FACT SHEET
ชื่อย่อเหรียญ OMG
ชื่อเต็ม OmiseGo
เว็บไซด์ทางการ

OMISE GO

หนังสือชี้ชวน

(OMG)

https://omg.network/
https://cdn.omise.co/omg/
whitepaper.pdf

Market Cap ของ OmiseGo
มีมูลค่าเท่ากับ $1,341,401,286
คิดเป็น 0.06% ของ Total Market Cap
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ $2,256,216,695,063
*อ้างอิงจาก Coinmarketcap ณ วันที่ 5 พ.ค. 2021*

ผู้ออก + ประวัติ
้ ในปี 2013 โดย Jun Hasegawa
บริษท
ั OmiseGo ถูกก่อตัง
้ ขึน
และ อิศราดร หะริณสุต เป็นบริษท
ั ทีใ่ ห้บริการด้านระบบ Payment
Gateway คือ การชําระเงินออนไลน์แบบไร้ตว
ั กลาง เพื่ อช่วย
ให้ผใู้ ช้งานสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน และยังมีทป
ี่ รึกษา
อย่าง Vitalik Buterin ผู้ก่อตั้ง Ethereum อีกด้วย ทาง
บริษัทได้มีการระดมทุน ICO (Initial Coin Offerings)
เป็นเหรียญ OMG ขึ้นมาเพื่ อใช้แลกเปลี่ยนในแพลตฟอร์ม
จํานวนเหรียญทั้งหมด 140,245,398 OMG

ปริมาณเหรียญที่หมุนเวียนในปัจจุบัน 140,245,398 OMG

วัตถุประสงค์ของเหรียญ
OmiseGo เป็ น แพลตฟอร์ ม ที่ ถู ก สร้ า งบนแพลตฟอร์ ม
Ethereum ในรูปแบบกระจายศูนย์ มีวต
ั ถุประสงค์เพื่ อเป็น
สะพานระหว่ า ง Decentralized Currency และ Fiat
Currency และให้ผใู้ ช้งานสามารถเข้าถึงการทําธุรกรรมทาง
การเงินได้ง่ายขึ้น มีค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมถูกและ
ใช้ระยะเวลาในการทําธุรกรรมที่รวดเร็ว เช่น การโอนเงิน
ระหว่ า งประเทศ, การแลกเปลี่ ย นส่ิ งอื่ น ๆ ที่ มี มู ล ค่ า
(เช่น การแลกเปลี่ยนคะแนนสมสมแต้มบัตรเครดิต หรือ
การแปลงมูลค่ามาเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล) OmiseGo ใช้การ
่ จะช่วยลดค่าธรรมเนียม
ทําธุรกรรมแบบ Peer to Peer ซึง
ที่ดําเนินการโดยสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร โบรกเกอร์
โดยใช้เหรียญ OMG เป็นสกุลเงินในการทําธุรกรรมและ
แปลงให้เป็นสกุลเงิน Fiat หรือ Cryptocurrency
เหรียญ OMG เป็น Token แบบ ERC-20 สามารถใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม (ค่า Gas) บน Network นักขุดใช้เหรียญเพื่ อ
รัน Node และสร้าง Block ใหม่ และนักขุดก็จะได้รบ
ั เหรียญ
่ี อ
OMG เป็นผลตอบแทน สําหรับผูท
้ ถ
ื ครองเหรียญ (Stake
Token Holder) จะได้รบ
ั สิทธ์เป็นนักขุดและยังได้รบ
ั ผลตอบ
แทนจากการ Staking เหรียญ

Insight
OmiseGo มี Product ทั้งหมด 3 ประเภท คือ
1. OmiseGo Blockchain
2. OMG Network
3. White Label Wallet
่ Blockchain จะรวมกับ
OmiseGo Blockchain ซึง
Decentralized Exchange เข้ า ไปในระบบ ทํ า ให้
้ ขายแลกเปลีย
่ นสินทรัพย์หรือสกุลเงินอืน
่ ๆ
สามารถซือ
ได้ ซึ่ง OmiseGo Blockchain ใช้ระบบแบบ Proof
of Stake (POS) เพื่ อรองรั บ สิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล บน
Exchange ได้หลายเหรียญ ผู้ท่ีถือเหรียญ OMG
มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบธุรกรรมบน Blockchain ได้
OMG Network เป็นหนึ่งในโซลูช่น
ั ของ Ethereum
Layer 2 Scaling ซึ่ ง เป็ น โซลู ชั่ น ในการโอนบน
Ethereum Blockchain โดยใช้เทคโนโลยี Plasma
Architecture เพื่ อเพิ่ มความสามารถในการประมวล
ผลของ Ethereum ให้มีความรวดเร็วและปลอดภัย
ซึ่ง Plasma จะช่วยในการทําธุรกรรม ใน Block และ
ส่ ง ธุ ร กรรมเหล่ า นั้ น ไปยั ง Ethereum Network
การบีบอัดข้อมูลของ OMG Network จะทําให้ Network
สามารถรองรับธุรกรรมได้หลายธุรกรรม และสามารถ
่ ามารถสร้าง
ใช้งาน Smart Contract และ Dapp ทีส
บน Ethereum Layer และ OmiseGo ได้อีกด้วย
OMG Network สามารถทํางานร่วมกับ Blockchain
่ ๆ ผ่านการ Clearing House และ Smart Contract
อืน
และทํางานร่วมกับ Collateralization Fiat Token
เป็นโทเค็นที่มีหลักประกัน Backup อยู่ ซึ่งผู้ใช้งาน
สามารถโอนย้ายโทเค็นระหว่าง Wallet ได้
White Label Wallet เป็น Wallet แบบ Open Source
่ ใู้ ช้งานสามารถรับส่งเงินหรือสินทรัพย์ตา่ ง ๆ ระหว่าง
ทีผ
OmiseGo Blockchain กับ Blockchain อื่น ๆ ซึ่ง
Wallet นี้ใช้โปรแกรม Software Development Kit
(SDK) จะช่ ว ยให้ นั ก พั ฒนาสามารถนํ า ไปพั ฒนาและ
ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องตั ว เอง เพื่ อลดขั้ น ตอนใน
การทํางานให้รวดเร็วมากขึ้น
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ข่าวเกี่ยวกับ OMG

กราฟการเคลื่อนไหวของราคาโดยทําการเปรียบเทียบราคา
ของเหรียญ OMG, Total Market Cap และ SET Index

Tether ประกาศให้มีการโอน USDT บนเครือข่าย
OMG Network ซึ่งช่วยลดปัญหาการแออัดของ
Ethereum, ช่วยเพิ่ มความเร็ว และลดต้นทุนการ
ทําธุรกรรมในการโอน USDT เนื่องจากในปัจจุบัน
การโอน USDT บน Ethereum Network มีค่า
ธรรมเนียม Gas ที่สูง
ราคา OMG

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
OMG Wallet จะใช้งานผ่านการล็อคอิน Ethereum Wallet
เท่ า นั้ น ถ้ า หาก ผู้ ใ ช้ ง านทํ า Private Key หาย หรื อ ลื ม
Password ของ Ethereum Wallet ซึ่งไม่สามารถกู้คืนได้
ดังนั้น OMG Wallet ก็ไม่สามารถกู้คืนได้เช่นกัน เนื่องจาก
OMG Wallet เชื่อมกับ Ethereum Wallet
ถ้ า หากพบ Bug ในขั้ น ตอนการทํ า ธุ ร กรรมต่ า ง ๆ บน
่ื ๆ
Blockchain อาจจะทําให้เหรียญ OMG หรือสินทรัพย์อน
สูญหายได้

ผลตอบแทนย้อนหลังของ OMG
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month 107.74%
month 245.99%
year 1266.61%
year 4.28%

ราคา Total Market Cap

Set Index

จากภาพแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาใน
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2017 - วันที่ 5 พ.ค. 2021

ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทน
ตั้งแต่ปี 2017 - ปัจจุบัน (5 พ.ค. 2021)

OMG

ผลตอบแทนของ

Total Market Cap

SET Index

ตารางแสดงภาพรวมของผลตอบแทนของ
OMG, Total Market Cap และ SET Index

คําเตือน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล
้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะของสินทรัพย์ดจ
ิ ท
ิ ล
ั
ทัง
้ เงื่อนไขผลตอบแทน,ความเสี่ยงของสินทรัพย์ ดังนัน
้ ควรศึกษาข้อมูล
และประเมินความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

***หมายเหตุ*** ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค. 2021
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