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TETHER

ชื่อย่อเหรียญ USDT
ชื่อเต็ม TETHER
เว็บไซด์ทางการ

(USDT)

https://tether.to/
หนังสือชี้ชวน

https://tether.to/wp-content/
uploads/2016/06/TetherWhitePaper.pdf

Market Cap ของ Tether
มีมูลค่าเท่ากับ $58,623,983,540
คิดเป็น 3.28% ของมูลค่าตลาดรวม
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ $1,785,784,407,498
*อ้างอิงจาก CoinMarketcap ณ วันที่ 21 พ.ค. 2021*

ผู้ออก + ประวัติ
แต่เดิมบริษัท Tether Limited นั้นได้ก่อตั้งแต่ ปี 2014
ภายใต้ช่อ
ื ว่า “Realcoin” โดยบุคคลทั้ง 3 คือ

วัตถุประสงค์ของเหรียญ
ช่วงยุคเริม
่ ต้นของอุตสาหกรรม Cryptocurrency เหรียญ
Bitcoin เป็นเหรียญ Cryptocurrency เหรียญแรกของโลก
ซึ่งเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้เจริญเติบโต
และปัจจุบน
ั Bitcoin ได้กลายเป็นเหรียญต้นแบบในการพั ฒนา
่ าํ หน้าทีผ
่ ลักดันอุตสาหกรรมคริปโต
เหรียญหลาย ๆ เหรียญ ทีท
ให้ก้าวหน้า
ในปัจจุบน
ั ได้มเี หรียญต่าง ๆ ออกมามากมาย แต่มก
ี ลุม
่ คนนึง
่ นระหว่างเงินตราใน
ได้เล็งถึงปัญหาทีไ่ ม่มต
ี ว
ั กลางไว้แลกเปลีย
่ ๆ เนือ
่ งจากราคาของเหรียญ
ปัจจุบน
ั กับเหรียญ Crypto อืน
Crypto มีการผันผวนตลอดเวลา จึงเป็นเหตุให้ Stablecoin
ถือกําเนิดขึ้น

Brock Pierce

้ เพื่ อเก็บรักษามูลค่าระหว่างสกุลเงิน Fiat
Tether ถูกสร้างขึน
และ Cryptocurrency โดยการผูกเหรียญกับสกุลเงิน Fiat
่ เทียบกับ
เพื่ อทําให้ราคาของเหรียญมัน
่ คงและลดความผันผวน เมือ
่ ๆเปรียบเสมือนเงินทีใ่ ช้ในชีวต
Cryptocurrency อืน
ิ ประจําวัน
แต่คงคุณสมบัติของสกุลเงินดิจิทัลไว้

Reeve collins

เหรี ยญ Tether มี เงินดอลลาร์ คํ้าอยู่ ในอัตราส่ วนแบบ
1:1 โดยอิงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่า
1 USDT = 1 ดอลลาร์สหรัฐ

Craig Sellars

้ี จ้งว่า บริษท
ทาง Tether ได้ชแ
ั ได้ทําการสํารองเงิน
ดอลลาร์เป็นหลักประกัน ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบและ
คอยควบคุมตลอดเวลา ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
้ บน
และสามารถติดตามตรวจสอบ Transaction ทีเ่ กิดขึน
Blockchain ได้

จนมาถึงปี 2015 จึงได้ทําการ Rebrand บริษัทใหม่ภายใต้
ชื่อว่า “Tether”
จํานวนเหรียญทั้งหมด 60,476,291,004 USDT

ปริมาณจํานวนเหรียญหมุนเวียนในปัจจุบัน

58,511,888,749 USDT
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ข่าวใหญ่ล่าสุดเกี่ยวกับ USDT
่ นใจเข้ามาตั้งบริษัท
บริษัท Kiklabb ผู้ให้บริการนักธุรกิจทีส
ภายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แบบครบวงจรได้มีการออก
นโยบายใหม่ สํ า หรั บ การชํ า ระค่ า บริ ก ารต่ า ง ๆ
ด้ ว ย
Cryptocurreny ได้แก่ BTC,ETH และ USDT

Tether ย้าย USDT เพิ่ มอีก 1 พั นล้านเหรียญจาก Tron
ไปยัง
Ethereum Blockchain ซึ่งเป็นการ Swap
Stablecoin ครัง
้ ใหญ่ครัง
้ ที่สอง เนื่องจากเคยมีการย้าย
้ าํ นวน 1 พั นล้าน
USDT จาก Tron ไป Ethereum ก่อนหน้านีจ
USDT แล้วเช่นกัน
มี ข่ า วกรณี ท่ี ผู้ ใ ช้ ง านได้ มี ก ารโอนเหรี ย ญผิ ด address
ซึ่งทาง Tether มี มาตราการในการกู้เงินคืน โดยได้ติด
ต่อไปยังทางผูใ้ ช้เพื่ อยืนยันข้อเท็จจริง บริษท
ั จึงใช้ฟง
ั ก์ชน
ั
ใน Smart contract ของ Tether เพื่ อติด address
blacklist ที่ส่งผิด

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ความผันผวนของเหรียญ USDT นั้นจะแปรผันตาม
asset ที่ได้รับการผูกหรือเป็นหลักประกันไว้ ในกรณี
ช่วงที่ค่าเงิน US Dollar นั้นลดลงก็จะส่งผลกระทบ
ต่อราคาของ USDT ได้โดยตรง
ความน่าเชื่อถือของกระบวนการตรวจสอบและเก็บ
่ ก
หลักประกัน Asset ทีผ
ู กับเหรียญของบริษท
ั Tether
่ งจากบริษท
(เนือ
ั Tether อาจจะไม่ได้สาํ รอง US Dollar
ในอัตตราส่วนทีเ่ หมาะสมกับเหรียญ USDT) ถึงแม้วา่
จะถูกตรวจสอบโดยบริษท
ั กฎหมายแต่ในความเป็นจริง
แล้วต้องให้บริษท
ั ด้านการตรวจสอบเป็นผูต
้ รวจสอบ
ถึงจะถูกต้องตามหลัก จึงทําให้ในปัจจุบันยังมีผู้คน
ตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้อยู่

ผลตอบแทนย้อนหลังของ USDT
3 month 0.12%
6 month 0.10%
1 year 0.29%
***หมายเหตุ*** ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2021

่ Tether สามารถสั่งระงับการเคลือ
่ นย้าย USDT ระหว่าง
ซึง
้
Address นอกจากนียง
ั สามารถทําลาย USDT นัน
ี ด้วย
้ ได้อก
โดยความสามารถนี้ใช้ได้กับ USDT ที่มีอยู่บน Ethereum
และ Tron blockchain เท่านัน
ั ยังไม่สามารถ
้ และในปัจจุบน
้ บ
่ ๆได้
ใช้ความสามารถนีก
ั blockchain อืน

กราฟแสดงราคาของ USDT

ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทน USDT
ตั้งแต่ ปี 2017 - 21 พ.ค. 2021

USDT

ผลตอบแทนของ
Total Market Cap

SET Index

จากตารางแสดงผลตอบแทนของ USDT โดยเปรียบเทียบกับ
ผลตอบแทน Total Market Cap และ ผลตอบแทน SET Index

คําเตือน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล
้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะของสินทรัพย์ดจ
ิ ท
ิ ล
ั
ทั้งเงื่อนไขผลตอบแทน,ความเสี่ยงของสินทรัพย์ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูล
และประเมินความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

www.zipmex.com

