BitClout เปิ ดใหซอ
ื ้ ขายบน AscendEX สานตอการ
เติบโตท่น
ี  าท่ง
ึ
BitClout ขยายเครือขายเพื่อใหโอกาสแกผูใชในการแลกเปลี่ยนมากข้ น
ึ
AscendEX เป็ นแพลตฟอรมการเงินสกุลเงินคริปโตระดับโลกที่มีชุดผลิตภัณฑที่ครอบคลุม ยินดีที่จะไดประกาศเปิ ด
ใหซ้ อ
ื ขายโทเคน BitClout (CLOUT) ในวันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 13.00 น. ตามเวลา UTC
BitClout เป็ นโซเชียลเน็ตเวิรกแรกที่สรางโดยมีพ้ น
ื ฐานบนบล็อกเชนของตนเอง โซเชียลเน็ตเวิรกรูปแบบใหมนี้
ชวยใหผูสรางมีโทเคนของตนเองที่ผูติดตามสามารถซ้ อ
ื และขายได
BitClout เป็ นตลาดซ้ อ
ื ขายโทเคนสําหรับหุนของผูมีช่ อ
ื เสียงหรืออินฟลูเอนเซอรบางคน (หรือบางอยาง) หากอิน
ฟลูเอนเซอรเป็ นที่นิยมบนอินสตาแกรมสําหรับเรื่องที่นาสนใจ โทเคนของพวกเขาก็จะมีมูลคาเพิ่มข้ น
ึ  หากอิน
ฟลูเอนเซอรพูดเรื่องที่ไมเหมาะสมบนทวิตเตอร ก็อาจทําใหมูลคาโทเคนลดลงเชนกัน ในทางทฤษฎีแลว ทุกการกระ
ทําในที่สาธารณะจากใครก็ตามทําใหราคาเหรียญของผูสรางมีความผันผวนและสามารถซ้ อ
ื ขายบนตลาดได
“BitClout เป็ นผูทําใหสถานะปัจจุบันของสกุลเงินคริปโตและโซเชียลมีเดียเปลี่ยนแปลง และนี่เป็ นเพียงจุดเริ่มตน
เทานัน
้  เรารูสึกต่ น
ื เตนที่ BitClout ไดรับการสนับสนุนจาก AscendEx และชวยใหโลกสามารถซ้ อ
ื ขาย $CLOUT
และเขารวมในโซเชียลเน็ตเวิรกที่แตกตางนี้ได” Shaun Maguire พันธมิตรจาก Sequoia ซึ่งเป็ นนักลงทุนรายแรก
ๆ ใน BitClout กลาว
์ วามเป็ นเจาของส่ อ
“BitClout เกี่ยวกับการที่ตัวบุคคลมีสิทธิค
ื ที่พวกเขาสราง ดวยการสงมอบโปรโตคอลแบบเปิ ด
สําหรับโซเชียลเน็ตเวิรกแบบไมรวมศูนย ทําให BitClout เป็ นการรวมกันของเหรียญและโคดที่ออกแบบมาเพื่อสราง
ตลาดแบบเปิ ดสําหรับแนวคิดที่แทจริงแหงแรก การเป็ นพันธมิตรกับ AscendEX จะทําให BitClout ไมใชสิ่งเดียวที่
เติบโตอยางตอเนื่อง แตรวมถึงผูสรางเชนกัน” Andy Artz พันธมิตรจาก Social Capital กลาว
“BitClout ดึงดูดระบบนิเวศขนาดใหญของโปรเจกตการพัฒนาใหมกวา 120 โปรเจกตและบริษท
ั ตางๆ ที่สรางบน
โปรเจกตเหลานัน
้  ในฐานะเครือขายที่ใหความสําคัญกับผูสราง เป็ นโอเพนซอรส และไมรวมศูนย BitClout มีโอกาส
ที่จะเติบโตข้ น
ึ เป็ นผูนํา WEB3 โซเชียลเน็ตเวิรกเลเยอร 1” Johnny Steindorff พันธมิตรที่ Distributed Global
กลาว
ปั จจุบัน เนื้อหาโพสตบนแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียแบบดงั ้ เดิมนัน
้ เป็ นขององคกร แทนที่จะเป็ นของผูสรางที่โพสตลง
ไป ในทางกลับกัน BitClout เป็ นโปรเจกตโอเพนซอรสแบบไมรวมศูนยที่ไมมีบริษท
ั ใดอยูเบื้องหลัง แตเป็ นเพียงโท

เคนกับโคด ซึ่งหมายความวา ผูสรางทุกคนมีความสัมพันธโดยตรงกับผูติดตามของพวกเขาโดยไมมีคนกลาง ซึ่ง
ปลดล็อกวิธีใหมๆ ในการมีสวนรวมและสรางรายไดที่ไมข้ น
ึ อยูกับโฆษณา สถาปั ตยกรรมของ BitClout คลายคลึง
กับ Bitcoin ยกเวนแต BitClout รองรับฟีเจอรเพิ่มเติมและขอมูลโซเชียลเน็ตเวิรกที่ซับซอน เชน การโพสต, โปร
ไฟล, ผูติดตาม, ฟี เจอรการเก็งกําไร และอ่ น
ื ๆ อีกมากดวยขนาดและปริมาณงานที่สูงกวาอยางมาก
บล็อกเชน BitClout มีสกุลเงินคริปโตของตัวเองเรียกวา BitClout (CLOUT) ที่ผูใชสามารถใชประโยชนเพื่อทําสิ่ง
ตางๆ ทุกอยางบนแพลตฟอรม รวมถึงการซ้ อ
ื  “เหรียญของผูสราง” ทุกคนสามารถซ้ อ
ื สกุลเงินคริปโต BitClout ได
ดวย Bitcoin ในเวลาไมกี่นาทีผานกลไก “Atomic swap” แบบไมรวมศูนยในแอป ซึ่งสามารถใชงานไดบนหน า
“Buy BitClout” จํานวนโทเคน CLOUT ที่หมุนเวียนอยูจะจํากัดที่ประมาณ 10.8 ลานเหรียญ หรือประมาณครึ่ง
หนึ่งของ Bitcoin ซึ่งทําใหเหรียญนี้หายากในตัวเอง
ผูสรางและสถาปนิกชน
ั ้ นําของ BitClout รูจักกันในนามแฝงวา @diamondhands เป็ นสวนหนึ่งของกลุมนักพัฒนา
ที่สรางบล็อกเชน BitClout โดยมีความตงั ้ ใจที่จะเปลี่ยนใหเหรียญนี้เป็ นพลังดานบวกที่ยงั ่ ยืนสําหรับมนุษยชาติที่
สามารถนําการแขงขันและนวัตกรรมกลับมาสูโลกอินเทอรเน็ตได
ผูสนับสนุน BitClout ประกอบดวยบริษท
ั ธุรกิจรวมลงทุนชน
ั ้ นําจากซิลิคอนวัลเลย ไดแก Sequoia, Social
Capital, Andreessen Horowitz, TQ Ventures, Distributed Global Temasek, Arrington Capital, Long
Journey Ventures, Ideo, Alexis Ohanian รวมถึงกลุมผูลงทุนคริปโตช่ อ
ื ดังอยาง Coinbase Ventures,
Winklevoss Capital, Blockchange, Sybil Capital, Pantera, PolyChain และ Digital Currency Group
เกี่ยวกับ AscendEXAscendEX (ชื่อเดิมคือ BitMax) เป็ นแพลตฟอรมการเงินสกุลเงินคริปโตระดับโลกที่มีชุด
ผลิตภัณฑที่ครอบคลุม รวมถึงบริการซ้ อ
ื ขายแบบสปอต, มารจน
ิ้ และฟิวเจอร บริการกระเป าตังค และรองรับการ
คํ้าประกันเงินดิจิทัล หรือ staking ในโปรเจกตบล็อกเชนกวา 150 โปรเจกต เชน Bitcoin, Ether และ Ripple แพ
ลตฟอรม AscendEX เปิ ดตัวในปี 2561 ใหบริการลูกคาสถาบันและรายยอยกวา 1 ลานรายทว
ั ่ โลก โดยมี
แพลตฟอรมการซ้ อ
ื ขายที่มีสภาพคลองสูงและโซลูชันการดูแลที่ปลอดภัย
AscendEX ไดกลายเป็ นแพลตฟอรมชน
ั ้ นําโดย ROI ใน “การเสนอขายโทเคนดิจิทัล” หรือ Initial Exchange
Offering (IEO) ดวยการสนับสนุนจากหนึ่งในโปรเจกตใหมลาสุดของอุตสาหกรรมจากระบบนิเวศ DeFi เชน
Thorchain, xDai Stake และ Serum ทัง้ นี้ ผูใชของ AscendEX จะไดรับการเขาถึงพิเศษยังโทเคนแจกฟรีและ
สิทธิใ์ นการซ้ อ
ื โทเคนไดในขน
ั ้ ตอนแรกสุด
ดูขอมูลเพิ่มเติมวา AscendEX ใชประโยชนจากการกระทําที่ดีที่สุดจากทงั ้ ตลาดหุนวอลลสตรีทและระบบนิเวศสกุล
เงินคริปโตเพื่อสรางเหรียญทางเลือกที่ดีที่สุดแกผูใชไดอยางไรไดที่ www.AscendEX.com
สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมและความคืบหน าไดที่

เว็บไซต: https://ascendex.com
Twitter: https://twitter.com/AscendEX_Global
Telegram: https://t.me/AscendEXEnglish
Medium: https://medium.com/ascendex
ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BitClout ไดที่:
เว็บไซต: https://bitclout.com
คําอธิบาย: https://docs.bitclout.com/
วิสัยทัศน: https://docs.bitclout.com/the-vision
คําถามที่ถามบอย: https://docs.bitclout.com/faq/bitclout-faq
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1573525/BitCloud_and_AscendEX.jpg

