
Bitkub เปิดตัว KUB Coin พร้อมได้ 11 พาร์ทเนอร์ชั้นนำาร่วมเปน็ Validator Node บน Bitkub Chain! 

เป็นครั้งแรกท่ีบริษัทด้านบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยได้สร้างเครือข่าย Blockchain ของ
ตนเองเพ่ือเป็นผู้นำาดา้นเทคโนโลยีพาบริษัทสัญชาติไทยสู่ระดับโลก พร้อมการสร้าง Bitkub Coin (KUB) 
บน Bitkub Chain เครือข่ายบล็อกเชนฝีมือคนไทยท่ีออกแบบข้ึนมาเพ่ือผลักดันให้เกิดการใช้งานบล็อกเชน
บนภาคธุรกิจจริง พร้อมเผยรายชื่อพาร์ทเนอร์ร่วม 11 บริษัทชั้นนำาเป็น Validator Node ในช่วงแรก (V1)

เหรียญ Bitkub Coin คืออะไร?

Bitkub Coin (KUB) คือ Native Coin ท่ีมีหนา้ท่ีเป็น Utility Coin บน Bitkub Chain เครือข่ายบล็อกเชนท่ี
พัฒนาข้ึนโดยบรษิัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำากัด 
ลูกค้าทุกท่านบนกระดานซื้อขาย Bitkub.com สามารถนำาเหรียญ KUB (ในเวอร์ชั่น V1) ไปแลกเป็น Fee 
Credit เพ่ือลดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายบนกระดานเทรดของ Bitkub ขณะท่ีทางผู้พัฒนาท่ีสนใจสร้าง
แอปพลิเคชันบน Bitkub Chain ก็สามารถใช้เหรียญ KUB เป็น Gas Fee หรือเป็นค่าธรรมเนียมในการทำา
ธุรกรรมบนบล็อกเชนได้เช่นกัน

เครือข่าย Bitkub Chain คืออะไร?

Bitkub Chain คือเครือข่ายบล็อกเชนท่ีพัฒนาข้ึนโดยบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำากัด เป็นบรษิัทผู้
ให้บริการดา้น Blockchain Full-solution Service และเป็นท่ีปรึกษาดา้น ICO (Initial Coin Offering) แก่



องค์กรหรือผู้ประกอบการท่ีต้องการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน เปน็หนึ่งในเครือบริษัท บิทคับ 
แคปปติอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด เช่นเดียวกับบรษิัท บิทคับ ออนไลน์ จำากัด ผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลแนวหน้าของประเทศไทย

Bitkub Chain มีวัตถุประสงค์ท่ีจะเป็นเครือข่ายบล็อกเชนสำาหรับทุกคน ให้นักพัฒนาสามารถเข้ามาสร้าง
สรรค์แอปพลิเคชัน เพ่ือผลักดันให้เกิดการใช้งานบล็อกเชนในภาคอุตสาหกรรมให้เกิดข้ึนจริง (Real 
Business Use Case) ไม่ว่าจะเป็น Decentralized Exchange (DEX), Decentralized Finance (DeFi) 
หรือ Decentralized Application (DApp) เปน็ต้น เบื้องต้นมีเปา้หมายเพ่ือการใช้ในประเทศและสามารถ
ใช้ได้อย่างเป็นสากลตามคุณสมบตัิของบล็อกเชนท่ีจะช่วยทำาให้เกิดกระบวนการต่างๆในการจัดการธุรกิจ
น้อยลง มีระยะเวลาท่ีส้ันลง จึงทำาให้สามารถประหยดังบประมาณและคา่ใช้จ่ายในการบริหารงานได้ ตลอด
จนสามารถทำาให้เกิดสภาพคล่องในสินทรัพย์ต่างๆผ่นกระบวนการท่ีเรียกว่า Tokenization 
เครือข่าย Bitkub Chain สามารถตรวจสอบและสร้างบล็อกใหม่ข้ึนบนเครือข่ายได้ภายในเวลาเพียงไม่ก่ี
วินาที พร้อมกับรักษาค่าธรรมเนียมให้อยู่ในระดับตำ่าต่อธุรกรรม ด้วยการใช้ระบบ Consensus Algorithm 
แบบ Proof of Authority

ท้ังนี้ เฟสแรกของ Bitkub Chain จะใช้ Consensus Algorithm แบบ Proof of Authority (PoA) โดยมี
องค์กรท่ีร่วมเป็น Validator Node แล้ว ดงันี้
1.บริษัท ทีพีซีเอส จำากัด (มหาชน)
2.บริษัท สยามราชธานี จำากัด (มหาชน)
3.บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำากัด (มหาชน)



4.บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จำากัด (มหาชน)
5.บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
6.บริษัท สหพัฒนพิบูล จำากัด (มหาชน)
7.บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำากัด
8.บริษัท เก็ทลิงส์ (ไทยแลนด์) จำากัด
9.บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำากัด
10.SIX Network PTE. Ltd. 
11.SmartContract Blockchain Studio

เมื่อเข้าสู่เฟสถัดไป Bitkub Chain จะเปลี่ยนจาก PoA ไปสู่ Proof of Staked Authority (PoSA) จากนัน้จึง
เปลี่ยนเป็น Proof of Stake (PoS) เตม็รูปแบบตามลำาดับ

Bitkub Chain เกิดข้ึนจากแนวคิดของคุณสกลกรย์ สระกวี Co-founder และ Chairman เครือบริษัทบิทคับ 
ท่ีต้องการให้คนไทยมีเครือข่ายบล็อกเชนท่ีเป็นของคนไทย เพราะทีผ่านมานั้นเราใช้ Infrastruture ของตา่ง
ชาตมิาโดยตลอดทำาให้ไม่สามารถสร้างสรรค์หรือตอบโจทย์การใช้งานไดต้ลอดจนมีราคาแพง Bitkub 
Chain เป็นเครือข่ายท่ีสามารถทำาให้เกิดการใช้งานในภาคธุรกิจข้ึนจริง ด้วยการทำาให้เครือข่ายสามารถ
สร้างบล็อกใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และรักษาให้มคี่าธรรมเนียม (Gas Fee) ตำ่า แทนท่ีจะต้องพ่ึงพาเครือข่าย
บล็อกเชนของต่างชาติท่ีมีค่าธรรมเนียมสูง 

ลา่สุด มีโปรเจคต์ท่ีเกิดข้ึนบน Bitkub Chain แล้ว นั่นคือ Fans Token ท่ีเป็นการเปลีย่นชื่อเสียงของเหล่า 
Influencers ให้อยู่ในรูปแบบของเหรียญดิจิทัล โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งคือ Bie the Ska, VRZO Channel, 
Kyutae Oppa, Kaykai Salaider, และ Spriteder SPD ซึ่งผู้ร่วมก่อตั้งเหลา่นี้เป็น Youtubers ท่ีมีผู้ติดตาม
รวมกันมากกว่า 40 ลา้นบัญชี นับเปน็ครั้งแรกท่ีคนดูสามารถรับเหรียญได้จากการดูวีดีโอผ่าน Youtube และ
มีผู้ใช้มากกว่า 1 แสนบัญชีบนแพลตฟอร์ม Bitkub NEXT หลังจากการเปิดตัวเมื่อไม่ก่ีสัปดาห์ท่ีผ่านมา และ
การแจกการ์ด NFT นักกีฬา Esport ชื่อดังจากการแข่งขัน PUBG Thailand Open Summer 2021 : 
Road to PCS 4 APAC presented by Bitkub ท่ีมีผู้เข้าชมมากกว่า 60,000 คนต่อครั้ง ทำาให้มีผู้เข้ามาเปิด
กระเป๋าบน Bitkub NEXT มากกว่า 1 แสนบัญชี และมีการสแกนเพ่ือรับการ NFT ไปสะสมและแลกเปลี่ยน
แล้วรวมกว่า 1.4 ลา้นใบ
ในอนาคตจะมี NFT Marketplace ท่ีจะเป็นตลาดให้ผู้ใช้สามารถเข้าแลกเปลี่ยนของสะสมท่ีอยู่ในรูปแบบ 
NFTs ได้หลากหลายมากข้ึน สามารถรับชมรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากลิ้งคน์ี้ 
https://www.youtube.com/watch?v=ceIjOvJ2tcA

ผู้ก่อตั้ง Bitkub Chain

Bitkub Chain ได้รับการพัฒนาข้ึนภายใต้วิสัยทัศน์ของคุณตน้ สกลกรย์ สระกวี Co-founder และ 
Chairman เครือบริษัท บิทคับ แคปปติอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด โดยมีทีมนักพัฒนาท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
เทคโนโลยีบล็อกเชน นำาโดยคณุภาสกร ปานนอก Chief Technology Officer บรษิัท บิทคับ บล็อคเชน 
เทคโนโลยี จำากัด และคุณฐิติพงศ์ กรุงแก้ว Chief Innovation Officer และ Co-Chief Technology Officer 

https://www.youtube.com/watch?v=ceIjOvJ2tcA


บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำากัด

และได้รับคำาปรึกษาจากคุณท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา Co-founder และ Group CEO เครือบริษัท บิทคับ 
แคปปติอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด คณุเค อรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ Co-founder และ Chief Executive Officer
บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำากัด และ คุณสำาเร็จ วจนะเสถียร Tech Director บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำากัด 

ผู้พัฒนาเทคโนโลยี

สกลกรย์ สระกวี (ต้น)
Co-founder และ Chairman เครือบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด
คุณต้นมีประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรมเกมมากว่า 10 ปี และอยูใ่นวงการสินทรัพย์ดิจิทัลมามากกว่า 8 
ปี เปน็อดีตผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท การีนา่ ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำากัด และยังเปน็ผู้ก่อตั้งชุมชน Bitcoin ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในประเทศไทย อยา่ง Bitcoin Thai Club และ What the Coin!



สำาเร็จ วจนะเสถียร
Tech Director บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำากัด 
ปัจจุบันยงัดำารงตำาแหน่งเป็นประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารฝ่ายเทคโนโลยีให้กับ ShuttleOne Network เพ่ือ
พัฒนาโปรเจคต์บล็อกเชน ได้รับการยอมรับว่าเปน็ผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา C/C++ และการ
พัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile Methodologies

ภาสกร ปานนอก (ออฟ)
Chief Technology Officer บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำากัด
คุณออฟมีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ มากกว่า 10 ปี  มีความเชี่ยวชาญทางด้าน 
Software Engineering, Data Science, IT Management, Software Quality, และ Large-scale 
software architecture analysis และยงัเคยได้รบัรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน RFID Application for 
Industry National Software Contest จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ร่วมกับ SIPA ในปี 2009



ฐติิพงศ์ กรุงแก้ว (นิค)
Chief Innovation Officer และ Co-Chief Technology Officer บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำากัด
มีประสบการณใ์นวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มากว่า 10 ปี โดยระหว่างนัน้ได้เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมเกมไทยมามากกว่า 9 ปี เปน็ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ Metromerce ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี และ
เป็นผู้พัฒนาเกม Thapster ท่ีได้รับความนิยมอยา่งลน้หลาม

ผู้ให้คำาปรึกษาและวิสัยทัศน์

จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา (ท็อป)
Co-founder และ Group CEO เครือบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด
คุณท็อปเป็นหนึง่ในผู้ผลักดันเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซีคนแรกๆ ของประเทศและอยู่ใน
วงการสินทรัพย์ดิจิทัลมามากกว่า 8 ปี เปน็ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ coins.co.th เว็บไซต์สำาหรับซื้อขาย Bitcoin เว็บ



แรกของประเทศไทย นอกจากนี้ คณุท็อปยังมีประสบการณ์ร่วมงานและเปน็ท่ีปรึกษากับธนาคารระดับแนว
หนา้หลายแห่ง

อรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ (เค)
Co-founder และ Chief Executive Officer บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำากัด
คุณเคมปีระสบการณ์ดา้นการบริหารท้ังบริษัทเอกชนและสตาร์ทอัพหลายแห่ง ก่อนท่ีจะมาร่วมก่อตั้งและ
ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำากัด ท่ีให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลแนวหน้าของประเทศไทย คุณเคยังเป็นหนึ่งในผู้สนบัสนุนเทคโนโลยบีล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลคน
แรก ๆ ของประเทศไทย และยังเป็นผู้ท่ีร่วมลงทุนในโปรเจคต์ ICO มากมาย

Bitkub ได้แจก Bitkub Coin (KUB) ผ่านกิจกรรม Airdrop แก่ลูกค้าของ Bitkub.com ท่ีมียอดซื้อขายสะสม
นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการยืนยันตัวตนจนถึงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2021 เวลา 19:49:40 น. โดยลูกค้าแต่ละท่าน
อาจได้ Bitkub Coin ในจำานวนท่ีแตกตา่งกัน โดยมีเกณฑ์การแจกเหรียญดังนี้

กลุ่มท่ี 1 ลูกค้าท่ีมียอดซื้อขายตั้งแต่ 1 บาท - 1,000,000.99 บาท จะได้รับ 13.16 KUB

กลุ่มท่ี 2 ลูกค้าท่ีมียอดซื้อขายตั้งแต่ 1,000,001 บาท - 5,000,000.99 บาท จะได้รับ 70.66 KUB

กลุ่มท่ี 3 ลูกค้าท่ีมียอดซื้อขายตั้งแต่ 5,000,001 บาทข้ึนไป จะได้รับ 130.04 KUB

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับ Bitkub Coin (KUB) ต่อได้ท่ี Whitepaper ของ Bitkub Chain บน
เว็บไซต์ Bitkub Chain: https://bitkubchain.com/ และสามารถตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมบน Bitkub Chain 
ได้ท่ี: https://bkcscan.com/

https://bkcscan.com/
https://bitkubchain.com/


ทุกท่านสามารถเตรียมจับจองเป็นเจ้าของ Bitkub Coin และร่วมเป็นส่วนหนึง่ในเครือข่าย Bitkub Chain 
บล็อกเชนโดยคนไทยเพ่ือทุกคน ให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ก้าวไกลสู่ระดับโลก ได้ในวันพฤหัสบดีท่ี 
20 พฤษภาคมนี้ เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป โปรดติดตามข่าวสารผ่าน facebook.com/bitkubofficial หรือ
ผ่านเว็บไซต์ bitkub.com

#Bitkub #BitkubCoin #KUB #BitkubChain #Blockchain #Technology 

http://bitkub.com/
http://facebook.com/bitkubofficial

