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บทสรุปของเอกสารรายงาน  DBFI

ความท้าทายของ  Crypto

การวิจัยและพัฒนาของ  Trustlane  LLC

โทเค็น  DBFI  แสดงถึงความมุ่งมั่นของ  Trustlane  ในการพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยขีอง  DBFI  โทเคน็ทีใ่ช้  ERC-20  ยัง
ช่วยใหภ้าคสาธารณะ  ธุรกิจ  และการเงินมสี่วนร่วมในการขยายระบบนิเวศ  DBFI  มกีารจัดหาทั้งหมด  99,999,999  และมกีาร
วางแผนค่าใชจ้่ายงบประมาณต่อไปนี้:

ด้วยปัญหาของครปิโตทั้งหมด  Trustlane  LLC  ไดท้ การวิจัยเชิงลึกตั้งแตเ่ดือนตุลาคม  2021  โดยมุ่งเน้นไปทีจุ่ด
วิกฤต  เช่น  ความต้องการความสามารถด้านเทคโนโลยลี่าสุด  เครือข่ายระบบการเงิน  เวลาและกระบวนการธุรกรรม  โทเค็นโน
มกิส์  ความปลอดภัยของสินทรัพยด์ิจิทัล  และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ .  นอกจากนี้  การวิจัยไดด้ เนินการ
เพื่อสร้างระบบนิเวศของชุมชน  crypto  ในขณะทีใ่ชป้ระโยชนจ์ากคสั่งทางการเงินทีม่อียู่  Trustlane  LLC  พัฒนา
แพลตฟอร์ม  DBFI  (Decentralized  Banking,  Finance  and  Investment)  ทีใ่ชบ้ล็อกเชนแบบไฮบริด  โดยอ้างอิงจาก
ผลการวิจัยทีเ่พียงพอ  วัตถุประสงคข์องแพลตฟอร์ม  DBFI  คือการทหน้าทีเ่ป็นสะพานเชื่อมระหว่างเศรษฐกิจ  crypto  และ  
fiat  นอกจากนี้  DBFI  ยังเตรียมเป็นแพลตฟอร์มสาธารณะทีใ่หบ้ริการแอปพลิเคชันทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีัญญาอัจฉริยะและ  CBDC  
(Central  Bank  Digital  Coin)  เพื่อเข้าถึงธุรกรรมทางธุรกิจ  (B2B)  ภาคการเงิน  และการลงทุน

ปัจจุบันเทคโนโลยี  Crypto  ถูกมองว่าเป็นแรงต่อต้านส หรับอุตสาหกรรมการธนาคารและสกุลเงินทีอ่อกโดยรัฐบาล  แต่ละ
ประเทศมมีุมมองทีแ่ตกต่างกันเกี่ยวกับ  crypto  ซึ่งนไปสูค่วามไมส่อดคล้องกันในขั้นตอนของสินทรัพยด์ิจิทัลและ
ฟังก์ชันทีจ่ กัด  เทคโนโลยี  Crypto  ไดร้ับความนิยมอย่างแพรห่ลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มมิลเลนเนียลและชุมชน
ธุรกิจทีคุ่้นเคยกับ  P2P,  ความโปร่งใส,  ความเป็นส่วนตัว,  ประสิทธิภาพ  และความยืดหยุ่น  อย่างไรก็ตาม  ความฉลาดของ
เทคโนโลยี  crypto  ยังไมถู่กนมาใชอ้ย่างถูกต้องในระบบการเงินทีม่อียู่  เทคโนโลยี  Blockchain  และ  crypto  ก ลัง
เผชิญกับปัญหามากมาย  เนื่องจากการใชง้านในปัจจุบันขาดการปฏิบัตติามกฎระเบียบ  ภาษี  บันทึก  ความปลอดภัย  และเหตุผล
เชิงระบบส หรับเศรษฐกิจ

ดาวน์โหลด  

โทเค็น  DBFI-ERC20

Machine Translated by Google

● 30% สำหรับโปรแกรมการขาย การตลาด และพันธมิตร
● 40% สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน เทคโนโลยี และระบบนิเวศ
● 15% สำหรับค่าตอบแทนสำหรับทีมผู้ก่อตั้ง DBFI
● 10% สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ
● 5% สำหรับเงินสำรองฉุกเฉิน
ผู้เข้าร่วมสามารถดาวน์โหลดคำชี้แจงการตรวจสอบงบประมาณที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ทำบัญชีซึ่งมีให้
บนพอร์ทัลบัญชีของผู้เข้าร่วมทุกไตรมาส



บทสรุปของเอกสารรายงาน  DBFI

การถอนโทเค็น  DBFI

Trustlane  พัฒนาโปรโตคอลบล็อกเชนแบบไฮบริดเพื่อใชง้านระบบธุรกรรมทีใ่ชก้ารเข้ารหัสลับ

สรุปโครงการ  Blockchain

เฟส  "เบิร์น"  ส หรับโทเค็น  DBFI  ไดร้ับการตั้งโปรแกรมอย่างเป็นระบบทุกครั้งทีใ่ชโ้ทเค็นส หรับการช ระเงินในระบบ
นิเวศของ  Trustlane  "เผา"  เป็นวิธีของภาวะเงินฝืดเนื่องจากลดอุปทานหมุนเวียนของโทเค็น  มกีารใชแ้นวทางสมดุลหมุนเวียน
เพื่อใหแ้น่ใจว่าโทเค็นใด  ๆ   ทีไ่ดร้ับจากการช ระเงินแพลตฟอร์มจะไมถู่กหมุนเวียนกลับ  ระยะ  "เผา"  เป็นไปโดยอัตโนมัตแิละจัดการ
โดยบุคคลทีส่ามทีน่่าเชื่อถือ  โปร่งใส  และบันทึกเป็นเอกสาร

บล็อกเชนแบบไฮบรดิมขี้อดแีละคุณสมบัตทิีเ่หมาะสมส หรับการบรูณาการในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจทีใ่ชก้ารเข้ารหัสลับ  
บล็อกเชนแบบไฮบริดจัดการแพลตฟอร์มบล็อกเชนส่วนตัวส หรับการตรวจสอบธุรกรรมจากบล็อกเชนสาธารณะ

การเสนอขายโทเค็นล่วงหน้าและการเสนอขายต่อสาธารณะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร  (แบบ
ฟอร์มบัญชขีาว)  ผูเ้ข้าร่วมจะไดร้ับการติดต่อหลังจากไดร้ับการอนุมัตจิากส่วนการเสนอโทเค็น  DBFI  จ เป็นต้องมหีลักฐาน
แสดงตัวตนและถิ่นทีอ่ยูส่ หรับผูเ้ข้าร่วมในการเสนอขายครั้งแรกและการเสนอขายต่อสาธารณะ

การเสนอขายโทเค็น  DBFI  เริ่มต้น

อุปสงคแ์ละอุปทานโทเค็น  DBFI

โทเค็น  DBFI  เป็นการจัดหาคงที่  มูลค่าแบบไดนามิก  และก หนดราคาอย่างเป็นระบบเมื่อเปิดตัว  ประมาณการว่าโทเค็นจะถูก
จ่ายอย่างเป็นทางการภายใน  6  เดือนหลังจากมกีารซื้อขายในการแลกเปลี่ยนสาธารณะ  โทเค็น  DBFI  ทหน้าทีเ่ป็นสื่อกลางในการแลก
เปลี่ยนและวิธีการช ระเงินทางกฎหมายภายในระบบนิเวศของ  Trustlane

โทเค็น  DBFI  ออกตามความมุ่งมั่นในการพัฒนาโปรโตคอลเครือข่ายทางเศรษฐกิจส หรับชุมชนธุรกิจ  สถาบันการเงิน  บริษัท
การลงทุน  และธุรกรรมแต่ละรายการ

โทเค็น  DBFI  สามารถจัดเก็บไดโ้ดยใชก้ระเป าเงินดิจิทัลของบุคคลทีส่าม  กระเป าเงินฮาร์ดแวร์  หรือทีเ่ก็บข้อมูล
เย็น  หนึ่งในกระเป าเงินดิจิทัลฟรทีีไ่ดร้ับความนิยมมากที่สุดคือ  "Metamask"  กระเป าเงินนีส้ามารถดาวน์โหลดได้
ฟรบีน  iOS  และ  Android  มบีัญชชีั่วคราวส หรับจัดเก็บโทเคน็ทีย่ังไมไ่ดโ้อน  โทเคน็ของผูเ้ข้าร่วมทั้งหมดจะถูกโอนโดย
อัตโนมัตหิลังจากระยะเวลาล็อคสิ้นสุดลง

หมายเหตุ:  เครือข่ายบล็อกเชนแบบไฮบรดิมอบโซลูชันทีป่ลอดภัยยิ่งขึ้นส หรับผูใ้ช้

ฟังก์ชันและการใชโ้ทเค็น  DBFI
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บทสรุปของเอกสารรายงาน  DBFI

ผูเ้ข้าร่วมระบบนิเวศควบคุมแพลตฟอร์ม  DBFI  ไดอ้ย่างสมบูรณโ์ดยการเข้าถึง  "DBFI  Application  Portal"

แอปพลิเคชันหลักภายในระบบนิเวศ  DBFI  สามารถเข้าถึงไดโ้ดยผูถ้ือโทเค็น  DBFI  ด้วยกระเป าเงินดิจิทัลทีล่งทะเบียน
ไวก้่อนหน้านีเ้ท่านั้น  Trustlane  จะสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนภายในและสาธารณะเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องของ  crypto  อื่น  ๆ   เช่น  
Bitcoin,  Ethereum  เป็นต้น

Trustlane  นเสนอวิธีแกป้ัญหาทีน่่าสนใจในการรวมการยืนยัน  การสื่อสาร  การทธุรกรรม  การเข้าถึง  และความปลอดภัย  บันทึก
สามารถจัดเก็บไดอ้ย่างปลอดภัยโดยใชก้ารเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง  รับรองความถูกต้อง  อ้างอิง  และจัดทเอกสารโดย
เปิดเผย  เพื่อใหข้้อมูลธุรกรรมไดร้ับการยืนยันว่าเป็นการยืนยันทีเ่ชื่อถือได้  DBFI  เป็นโครงการระบบธุรกรรม  crypto  เพื่อรองรับ

Trustlane  Crypto  Banking  จัดการสินทรัพยด์ิจิทัลตามมาตรฐานธนาคาร  เช่น  Bitcoin,  Stablecoins,  CBDC  และอื่นๆ  
แอปพลิเคชันพื้นฐานของแพลตฟอร์มนีจ้ะทหน้าทีเ่ป็นบริการจัดการสินทรัพยด์ิจิทัล  โดยผูบ้ริโภคสามารถเข้า
ถึงสินทรัพยด์ิจิทัลทีห่ลากหลายได้  Trustlane  จะช่วยใหส้มาชิกไดร้ับต แหน่งทีม่เีลเวอเรจสูงด้วยนโยบายการจัดหา
สภาพคล่องทีแ่ตกต่างกัน

แอปพลิเคชันสนับสนุนแพลตฟอร์ม  DBFI

วัตถุประสงคห์ลักของโครงการ  Trustlane  คือการสร้างระบบนิเวศทีไ่มเ่หมือนใครใน  crypto  โดยไมต่้องแข่งขันกับเงิน  fiat  และ
การธนาคารแบบดั้งเดิม  โครงการ  DBFI  มวีิสัยทัศนท์ีจ่ะสร้างระบบนิเวศทีแ่ข็งแกร่งซึ่งก่อตั้งโดยบริษัทในเครือของ  PT  
IDFC  International  ซึ่งกค็ือ  "Trustlane  LLC"  ในขณะทีบ่ริษัททีไ่ดร้ับใบอนุญาตด เนินกิจกรรมนี้  Trustlane  LLC  ร่วมมือ
กับพันธมิตรเชิงกลยุทธท์ีม่พีื้นฐานด้านการเงินและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ได้แก่  Eastern  Trust  Singapore  (ก่อตั้งในปี  
2010)  นอกจากนีย้ังมพีันธมิตรเชิงกลยุทธเ์ช่น  Blackmaria  Pty  Ltd,  ออสเตรเลีย  และ  PT

DBFI  ย่อมาจาก  "Decentralized  Banking  Finance  Investment"  และทหน้าทีห่ลักในฐานะตัวกลางและการจัดการธุรกรรมภายใน
ภาคการธนาคาร  การเงิน  และการลงทุน

แพลตฟอร์ม  DBFI  ติดตั้งแอปพลิเคชันทีจ่ เป็นเพื่อเรียกใชฟ้ังก์ชันโทเค็น  DBFI  ของผูเ้ข้าร่วม

บล็อกเชน  DBFI  ท งานโดยมคี่าธรรมเนียมการเข้าถึงทีก่ หนดเป็นระยะใหก้ับผูใ้ชท้ีเ่ข้าถึงแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม  
DBFI  ค่าธรรมเนียมการทธุรกรรมตามความต้องการจะเรียกเก็บจากผูใ้ช้  B2B  และเป็นเปอร์เซ็นตส์ หรับธุรกรรมทางการเงิน

เครือข่ายบล็อกเชน  DBFI  ท งานโดยไม่มคี่าธรรมเนียมน้ มัน  ซึ่งแตกต่างจากบล็อกเชนทีม่อียูส่่วนใหญ่  การไม่มคี่าธรรมเนียม
ก๊าซท ใหเ้ครือข่ายบล็อกเชน  DBFI  แตกต่างจากบล็อกเชนสาธารณะอื่นๆ

เกี่ยวกับโครงการทรัสตเ์ลน

สัญญาอัจฉริยะควบคุมการเข้าถึงภายใน  Trustlaneecosystem  เพื่อประสานค ขอและตรรกะของสัญญา  ตรวจสอบความถูก
ต้องของธุรกรรมแต่ละรายการ  ยืนยัน  และส่งข้อความทีป่ลอดภัย  เมื่อใช้  "พอร์ทัลแอปพลิเคชัน  DBFI"  ผูเ้ข้าร่วมสามารถ
มสี่วนร่วมในธุรกรรมทางธุรกิจ  การเงิน  และการส่งข้อความทีป่ลอดภัย  โดยปราศจากการแทรกแซงหรือการตรวจสอบจากฝ่ายใด  
ยกเว้นตามค ร้องขอของหน่วยงานก กับดูแล

Mandiri  Citikom  อินโดนีเซีย  Trustlane  ไดร้ับความช่วยเหลือจากทีมงานและพันธมิตรทีม่ปีระสบการณด์้านเทคโนโลยแีละ
อุตสาหกรรมการเงิน

ค่าธรรมเนียมเครือข่าย  (ค่าน้มัน)
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Trustlane  ยังพัฒนา  "สัญญาอัจฉริยะแบบเปิด  (OSM)"  ซึ่งเป็นโปรแกรมทีจ่ัดเก็บไวใ้นบล็อกเชนทีก่ หนดโดยกลุ่มและสมาคมใน
แพลตฟอร์ม  DBFI  OSM  สามารถด เนินการตามสัญญาในระบบการเงิน  การธนาคาร  และระบบธุรกิจกับธุรกิจ  (B2B)  ไดโ้ดย
อัตโนมัติ  OSM  ยังสามารถตั้งโปรแกรมส หรับการส่งข้อความ  ผูต้ิดต่อ  และบัญชเีสมือนทีป่ลอดภัยภายใน/ข้ามสถาบันการ
เงินไดอ้ย่างปลอดภัยโดยไมจ่ เป็นต้องมตีัวกลาง  การเงิน

เข้า

สัญญาสมาร์ท  DBFI

DBFI  อาศัยสัญญาอัจฉริยะเพื่อควบคุมระบบนิเวศทีซ่ับซ้อนซึ่งรวมถึง  ข้อมูลประจตัวในการเข้ารหัส  คุณลักษณะการท งาน
อัตโนมัติ  สัญญาพื้นฐาน  การประทับเวลา  และอื่นๆ  โครงการ  DBFI  ขึ้นอยูก่ับ  3  เสาหลัก  ได้แก่:

ข้อมูลสรุปทางเทคนิคด้าน  DBFI

DBFI  พัฒนาบล็อกเชนแบบไฮบริด  ซึ่งเป็นเทคโนโลยเีฉพาะทีร่วมส่วนประกอบจากบล็อกเชนสาธารณะและส่วนตัว  ด้วยเทคโนโลยไีฮบริด  
การโจมตจีากภายนอกสามารถเข้าถึงเครือข่ายโหนด  DBFI  ไดเ้พียง  50%  โหนดเป็นองคป์ระกอบทีส่ คัญของเครือข่ายบล็อกเชน  DBFI  ซึ่ง
เป็นตัวแทนของบัญชแียกประเภททีก่ระจายอ นาจซึ่งติดตามธุรกรรมการเข้ารหัสลับ  บล็อกเชน  DBFI  ประกอบด้วยโหนดและผูเ้ข้า
ร่วมเครือข่ายส หรับการตรวจสอบความถูกต้องและการส่งธุรกรรมในการส่งข้อมูล  โครงสร้างพื้นฐานโหนด  DBFI  รองรับระบบ
ปฏิบัตกิาร  (OS)  ทีห่ลากหลาย  เช่น  การกระจาย  Windows  (7,8,10),  การกระจาย  Linux  รวมถึง  Ubuntu,  Debian,  Mac  OS  เป็นต้น  
โหนด  DBFI  ไดร้ับการพัฒนาด้วยการเชื่อมต่อระดับธนาคารเพื่อก หนดค่าสัญญาอัจฉริยะ  ส่ง /  รับธุรกรรมและขอข้อมูลจาก  blockchain  
โหนดใช้  API  เช่น  JSON-RPC,  REST  และ  Websockets

เทคโนโลยแีพลตฟอร์ม  DBFI

ระบบนิเวศ  DBFI  ด เนินการฟังก์ชั่นสินทรัพยด์ิจิทัลตามสัญญาอัจฉริยะทีต่ั้งโปรแกรมไวเ้พื่อด เนินการตามคสั่งธุรกรรม
ในสาขาการธนาคาร  การเงิน  และการลงทุน  Stablecoins  จะออกโดยเฉพาะส หรับธุรกรรมตามค ร้องขอของผูเ้ข้าร่วมระบบนิเวศ  
เดอะทรัสตเ์ลน

สถาบันสามารถสื่อสาร  กระจายอ นาจ  ต้นทุนต่   และปลอดภัย  นอกจากนีย้ังสามารถใช้  OSM  เป็นเทคโนโลยกีารสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ  ทหาร  และพลเรือน  OSM  เป็นวิวัฒนาการในเครือข่ายธุรกรรมและการสื่อสารส หรับทุกภาคส่วนทีใ่ชต้ัวระบกุารเข้ารหัสลับเฉพาะเป็น
สะพานเชื่อมระหว่างกิจกรรมตามสัญญาของคูส่ัญญา

พทีพูแีละบทีูบี  แพลตฟอร์มนีด้ เนินกิจกรรมการทธุรกรรมของผูเ้ข้าร่วมโดยอัตโนมัติ  แพลตฟอร์ม  DBFI  สามารถเข้า
ถึงไดโ้ดยผูม้สี่วนไดส้่วนเสียของ  DBFI  โดยใชร้หัสสาธารณะเป็นการระบชุุมชน  ด้วยการเป็นเจ้าของโทเค็น  DBFI  และ  Stablecoin  DBFI  
ผูใ้ชป้ลายทางสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆ  เช่น  DEFI  (การกระจายอนาจทางการเงิน),  การซื้อขาย,  ธุรกรรม  B2B,  การสื่อสาร  
และการยืนยันระหว่างสถาบัน

บทสรุปของเอกสารรายงาน  DBFI
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• การสื่อสาร

• เข้าถึง
• การตรวจสอบ



บทสรุปของเอกสารรายงาน  DBFI

ข้อมูล
ศูนย์  

CBDC  คืออะไร?

การวางแผนเทคโนโลยฮีาร์ดแวรป์ระกอบด้วย:

การด เนินโครงการ  DBFI  แบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอน:

แผนการขยายโครงการ  DBFI:

ดิจิทัล
อัจฉริยะ,  

การส่งข้อความทีป่ลอดภัย,  ฐานข้อมูล  เป็นต้น

ขั้นตอนแรกของการพัฒนาแอปพลิเคชัน  DBFI  ประกอบด้วย:

แพลตฟอร์ม  DBFI  เป็นแพลตฟอร์มการทธุรกรรมอัตโนมัตโิดยใชเ้ทคโนโลยกีารเข้ารหัสทีด่ เนินการผ่านแอปพลิเคชัน
อินเทอร์เฟซ  (Dapps)  Dapps  ด เนินการสื่อสารแบบเพียรท์เูพียร์  การส่งข้อความ  และการทธุรกรรมในเครือข่ายบล็อก
เชนทีป่ลอดภัย

ขั้นตอนการด เนินโครงการ  DBFI:

ทีมพัฒนา  DBFI  ประกอบด้วยผูเ้ชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรม  Trustline  และฟรแีลนซท์ีท่สัญญาทั่วโลก  ทีมพัฒนา  DBFI  คาด
การณว์่าโครงการจะเสร็จสิ้นภายใน  3  ถึง  5  ปเีพื่อใหร้ะบบนิเวศท งานไดอ้ย่างเต็มที่

แพลตฟอร์ม  DBFI  ยังสามารถใชเ้ป็นสะพานเชื่อมระหว่างสกุลเงิน  fiat  และ  CBDC  ในธนาคารกลางทุกแห่งทั่วโลก

Stablecoin  สามารถใชเ้ป็นตัวกลางส หรับข้อผูกพันของผูเ้ข้าร่วมใน  Trustlaneecosystem  Stablecoins  อาจไดร้ับการ
จัดสรรในภายหลังส หรับค่าธรรมเนียมการส่งผ่านและการเข้าถึงเพื่อแทนทีโ่ทเค็น  DBFI  ทีม่จี นวนจ กัด  ความมั่นคงของ  
Stablecoins  รับประกันไดโ้ดยการฝากเงินสด  fiat  ไวใ้นธนาคารผูดู้แล  คุณลักษณะบางอย่างของ  Stablecoins  ได้แก่  
ยูทิลิตี้  โทเค็น  การเข้าถึง  สินทรัพย์  การลงทุน  และเครื่องมือทางธุรกิจ
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ขั้นที่ 1 – การพัฒนาบล็อกเชนแบบไฮบริด
ระยะที่ 2 – แพลตฟอร์มซัพพลายเชน (B2B)

• การพัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานสีเขียวที่ตั้งอยู่ในหลายแห่ง
• การพัฒนาเครือข่ายส่วนตัวผ่านการเชื่อมต่อดาวเทียม

• การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลและพอร์ตโฟลิโอ การชำระธุรกรรมและการแลกเปลี่ยน
• แพลตฟอร์ม B2B ระบบการเงินอัตโนมัติ การจัดการการลงทุน

ระยะที่ 3 – Open Smart Contract – โครงการโทเค็น B2B/สถาบัน



บทสรุปของเอกสารรายงาน  DBFI

โครงการ  DBFI  เริ่มต้นในเดือนตุลาคม  2564  หลังจากด เนินการวิจัยอย่างครอบคลุม  แผนงานของ  DBFI  ขึ้นอยู่
กับแนวคิดต่อไปนี้:  ทรัพยากรมนุษยท์ีเ่พียงพอ,  ความทันเวลา,  ศักยภาพของตลาด,  สภาพคล่องของโทเค็น  DBFI,  เศรษฐกิจโท
เค็น  (ROI),  โอกาสในการขยายตัว,  ความต่อเนื่องของโครงการ  และผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงบวก

ขั้นตอนแผนงานโครงการ  DBFI:

ซื้อ

ทั้งหมด

บริหาร

ประสิทธิภาพ
ขึ้น  

จากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  ซดีบีซีมีคีวามคุ้มค่ามากกว่าเงินจริงเนื่องจากมคี่าธรรมเนียมการท
ธุรกรรมต่   การมอียูข่อง  CBDC  ใหป้ระโยชนด์ังต่อไปนี้:

รายการแผนงาน:  ทเครื่องหมายสเีขียวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง  (CDBC)  เป็นโทเค็นดิจิทัล  คล้ายกับสกุลเงินดิจิทัล  ซึ่งเป็นปัญหาของธนาคาร
กลาง  พวกเขาถูกตรึงไวก้ับมูลค่าของสกุลเงิน  fiat  ของประเทศและไดร้ับการสนับสนุนอย่างเต็มทีจ่ากรัฐบาล

Machine Translated by Google

✓ การออกแบบระบบและโครงลวด
✓ ได้รับใบอนุญาตกิจกรรม crypto
✓ การพัฒนาโทเค็น DBFI
✓ การพัฒนาพอร์ทัล ICO
✓ การเตรียมการเสนอขายครั้งแรก (Pre-ICO)
✓ เปิดตัวโครงการ Trustlane อย่างเป็นทางการ
✓ การเสนอขายโทเค็น DBFI ต่อสาธารณะ (ICO
✓ การพัฒนาโครงการขั้นสุดท้าย
✓ เปิดตัวการแลกเปลี่ยน crypto ภายใน / ภายนอก
✓ การลงทะเบียนโทเค็นกับหน่วยงานกำกับดูแล
✓ การซื้อขายโทเค็นสาธารณะในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ
✓ การดำเนินการตามแผนโครงการ DBFI ทั้งหมด

✓ การวิจัยและพัฒนาแผนงานโครงการ
✓ การวางแผนระบบนิเวศ

● การชำระเงินที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น
● อนุญาตให้ผู้บริโภคใช้ธนาคารกลางได้โดยตรง
● ขจัดความเสี่ยงจากการล่มสลายของธนาคารพาณิชย์
● ง่ายต่อการติดตาม

✓ งานพื้นฐานและการบริหาร



บทสรุปของเอกสารรายงาน  DBFI

:  ดบีไีอ

นโยบายการคืนเงิน  –  30  วันหลังจากปิด  ICO  ล่าสุดภายใตมู้ลค่า
ขั้นต่ทีต่ก่ว่า

แผนการเสนอขายโทเค็น  DBFI:

การเสนอขายเหรียญเริ่มต้น  -  ICO

รหัสโทเค็น

เงินทุนขั้นต่   –  Softcap :  USD  $  1,000,000
เงินทุนสูงสุด  –  Hardcap :  USD  $  75,000,000

รูปแบบการจัดหา

การเสนอขายครั้งแรก  (pre-ico)  คือเมื่อมกีารเสนอโทเคน็ก่อนการเปิดตัวสูส่าธารณะ  สิ่งนีท้ ใหน้ักลงทุนสามารถซื้อ
เหรียญ/โทเค็นไดก้่อนทีก่ารเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป  (ICO)  จะเริ่มต้นขึ้น  เฟสก่อน  ICO  จะปิดลงเมื่อโทเคน็ทั้งหมด
ถูกขายจนหมด  ผูซ้ื้อเป้าหมายส หรับช่วงก่อน  ICO  คือนักลงทุนจากบริษัทและสถาบันการเงิน  โทเคน็ทีซ่ื้อผ่าน  pre-
ICO  สามารถเก็บไวใ้นพอร์ทัล  Trustlane  และสามารถโอนไดห้ลังจากระยะเวลาการล็อคโทเค็นสิ้นสุดลง  Trustlane  เสนอโท
เค็น  pre-ico  ในสาม  (3)  ขั้นเสนอด้วยราคาโทเคน็ทีแ่ตกต่างกัน/แก้ไขในแต่ละขั้น

จ นวนทศนิยม :  18

ข้อเสนอเริ่มต้น  -  Pre-ICO

รูปแบบราคา

โทเค็น  DBFI  ขั้นตอนก่อน  ICO  มดีังนี้:

:  $1.00  -  ด่านที่  1:  ราคาโทเค็น  1,000,000  -  ด่านที่  2:  ราคาโทเค็น  
5,000,000 :  ยังไมก่ หนด  -  ด่านที่  3:  ราคาโทเค็น  
10,000,000 :  ยังไมก่ หนด

:  อุปทานคงที่

สรุปโทเค็น

การเสนอโทเค็น  DBFI  ทีใ่ช้  ERC-20  ช่วยใหป้ระชาชน  ธุรกิจ  และภาคการเงินมสี่วนร่วม  โทเค็น  DBFI  ERC-20  ทหน้าทีเ่ป็นสื่อ
กลางในการแลกเปลี่ยนและการประมูลทางกฎหมายในระบบนิเวศของ  Trustlane  Trustlane  LLC  พร้อมทีจ่ะแนะน   DBFI  ที่
สร้างขึ้นบน  Ethereum  ERC20  blockchain  ใหก้ับนักลงทุนและผูท้ีช่ื่นชอบการเข้ารหัส

อุปทานทั้งหมด :  99,999,999

ขั้นตอนการเสนอขายโทเค็นต่อสาธารณะ  (ICO)  ของ  DBFI  นั้นเหมือนกันโดยมรีาคาเสนอขายทีแ่ตกต่างกัน  ราคาเสนอขายสาธารณะ
มอียูใ่นพอร์ทัลการซื้อโทเค็น  DBFI  เงินสดรับจากการขายในช่วงก่อน  ICO  จะนไปใชเ้ป็นเงินทุนส หรับช่วง  ICO

:  ค่าไดนามิก
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บทสรุปของเอกสารรายงาน  DBFI

เงื่อนไขการรวมก่อน  ICO  และ  ICO:

ขั้นตอนการเสนอขายโทเค็นต่อสาธารณะ  (ICO)  ของ  DBFI  มดีังนี้:

-  ราคาโทเค็นโดยประมาณหลังจากการลงรายการสามารถสูงถึง  USD  10.00

-  ผูเ้ข้าร่วม  Pre-ICO  และ  ICO  กรอกแบบฟอร์มไวทล์สิต์  -  ผูเ้ข้าร่วมจะ
ไดร้ับการติดต่อทางอีเมลหรือโทรศัพทเ์พื่อเซ็นสัญญาซื้อ  -  ช ระเงินผ่านพอร์ทัลการซื้อโทเค็น  DBFI  
เท่านั้น

-  เฟส  1:  10,000,000  Token  ราคา :  ยังไมก่ หนด
-  เฟส  2:  25,000,000  Token  Price :  ตามความต้องการ

-  การช ระเงินทีย่อมรับ  ได้แก่  Bitcoin,  Ethereum,  Fiat  Currency  และบัตร
-  การซื้อขั้นต่ของผูเ้ข้าร่วม  Pre-ICO  คือ  1,000  โทเค็น

*

-  ขั้นที่  3:  ราคาโทเค็น  25,000,000 :  ตามความต้องการ

*

-  การซื้อขั้นต่ของผูเ้ข้าร่วม  ICO  คือ  10  โทเค็น  -  การซื้อสูงสุด
ส หรับหนึ่งบัญชคีือ  10,000  โทเค็น  -  ส หรับการซื้อทีสู่งกว่า  10,000  
โทเค็น  จ เป็นต้องมเีอกสารเพิ่มเติม

สมมตมิูลค่าโทเค็น  DBFI  ตามความต้องการสูง  ณ  เวลาซื้อขาย

ข้อจ กัดความ

รับผิดชอบ:  เอกสารรายงาน  DBFI  ไดร้ับการเผยแพรเ่พื่อเป็นแนวทางและเป็นข้อมูลเท่านั้น  ผูเ้ข้าร่วมควรตระหนักถึงความ
เสี่ยงต่างๆ  ทีเ่กี่ยวข้องกับการซื้อโทเคน็การเข้ารหัสลับ  รวมถึงแตไ่มจ่ กัดเพียงปัญหาด้านความปลอดภัย  ความผันผวนของตลาด  
และความไมแ่น่นอนของกฎระเบียบ  ข้อเสนอโทเค็น  DBFI  ไมพ่ร้อมใชง้านในประเทศทีไ่มอ่นุญาตใหท้ธุรกรรม  crypto  ผูเ้ข้าร่วมควร
ศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับในเขตอ นาจศาลของตน  เอกสารไวทเ์ปเปอรน์ีไ้ม่ใชข่้อเสนอการลงทุนและการชักชวนใครก็ตาม  
DBFI  ไม่ใชผ่ลิตภัณฑห์ลักทรัพยท์ีไ่ดร้ับความคุ้มครองตามกฎหมายหลักทรัพยแ์ละไมไ่ดก้ หนดใหเ้ป็นผลิตภัณฑห์ลักทรัพย์
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บทสรุปของเอกสารรายงาน  DBFI

อีเมล์ :  hello@trustlane.llc

-  การแลกเปลี่ยน  Crypto

พันธมิตรเชิงกลยุทธ์:

-  ทีเ่ก็บข้อมูล  Crypto

เกี่ยวกับทรัสตเ์ลน:

Trustlane  LLC  เป็นบริษัท  crypto  ทีไ่ดร้ับอนุญาตในกิจกรรมต่อไปนี้:

-  เหรียญ  Crypto

ติดต่อ :

-  การธนาคารและการลงทุน  Crypto

ภายใน  No.  1B-7T/469,  Poti,  
4400  Georgia

info@idfc.international

PT  IDFC  Internasional  
District  8,  Level  6/F  
Treasury  Tower,  SCBD  
จาการ์ตา

ทรัสตเ์ลน  แอลแอลซี
เขตการค้าเสรี
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