลายเป็นคลื่นการพัฒนา
ที่สามของภาษาโซเชียลหลังจากข้อความและรูปภาพ แสดงลักษณะการส่งที่รวดเร็ว ช่วงกว้าง และใช้งานง่าย ในขณะ
เดียวกัน แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันวิดีโอสั้นทั่วโลกกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันของตนในด้านข่าวอย่างแข็งขัน และ
องค์กรสื่อมืออาชีพก็กำลังสำรวจข่าววิดีโอสั้นรูปแบบใหม่อย่างแข็งขัน แอปพลิเคชั่นวิดีโอสั้น ๆ จะร่วมมือกับองค์กร
ผลิตข่าวมืออาชีพเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ 1.1 เนื้อหาข่าววิดีโอสั้นที่เชื่อถือได้และเจาะลึก

 

ตั้งแต่ปี 2018 We Media ได้ลดเกณฑ์และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ตั้งแต่นั้นมาผู้คนก็เข้าสู่ยุคของ We Media 
สมาร์ทโฟน กล้องสามารถแบ่งปันชีวิตประจำวัน ความรู้ ประสบการณ์ ของใช้ส่วนตัวกับคนดูออนไลน์ และรับรายได้ 
ตามที่ QuestMobile, อุตสาหกรรมวิดีโอสั้นมีผู้ใช้มากกว่า 900 ล้านคน ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวในเมือง คนสูงอายุ 
หรือคนในเมืองชั้นล่าง พวกเขาทั้งหมดชอบดูวิดีโอสั้น ๆ หรือแม้แต่ถ่ายวิดีโอสั้น ๆ ด้วยตัวเอง 

TOP 10 ดัชนีกลุ่มเป้าหมายอุตสาหกรรมระดับแรก (TGI) ของผู้ใช้ Generation Z ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ที่มา：ฐานข้อมูลป้ายกำกับแนวตั้งของผู้ใช้ QuestMobile GROWTH กันยายน 2564
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ในระดับสากล Tiktok แอปโซเชียลวิดีโอสั้น ๆ ที่เป็นเจ้าของโดย Bytedance มีผู้ใช้งานมากกว่า 1 พันล้านคนต่อเดือน
และจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในห้าแอพโซเชียลที่ดีที่สุดในโลกพร้อมกับแอพหลักสามตัวของ Facebook (Facebook, 
WhatsApp, Messenger) และ WeChat

 

การเติบโตของ TikTok นั้นแข็งแกร่งในต่างประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้เข้าชมจำนวน
มาก TikTok ไม่เพียง แต่กลายเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำของโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับ
ผู้ค้าในการดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีการเข้าชมจำนวนมากและส่งเสริมการบริโภคของผู้ใช้ การโฆษณา (TikTok สำหรับ
ธุรกิจ) และอีคอมเมิร์ซ (TikTok Shopping) เป็นสองแง่มุมของการค้าขายบน TikTok ในปี 2564 ด้วยการขยาย
โฆษณาขนาดใหญ่ ทีมอีคอมเมิร์ซในต่างประเทศ และการถ่ายทอดสด จำนวนพนักงานทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 
4,000 คนในช่วงต้นปี 2020 เป็นเกือบ 20,000 คน . ในการโฆษณา Tiktok แซงหน้า Google ในแง่ของการคลิกในปี 
2564 โดยมียอดขายประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ TikTok ตั้งเป้ายอดขายโฆษณา 12 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 โดย
ได้รับแรงหนุนจากงบประมาณการตลาดของแบรนด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการถือกำเนิดของยุควิดีโอขนาดสั้น
และการพัฒนาเทคโนโลยีการกระจายอำนาจแบบบล็อกเชน อุตสาหกรรมวิดีโอสั้นแบบกระจายอำนาจแบบใหม่ที่มี
เทคโนโลยีพื้นฐานบล็อกเชนเป็นแพลตฟอร์มหลักและแพลตฟอร์มวิดีโอขนาดสั้นในขณะที่ผู้ให้บริการถือกำเนิดขึ้น การ
รวบรวมผู้ใช้วิดีโอสั้นจากทั่วโลกด้วยวิธีการทางเทคนิคไม่เพียงแต่ทำให้วิดีโอสั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้น แต่ยัง
ส่งเสริมเทคโนโลยีบล็อกเชนในอุตสาหกรรมที่เติบโตเต็มที่อย่างรวดเร็วอีกด้วย 

1.2 ภารกิจของเรา 
Diamondtok มุ่งมั่นที่จะออกแบบและสร้างแพลตฟอร์มวิดีโอสั้น DEFI แบบกระจายอำนาจที่มีไดนามิกมากที่สุดผ่าน
เทคโนโลยีบล็อกเชน ดึงดูดและติดตามผู้ใช้วิดีโอสั้นที่มีการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ และมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศที่สุดใน
โลก การเติบโต การสร้างตัวเอง และวงจรของระบบนิเวศทางธุรกิจ SocialFI สุดท้าย Diamondtok สามารถสร้างรูป
แบบการทำงานร่วมกันทางธุรกิจที่กระจายอำนาจ เป็นมิตร และเป็นประโยชน์ร่วมกันได้อย่างแท้จริง ทำให้ 
Diamondtok เป็นชุมชน SocialFI ที่ครอบคลุมแห่งแรกบนพื้นฐานบล็อกเชนการเงินแบบเปิด

 

แอพโซเชียลทั่วโลกอันดับผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือน

Wechat 1.2 Billion

1 Billion

1 Billion

TikTok

Instagram

Facebook

WhatsApp

Messenger

29 Billion

20 Billion

13 Billion



1.2.5 เปลี่ยนรูปแบบผู้ใช้ของแพลตฟอร์มแบบดั้งเดิมแพลตฟ
อร์มวิดีโอโซเชียลสั้นแบบดั้งเดิมแปลงมูลค่าเนื้อหาที่ผู้ใช้ให้เป็นแหแหล่งกำไรของตนเอง ยกเว้นผู้ใช้วีไอพี 1% สูงสุด
และผู้ใช้ที่มีชื่อเสียงอีก 99% ที่ใช้เวลาและพลังงานเป็นจำนวนมากไม่สามารถรับรางวัลโดยตรงจากแพลตฟอร์มได้ 
ช่องว่างระหว่างผู้ใช้ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากและผู้ใช้ทั่วไปนั้นชัดเจน Diamondtok ตั้งเป้าที่จะทำลายรูปแบบนี้ เพื่อ
ให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถกลายเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงและได้รับสิ่งจูงใจที่เท่าเทียมกันสำหรับความพยายามหรือเวลา
ของพวกเขา แม้แต่ผู้ชมก็สามารถได้รับประโยชน์ Diamondtok หวังที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมวิดีโอขนาดสั้นด้วย
เทคโนโลยีบล็อกเชน และเปลี่ยนแพลตฟอร์มแบบดั้งเดิมด้วยรูปแบบผู้ใช้วิดีโอสั้นที่กระจายอำนาจเพื่อขยายตลาดที่
เพิ่มขึ้นตลอดจนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น ในการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนมูลค่าโดยใช้โทเค็นของแพลตฟอร์ม — DTOK 
ในที่สุด Diamondtok ก็สามารถสร้างระบบนิเวศเครือข่ายด้วยพื้นฐานของวิดีโอ ซอฟต์แวร์ เพลง รูปภาพ เกม และ
ทรัพยากรดิจิทัลอื่นๆ ระบบนิเวศเครือข่าย SocialFI



1.2.1 สร้างระบบนิเวศ SocialFI
Diamondtok จะเปิดกฎของตัวเอง SDK และ API ให้กับนักพัฒนาบุคคลที่สาม ทำงานร่วมกับพันธมิตรใน
อุตสาหกรรมจำนวนมากเพื่อสร้างระบบนิเวศบริการคลาวด์ ร่วมกันสร้างสถานการณ์แอปพลิเคชันทางธุรกิจที่หลาก
หลายตามทรัพยากรดิจิทัลแนวตั้งต่างๆ เช่น วิดีโอ ซอฟต์แวร์ เพลง รูปภาพและเกม และสร้างธุรกิจต่างๆ รวมถึง
แอปพลิเคชัน DEFI รอบโทเค็น DTOK (สกุลเงินแพลตฟอร์ม Diamondtok) นอกจากนี้ ด้วยแพลตฟอร์มบริการ
คลาวด์ของตัวเองที่เป็นศูนย์กลาง Diamondtok ได้รวบรวมแพลตฟอร์มการแบ่งปันทรัพยากรแบบดั้งเดิมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศเครือข่าย SocialFI ที่สะอาดขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็น
อิสระมากขึ้น โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยธรรมชาติมากขึ้น

1.2.2 สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนมูลค่า ทีมงาน 
Diamondtok มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการออกแบบผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ต การวิจัยและพัฒนา และการ
ดำเนินงาน และรู้ว่าเนื้อหาคุณภาพสูงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมแพลตฟอร์มและระบบนิเวศ ด้วยการพัฒนาโลกา
ภิวัตน์และการบูรณาการทางเศรษฐกิจ Diamondtok จะช่วยให้ธุรกิจมีเนื้อหาคุณภาพสูง อัปเกรดมูลค่าของ
ทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งาน และเน้นความสามารถในการรวบรวมทรัพยากรของผู้สร้างเนื้อหาและเนื้อหาคุณภาพสูง ทีม
งาน Diamondtok ทุ่มเทให้กับการรวมทรัพยากรและการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนมูลค่า
ดิจิทัลแบบหลายมิติ หลายภาษา ข้ามพรมแดน ฟรีและบริสุทธิ์สูงสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 4 พันล้านคนทั่วโลก 

1.2.3 ส่งเสริมระบบนิเวศวิดีโอสั้น 
ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นบล็อกเชนแบบกระจายอำนาจที่ช่วยให้แพลตฟอร์มเครือข่ายมูลค่าทรัพยากรเพิ่ม
ขีดความสามารถ Diamondtok จะทำซ้ำกลไกจูงใจของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนมูลค่าทรัพยากรอย่างต่อเนื่องโดย
การขุดทรัพยากรเพื่อให้พฤติกรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากร การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ
แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนมูลค่าทรัพยากรบนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้น 
ด้วยการพัฒนาและการเพิ่มขึ้นของบิ๊กดาต้า คลาวด์การคำนวณ 5G และเทคโนโลยีอื่นๆ ความต้องการที่เข้มงวดของ
องค์กรในด้านการจัดเก็บและการประมวลผลจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาด B-end จะเจริญรุ่งเรือง Diamondtok 
จะใช้แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นรุ่นใหม่อย่างรวดเร็ว และได้รับองค์กรคุณภาพสูงมากมายรวมถึงปมผู้ใช้ ในกระบวนการส่ง
เสริมความครอบคลุมอย่างเต็มรูปแบบของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนมูลค่าทรัพยากร Diamondtok อย่างรวดเร็ว 
Diamondtok จะกลายเป็นแหล่งกักเก็บคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมวิดีโอสั้น สร้างมูลค่าโดยตรงมากขึ้นสำหรับ
แอปพลิเคชันเทคโนโลยีบล็อกเชนอื่น ๆ และส่งเสริมความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมวิดีโอสั้นทั้งหมด 

1.2.4 ขยายตลาดที่เพิ่มขึ้นของวิดีโอสั้นแบบกระจายศูนย์
รายงานการพัฒนาเศรษฐกิจวิดีโอบล็อกเชนระดับโลกปี 2020 แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพียง 15 ล้าน
คน และผู้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกน้อยกว่า 80 ล้านคน รัฐบาล องค์กรบล็อคเชน และทีมโครงการในประเทศและ
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาที่ขอบเขตการใช้งานของเทคโนโลยีบล็อคเชนมีขนาดเล็ก และสถานการณ์
การใช้งานนั้นยากที่จะส่งเสริม ในมุมมองนี้ Diamondtok จะร่วมมือกับแพลตฟอร์มแชร์ทรัพยากรวิดีโอสั้นทั่วโลก
เพื่อขยายขนาดและผู้ชมของแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นแบบกระจายอำนาจทั่วโลก และส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชนตลอดจนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมบล็อกเชนแบบกระจายอำนาจเพื่อเป็นผู้นำ โลกเข้าสู่ยุควิดีโอสั้น
ของ DIFI



บทที่ 2

เกี่ยวกับ Diamondtok



2.1 Diamondtok
Blockchain เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ ValueInternet รุ่นต่อไป ในขณะที่ Diamondtok เป็นแพลตฟอร์ม
ระบบนิเวศวิดีโอสั้นแบบกระจายศูนย์ตัวถัดไปที่อิงกับบล็อคเชน โดยมีเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีการกระจายอำนา
จเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ภายใต้ระบบแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นแบบเดิมเพื่อสร้างความปลอดภัย แพลตฟอร์ม SocialFI 
วิดีโอสั้นที่มีประสิทธิภาพ เป็นอิสระ มีเสถียรภาพและประหยัด ซึ่งส่งเสริมการจัดตั้งและการพัฒนาแพลตฟอร์มการ
แลกเปลี่ยนเครือข่ายมูลค่ารุ่นที่สองและระบบนิเวศทางธุรกิจแบบกระจาย ด้วยสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาแบบ
เปิด Diamondtok จะให้บริการแก่รูปแบบและองค์กรต่างๆ ในวัฒนธรรม ภาษา และประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดย
เชื่อมโยงผู้สร้างและผู้ใช้โดยตรงแบบจุดต่อจุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด
ระหว่างความต้องการทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมวิดีโอสั้น และเพื่อให้ได้โซลูชันเส้นทางลิงก์ที่เหมาะสมที่สุด 
ด้วยบล็อกเชนเป็นโมเดลสถาปัตยกรรมของเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ Diamondtok บรรลุการเร่งรัดมูลค่า การตรวจ
สอบมูลค่า การถ่ายโอนมูลค่า และการรับรู้มูลค่าของพอร์ตเศรษฐกิจแต่ละพอร์ตของอุตสาหกรรมวิดีโอสั้น ๆ โดย
การสร้างสรรค์เทคโนโลยีฉากบล็อกเชน Diamondtok จะเน้นที่การลดขีดจำกัดของบริการคลาวด์บนพื้นฐานของ
บล็อกเชน โดยใช้กลไกฉันทามติ POB เพื่อให้ทุกโหนดของแพลตฟอร์ม โหนดแอปพลิเคชัน และโหนดเชิงนิเวศ
สามารถเข้าร่วมในการดำเนินงานและการกำกับดูแลระบบนิเวศทางธุรกิจ เพื่อสร้างการกระจายอำนาจที่ใช้ร่วมกัน 
ขับเคลื่อนองค์กรชุมชนอิสระ ในองค์กรชุมชน Diamondtok แต่ละโหนดสามารถมีส่วนร่วมในระบบนิเวศของวิดีโอ
สั้นของ Diamondtok ได้หลายวิธี และในฐานะรางวัล แต่ละโหนดสามารถรับรางวัลที่สอดคล้องกันตามการบริจาค 
แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นของ Diamondtok จะสร้างแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน ValueInternet รุ่นต่อไป เพื่อล้ม
ล้างองค์กรแบบดั้งเดิม ความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ เช่น ความสัมพันธ์ที่เหนือกว่าและผู้ใต้บังคับบัญชา สิ่งเหล่า
นี้จะถูกแทนที่ด้วยความสัมพันธ์แบบร่วมมือทั้งสองฝ่ายแบบ win-win เพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ด้านการผลิตทาง
สังคมที่ยุติธรรมและเหมาะสมยิ่งขึ้น ในระบบ Diamondtok ผู้เข้าร่วมจะได้รับรางวัลตราบใดที่พวกเขาอัปโหลดเช่น
โพสต์ความคิดเห็นและของฉัน ผู้ใช้มีเพียงส่วนหนึ่งของแรงงานที่แตกต่างกันและไม่มีความแตกต่างในเกรด การ
จ่ายคือมูลค่ามูลค่าเป็นผลตอบแทน การเพิ่มขีดความสามารถของนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมวิดีโอสั้น ๆ นิยามใหม่
ของแฟน ๆ และเปลี่ยนอุตสาหกรรมการถ่ายทอดสดเป็นเป้าหมายและภารกิจของวิดีโอสั้น ๆ ของไดมอนด์ท็อก!

2.2 การวางตำแหน่งแพลตฟอร์ม 
ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีระดับโลกและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กร blockchain, DApp, 
NFT และ DIFI ค่อยๆ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสถานการณ์การใช้งานวิดีโอสั้น
แบบกระจายศูนย์ แอปพลิเคชั่นวิดีโอสั้น ๆ ที่ใช้บล็อคเชนนั้นโดดเด่นด้วยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในวงกว้าง 
แหล่งที่มาของทราฟฟิกที่กระจายและหลากหลาย เป็นต้น ปัจจุบัน DIFI และ NFT และแอพพลิเคชั่นของพวกเขา
ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งประสบปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในกระบวนการพัฒนาสิ่งรบกวนใด ๆ นวัตกรรม. การเกิดของ 
Diamondtok คือการแก้ปัญหาเหล่านี้

22.2.1 แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นแบบกระจายอำนาจ
ตำแหน่งของแพลตฟอร์ม Diamondtok คือการสร้างแพลตฟอร์มแบ่งปันวิดีโอสั้นแบบกระจายอำนาจโดยไม่มี
การระบุแหล่งที่มาที่ชัดเจน และทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ มีการจัดประเภทที่ชัดเจนและง่ายต่อการค้นหาและใช้
งาน บนพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อคเชน Diamondtok มีคุณสมบัติการเข้ารหัสลับของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งอัลกอ
ริธึมการแฮชจะรับรองผู้ใช้ในการแลกเปลี่ยน การใช้งาน ความเป็นส่วนตัว และด้านอื่นๆ เนื่องจากลักษณะ "ข้ามชาติ" 
ของบล็อคเชน ผู้ใช้แพลตฟอร์มสามารถแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและธุรกรรมได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามวิดีโอและการกำกับดูแลการทำงาน ด้วย Diamondtok ทุกคนสามารถเข้า



สู่ยุค SocialFI ใหม่ของวิดีโอสั้น ทำกำไรได้ ไม่ว่าคุณจะสร้างบางสิ่งหรือเพียงแค่เข้าร่วม

2.2.2 แพลตฟอร์มการแบ่งรายได้จูงใจที่มีประสิทธิภาพ 
โหนดทั้งหมดในแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นของ Diamondtok จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มการกระจายอำนาจ
ทั้งหมดผ่านพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สิ่งจูงใจและผลตอบแทนที่สอดคล้องกัน และสร้างธุรกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยตนเองอย่างแท้จริงและมีแรงจูงใจในตนเองในที่สุด ระบบนิเวศ Diamondtok ใช้โมเดลเศรษฐกิจโทเค็นที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างแรงจูงใจเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมทางนิเวศวิทยาทุกคนจะได้รับรางวัลตามขนาดของผลงานของ
พวกเขา พฤติกรรมที่มีประสิทธิผลของโหนดทางนิเวศวิทยาไม่ได้ถูกกระตุ้นโดยความรู้สึกทางศีลธรรมของตัวเอง 
แต่เกิดจากแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานมาจากมุมมองที่มีเหตุผล ด้วยการออกแบบโมเดลเศรษฐกิจโทเค็น 
Diamondtok ทำให้เป้าหมายที่มีเหตุผลของแต่ละโหนดทางนิเวศวิทยาและภารกิจการพัฒนาระบบนิเวศวิดีโอสั้น
ทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวและเข้ากันได้กับสิ่งจูงใจ เพื่อสร้างระบบนิเวศวิดีโอโซเชียลวิดีโอสั้นที่มีคุณค่าและสามารถแข่งขัน
ได้



2.3 ฟังก์ชั่นหลัก 
ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นแบบกระจายอำนาจ Diamondtok ส่วนใหญ่ให้ผู้ใช้ในการสร้างและเผยแพร่
วิดีโอสั้น แตกต่างจาก TikTok, Youtube และแพลตฟอร์มดั้งเดิมอื่นๆ จุดดึงดูดของ Diamondtok คือผู้เข้า
ร่วมทุกคนสามารถแบ่งปันรายได้กับแพลตฟอร์มได้ การสร้างและเรียกดูวิดีโอสามารถให้รางวัลโดยแพลตฟอร์ม
สำหรับการขุด ภายใต้แรงจูงใจของการแบ่งรายได้ Diamondtok จะดึงดูดผู้ใช้ทั่วโลกให้เข้าร่วมและจัดหาการจราจร
สำหรับห้างสรรพสินค้า การถ่ายทอดสด ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการทำธุรกรรมภายในแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยส่ง
เสริมการขยายตัวทางนิเวศวิทยาต่อไป 

2.3.1 วิดีโอสั้น 
ผ่านข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ Diamondtok จะจับคู่เนื้อหาวิดีโอสั้น
ที่แม่นยำโดยอัตโนมัติตามการคลิกของผู้ใช้ การเรียกดูและงานอดิเรก และอัปเดตวิดีโอยอดนิยม
และน่าตื่นเต้นทั่วโลกแบบเรียลไทม์เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการเผยแพร่ ผู้ใช้ยังสามารถ
ถ่ายวิดีโอสั้นหรืออัปโหลดคลิปหลังจากสร้างครั้งที่สอง Diamondtok ตั้งเป้าที่จะเป็นแพลตฟอร์ม
วิดีโอสั้นแบบกระจายศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยดึงดูดผู้ใช้ทั่วโลกให้สร้างและดูร่วมกัน

2.3.2 ประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน 
ซึ่งแตกต่างจากแพลตฟอร์มวิดีโอทั่วไปที่มีเฉพาะผู้สร้างชั้นนำเท่านั้นที่ได้รับรายได้ แพลตฟอร์ม 
Diamondtok อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดทำเช่นนั้น โหมดสร้างแรงจูงใจจากแฟนๆ ดั้งเดิมของ
แพลตฟอร์ม Diamondtok ช่วยให้คุณได้รับเหรียญ Diamondtok จากการดูวิดีโอรวมถึงการ
ซื้อชุดภารกิจเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันเพิ่มเติม ครีเอเตอร์สามารถรับผลกำไรจากการสร้างวิดีโอ และ
ห้างสรรพสินค้ายังสามารถรับผลกำไรจากการถ่ายทอดสดและขายสินค้า เป็นเวทีสำหรับการแบ่ง
รายได้

2.3.3 Mall
Mall อาศัยการรับส่งข้อมูลของแพลตฟอร์มและความได้เปรียบทางเทคนิค Diamondtok ให้
บริการแพลตฟอร์มการรวมออนไลน์และออฟไลน์สำหรับผู้ค้านิติบุคคลในท้องถิ่น เมื่อเทียบกับ
ห้างสรรพสินค้าที่มีอยู่จริง Diamondtok ที่มีระดับของการใช้งานที่ใช้งานง่ายและการโต้ตอบใน
ระดับสูงสามารถลดต้นทุนของสินค้าที่ขายได้อย่างมาก และปรับปรุงการแสดงสินค้า ผ่านการส่ง
วิดีโอสั้น ๆ และการถ่ายทอดสด ผู้ค้าสามารถรับและขายผลิตภัณฑ์ของตนได้มากขึ้น

2.3.4 การถ่ายทอดสด 
ด้วยการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของอีคอมเมิร์ซและบล็อคเชนของแอพวิดีโอสั้นของ 
Diamondtok และความสามารถในการส่งวิดีโออันทรงพลัง คุณสมบัติแบบเรียลไทม์ โต้ตอบ
และโปร่งใสของโหมด "สมอ + สินค้าโภคภัณฑ์" Diamondtok จะปล่อยค่าเพิ่มเติม ของ
อุตสาหกรรมการออกอากาศทางเครือข่าย ในเวลาเดียวกัน แอพพลิเคชั่นของแพลตฟอร์ม 
Diamondtok และวิสัยทัศน์ของผู้ใช้ทั่วโลกสามารถส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการของ
อุตสาหกรรมการถ่ายทอดสดทั่วโลก



2.3.5  เครือข่ายสังคมออนไลน์
 แอพวิดีโอสั้นของ Diamondtok จะเป็นระบบโต้ตอบแห่งแรกของโลกที่มีการรับส่งข้อมูลแบบ
เปิด ทำให้ผู้ใช้สามารถแชทกับผู้ใช้รายอื่นๆได้อย่างมีอิสระ พูดคุยโต้ตอบและสร้างชุมชน  ด้วย
การซิงโครไนซ์ข้อความชุมชนหลักและเปิดตัวกิจกรรมใหม่ สมาชิกชุมชนทุกคนสามารถสร้าง
ลิงก์ใหม่ได้  Diamondtok อนุญาตให้ผู้ใช้สื่อสารกับผู้ใช้ทั่วโลกที่บ้าน ซึ่งทำลายกำแพงภาษา
ของการสื่อสารข้ามพรมแดน

2.3.6 NFT
NFT แตกต่างจากโทเค็นเช่น DAI หรือ LINK เนื่องจากโทเค็นแต่ละรายการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และแบ่งแยกไม่ได้ NFT สามารถกำหนดหรืออ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในข้อมูลดิจิทัลที่ไม่ซ้ำกัน 
ซึ่งสามารถติดตามได้โดยใช้บล็อคเชนเป็นบัญชีแยกประเภททั่วไป NFT ถูกแคสต์จากออบเจกต์
ดิจิทัลเพื่อเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่ใช่ดิจิทัล

Diamondtok จะเปิดตัวสินทรัพย์ NFT ที่ไม่ซ้ำกันเช่นวิดีโอรูปภาพสินค้าและแทร็กเสียงที่สามารถ
รวบรวมได้อย่างถาวรโดยผู้สร้าง วิดีโอสั้น ๆ ของ Diamondtok จะให้บริการดาราและดาราทาง
อินเทอร์เน็ตทั่วโลกด้วยโอกาสที่จะเปิดตัว NFT ของตัวเองหล่อภาพที่สวยงามของตัวเองหรือการ
สร้างวิดีโอสั้น ๆ ใน NFT เพื่อสร้างมูลค่าคอลเลกชันใหม่

2.3.7 ธุรกรรม เหรียญ 
Diamondtok มีตลาดเสรีและสามารถถอนเงินได้ตลอดเวลา Ditok จะให้ตลาดซื้อขาย C2C แก่
ผู้ใช้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องโอนเหรียญไปยัง Exchanges เพื่อขายผ่านวิธีการอื่น และสามารถแลก
เปลี่ยนเหรียญใน Ditok ได้โดยตรง NFT ที่ออกโดยแพลตฟอร์ม Diamondtok และผู้ใช้สามารถ
ซื้อขายและหมุนเวียนบนแพลตฟอร์มได้อย่างอิสระ

2.3.8 ความเป็นอิสระของชุมชน 
ขั้นตอนแรกของ Diamondtok ดำเนินการโดย Diamondtok Foundation และ Singapore 
Diamondtok Digital Technology Company ในระยะต่อมา องค์กรอิสระ Diamondtok 
- Diamondtok DAO ได้รับการจัดตั้งขึ้นจากผู้ใช้เพื่อมอบอำนาจการตัดสินใจที่สำคัญให้กับชุมชน 
จากนั้นกระเป๋าเงิน Diamondtok จะถูกแยกออกจากกระเป๋าเงินดิจิทัล Diamondtok มืออาชีพ 
ศูนย์กลางการค้าจะถูกสร้างขึ้นเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบมืออาชีพโดยอิสระ 
Diamondtok จะสร้างพื้นที่จัดเก็บวิดีโอสตรีมแบบกระจายอำนาจที่ใหญ่ที่สุดด้วยวิธีการจัดเก็บ
แบบกระจายอำนาจล่าสุด

2.3.9  รางวัล
ผู้ใช้สามารถใช้โทเค็น DTOK ในกระเป๋าเงินในแอปเพื่อแนะนำผู้สร้างเนื้อหาที่พวกเขาชื่นชอบได้โดย
ตรงจากฟีดวิดีโอและจากโปรไฟล์ของผู้สร้าง



2.4 ข้อได้เปรียบหลัก 
ด้วยการพัฒนาการสร้างเนื้อหาแนวตั้งของผู้ใช้และ MCN รวมถึงวิดีโอสั้นแบบไร้ขอบ บริษัทจึงนำวิดีโอสั้นทาง
อินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นรากฐาน ชื่อเสียงของเว็บและเศรษฐกิจอีคอมเมิร์ซเป็นแกนหลัก และเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็น
เทคโนโลยีพื้นฐาน เพื่อขยายการรวมตลาดแบบออร์แกนิก กำหนดเศรษฐกิจของแฟน ๆ ใหม่ และสร้างแพลตฟอร์ม
อีคอมเมิร์ซวิดีโอสั้นทางอินเทอร์เน็ตใหม่ผ่านเทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่อให้คุ้นเคยกับยุคสมัย

นอกจากการสร้างเนื้อหาแล้ว คุณยังสามารถรับรายได้จากการดูวิดีโอบนแพลตฟอร์ม 
Diamondtok ผู้ใช้จะได้รับรางวัลเป็น DITOK (เหรียญ Diamondtok) สำหรับการดู
วิดีโอทุกวัน ซึ่งสามารถแบ่งระหว่างผู้สร้างเนื้อหา ผู้ใช้เนื้อหา และโครงการ 
Diamondtok เนื่องจากเจ้าของเนื้อหาสามารถรับเงินสำหรับการดูวิดีโอครั้งแรกของ
พวกเขา พวกเขาจึงสามารถรับรางวัลเป็น DITOK ได้โดยไม่ต้องมีผู้ติดตามจำนวนมาก 
โมเดลนี้ทำให้ผู้ใช้จากภูมิภาคที่มีรายได้น้อยสามารถเก็บเกี่ยวรายได้ที่อาจสำคัญได้เพียง
แค่ดูวิดีโอ ทำให้ผู้ใช้ทั่วโลกสร้างรายได้ด้วยการเข้าร่วม

ดูเหมือนว่าวิธีการเชลยศึกแบบดั้งเดิมได้กลายเป็นคุณลักษณะของชนชั้นสูงและผู้ครอบ
ครองทรัพยากร ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ที่สูงและการสูญเสียทรัพยากรจำนวนมากทำให้
ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ถอนตัวจากมัน ในทางกลับกัน DITOK ทำให้ผู้ใช้ได้รับรายได้ผ่านชุด
งานต่างๆ เช่น การดู การรีโพสต์ และการชอบวิดีโอสั้น ในขณะเดียวกัน DITOK ใช้แนวคิด
ของ NFT ซึ่งทุกวิดีโอหรือการกระทำอื่น ๆ ที่ผู้ใช้สร้างสร้างมูลค่าที่ไม่สามารถถูกแทนที่
ได้ และรายได้ของพวกเขามีเสถียรภาพและเติบโต การมีส่วนร่วมแบบกระจายศูนย์ต้นทุน
ต่ำและนวัตกรรมรูปแบบทำให้แพลตฟอร์ม Diamondtok ตระหนักได้ว่า 
"ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วม"

ในการรับ DITOK ผู้ใช้เพียงแค่เปิดแอป เรียกดูวิดีโอสั้น ๆ และทำงานให้เสร็จสิ้น โดย
ผสมผสาน "รายได้" และ "การพักผ่อน" เข้าด้วยกันอย่างแท้จริง เมื่อเทียบกับการเล่น
เกมเพื่อรับรายได้ Diamondtok นั้นคุ้มค่ากว่าอย่างไม่ต้องสงสัย ไม่เพียงช่วยประหยัด
เวลาและความพยายามเท่านั้น แต่ยังมีเกณฑ์การมีส่วนร่วมที่ต่ำอีกด้วย ดังนั้นรายได้จึง
ยั่งยืน ในอนาคตจำนวนผู้ใช้ Diamondtok จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มูลค่าของ DITOK 
ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน พื้นที่ชื่นชม 100 ครั้งทำให้ Diamondtok โดดเด่นท่ามกลาง
แพลตฟอร์มวิดีโอสั้น ๆ ทั่วโลก

สำหรับแพลตฟอร์มวิดีโอสั้น ๆ โทเค็นมีขอบเขตและข้อ จำกัด เมื่อมีการออกโทเค็น
แพลตฟอร์มจะหายไปและโทเค็นกลับสู่ศูนย์ เหรียญของ Ditok เปิดแพลตฟอร์มวิดีโอ
สั้น ๆ อื่น ๆ และสามารถซื้อขายได้ระหว่างแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน DTOK ไม่ได้ติดอยู่
กับแพลตฟอร์ม Diamondtok แม้ว่าแพลตฟอร์มวิดีโอสั้น ๆ จะไม่ทำงานหรือ
สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดทุกประเภทเกิดขึ้นในอนาคต DTOK ยังคงมีมูลค่าสามารถซื้อ
ขายในตลาดและจะไม่กลายเป็นเรื่องที่สนใจ

 การมีส่วน
ร่วม

จะได้รับผล
ประโยชน์

อัตราส่วน
ประสิทธิภาพ
ต้นทุนสูง

 ไม่มีกฏ
เกณฑ์

สำหรับผู้ใช้

โทเค็นถูก
หมุนเวียน
ไปทั่วโลก



2.5 เป้าหมายและวิสัยทัศน์

2.5.1 ทำลายอุปสรรคของอุตสาหกรรมวิดีโอสั้น
อุตสาหกรรมวิดีโอสั้นแบบดั้งเดิมได้ผ่านการพัฒนาสี่ขั้นตอนแล้ว และตอนนี้ได้เข้าสู่ขั้นตอนของการพัฒนาที่มั่นคงแล้ว 
โหมดการจัดการและโหมดการชาร์จของผู้ปฏิบัติงานได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และอุปสรรคใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม
จะค่อยๆ ก่อตัวขึ้น เนื่องจากไม่มีฐานผู้ใช้ และทรัพยากรทางการเงิน มนุษย์ ตลอดจนทรัพยากรวัสดุไม่สามารถแข่งขัน
กับองค์กรขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นโอกาสของแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นใหม่ที่มีให้มักจะอิ่มตัว ด้วยเหตุนี้ ครีเอเตอร์จึงแข่งขัน
กับอุตสาหกรรมได้ยากมาก และโหมดการชาร์จของวิดีโอสั้นแบบดั้งเดิม เช่น "การจัดวางผลิตภัณฑ์ การให้รางวัลและ
การเติมเงิน การจัดการสมาชิก ฯลฯ" เป็นกุญแจมือในอุตสาหกรรมซึ่งยากต่อการแตกหัก ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรม
วิดีโอสั้นกำลังประสบปัญหาการบุกรุกของแนวคิดดั้งเดิมและรูปแบบธุรกิจ และผู้มีความสามารถกำลังเผชิญกับแรง
กดดันสองเท่าของเทคโนโลยีและการล่อลวง อุตสาหกรรมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและผู้มีความสามารถต้องการการ
สนับสนุน ซึ่งเป็นวิกฤตอุตสาหกรรมที่เร่งด่วน SocifalFI+NFT จะทำลายอุปสรรคการพัฒนาของวิดีโอสั้นแบบดั้งเดิม
ด้วยเทคโนโลยีใหม่และโหมดนวัตกรรม ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างและได้รับผลประโยชน์ผ่านการมีส่วนร่วม
เพื่อดึงดูดผู้คนมากขึ้นและในที่สุดก็สร้างแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นที่มีการกระจายอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

2.5.2 แก้ปัญหาการผูกขาดรายได้แบบรวมศูนย์
รายได้ของวิดีโอสั้นแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มและครีเอเตอร์ชั้นนำเป็นหลัก ยักษ์ใหญ่ของแพลตฟอร์มโซเชีย
ลแบบดั้งเดิมที่ผูกขาดรายได้ของผู้สร้างเนื้อหาทำให้พวกเขาได้รับรายได้ทางเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในขณะ
เดียวกัน ผู้สร้างที่มีอิทธิพลทางสังคมสูงที่มีการผูกขาดรายได้ของผู้สร้างเนื้อหาโดยเฉลี่ยทำให้ 99% ของพวกเขาไม่
ได้อะไรเลย จุดเด่นของ Diamondtok คือส่วนแบ่งรายได้ ซึ่งสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ 
และแสดงคุณค่าส่วนบุคคล เพียงแค่เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่สร้างสรรค์และอิทธิพลทาง
สังคมที่ผลิตโดยบุคคลเดียวเท่านั้นที่จะได้รับผลประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจของผู้สร้างและนิเวศวิทยาคุณค่าของ 
Ditok สามารถพัฒนาและขยายได้ เพื่อสร้างอุตสาหกรรมวิดีโอสั้นใหม่ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการพัฒนา
วิดีโอสั้นและความสามารถในการผลิต เพื่อสร้างรูปแบบทางสังคม การสื่อสาร และรายได้ใหม่ เราถือเป็นภารกิจของ
เรา!

2.5.3 สร้างแพลตฟอร์มสำหรับผู้สร้างและผู้ใช้โดยเฉพาะ
ละทิ้งการผูกขาดของอุตสาหกรรม แจกจ่ายผลกำไรให้กับผู้ใช้แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นทุกคนตามผลงานของพวกเขา และ
สร้างและสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นของผู้สร้างเนื้อหาและผู้ใช้เองอย่างแท้จริง ผู้ใช้ทุกคนมีอิสระในแพลตฟอร์มและมีส่วน
ร่วมในการสร้างวิดีโอการโพสต์ใหม่และความชอบ ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเป็นผู้ถือหุ้นและได้รับผลตอบแทนตลาดสำหรับการ
สร้างการดูและการส่งเสริมการขาย สำหรับผู้แชร์วิดีโอ พวกเขาไม่เพียงแต่สามารถค้นหาคนที่มีความสนใจเหมือนกัน 
พัฒนาชุมชนที่มีความคิดเหมือนๆ กันเท่านั้น แต่ยังได้รับผลประโยชน์จากการแบ่งปันอีกด้วย เป็นภารกิจทั่วไปของผู้
ใช้ Diamondtok ทุกคนในการสร้างแบรนด์ของตนเองและคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของวิดีโอสั้นของ Diamondtok 



2.6 องค์การลงทุนเชิงกลยุทธ์
เพื่อสร้างแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์วิดีโอสั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น Diamondtok ได้แนะนำสถาบันการลงทุนเพื่อสร้างความร่วม
มือเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ขยายผู้ใช้และทรัพยากรในระบบนิเวศผ่าน Binance การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่
ใหญ่ที่สุดในโลก และแนะนำทุนทั่วโลกผ่าน Danhua Capital การพัฒนาอาณาเขตทางนิเวศวิทยาของ Diamondtok ได้
วางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความแข็งแกร่ง

Binance 
Binance การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีระบบนิเวศบล็อก
เชนที่ครอบคลุม ผู้ก่อตั้ง ChangPeng Zhao (CZ) มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้สร้าง
รากฐานของโลกบล็อคเชน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมบล็อคเชน และ
ตระหนักถึงการหมุนเวียนที่ปราศจากมูลค่า ดำเนินการแพลตฟอร์มการซื้อ
ขายสินทรัพย์ blockchain Binance โดยมีผู้ใช้ในกว่า 180 ประเทศทั่วโลกและ
ผลกำไรประจำปีมากกว่า 5

Danhua Capital
เป็นกองทุนร่วมลงทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มุ่งเน้นการลงทุนในความสำเร็จทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจที่ก่อกวนและมีอิทธิพลในสหรัฐอเมริกา
และก่อตั้งขึ้นในปี 2013 เขตข้อมูลการลงทุนที่ Danhua Capital มุ่งเน้นไป
ที่เทคโนโลยีเกิดใหม่ก่อกวนเช่นปัญญาประดิษฐ์, เสมือน/ ความเป็นจริงเสริม
, ข้อมูลขนาดใหญ่, บล็อกเชน และแอปพลิเคชันระดับองค์กร ขั้นตอนการ
ลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในระยะเริ่มต้นและระยะการเติบโต

พันธมิตรด้านเทคโนโลยี

พันธมิตรการลงทุน
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ด้วยการรวมบิ๊กดาต้า โมเดลอัลกอริธึม เทคโนโลยีบล็อคเชน การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และวิธีการทางเทคนิคอื่นๆ 
Diamondtok นำไปใช้กับวิดีโอสั้น ความบันเทิง เกม NFT อีคอมเมิร์ซ การค้าปลีกใหม่ เศรษฐกิจคนดังออนไลน์ และสาขา
อื่นๆ การสร้างชุมชนเกิดขึ้นจากกลไกการกำกับดูแลที่สนับสนุน ชุมชนสร้างสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่เป็นระเบียบ 
ยุติธรรม และมีการแบ่งปัน โดยการสร้างกลไกการให้รางวัล กลไกงาน กลไกการทำธุรกรรม และกลไกการจัดอันดับเครดิต 
เป็นต้น

ผู้ใช้สามารถไปที่แพลตฟอร์มเปิดเพื่อตอบสนองความต้องการและรับผลตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนร่วมโดยตรงในการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจบล็อคเชน หรือผู้เข้าร่วมทางอ้อม Diamondtok จะให้การรับรองความ
ถูกต้องของพฤติกรรมออนไลน์แก่ผู้ใช้และจัดเตรียมช่องทางการรับรู้คุณค่า Diamondtok ปฏิบัติตามแนวโน้มของการ
อัพเกรดการบริโภคในปัจจุบันและเน้นการลงทุนในบุคคลและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถรับรู้คุณค่าของ
ตนผ่านบล็อกเชนและแก้ปัญหาจุดบอดที่เศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตแบบเดิมไม่สามารถแก้ไขได้

ในอนาคต Diamondtok จะสร้างอิทธิพลผ่านการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนยักษ์ใหญ่
และการอภิปรายทางเทคนิค และตระหนักถึงการจัดอันดับมูลค่าตลาดและปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านการ
สนับสนุนร่วมกันเชิงกลยุทธ์และการรวมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ทางนิเวศวิทยาของ DITOK ออกเดินทางใน
ตลาดกระทิงถัดไป DITOK จะเชื่อมโยงกับตราสารทุนของประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอนุพันธ์ทางการ
เงินต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกัน

เมื่อ DITOK เจาะลึกอุตสาหกรรมวิดีโอสั้นระดับโลก จะสนับสนุนห้างสรรพสินค้าออนไลน์ระหว่างประเทศและธุรกิจระดับโลก
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของชีวิต ประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคมากกว่า 80% ช่วยให้ธุรกิจรักษาผู้ซื้อ ลด
กำลังการผลิตและสินค้าคงคลัง และ ใช้การไหลเวียนอย่างเป็นระเบียบจากการออกแบบระดับบนสุด ผู้ใช้สามารถใช้ DITOK 
เพื่อชำระค่าสินค้าออนไลน์ในห้างสรรพสินค้าต่างประเทศ หรือชำระเงินสำหรับการซื้อแบบออฟไลน์ในร้านค้าจริงที่รองรับการ
ชำระเงิน DITOK ทั่วโลก DITOK รองรับการโอนเงินหลายสกุลเงิน แลกเปลี่ยน และโอนอย่างรวดเร็ว โอนไปยังบัญชีในไม่
กี่วินาที ค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นศูนย์ ข้ามพรมแดน ธุรกรรมแบบจุดต่อจุด ในอนาคต DITOK สามารถใช้แลกเปลี่ยน
คูปองโรงแรม คูปองโรงแรมจุดชมวิว และเมืองต่างประเทศยอดนิยมบางแห่งรวมถึงจุดชมวิวได้อีกด้วย

DITOK ยังวางแผนที่จะเชื่อมต่อกับเกมแอคชั่นที่สนุกที่สุด เกม Agile เกมวางแผน เกมสงคราม เกมปริศนา เกมกีฬา และ
อื่นๆ ด้านหนึ่งสามารถผ่อนคลายอารมณ์และถ่ายทอดความสุขได้ ที่สำคัญกว่านั้น มันสามารถบรรลุความบันเทิงบนเครือข่าย 
ดึงดูดกลุ่มผู้ดูแลให้เข้าร่วมมากขึ้นและเพิ่มความเหนียวแน่นของชุมชน

การใช้ตรรกะบริการแพลตฟอร์มแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการการจัดการมูลค่าระยะยาวของพอร์ตเศรษฐกิจ
ทั้งหมดของห่วงโซ่อุตสาหกรรมวิดีโอสั้น การแนะนำเทคโนโลยีบล็อคเชนสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างง่ายดาย นี่ไม่ใช่แค่การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการแนะนำการแบ่งปันความคิดในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ การผลักดันบล็อกเชน
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความพยายามของผู้คนให้มากที่สุด อุตสาหกรรมบันเทิงจะขยายตัวต่อไปในอนาคตผ่านความ
พยายามของผู้ผลิตเนื้อหาและนักลงทุน วันหนึ่ง ผู้คนทั่วโลกจะสามารถค้นหาและลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญาที่พวกเขาชื่น
ชอบ Diamondtok ยินดีที่จะเป็นผู้บุกเบิกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม

ทีมงาน Diamondtok ทำงานในอุตสาหกรรมมาหลายปีแล้ว และมีประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรมแบบกระจายและการปรับ
ใช้เซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น Diamondtok จึงแก้ปัญหาในการให้บริการนักพัฒนาด้วยเอ็นจิ้นเว็บแอปพลิเคชันแบบเปิดที่มี
ประสิทธิภาพสูง ซึ่งปัจจุบันเป็นเครื่องมือพัฒนาเพียงเครื่องมือเดียวที่สามารถแก้ปัญหาการปรับใช้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์บล็อคเชน
ได้ด้วยคลิกเดียว Diamondtok หวังที่จะกระตุ้นผู้ใช้หลายร้อยล้านคนในอุตสาหกรรมบล็อคเชนในลักษณะที่เป็นสาธารณะ
มากขึ้นผ่านการบ่มเพาะบริการทางเทคนิค ผลิตภัณฑ์ และนิเวศวิทยา เพื่อเป็นผู้บุกเบิกในโลกบล็อคเชนเพื่อเปิดบทใหม่

มูลค่าที่แท้จริงของตลาดวิดีโอชอร์ตบล็อกเชนอยู่ที่การจัดหาเทคโนโลยี ปลูกฝังระบบนิเวศ สนับสนุนนักพัฒนาวิดีโอสั้นบล็อก
เชนมากขึ้น และเป็นผู้เปิดใช้งานวิดีโอสั้นบล็อกเชน Diamondtok มุ่งมั่นที่จะเปิดใช้งาน บ่มเพาะโครงการยูนิคอร์นของยุค
วิดีโอสั้นแบบกระจายศูนย์ที่มีความเข้มข้นสูง และทำลายห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ยาวขึ้น
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4.2 โปรแกรมลดการผลิต
DITOK ได้เปิดตัว DTOK ทั้งหมด 70,000,000,000 เป็นรางวัลการขุดสำหรับผู้ใช้ ทุกๆ 10,000,000,000 DTOKs รวมกัน
เป็นหนึ่งบล็อก มี 7 ช่วงตึกสำหรับการขุดและการหมุนเวียน ผลตอบแทนการขุดเริ่มต้นคือ N% ผลตอบแทนที่ลดลง 
(ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนเริ่มต้น) 10% ในแต่ละครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการขุดในแต่ละบล็อก จนกว่าจะครบทั้ง 7 บล็อก

4.3 สถานการณ์การสมัคร
Ditok อยู่ในตำแหน่งที่เป็นโทเค็นสากลสำหรับอุตสาหกรรมวิดีโอโซเชียลมีเดียระยะสั้นระดับโลกใช้ประโยชน์จากมูลค่า
ของอุตสาหกรรมทั้งหมดผ่านการกระจายอำนาจของบล็อกเชนและเศรษฐศาสตร์มูลค่าโทเค็น Diamondtok ไม่ได้
เป็นยักษ์ใหญ่ของอุตสาหกรรมส่วนกลางที่มีอยู่และจะไม่ขัดขวางการเติบโตของร่างกายหลักในห่วงโซ่อุตสาหกรรม
ใด ๆ Diamondtok เพิ่งสร้างกลไกฉันทามติเพื่อให้แน่ใจว่าการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนมูลค่าของนิเวศวิทยา
ทั้งหมด

เมื่อผู้ใช้ใช้ DITOK พวกเขาสามารถได้รับโทเค็นโดยการเรียกสมาชิกในชุมชนเพื่อรับชม แบ่งปันโฆษณาบนแพลตฟอร์ม 
และใช้โทเค็นเพื่อจ่ายสำหรับของขวัญเสมือนจริง ผ่านการสร้างเนื้อหาและการแบ่งปันโฆษณา ผู้โฆษณาสามารถเข้า
ถึงสัญญาโดยตรงกับผู้ใช้ปริมาณการใช้งานบนแพลตฟอร์มผ่านร้านโฆษณา ผู้ให้บริการเครื่องมือเอฟเฟกต์สามารถ
รับโทเค็นโดยการให้ปลั๊กอินเฉพาะแก่ผู้ใช้ นักออกแบบของขวัญเสมือนจริงสามารถรับรายได้ลิขสิทธิ์โดยส่งผลการ
ออกแบบ และ ผู้ฝึกสอนทักษะสามารถขายบริการที่มีลักษณะเฉพาะได้ การแลกเปลี่ยนมูลค่าเหล่านี้ทำได้ผ่านสัญญา
อัจฉริยะ และจำนวนโทเค็นที่ถืออยู่จะถูกใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการจัดหมวดหมู่ของผู้เข้าร่วมในชุมชน Diamondtok
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4.3.1 รายได้/รางวัล
ที่ Diamondtok ผู้ใช้หรือครีเอเตอร์สามารถรับ DTOK ได้โดยการขยายสมาชิกชุมชน แชร์โฆษณาบนแพลตฟอร์ม 
ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้โทเค็นเพื่อซื้อของขวัญเสมือนจริงได้อีกด้วย ผู้โฆษณาได้รับรายได้ผ่านการสร้างเนื้อหา
และการแบ่งปันโฆษณา ฯลฯ และบรรลุสัญญากับผู้ใช้ที่มีการเข้าชมโดยตรงในร้านค้าโฆษณา ผู้ให้บริการเครื่องมือ
เอฟเฟกต์จะได้รับโทเค็นโดยการจัดหาหน่วยปลั๊กอินเฉพาะให้กับผู้ใช้ นักออกแบบของขวัญเสมือนจริงจะได้รับราย
ได้จากลิขสิทธิ์ด้วยการแบ่งปันการออกแบบของพวกเขา และผู้ฝึกสอนทักษะและคนอื่นๆ สามารถสร้างรายได้ด้วย
การนำเสนอบริการพิเศษของพวกเขา

4.3.2 การแสดงวิดีโอสั้น
ที่ Diamondtok การใช้ประโยชน์จากวิดีโอสั้น ๆ หรือการให้บริการสำหรับผู้ค้า ความร่วมมือ การสร้าง IP ฯลฯ จะได้
รับการคุ้มครองโดย DTOK ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

• การแสดงโฆษณา
ใช้เนื้อหาเพื่อดึงดูดผู้ชมแล้วขายความสนใจของผู้ชมให้กับผู้โฆษณา มีเนื้อหาวิดีโอสั้น ๆ สองประเภทที่รวม PGC 
และ UGC และผู้โฆษณาสามารถกระจายตัวเลือกของพวกเขาได้

• การความเข้าใจรับรู้อีคอมเมิร์ซ
การแบ่งกลุ่มผู้ชมและเนื้อหาวิดีโอ การแยกเนื้อหาผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ และการกำหนดเป้าหมายข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน
พื้นที่แนวตั้ง ผู้ค้ายังสามารถเผยแพร่ข้อมูลแบรนด์ของตนผ่านวิดีโอสั้น ๆ และขายผลิตภัณฑ์ของตนผ่านการสตรี
มสดและวิธีการอื่น ๆ

• การรับจากแฟนๆ
ผ่านการบ่มเพาะภายในของแพลตฟอร์ม Diamondtok วิดีโอสั้น ๆ สามารถปลูกฝังคนดังในแพลตฟอร์ม ดึงดูดโฮสต์
และอื่น ๆ และใช้ประโยชน์จากเอฟเฟกต์คนดังเพื่อดึงดูดการเข้าชมเชิงพาณิชย์ ดาราหรือผู้บุกเบิกโซเชียลมีเดียสา
มารถสตรีมสดให้แฟน ๆ ของพวกเขาผ่านแพลตฟอร์มของเรา

• ถ่ายทอดสดการถ่ายทอดสด 
Diamondtok ให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิงแบบสดสำหรับบริษัทที่ร่วมมือหรือแบ่งปันกัน องค์กร องค์กร หรือ
บุคคลทั้งหมดสามารถส่งสินค้าผ่านการสตรีมสดเป็นประจำ และยังเข้าร่วมในโครงการช่วยเหลือด้านการเกษตรของ
รัฐบาล เป็นต้น

• เนื้อหา/ความรู้ความเข้าใจ 
โดยการทำวิดีโอสั้นเพื่อรวบรวมกลุ่มเฉพาะ จากนั้นจึงนำเสนอเนื้อหาที่ต้องชำระเงินขั้นสูงยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
จะสามารถทำการค้าได้ ตัวอย่างเช่น สร้างวิดีโอความยาว 3 นาทีที่แสดงความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษที่
เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงเรียนรู้โดยแนะนำชุดหลักสูตรแบบชำระเงินในสตรีมมิงแบบสด



• การตระหนักรู้ในชุมชน
การใช้เนื้อหาเพื่อดึงดูดผู้ใช้ที่มีลักษณะบางอย่างจากนั้นผ่านชุมชนสตรีมมิ่งสดและวิธีอื่น ๆ ในการผลิตเนื้อหาที่
ชำระเงิน การรวมกันของแนวดิ่งและวิดีโอสั้น ๆ สามารถให้การเล่นอย่างเต็มที่กับคุณค่าของการรับส่งข้อมูลการรวม
ผู้ใช้ "มีใจเดียวกัน" จำนวนมากและเพิ่มเอฟเฟกต์การโฆษณาให้สูงสุด

• ค่าบริการ
ธุรกิจออนบอร์ด, การขายอีคอมเมิร์ซ, การสตรีมสดพร้อมสินค้า, เคล็ดลับสำหรับแฟนๆ ฯลฯ จะได้รับส่วนแบ่งบาง
ส่วนจากแพลตฟอร์มดั้งเดิม โดยมีสัดส่วนที่ต่ำเพียงครึ่งเดียวของแพลตฟอร์มแบบดั้งเดิม

4.3.3 การชำระเงินธุรกรรม
ส่วนใหญ่จะนำไปใช้กับการชำระธุรกรรมของสินค้าห้างรวมถึงการชำระธุรกรรมของ NFT และสกุลเงินดิจิทัล

4.3.4  เงินปันผลจากการถือเหรียญ 
ผู้ถือ DTOK จะได้รับเงินปันผลที่สอดคล้องกัน

4.3.5 NFT
การแคสต์หรือการออกแพลตฟอร์ม การซื้อขายหรือการจ่าย NFT ต้องทำผ่าน DTOK

4.3.6  การกำกับดูแลตนเองของชุมชน
DAO รับผิดชอบในความเป็นอิสระของชุมชน Diamondtok ทั้งหมด การถือครอง DTOK หมายถึงการมีสิทธิ์ และ
จำนวน DTOK ที่ถืออยู่เป็นพื้นฐานสำหรับการจัดหมวดหมู่ระดับของผู้เข้าร่วมในชุมชน Diamondtok

4.4 อนาคตที่สดใส  
คุณค่าของ DITOK บนพื้นฐานของ NFT อยู่ที่การรวบรวม การเปรียบเทียบ และการเชื่อมต่อของงาน NFT ทุกชิ้น ซึ่ง
ท้ายที่สุดแล้วจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ metaverse ขณะที่เทคโนโลยียังคงพัฒนาต่อไป DITOK ไม่ได้ให้แพลตฟอร์ม
แก่ผู้ใช้เพื่อแสดงตัวเองและช่องทางในการรับผลประโยชน์ แต่เป็นผู้ใช้ DITOK ทุกคนที่ร่วมกันสร้างมูลค่า

• กลไกการเบิร์นการซื้อขาย
Ditok จะเบิร์น 2% ของโทเค็น ในขณะที่ Ditok ใช้กลไกฉันทามติ POB และกลไกการพิสูจน์การเผาไหม้นั่นคือการพิสูจน์
การลงทุนของผู้ใช้ในเครือข่ายโดยการทำลาย cryptocurrency เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการ "ขุด" และตรวจสอบธุรกรรม ยิ่ง
คุณเผาผลาญ (ทำลาย) ยิ่งคุณมีพลังการคำนวณ (เสมือนจริง) มากขึ้นเท่านั้น ในเวลาเดียวกันเนื่องจากการเบิร์นลด
การไหลเวียนค่าของ Ditok จะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ 70% ของรายได้เชิงพาณิชย์ของแอพ Diamondtok จะซื้อคืน
เหรียญ DTOK จากผู้ใช้และทำลายพวกเขา





สมาชิกในทีม

บทที่ 5





แผนงานการพัฒนา

บทที่ 6





เอกสารไวท์เปเปอร์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เทคโนโลยีและแผนที่เกี่ยวข้องกับ DITOK สำหรับเป้า
หมายทางธุรกิจ โมเดลธุรกิจ และแพลตฟอร์ม DITOK ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การชักชวนผู้สนับสนุนหรือการลงทุน

เอกสารไวท์เปเปอร์นี้จะไม่ถูกตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเป็นข้อเสนอสำหรับการออกโท
เค็น การขาย การซื้อหรือการลงทุนของพนักงาน ตัวแทน ทีม ที่ปรึกษา หรือบุคลากรที่
เกี่ยวข้องของผู้ออกโทเค็น

คุณไม่ควรทำสัญญาหรือตัดสินใจเกี่ยวกับการเป็นสปอนเซอร์
/การลงทุนตามเอกสารไวท์เปเปอร์นี้ และควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
/การเงินก่อนที่จะใช้เหรียญ/โทเค็นของคุณในโครงการที่ได้รับการสนับสนุน/ลงทุน 
DITOK ไม่รับประกันมูลค่าของโทเค็น DITOK ที่แจกจ่ายเป็นผู้สนับสนุน / การลงทุนใน
โครงการและมูลค่าของโทเค็น DITOK ผันผวนอย่างมากขึ้นอยู่กับความสำเร็จหรือความ
ล้มเหลวและอาจต่ำกว่าสปอนเซอร์เริ่มต้น / จำนวนเงินลงทุน

โทเค็นของ DITOK ถูกใช้ภายในแพลตฟอร์มของตัวเอง ไม่ใช่หลักทรัพย์ นอกจากนี้ ไม่ได้
แสดงถึงความเป็นเจ้าของ การออกเสียงลงคะแนน หรือความเป็นเจ้าของร่วมกันของ
โครงการ และไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในการลงคะแนนเสียงในโครงการ รับเงินปันผล หรือมีที่อยู่
อื่น

โครงการ DITOK ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนในยุคแรกๆ และความสำเร็จหรือความล้มเหลวอาจ
ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผล
เสียต่อมูลค่าของโทเค็น DITOK

DITOK ไม่รับรองเนื้อหาใดๆ ของโปรแกรม ประสิทธิภาพการทำงาน หรือกำหนดการใช้งาน 
และเอกสารไวท์เปเปอร์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามนโยบายหรือการ
ตัดสินใจของ DITOK ไม่มีการรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเอกสารไวท์เปเปอร์นี้

บทที่ 7 
ข้อจำกัดความรับผิ
ดชอบกับความเสี่ยง



เอกสารไวท์เปเปอร์นี้อนุมานว่าผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับบล็อคเชน โทเค็น และบริการที่
เกี่ยวข้อง คุณควรอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้องและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ผลที่ตามมาจะเป็นความรับผิดชอบของคู่กรณีในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียว 
(ไม่ว่าจะเกิดจากการใช้เอกสารนี้หรือผลกำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารนี้
)

ห้ามคัดลอก แจกจ่าย หรือเผยแพร่เอกสารไวท์เปเปอร์ทั้งหมดหรือบางส่วนในเขตอำนาจ
ศาลที่วิธีการเสนอโทเค็นที่อธิบายไว้ในที่นี้เป็นสิ่งต้องห้ามหรือจำกัด

คุณควรตระหนักถึงข้อจำกัดที่อาจกำหนดโดยเอกสารไวท์เปเปอร์นี้ ขอคำแนะนำทาง
กฎหมายและปฏิบัติตาม DITOK จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทีมงาน DITOK ไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด หรือความสูญเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสาร
ไวท์เปเปอร์นี้

ห้ามคัดลอก ใช้ หรือแจกจ่ายเอกสารไวท์เปเปอร์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทีมงาน DITOK 
และโปรดเก็บเป็นความลับ

โปรดใช้กระดาษสีขาวนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงทั่วไปสำหรับแผนธุรกิจและวิสัยทัศน์ของคุณ
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