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ชื่อย่อเหรียญ XLM
ชื่อเต็ม Stellar Lumen
เว็บไซด์ทางการ

STELLAR LUMEN

หนังสือชี้ชวน

(XLM)

https://www.stellar.org/
https://www.stellar.org/papers
/stellar-consensus-protocol

Market Cap ของ Stellar Lumen
มีมูลค่าเท่ากับ $8,137,188,207
คิดเป็น 0.51% ของ Total Market Cap
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ $1,608,535,005,414
*อ้างอิงจาก Coinmarketcap ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2021*

ผู้ออก + ประวัติ

เหรียญ XLM เป็นสกุลเงินดิจท
ิ ล
ั บนเครือข่ายของ Stellar
โดยถูกออกแบบมาให้รองรับธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ
ที่ ร องรั บ ทุ ก สกุ ล เงิ น ซึ่ งเครื อ ข่ า ยการชํ าระเงิ นเป็ นแบบ
Peer to Peer เนื่องจากเครือข่ายมีการเชื่อมกับสถาบัน
การเงินเพื่ อเพิ่ มโอกาสให้กลุม
่ คนทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงการเงิน
ธนาคารให้สามารถทําธุรกรรมการเงินได้

Insight
Stellar มีฟเี จอร์ต่าง ๆ ดังนี้

Stellar พั ฒนาครั้งแรกในปี 2014 ถูกร่วมก่อตั้งโดย Jed
McCaleb ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Ripple และบริษัท Mt. Gox
อดีตตลาดแลกเปลี่ยนเหรียญที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ Joyce
Kim ผู้ก่อตั้งบริษัท Stellar Development Foundation
่ นับสนุนการพั ฒนาและ
(SDF) เป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรทีส
นําเครือข่ายการชําระเงินของ Stellar Lumen มาใช้
จํานวนเหรียญทั้งหมด 23,120,000,000 XLM

ปริมาณเหรียญที่หมุนเวียนในปัจจุบัน 50,001,803,134 XLM

วัตถุประสงค์ของเหรียญ
Stellar เป็นแพลตฟอร์มการชําระเงินแบบ Open Source
ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่ อเชื่อมโยงผู้คน ระบบการชําระเงิน และ
ธนาคารเข้าด้วยกัน ทําให้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง รวดเร็ว และ
สามารถโอนแลกเปลี่ยนสกุลเงินได้ในระบบ
่ อยู่
Stellar มีโครงสร้างพื้ นฐานถูกสร้างมาจาก Ripple ซึง
ภายใต้เครือข่ายการชําระเงินของ Ripple แม้วา่ เครือข่ายทัง
้
สองจะถูกออกแบบมาให้มก
ี ารรองรับและเข้าถึงได้ทว
ั่ โลก แต่
มีความแตกต่างกันคือ XRP Ledger จะมี Liquidity ทีใ่ ห้แก่
สถาบันการเงินค่อนข้างมากกว่า ส่วน Stellar มีกลุม
่ เป้าหมาย
ผูใ้ ช้งานคือทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เครือข่ายทีใ่ ช้ในการกระจาย
่ SDF เป็น Ledger
คือ SDF มีความคล้ายกับ XRP Ledger ซึง
่
ทีมีการตรวจสอบธุรกรรมและป้องกันข้อมูล
เช่น Stellar Consensus
่ นุญาตให้นก
Protocol (SCP) และแพลตฟอร์มทีอ
ั พั ฒนาเข้ามา
บริหารจัดการ Smart Contract และแอปพลิเคชัน
่ การชําระเงิน
แบบกระจายศูนย์

สินทรัพย์ (Asset): Digital Currency in Stellar
Stellar ถูกออกแบบมาให้สามารถสร้างสกุลเงินภายใน
ระบบได้ เรียกว่า Assets โดยสามารถใช้อา้ งอิงกับสินทรัพย์
หรือสกุลเงินอื่น ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง
้ึ มาในระบบ Stellar นอกจากนีย
้ ง
หน่วยอะไรก็ได้ขน
ั สามารถ
้ มาได้ดว
สร้างสกุลเงินใหม่ ๆของตนเองขึน
้ ย อาจจะนํามา
ใช้กับระบบภายในหรือเปิดขาย ICO ก็ได้เช่นกัน
การโอนเงิน: Transfer Money
่ งจากระบบมีสกุลเงินหลายแบบ การโอนเงินจึงสามารถ
เนือ
ทําได้หลากหลายวิธี เช่น โอนเงินแบบปกติ (Payment)
คือการโอนเงินให้ Account อื่นด้วยสกุลเงินเดียวกัน,
โอนเงินต่างสกุล (Path Payment) คือการโอนเงินผ่าน
สกุลเงินหนึ่งให้ผู้รับเป็นอีกสกุลหนึ่ง เช่น โอน 15 XLM
แต่ผู้รับจะได้รับเป็น BTC แทน ซึ่งระบบจะคํานวณผ่าน
อัตราแลกเปลี่ยน
เสนอขายสกุลเงิน (Manage Offer) สามารถเสนอขาย
สกุลเงินที่มีอยู่ให้คนอื่นเข้ามาซื้อได้
ระบบการทํางานของ Stellar Network: เมื่อผู้ใช้งานโอน
เงินผ่านเครือข่าย ระบบจะแปลงสกุลเงิน ณ ประเทศปลาย
ทางโดยอัตโนมัติ อีกทั้งเครือข่ายของ Stellar มีเซิร์ฟเวอร์
กระจายอํานาจอยูท
่ ว
ั่ โลก Ledger สามารถบันทึกทุกธุรกรรม
เช่นเดียวกับเหรียญอื่น ๆ บน Blockchain โดยมี Anchor
่ มต่อสกุลเงินต้นทางกับเครือข่ายของ Stellar
เป็นสะพานเชือ
จากนั้น Anchor ต้นทางจะทําการออกเครดิตแล้วส่ งผ่าน
เครือข่ายไปยังปลายทาง แล้วผู้รับเงินสามารถถอนเงินกับ
Anchor ที่ปลายทางได้เลย
เหรียญ XLM ไม่มก
ี ารขุดหรือเปิดขายแบบ ICO เหมือนเหรียญ
่ ๆ นอกจากซือ
้ ขายเหรียญผ่าน Exchange แล้วยัง
สกุลอืน
สามารถรับ XLM จากวิธีอื่น เช่น แจกให้กับผู้เข้าร่วมงาน
อี เ วนต์ , แจกให้ กั บ องค์ ก รต่ า ง ๆ และแจกให้ กั บ ผู้ ท่ี ถื อ
เหรียญ เป็นต้น
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ข่าวเกี่ยวกับ XLM
Insight (ต่อ)
Stellar Network มี 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
Stellar Core: เป็น Node ต่าง ๆ ที่รันอยู่บนระบบ
Network ทําหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกันระหว่าง Node
และยังตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลประวัติการทําธุรกรรม
ต่ า ง ๆ ที่ เ ข้ า มาในระบบผ่ า น Stellar Consensus
Protocol (SCP)
Stellar Consensus Protocol (SCP): เป็น Ledger
่ ี Concensus แบบ Decentralized โดยแต่ละ Node
ทีม
สามารถอัพเดทข้อมูลได้เองและสามารถโหวตธุรกรรมได้
ถ้า Node ไหนถูกโหวตมากสุดก็จะสร้าง Ledger ใหม่ขน
ึ้ มา
ระบบ Algorithm จะแตกต่างจาก Proof of Work (POW)
่ ทัง
้ ก
และ Proof of Stake (POS) ซึง
ู สร้าง
้ สองระบบนีถ
มาเพื่ อให้ผู้ใช้งานเข้ามาแข่งขันกันเพื่ อรับ Reward ใน
ทางกลับกัน Stellar จะตรวจสอบความถูกต้องของ
่ ยูบ
ธุรกรรมทีอ
่ นพื้ นฐานของความไว้วางใจและผลประโยชน์
ของผู้ใช้งานบนเครือข่าย
Horizon API: เป็น Interface ตัวกลางระหว่าง Stellar
่ อ
Core ใน Network กับผูใ้ ช้งานภายนอกทีต
่ เข้ามาเพื่ อ
ดึงข้อมูลหรือทํารายการเข้ามาในระบบ API ทีใ่ ห้ผใู้ ช้งาน
เข้าถึง Network มีสามประเภท คือ Transaction API,
History API และ Trading API อีกทัง
้ Stellar มี Network
หลักที่รันผ่าน Stellar.org ซึ่งมีท้ังระบบ Public และ
Test Network ให้นก
ั พั ฒนาสามารถทดสอบการใช้งานได้
หรือถ้าต้องการทํา Private Blockchain ทาง Stellar
่ งมือต่าง ๆ ให้ใช้ สามารถนํา Stellar Core และ
ก็มเี ครือ
Horizon API ไปใช้งานได้เลย
Stellar Smart Contracts (SSCs): เป็นโปรแกรมการ
่ มต่อกับเงือ
่ นไขต่าง ๆ เช่น Multisignature
ทําธุรกรรมทีเ่ ชือ
เป็นการเข้าใช้งานรหัสเฉพาะจากเจ้าของบัญชีสําหรับการ
้ ตามลําดับ
เข้าใช้งานบัญชี, Sequence ธุรกรรมจะเกิดขึน
้ ได้จนกว่า
หมายความว่า ธุรกรรม B จะไม่สามารถเกิดขึน
ธุรกรรม A เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เป็นต้น

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2020 ทาง Stellar ได้มีการประกาศ
่ ของโครงสร้างเครือข่าย
เปิดตัว Horizon 2.0 เป็นส่วนหนึง
Stellar ที่ให้องค์กรขนาดใหญ่และนักพั ฒนาสามารถนํา
Horizon ไปประยุกต์ใช้
Stellar ได้มก
ี ารจับมือร่วมกับ Velo Protocol เพื่ อพั ฒนา
ด้านการชําระเงินระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และพั ฒนาระบบ Cowrie Integrated Systems
เพื่ อเป็นสะพานเชื่อมต่อระบบการชําระเงินในทวีปแอฟริกา
ซึ่งจะเริ่มที่ประเทศไนจีเรียเป็นประเทศแรก

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
มีความเป็นไปได้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วไปยังไม่มีการยอมรับ
หรือถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางในกลุ่มตลาดพาณิชย์ อาจ
จะทําให้มูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีมูลค่าลดลง
แม้ว่าในสิ นทรัพย์ดิจิทัลเริ่มมีการรักษาความปลอดภัยใน
การจั ด เก็ บ สิ น ค้ า มากขึ้ น แต่ ก็ ยั ง มี เ หตุ ก ารณ์ แ ฮคระบบ
หรือขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่

ผลตอบแทนย้อนหลังของ XLM
3 month -15.16%
6 month 102.46%
1 year 346.16%
5 year 14,678.51%
***หมายเหตุ*** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2021
กราฟการเคลื่อนไหวของราคาโดยทําการเปรียบเทียบราคาของเหรียญ
XLM, Total Market Cap และ SET Index ตั้งแต่ปี 2014 - 10 มิ.ย. 2021

ราคา XLM

ราคา Total Market Cap

Set Index

ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทน ตั้งแต่ปี 2014 - 10 มิ.ย. 2021
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ผลตอบแทนของ

Total Market Cap

SET Index

คําเตือน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล
้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะของสินทรัพย์ดจ
ิ ท
ิ ล
ั
ทั้งเงื่อนไขผลตอบแทน,ความเสี่ยงของสินทรัพย์ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูล
และประเมินความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
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