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ข้อจํากัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย ในเอกสารฉบับนีไม่มีสิงใดทีเป็ นการเสนอขาย หรื อการชักชวนให้ซือ
Coinsหรื อTokens ประเภทต่างๆ BleuMint กําลังเผยแพร่ เอกสารฉบับนี เพือรับความคิดเห็นจาก
สาธารณะเท่านัน หากและเมือเราเสนอส่ วนลดสําหรับการขายCoinsของเราหรื อให้โดยไม่คิดเงิน
(Airdrops) จะทําผ่านเอกสารข้อเสนอขันสุดท้ายหรื อในเว็บไซต์และตลาดของเรา เอกสารฉบับนีเป็ นสรุ ป
แผนปัจจุบนั ซึงสามารถเปลียนแปลงได้ตามดุลยพินิจ และความสําเร็จจะขึนอยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่างทีอยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของเรา รวมถึงปัจจัยทางการตลาดภายในข้อมูลและอุตสาหกรรม crypto currency เป็ นต้น
ข้อความใดๆ เกียวกับเหตุการณ์ในอนาคตอ้างอิงจากการวิเคราะห์ของ BleuMintCoin เกียวกับปัญหาที
อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนีเท่านัน
วัตถุประสงค์ของ Bleu Mint Coin
Bleu Mint Coin เป็ นแพลตฟอร์มดิจิทลั แบบกระจายอํานาจบน block chain-based และเป็ น
แหล่งกําเนิดชื อบลู
สี ฟ้า ซึงเป็ นสี ของทังท้องฟ้าและทะเล ในแถบสี สี ฟ้าจะเป็ นสี ทีดึงดูดสายตาในระดับสากลโดยมีคุณสมบัติทีไม่
แบ่งเป็ นฝ่ าย สีฟ้ามีความเกียวข้องกับสติปัญญา ความรู ้ ความกลมกลืน ความภักดี ความมันใจ ความลึกหรื อ
ระยะทาง ความไม่มีทีสิ นสุด และจินตนาการ ตัวแปร Bleu ของเราคือการแสดงสัญลักษณ์ของคุณลักษณะ
ทังหมดเหล่านี
Block Chain
BleuMintCoin ใช้ block chain อิสระของตัวเอง และทํางานบนโครงสร้างพืนฐานของตัวเอง
BleuMintCoin แยกออกมาจาก Lite coin ซึงมีประวัติการทําธุ รกรรม block chain ทีเร็ วกว่ามาก
เมือเทียบกับ Bitcoin BleuMintCoin มี Proof of Work ซึงเป็ นกฏทีเอกฉันท์ และขันตอนวิธี
แบบแฮชทีเรี ยกว่า Scrypt เป็ นแกนหลัก
เหตุผลเบืองหลัง Bleu Mint Coin
เหตุผลทางเทคนิค: เป้าหมายของ Bleu Mint Coin คือการจัดหา wallet สําหรับ digital coin
ให้แก่สาธารณชน ซึงพวกเขาสามารถลงทุนและซือขายสินทรัพย์ของตนภายใน block chain แบบกระจาย
อํานาจ
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Bleu Mint Coin จะสร้างและตังค่า mining pools สําหรับพันธมิตรของเรา และช่วยให้พวกเขา
ได้รับ Hashrate ทีดีขนในการรวบรวม
ึ
Coins ของเราโดยใช้ High Spec VPS หรื อ Cloud
Servers พันธมิตรกลุ่มการรวบรวมของ Bleu Mint ทีชือว่า Mining Hubs จะใช้ servers ทีมี
การกําหนดค่าทีรวดเร็ ว )CPU Mining) ซึงจะมีชุด miners อยูภ่ ายใต้พวกเขา minersจะได้รับรางวัล
บล็อกสําหรับการตรวจสอบความถูกต้องและการวางบล็อกเชน และ mining hubs จะเก็บค่าธรรมเนียมการ
ทําธุรกรรมเพิมเติมจากminers
Bleu Tokens (BleuT) ทีจะเปิ ดตัวเร็ว ๆ นี BleuT จะทํางานบน Solana Blockchain ซึงอยู่
ใน "Proof of History Consensus BleuT จะถูกใช้เป็ นค่านํามันสําหรับผลิตภัณฑ์ทงหมดที
ั
อยูใ่ น
แผนงานของบริ ษทั
เหตุผลในการสมัคร:
Bleu Mint Coin เป็ นเจ้าของโดย Software house, Dynamic Solutions – DSAT
Global พร้อมแอปพลิเคชันทีหลากหลายสําหรับ Supply Chain and e-commerce domain
Bleu Mint coins จะถูกใช้เป็ นค่านํามันสําหรับผลิตภัณฑ์และบริ การบางส่วนของเราใน:
● eCommerce: ชําระเงินสิ นค้าสกุลเงิน Crypto สําหรับ Magento & WordPress
● การบํารุ งรักษายานพาหนะ :การเป็ นเจ้าของยานพาหนะ
● การจัดการผลิตภัณฑ์ :การป้องกันสิ นค้าลอกเลียนแบบ
เหตุผลทางสั งคม:
วัตถุประสงค์หลักของmining Coinนีเพือจัดสรร 30% ของ pre-mined coin ไว้ล่วงหน้าให้กบั งาน
การกุศลทีทําโดยผูก้ ่อตังบริ ษทั ของเราผ่านความคิดริ เริ มทีเรี ยกว่า "The Pie in the sky - Food 4
Everyone" - "FEED IN NEED" เพือ สนับสนุนผูย้ ากไร้ดว้ ยอาหารและแก้ไขปัญหาความหิวโหย
ในส่ วนทีด้อยพัฒนาทีสุดของโลกและเพือสนับสนุนเป้าหมายของ UNDP อีก 10% ของPre-Mining
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Coinไจะถูกจัดสรรเพือช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการเสริ มพลังสตรี และ 10% สุดท้ายสําหรับการยกระดับ
ชุมชน นอกจากนี รายได้ส่วนหนึงจะถูกจัดสรรเพือสนับสนุนพนักงานทีเคยทํางานในบริ ษทั software ข้าม
ชาติของเรา ซึงดําเนินงานใน 5 ประเทศ
พวกเราคือใคร?
เราเป็ นบริ ษทั software ทีมีอายุ 20 ปี และมีผลงานอย่างกว้างขวางในด้านการพัฒนา การนําไปใช้งาน และ
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ software บนแพลตฟอร์มต่างๆ สําหรับ Logistics ,Supply Chain และ
อุตสาหกรรม eCommerce ความพยายามนีจะใช้ประโยชน์จากความสามารถและความเชียวชาญภายในของ
เราในด้านทักษะ software ด้วยความรู้เพิมเติมในด้าน hardware, server, VMware and
cyber-security
เรากําลังมุ่งหน้ าไปทางไหนของแผนกลยุทธ์ ?
แผนกลยุทธ์ ขององค์กร:
ด้วยประสบการณ์และความสามารถทีสังสมมาในด้านการดําเนินการธุรกิจ Software ทีประสบความสําเร็จมา
นาน 20 ปี ซึงมีผลิตภัณฑ์ทีเป็ นของตัวเอง )IP Owned (สําหรับ Logistics, Supply Chain &
eCommerce เรามุ่งมันทีจะขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์ทีขับเคลือนโดยชุมชนอย่างไม่ลดละ
เรามีผลิตภัณฑ์IP ทีเราเป็ นเจ้าของ มากกว่า 16 รายการซึงได้รับใบอนุญาต ใช้งาน และสนับสนุนในตลาดโลก
เราอยู่ใน 5 ประเทศในช่วงหัวเลียวหัวต่อนี และแผนการเติบโตในอนาคตของเรามีเป้ าหมายเพือขยายการ
ดําเนินงานของเราใน 15 ประเทศ เราให้บริ การแก่ลูกค้าในกว่า 20 ประเทศและทีมงานของเรารองรับได้ถึง 10
ภาษา
แผนกลยุทธ์ ของผลิตภัณฑ์ :
ขณะนี เรากําลังร่ างความต้อการในการใช้งาน Blockchain สําหรับผลิตภัณฑ์ eCommerce การ
บํารุ งรักษายานพาหนะ และการบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์ ตามรายละเอียดในส่วนคําชีแจ้งเหตุผลของแอปพลิเคชัน
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Proposed Technical Specs:
Programming language: C++
Operating system: Windows, OS X, Linux, Android, iOS
Algorithm: Scrypt of Litecoin
Source model: Open source
Coin Details:
Coin Name: BleuMintCoin
Ticker: Bleu
Start Year: 2022
Total Coins: 1 billion Bleu
Mining Reward: 100 Bleu
Block Interval: 1 Minute
Halving Interval: 2 years
PreMined: 1%

ความเสี ยง:
ความผันผวนเป็ นปัจจัยหนึงทีขับเคลือนตลาด crypto ทําให้มีช่องว่างสําหรับ Crypto Bubbles และนีถือ
ได้ว่าเป็ นภัยคุกคามทีสําคัญสําหรับ alt coins ใหม่ ๆ การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ทีประสบความสําเร็จเป็ น
กุญแจสําคัญในความสําเร็ จของ alt coins เมือกองทุนทีต้องการพร้อมสําหรับวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ความเสี ยง
ก็จะน้อยทีสุด
ศักยภาพในการเปลียนแผนไปสู่บริการ:
ในฐานะบริ ษทั ซอฟต์แวร์ทีมีภูมิหลังด้าน Supplychain, Logistics and eCommerce เราเห็น
กรณีการใช้งานมากมายของ blockchain นีในรู ปแบบธุรกิจประจําวันของเรา นอกเหนือจากนี เรามันใจว่า
โลกต้องการหลักฐานการเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินใดๆ ทีเราเป็ นเจ้าของในชีวิตประจําวัน โดยใช้ NFT
Smart Contracts ทีสามารถทําได้
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กุญแจแห่งความสําเร็จ คือค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมทีไม่แพงและเวลาทีเร็ วขึน ซึงเป็ นเหตุผลทีเราวางแผน
tokens ของเราไว้บน Solana block chain ซึงเร็วและน้อยกว่าหนึงในสิ บของ penny cost.
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