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VIRTUAL REALITY INFRASTRUCTURE
โครงสรา้งพื �นฐานความเป็นจรงิเสมือนเราทุกคนคุน้เคยกับ

รวมถึงเครื�องมือกราฟิก, เครื�องมือฟิสิกส์, กราฟิกการด์, ชุดหู�ง PC, เซิรฟ์เวอรฟ์ารม์ ฯลฯ 

แตสิ่�งที�เป็นจํานวนเงินจรงิๆเป็นเทคโนโลยีเพื�อสรา้งภาพลวงตาของ Virtual Reality 

เทคโนโลยีนี�ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสรา้งสภาพแวดล้อมที�เราสามารถสัมผัสกับบุคคลแรกได้

เพื�อนํา Virtual Reality สู่ชีวติมันตอ้งอาศัยการจําลองที�เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์ ไดด้ทีี�สุดนี�จึงเป็นการอธิบายถึงการออกแบบเกม 
MMORPG ที�ออกแบบมาอย่างดทีําให้ Virtual Reality มีชีวติชีวาและช่วยให้เราสามารถมีส่วนรว่มในภาพลวงตาไดอ้ย่างลึกซึ �ง

ระบบ MMORPG 

ส่วนใหญ่มีการพัฒนาระบบการพัฒนาตวัละครและรปูแบบทางเศรษฐกิจเพื�อสนับสนุนภาพลวงตาของความคบืหน้าในการเล่น

โมเดลทางเศรษฐกิจที�อยู่ ใน MMORPGS มักมี โครงสรา้งพื �นฐานที�สามารถใช้ ไดฟ้รี

ใช้หรอืจําเป็นตอ้งใช้สกุลเงินเกมหรอืรายการที�จะใช้ประโยชน์ ในแดนมหัศจรรย์เช่นเวทมนตร์

พอรท์ัลอาจให้เส้นทางที�เรว็ที�สุดระหวา่งสองโซนที�ห่างไกล ผู้เล่นอาจตอ้งปล้นสะดมหรอืสรา้งหัตถกรรมเพื�อใช้พอรท์ัลหรอืทําการคา้กับผู้เล่นรายอื�น ๆ 

เพื�อรบัพัสด ุ

ระบบพอรท์ัลมายากลซึ�งมีความสําคญัตอ่การเชื�อมตอ่กับพื �นที�ห่างไกลหรอืที�ราบลุ่มในโลกเสมือนที�กวา้งใหญ่สามารถอธิบายไดว้า่เป็นโครงสรา้งพื �นฐานโด

ยที�มันอาจจะมีความยากที�จะเล่นตามจังหวะที�เราตอ้งการ

ตวัอย่างที�ดขีองโครงสรา้งพื �นฐานประเภทนี� ในโลกแห่งความเป็นจรงิคอืทางรถไฟการสรา้งทางรถไฟทั�วอเมรกิาเป็นสิ�งจําเป็นสําหรบัการพัฒนาประเทศและเศ

รษฐกิจและยังคงดาํเนินตอ่ไป

หลังจากผ่านไปหนึ�งรอ้ยแปดสิบห้าปีเป็นวธิีการหลักในการเคลื�อนย้ายสินคา้ไปทั�วประเทศ

https://www.aar.org/BackgroundPapers/Economic%20Impact%20of%20US%20Freight%20Railroads.pdf 

MMORPGS ส่วนใหญ่มี โครงสรา้งพื �นฐานบางประเภทซึ�งเป็นพื �นฐานของเศรษฐกิจของเกมหรอือย่างน้อยก็เพื�อความสะดวกในการเล่น 
เนื�องจากวธิีการกระจายตวัของการพัฒนาเกมออนไลน์จึงไม่มี โครงสรา้งพื �นฐานที�สามารถเชื�อมโยงโลกเสมือนจรงิกับเกมได ้

ในการย้ายจากเกมหนึ�งไปยังอีกเกมหนึ�งคณุตอ้งออกจากเกมไปสู่ความเป็นจรงิและเข้าสู่เกมใหม่

เพื�อสรา้งระบบเศรษฐกิจเสมือนจรงิที� ใช้งานรว่มกันไดซึ้�งจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอันลํ �ายุคของโครงข่าย Ethereum 

ซึ�งมี โครงสรา้งพื �นฐานรองรบัจักรวาลดจิิตอลใหม่ ๆ เราตอ้งใช้ โครงสรา้งพื �นฐานแบบกามิมีนซึ�งจะเป็นรากฐานสําหรบัโลกของเกมที�เชื�อมตอ่กัน

เลเยอรท์ี�สรา้งขึ �นบนช่องวา่งของ Ethereum blockchain ซึ�งจะใช้ โทเค็นสากล 

THE NEVERDIE 
เหรยีญเงินเริ�มแรก 

(ICO)

คุณมีคําถามที�จะท้าทาย 
JON JACOBS 

เกี�ยวกับวธีิการชําระเงิน

NEVERDIE COIN?
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บทนํา
“จํานวนเหรยีญจะอยู่ ในประเด็นที�จุดเริ�มต้นและจํานวนรวมในภาพรวม?”

40 ล้านเหรยีญจะออกเมื�อเปิดตวัและ 
400ล้านเหรยีญในการไหลเวยีนทั �งหมด

*Researchgate. 2006.

Decentralization & Transparency
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“A Worldwide 
Nation of Gamers."
Jon NEVERDIE Jacobs

A ROCKTropia
Zombie Biker

ความเป็ นมาของการเล่นเกมความเป็ นจรงิและความเป็ นจรงิของ Cyber   Currency
BBS (Bulletin Board system) เป็ นปูชนียบัตรทางอินเทอรเ์น็ตและแอพพลิเคชันที� ไดร้บัความนิยมอย่างหนึ�งคอื MUD เป็ นกลุ่มผู้ ใช้หลายคน 
หมีแพนดา้แบบดั �งเดมิใช้เกมการเล่นตามบทบาทในโลกจินตนาการที�มีประชากรอาศัยอยู่ โดยเผ่าพันธุ์และสัตวป์ระหลาดโดยผู้เล่นเลือกเรยีนเพื�อรบัทักษะเฉพาะหรอืมีอํานาจ

วตัถุประสงคข์องการเรยีงลําดบัของเกมนี�คอืการฆ่ามอนสเตอรสํ์ารวจโลกจินตนาการเควสสมบูรณ์ ไปผจญภัยสะสมทองและรายการที�มีประโยชน์และโดยทั�วไปล่วงหน้าตวัละครผู้เล่น 
เศรษฐกิจเสมือนที�พัฒนาขึ �นโดยธรรมชาติ ใน MUDS เนื�องจากผู้ ใช้วางมูลคา่ตามเวลาและทักษะที�จําเป็ นในการซื �อสกุลเงินและสินคา้

ผู้เล่นเกม 400 ล้านรายท�ัวโลก
ดว้ยการขยายตวัของอินเทอรเ์น็ตและการเพิ�มขึ �นของ MMORPG (Massive Multi-player Online Roleplaying Game) ระบบ Virtual Economies 
ที�ขับเคลื�อนดว้ยโมเดลของนักล่าเธ่อรบีลุกลามออกไปจากภายในโลกของเกมโดยที�สกุลเงินเล่นเกมถือเป็ นมูลคา่ทางอินเทอรเ์น็ตและ

เวบ็ไซตป์ระมูลเช่นอีเบย์ซึ�งผู้ ใช้สามารถกําหนดมูลคา่ที�เป็ นสกุลเงินให้กับสินคา้เสมือนแรงงานและทักษะในการรบัชมที�จําเป็ นในการเก็บรวบรวม

ตลาดรองระดบัโลกซึ�งระบุวา่การซื �อขายเงินจรงิระหวา่งผู้เล่นมีมูลคา่ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2550 และเตบิโตขึ �นเป็ นหมื�นล้านดอลลารเ์นื�องจากจํานวนผู้เล่นเกม MMORPG 
เตบิโตขึ �นทั�วโลกถึง 400 ล้าน + ในปี พ. ศ. ขึ �นอยู่กับรายงานโดยwww.newzoo.com

การซื �อขายสินคา้เสมือนจรงิอย่างปลอดภัยสําหรบัสกุลเงินจรงิไดนํ้าเสนอความท้าทายทางเทคนิคมากมายในช่วงสองทศวรรษที�ผ่านมาโดยการทําธุรกรรมส่วนใหญ่ตอ้งอาศัยความไวว้างใจหรอืชายวยักลางค 

นเพื�อให้เกิดการแลกเปลี�ยนที�เป็ นธรรม อุปสรรคเหล่านี�มีผลตอ่การเตบิโตของเศรษฐกิจสินคา้เสมือนจรงิและเศรษฐกิจปิ ดของ MMORPG หรอื Virtual Worlds ทําให้ข้อ จํากัด 
ที�สําคญัเกี�ยวกับความตอ้งการที�มีอยู่สําหรบัแตล่ะรายการ

Cryptocurrencies เป็ นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจที�สําคญัเสมอ 
แต่ไดร้บัการรวมศนูย์และไดร้บัความเดอืดรอ้นจากความตอ้งการความไวว้างใจหรอืพ่อคา้คนกลางเมื�อการแลกเปลี�ยนดาํเนินไปนอกเกม

ตลาดสินค้ าเสมือนจริง

การพัฒนา Bitcoin และ Blockchains ได้ ให้แนวทางในการแก้�ญหาความปลอดภัยในการซื �อขายสกุลเงินเสมือนจรงิอย่างปลอดภัยและขณะนี� Ethereum 
มาพรอ้มกับความสามารถในการทําสินคา้เสมือนจรงิควบคู่ ไปกับสกุลเงินเสมือนซึ�งจะตั �งคา่ * 900 ล้านเหรยีญสหรฐัเสมือนสินคา้สีดาํ 
ตลาดปลอดโปรง่และนําไปสู่ความน่าเชื�อถือของการรวมสินคา้แบบเสมือนแบบไม่รวมศนูย์ ในสัดส่วนที� ไม่เคยปรากฏมาก่อน

Challenges – Inter-operable or Bust!
อุปสรรคที� ใหญ่ ที�สุดเพื�ออํานวยความสะดวกในการขยายตัวของเศรษฐกิจสินค้ าเสมือนจริงไปส่ ูศักยภาพของพวกเขาอย่ างเต็มรูปแบบใน Blockchain คือการออกแบบเกมแบบแยกส่ วน

การแบ่งส่วนจะนําไปสู่การสรา้งรายการ tokenized ที�จะมีเฉพาะในเกมที�พวกเขาไดร้บัการออกแบบซึ�งจะ จํากัด ตลาดที�อาจเกิดขึ �นสําหรบัแรงงานที�จําเป็นในการปล้นหรอืผลิตสินคา้ 
นี�จะเป็นเหมือนการทํารถหรอืนาฬิกาที� ใช้งานไดเ้ฉพาะในประเทศฝรั�งเศสและเป็นเพียงไรป้ระโยชน์ในเยอรมนี

เรายอมรบัวา่ในโลกแห่งความเป็นจรงิแอปเปิ�ลเป็นแอปเปิ�ลโดยไม่คาํนึงถึงประเทศใดในโลกที�คณุอยู่และจะให้คณุคา่ทางโภชนาการในทุกที�ที�คณุกิน 
เพื�อให้บรรลุข้อตกลงเดยีวกันนี� ในโลกเสมือนและโลกดจิิทัลซึ�งจะเป็นรากฐานสําหรบัการประหยัดสินคา้ในโลกเสมือนอย่างแท้จรงิเราตอ้งพบกับพื �นดนิทั�วไประหวา่งผู้พัฒนาเกมและผู้ ใช้ ในการสรา้งและใ

นขณะเดยีวกันก็หลีกเลี�ยงข้อ จํากัด ที� ไม่จําเป็น
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SMART CONTRACTS
“โลกแห่งความเป็นจรงิได้พัฒนาขึ�นให้มีความซับซ้อนมากขึ�นเนื�องจากผู้ ใช้มีอารมณ์ที�สาํคัญ

และความคุ้มค่าทางการเงินต่ออวตารของพวกเขา”

Copyright ©2017 Neverdie Studios, Universal Studios and The Ethereum Foundation. Information contained with this document is provided in
good faith with all copyright and trademarks acknowledged. Third party market research is provided copyright their respective organizations
and is based on data collected to verify industry claims, market research, provide independent valuation, and the confirmation of security, ac-
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การกระจายอํานาจและความโปรง่ใส - ความต้องการที�เป็นธรรมสาํหรบัการเล่นอย่างเป็นธรรม
โครงสรา้งทางสังคมและการเมืองภายใน MMORPGS และ Virtual Worlds 
ไดพ้ัฒนาขึ �นให้มีความซับซ้อนมากขึ �นเนื�องจากผู้ ใช้มีอารมณ์และความคุม้คา่ทางการเงินที�มีนัยสําคญัที�เกี�ยวข้องกับอวตารของพวกเขาสินคา้เสมือนจรงิและแม้แต่ โลกภายในบ้านของพวกเขา 
เป็นผลให้มีความตอ้งการที�เพิ�มขึ �นสําหรบัความโปรง่ใสในการออกแบบเกมและความสมดลุรวมทั �งการกระจายอํานาจของสระวา่ยนํ�าและความตอ้งการในการจัดการประชาธิปไตยของสินทรพัย์และการพัฒ

นา ความตอ้งการเหล่านี�สามารถจัดการกับข้อตกลงที�ชาญฉลาดในการระงับ Ethereum ได ้

ตวัอย่าง Schematic: สัญญา Monster สมารท์
นี�คอืตวัอย่างหนึ�งของสัญญาสมารท์โอเพนซอรส์จํานวนมากที�จะสรา้งขึ �นเพื�ออํานวยความสะดวกในการแปลผลแบบเบ็ดเตล็ดในการดาํเนินการเกมกับ blockchain

Features:

• Open source
• Fully integrated into NEVERDIE API & SDK
• Smart Contract templates provided for developers
• Completely transparent decentralized looting
• Skill based gameplay
• Inter-operable & cross platform compatible
• Auto conversion of gameplay actions into blockchain actions



ระบบ
“ให้ โครงสรา้งพื�นฐานที�สรา้งรายได้ที�จําเป็นสาํหรบัการเล่นเกมบนบล็อกเกอร ์

Ethereum”

Neverdie Coin & Teleport �งก์ชันการทํางาน

6

ระบบ– NEVERDIE Coin and Teleport token: 
ระบบนี�เป็นโครงสรา้งพื �นฐานทางเศรษฐกิจสําหรบัความเป็นจรงิใหม่ที�ยั�งยืน 
มนุษย์อาศัยอยู่ ในช่วงเวลาที�มีการลงทุนในเครื�องมือหลายพันล้านดอลลารเ์พื�อสรา้งความเป็นจรงิใหม่อันน่าทึ�งรวมถึงความเป็นจรงิเสมือนความเป็นจรงิที�เพิ�มขึ �นไซเบอรส์โตรบ์ล็อก ฯลฯ 
เป็นตน้โอกาสที�ดี ในการใช้งานสําหรบันักพัฒนาซอฟตแ์วรจ์ะย้ายออกจากรปูแบบธุรกิจของผู้บริโภคเป็นศนูย์กลาง Peer to Peer 
โมเดลธุรกิจที�ผู้เข้ารว่มทุกคนสามารถไดร้บัคา่เวลาทักษะและความคดิสรา้งสรรค์

เพื�อให้เป็นรากฐานของระบบ Peer to Peer ใน Virtual Worlds และไซเบอรส์เปซที�มีการใช้งานรว่มกันตอ้งมีการตกลงรว่มกันโดยทุกฝ่ายในการสรา้งรายไดจ้ากระบบหลักบางอย่าง 
ตวัอย่างเช่นหากผู้ ใช้สามารถโบกไม้กายสิทธิ�มายากลในโลกเสมือนหรอืเกมเพื�อสรา้งสิ�งที�ตอ้งการไดจ้ะไม่มีการซื �อขายกับผู้ ใช้รายอื�น 
ความสนุกของเกมคอืการเผชิญกับความท้าทายพยายามที�จะล้มเหลวลองอีกครั �งเพื�อให้ประสบความสําเรจ็เพื�อความคบืหน้าในการคน้พบเพื�อปลดล็อกให้ชนะเพื�อคน้หาความท้าทายใหม่ ๆ 
และแชรก์ารผจญภัยกับผู้เล่นคนอื�น ๆ

ในการสรา้งเกมและโลกที�คณุสรา้งกฎและกตกิากําหนดโครงสรา้งของเกม 
ขณะนี�เรากําลังอยู่ ในช่วงเวลาที�สังคมตระหนักถึงความจําเป็นในการสรา้งรายไดจ้ากการเล่นเก

มที�ดื�มดํ�า

เมื�อเริ�มตน้ดว้ยโครงสรา้งพื �นฐานหลักที� ไดร้บัการจัดอันดบัไว้ ในกฎของการออกแบบเกมส่วนใ

หญ่เราสามารถผสานรวมโลกหลากหลายผ่านกลไกโทเค็นที�จะใช้ ในเกมส่วนใหญ่ ในยุคถัดไปแ

ละรวมเข้ากับเกมที�มีอยู่ ใน�จจุบัน โครงสรา้งพื �นฐานนี� แต่ไม่สรา้งรายได.้

เหรยีญ NEVERDIE และ�งก์ชัน Teleport ! ซื �อชีวติพิเศษและตําแหน่งใหม่ทันที
วตัถุประสงคข์อง NEVERDIE Coin และ Teleport Token คอืการเปลี�ยนกลไกการซื �อชีวติใหม่ ในเกมหรอืเดนิทางภายในเกมหรอืระหวา่งเกมกับยูทิลิตี �ที�ตอ้งการโทเค็นสากล ดว้ยจํานวน 
จํากัด ของโทเค็นในการไหลเวยีนโลหิตโทเค็นอรรถประโยชน์เหล่านี�จะไดร้บัคา่ตามธรรมชาตเินื�องจากความตอ้งการใช้งานเหล่านี�เตบิโตขึ �น

โทเค็นจะถูกนํามาใช้ ในแตล่ะครั �งที�มีการใช้งานภายในเกมและแบ่งออกเป็นส่วนหนึ�งของการออกแบบข้อตกลงแบบสมารท์และ API 
เป็นชิ �นส่วนที�ถูกปล้นใหม่ทําเหมืองแรห่รอืเก็บรวบรวมและสรา้งใหม่ดว้ยทักษะของผู้เล่นเพื�อให้สามารถซื�อขายระหวา่งผู้เล่นและใช้ อีกครั �ง 

ซึ�งจะเป็นการสรา้งจุดเริ�มตน้แบบเบ็ดเสรจ็สําหรบัทุกประเทศในเกมเนื�องจากผู้เล่นจะตอ้งเก็บเกี�ยวและแลกเปลี�ยนความสัมพันธ์ระหวา่งวตัถุดบิเสมือนจรงิเพื�อจ่ายเงินสําหรบัชีวติใหม่หรอืกระโดดระหวา่

งเกม เนื�องจากโทเค็นแตล่ะตวัถูกใช้ผ่านยูทิลิตี �ส่วนหนึ�งส่วนใดของโทเค็นจะไดร้บัมอบหมายให้ผู้พัฒนาเกมเป็นรายไดจ้ากการดาํเนินงานและเข้ากองทุนอื�น ๆ 
เปอรเ์ซ็นตข์องแตล่ะโทเค็นที�บริโภคจะถูกเผาผลาญซึ�งจะเพิ�มมูลคา่ที�แท้จรงิของโทเค็นดว้ยเนื�องจากจํานวนที�หมุนเวยีนลดลง.

กลศาสตรอ์ธิบายไดถู้กนําไปใช้นับหมื�นครั �งในโลกเสมือนจรงิและเกมตา่งๆ แตก็่ไม่เคยเป็นสัญญาณที�สามารถใช้งานรว่มกันไดซึ้�งสามารถซื�อขายไดแ้บบ peer to peer ใน blockchain 
และสูตรสําหรบัการรวบรวมทรพัยากรและงานหัตถกรรมจะนําไปสู่ความเป็นจรงิ เศรษฐกิจโปรง่ใสเงินสดเขียนดว้ยสัญญาสมารท์ที�เหมาะสมยุตธิรรม

#gamechanger

Copyright ©2017 Neverdie Studios, Universal Studios and The Ethereum Foundation. Information contained with this document is provided in
good faith with all copyright and trademarks acknowledged. Third party market research is provided copyright their respective organizations
and is based on data collected to verify industry claims, market research, provide independent valuation, and the confirmation of security, ac-
creditations, certification, IP, patents and trademarks.

NEVERDIE COIN
Exchange Symbol: NDC

Total Supply: 400,000,000
Decimals: 18

ICO Price: $0.25 USD

TELEPORT TOKEN
Exchange Symbol: TPT

Total Supply: 10,000,000,000
Decimals: 18

ICO Price: $0.10 USD



VIRTUAL INFRASTRUCTURE
“We’ve created an inter-operable

p2p virtual goods economy.”

7

NEVERDIE โครงรา่งโครงสรา้งพื �นฐานเสมือนจรงิ

โครงสรา้งพื�นฐานเสมือนจรงิ ! ความต้องการเสมือนต้องการโครงสรา้งพื�นฐานเท่าที�ความเป็นจรงิ...

ที�รากฐานของโลกดจิิทัลเป็นกลศาสตรเ์กมบางอย่างซึ�งสามารถพบได้ ในเกือบทุกโลกและทุกมิต ิเหล่านี�รวมถึงกลไกของการตาย (ฟื�นหรอืเริ�มตน้) และการเคลื�อนไหวหรอืการขนส่ง 
โดยเลือกที�จะสรา้งรายไดจ้ากกลศาสตรเ์หล่านี� ในรปูแบบที�รวมผู้ ใช้และคาํนึงถึงเวลาและทักษะของผู้ ใช้เป็นไปไดท้ี�จะสรา้งระบบการทํางานของผลิตภัณฑ์ที�มีการทํางานรว่มกันระหวา่งระบบ 
P2P เสมือนจรงิซึ�งสามารถขยายขอบเขตการเล่นเกมไดม้ากที�สุดโดยไม่ตอ้งมีข้อ จํากัด ในเรื�องอื�น ๆ ส่วนหนึ�งของการออกแบบเกม

คณุคา่ของการบรรลุข้อตกลงนี� ในช่วงเริ�มตน้ของการพัฒนาเกมบนบล็อกสล็อตคอืการสนับสนุนการนําเกมใหม่ ๆ 
มาใช้มากเนื�องจากผู้เล่นสามารถแตะลงไปในระบบเศรษฐกิจที�ชี �แจงไดท้ันทีและไดร้บัความคุม้คา่มากขึ �นในการเล่นเกมตลอดเวลา 
ก่อนดว้ยความสามารถในการคา้มูลคา่ของทักษะของพวกเขาในหลากหลายเกมที�หลากหลาย นอกจากนี�ยังจะทําให้อายุการใช้งานของ Avatar 
ยาวนานขึ �นและระบบการสรา้งรายไดแ้บบครบวงจรสําหรบัเกมทั �งหมดที� ใช้ระบบนี�

ดา้นล่างเราแสดงการสรา้งรายไดจ้ากการใช้ชีวติพิเศษในตลาดสินคา้เสมือนจรงิมูลคา่ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ในปี 2022

Copyright ©2017 Neverdie Studios, Universal Studios and The Ethereum Foundation. Information contained with this document is provided in
good faith with all copyright and trademarks acknowledged. Third party market research is provided copyright their respective organizations
and is based on data collected to verify industry claims, market research, provide independent valuation, and the confirmation of security, ac-
creditations, certification, IP, patents and trademarks.

2022
$1 TRILLION
IN VIRTUAL GOODS

1982
$11.8 BILLION

VIDEO GAMES INDUSTRY

MILLIONS OF PLAYERS 1 BILLION PLAYERS

$100 BILLION
IN NDC PAID FOR LIVES

$8 BILLION
IN QUARTERS PAID TO ARCADES

PLAYERS GOT $0.00 $15 BILLION IN 
GAMIFIED WAGES

TOKEN HOLDER YIELD
PLAYER LOOT POOL
GAME DEV GRANTS
DEVELOPER ROYALTY

(see token revenue splits for details)
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ภาวะโลกรอ้น
“ให้ โครงสรา้งพื�นฐานที�สรา้งรายได้ที�จําเป็นสาํหรบัการเล่นเกมบนบล็อกเกอร ์

Ethereum”

Gamified Jobs Vs. Basic Income

แบบจําลองทางธุรกิจที�ยิ�งใหญ่ที�สุดใน�จจุบันคือสิ�งที�ช่วยให้คนทั�วไป

เป็นสิ�งจําเป็นใน�จจุบันเพื�อทําลายรปูแบบธุรกิจที�ล้าสมัยที�มีอยู่เพื�อรบัมือกับความท้าทายระดบัโลก 

เกมวดิี โอเป็นอุตสาหกรรมที�มีมูลคา่หลายพันล้านดอลลารซึ์�งทักษะผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ไดร้บัรางวลัยกเวน้การแข่งขันอี - สปอรต์ ในขณะที�สังคมกําลังคน้หางานใหม่เพื�อทดแทนผู้ที�สูญเสีย AI 

และหุ่นยนตเ์ป็นเหตผุลที�จะสรา้งงานที� ใช้ทักษะวดิี โอเกมที�มนุษย์พัฒนามาตั �งแตเ่ด็กอย่างมากเพราะจะทําให้สังคมมีส่วนรว่มและตื�นเตน้ในขณะเดยีวกัน 

การสรา้งตลาดระดบัโลกที�เต็มไปดว้ยโอกาสที�มีอุปสรรคที�ตํ�ามากสําหรบัการเข้ามาสําหรบัทุกคนในโลกแห่งความเชื�อสีหรอืภูมิหลังทางเศรษฐกิจใด ๆ

ใครจะสามารถซื�อเกมได้หากไม่มี ใครทําเงินได้?
Bill Gates, Elon Musk, Stephen Hawking และ Mark Zuckerberg กําลังปกป้องความคดิเรื�องรายไดข้ั �นพื �นฐานซึ�งบางคนอาจคดิไม่ถึงทศวรรษที�ผ่านมา 

แตร่ายไดข้ั �นพื �นฐานเป็นที�คาดการณ์ ไวอ้ย่างแน่นอนในขอบฟ้าทั�วโลกซึ�งรฐับาลหลายแห่งกําลังทดลองดว้ยความคาดหวงัวา่จะมีแรงงานเหลือใช้จํานวนมาก 

แตร่ายไดข้ั �นพื �นฐานจะให้ความจําเป็นขั �นพื �นฐานเท่านั�นสรา้งความตอ้งการที�ดสํีาหรบังาน gamified ที�จะ guarantee วา่โอกาสทางเศรษฐกิจอยู่เสมอเพียงการกดแป้นพิมพ์ออกไป

ภายในโลกเสมือนจรงิของ ROCKtropia NEVERDIE ไดด้าํเนินการงานคา่แรงขั �นตํ�าสําหรบังานนอกเวลาที�ปรบัขนาดไดแ้ล้วซึ�งช่วยให้ทุกคนที�มีเครื�องคอมพิวเตอรส์ามารถรบัรายได ้

50 เซนตต์อ่ชั�วโมง 50 เซนตต์อ่ชั�วโมงสูงกวา่คา่แรงขั �นตํ�าในหลายประเทศทั�วโลก คา่จ้างขั �นตํ�าในควิบาคอื 0.05 เซนตต์อ่ชั�วโมง * 

และควิบาบางคนกาํลังหางานจ่ายเงินที�ดขีึ �นในความเป็นจรงิเสมือนและเข้ารว่มโครงการ NEVERDIE ในโรมาเนียอัตราคา่จ้างขั �นตํ�าคอื 2 

เหรยีญตอ่ชั�วโมงและงานที�มีการเล่นเกมและหนังสือเสรมิช่วยเพิ�มรายไดเ้สรมิและพิสูจน์ให้เห็นวา่น่าสนใจเป็นอย่างมากในการหาโอกาส

*https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country

*Wage difference when working inside ROCKtropia as of 2017

All listed countries have
citizens with the means
and technical capabiliy to
connect to ROCKtropia
and work in VR.

Cuba South Africa India Mexico Kenya              Russia Ukraine
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สิ�งที�เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั�วโลก
“โครงสรา้งพื�นฐานของโลกเสมือนโลกที� ได้รบัการสรา้งรายได้จะช่วยผลักดันการใช้

งาน Ethereum Blockchain 
อย่างรวดเรว็โดยการสรา้งงานที�มีการตรวจสอบ”

แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ! หากคนไม่สามารถจะซื�อเกมแล้วจ่ายให้เล่นและสรา้งเศรษฐกิจ!Monetized Virtual World infrastructure will drive rapid 
adoption of the Ethereum blockchain through the creation of gamified Jobs.

�จจุบันโลกกําลังประสบกับความก้าวหน้าในระบบ AI และหุ่นยนตท์ี�ทวคีวามรนุแรงขึ �นซึ�งจะส่งผลลบตอ่ตลาดแรงงานมากขึ �น 
นอกจากนี�แหล่งพลังงานยังอยู่ ในเส้นโคง้ที�ชี �แจงซึ�งจะช่วยลดคา่ครองชีพ 
อย่างไรก็ตามเพื�อสุขภาพของมนุษย์จําเป็นที�จะตอ้งเป็นบุคคลที�มีประสิทธิผลในสังคมและพัฒนาทักษะความสามารถและการแข่งขัน 

นับตั �งแตเ่ริ�มเล่นเกมทําให้มนุษย์มีความสามารถในการฝึกฝนโลกแห่งความเป็นจรงิและผลักดนัขอบเขตส่วนบุคคลที�ผ่านมาได ้
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในศตวรรษที�ผ่านมาอุตสาหกรรมทั �งหมดไดม้ีการพัฒนาเกี�ยวกับเกมบอลและกีฬาอื�น ๆ 
เมื�อมนุษย์มีความจําเป็นน้อยลงในการทํางานในงานทางโลกเพื�อสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬาและเกมจะช่วยให้คนสามารถพัฒนาและเตบิโตและหาโอกาสทางเศรษฐกิจไดอ้ย่างตอ่เนื�อง

สี�สิบปีที�ผ่านมาไดเ้ห็นการเปลี�ยนแปลงครั �งใหญ่จากเกมทางกายภาพไปเป็นเกมอิเล็กทรอนิกส์และทําให้ โลกนี�มีพนักงานที�มีทักษะการเล่นเกมจํานวนมากที�สามารถผลักดนัเศรษฐกิจการคา้ขา

ยเกมทั�วโลกทิ �ง AI และหุ่นยนตเ์พื�อจัดการกับแรงงานที�มีอยู่จรงิและซํ�าซ้อน จําเป็นตอ้งจัดหาอาหารที�พักพิงและสิ�งจําเป็นอื�น ๆ

ผู้เล่นใหม่จะไดร้บัการส่งเสรมิให้เล่นเกมพรอ้มกับรอบการพัฒนาเกมกับทั �งนักพัฒนาซอฟตแ์วรแ์ละนักเล่นเกมดว้ยการพิจารณาเวลาและคา่ใช้จ่ายที�เท่ากัน

วธิีนี�จะช่วยเรง่การยอมรบัแพลตฟอรม์ Ethereum Blockchain 
โดยนักเล่นเกมซึ�งจะดงึดดูเงินทุนที�มีความหมายให้แก่นักพัฒนาซอฟตแ์วรเ์พื�อเข้าถึงกลไกการระดมทุนของกลุ่มที� ไดร้บัการกระจายอํานาจเงินเหล่านี�จะดงึดดูนักพัฒนาเกมที�กําลังหาแพลต

ฟอรม์หรอืสรา้งรายไดอ้ย่างรวดเรว็ ระบบที�จะเคาะออกหรอืมากกวา่อิ�มตวั

การเพิ�มทุนในตลาดที�เพิ�งประสบความสําเรจ็ในการสรา้งโทเค็นใหม่ที� ไดร้บัการสนับสนุนจากชุมชน ETHEREUM 
ที�กําลังเตบิโตจะเป็นแรงจูงใจที�มหาศาลในการสรา้งเกมและเล่นเกมบนบล็อกระทึกขวญัโดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อผู้เล่นสามารถไดร้บัโทเค็นผ่านงานที�มีลิขสิทธิ�และการทําเหมืองแรแ่บบมีระบบ 

ไม่ควรละเลยความสําคญัของการสรา้งรายไดจ้ากโครงสรา้งพื �นฐานหลักของแกรมมี�มิวนิคเนื�องจากจะเป็นแรงกระตุน้ให้นักพัฒนาซอฟตแ์วรส์รา้งเนื�อหาที�มีการทํางานรว่มกันและการออกแบบเ

กมที�จะช่วยให้สามารถใช้งานรว่มกับระบบอวาตาร์ ในหลายกรณี

Copyright ©2017 Neverdie Studios, Universal Studios and The Ethereum Foundation. Information contained with this document is provided in
good faith with all copyright and trademarks acknowledged. Third party market research is provided copyright their respective organizations
and is based on data collected to verify industry claims, market research, provide independent valuation, and the confirmation of security, ac-
creditations, certification, IP, patents and trademarks.

SPLIT รายได้ TOKEN
EXAMPLE NDC/TPT REVENUE FROM TOKEN 

CONSUMPTION

นักพัฒนาซอฟต์แวร์

เติมสระวา่ยนํ�า

Game Dev Grant Fund 
เติมเต็มสระวา่ยนํ�างาน VR
VR Gov Operation 
ผลตอบแทนผู้ถือ Token 
Blockchain Costs / Misc

ALL % ESTIMATES ARE SUBJECT TO ADJUSTMENT



NEVERDIE DIVISION 
“ประเทศทั�วโลกของผู้เล่น”

ประเทศสหรฐัอเมรกิาของ Blockchain
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Super Power ถัดไป

“ขณะที�อีเทอรเ์ป็นสกุลเงินและยูทิลิตี �โทเ
ค็นของแชนแนลทีพีทีและ NDC 
จะกลายเป็นสัญลักษณ์ยูนิเวอรแ์ซลยูทิลิตี �

สําหรบัเล่นเกมบนบล็อกดาํ.."

Copyright ©2017 Neverdie Studios, Universal Studios and The Ethereum Foundation. Information contained with this document is provided in
good faith with all copyright and trademarks acknowledged. Third party market research is provided copyright their respective organizations
and is based on data collected to verify industry claims, market research, provide independent valuation, and the confirmation of security, ac-
creditations, certification, IP, patents and trademarks.

ผิดพลาด ! การค้นหาบั�กเป็นสว่นหนึ�งของเกมเลย!
ที�อยู่ ในวยัเด็กของ Ethereum blockchain และมีอุปสรรคทางเทคนิคมากมายที�จะเอาชนะและเรยีนรูเ้ส้นโคง้ที�จะทนตอ่การ bootstrapping เป็นสิ�งจําเป็นสําหรบั 
adopters ตน้ 
การมีส่วนรว่มของชุมชนผ่านวฏัจักรการพัฒนาและการกํากับดแูลแบบกระจายอํานาจเป็นสิ�งสําคญัในการส่งเสรมิความสัมพันธ์ที�ดกีับผู้ถือบัตรทั �งหมดในขณะที�เทคโนโลยีหลักจะบรรลุผลสําเร็

จ การรกัษาเงินสํารองที�ดตีอ่สุขภาพเป็นสิ�งสําคญัตอ่ความสําเรจ็

เศษนอกเชน - ประเทศสหรฐัอเมรกิาของ Blockchain
ในโลกเสมือนจรงิและเกมส์อื�น ๆ ที�เป็นสัญลักษณ์หรอืสินคา้ที� ไม่ ใช่ blockchain จะสามารถแลกเปลี�ยนไดสํ้าหรบัเหรยีญกษาปณ์ NEVERDIE (NDC) หรอื Teleport 
token (TPT) ตวัอย่างของเรื�องนี�อยู่ ในโลกเสมือนจรงิของเรา ROCKtropia ซึ�งเป็นโทเค็นรถเก่าซึ�งสามารถพบได้ โดยคนขุดแรภ่ายในซากปรกัหักพังของ Zombie 
ซึ�งเป็นโทเค็นของรถไฟฟ้าใตด้นิเก่าที�สามารถพบได้ ในเขตการทําเหมือง Hellish Cyber   และชิปควอนตมัซึ�งสามารถ ปล้นจาก AI bots เหล่านี�ถูกล่าโดยผู้เล่นรายใหม่ 
(ผู้ที� ไดร้บัคา่จ้าง 10 เหรยีญตอ่เดอืนเป็นคา่จ้างที�เหมือนกัน) เนื�องจากสามารถผลิตโดย crafter ลงในส่วนของ tpt 
และใช้สําหรบัการส่งผ่านข้อมูลไดอ้ย่างรวดเรว็ไปยังจุดล่าสัตวย์อดนิยมภายในเกม. 

เสนอเหรยีญคู่ - สนุกได้ถึงสองเท่า!
ภายใน Virtual Worlds และเกมตา่งๆจะตอ้งเล่นและคบืหน้า โดยการจัดหาระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 2 ระบบที�แยกอิสระซึ�งกันและกันทําให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึ �น 
นักพัฒนาเกมส่วนบุคคลจะสามารถแนะนําโทเค็นเพิ�มเตมิซึ�งจะเพิ�มให้กับระบบเศรษฐกิจเสมือนจรงิทั�วโลกโดยมีการใช้งานกันอย่างแพรห่ลายในฐานะ NDC และ TPT

Total Coins issued...
NEVERDIE Coin 400,000,000 - Launch Price 25 cents 

Launch Market Cap $100,000,000

Teleport token 10,000,000,000 - Launch Price 10 cents 

Launch Market Cap $1,000,000,000

10% NEVERDIE Coin & 30% of the total Teleport Tokens offered through the ICO.

NEVERDIE Coin raise - $10,000,000 (capped at) Target $10M

Teleport Token raise - Up to $300,000,000  (capped at) Target $50M

NEVERDIE DIVISION
10% Sold in ICO NEVERDIE coin

10% NEVERDIE Coin Loot Pool Launch Value $10,000,000

10% NEVERDIE Coin Game Development Fund Launch Value $10,000,000

10% NEVERDIE Coin Gamified Jobs Fund Launch Value $10,000,000

5 % VR Government $5,000,000

55 % Reserves & Operations $55,000,000.



TELEPORT DIVISION
“ภายใน Virtual Worlds และเกมตา่งๆจะตอ้งเล่นและคบืหน้า”

สองสนุก!
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TWICE THE FUN!
DOUBLE COIN OFFERING

ON 30th JUNE at 
GAMELAB 2017

in Barcelona.

TELEPORT DIVISION
30% Sold in ICO TPT coin

10% Teleport Token Loot Pool Launch Value $100,000,000

รอ้ยละสิบของจํานวนทั �งหมดของ TPT 
ในการไหลเวยีนจะถูกสงวนไวสํ้าหรบัสระวา่ยนํ�าที�เชื�อมตอ่กับสัญญาสมารท์ทําให้ โทเค็นสามารถเก็บเกี�ยวไดผ้่านการเล่นเกมที�มีทักษะ 
สระวา่ยนํ�าจะไดร้บัการเตมิเต็มเนื�องจากโทเค็นถูกนํามาใช้ผ่านยูทิลิตี �

10% Teleport Token Game Development Fund Launch Value $100,000,000

รอ้ยละสิบจะสงวนไวสํ้าหรบัการพัฒนาเกมและกองทุนการซื �อกิจการที�จัดการโดยสัญญาสมารท์ซึ�งจะขึ �นอยู่กับระบบการลงคะแนนเสียงแบบ

ประชาธิปไตยที�เกี�ยวข้องกับผู้ถือโทเค็นทั �งหมด สระนี�จะเตมิเป็นโทเคนถูกบริโภคโดยยูทิลิตี �

10% Teleport Token Gamified Jobs Fund Value $100,000,000

รอ้ยละสิบจะไดร้บัการสงวนไวเ้พื�อจ่ายคา่จ้างสําหรบังานที�มีการทํางานแบบกามิมีเดยีและการปกครอง 
สระนี�จะเตมิเป็นโทเคนถูกบริโภคโดยยูทิลิตี �

5 % The VR Government Endowment Fund $50,000,000

ประกอบดว้ยกองทุนเอกพจน์กองทุนมนุษยชาตกิองทุนเพื�อการศึกษากองทุนสํารองเลี �ยงชีพไอไอแอนดอ์ารต์ส์

35% System development, future operations and additional core financing needs

$350,000,000

35% จะถูกสงวนไวสํ้าหรบัการดาํเนินงานและความตอ้งการในการหาแหล่งเงินทุนเพิ�มเตมิ สระนี�จะเตมิเป็นโทเคนถูกบริโภคโดยยูทิลิตี � 
เพื�อให้ครอบคลุมคา่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีและการดาํเนินงานในอนาคต
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Billion Dollar Gamified Job Fund
หลังจาก ICO เป็ น NDC และ TPT เริ�มทําการซื �อขายในตลาดหลักทรพัย์แล้วราคาตลาดที�สูงขึ �นจะมีนัยสําคญั

ส่งผลกระทบตอ่ขนาดของการพัฒนาเกมและจํานวนงานที�สรา้งขึ �นเองที�สามารถสรา้งขึ �นได้

API and Wallet Development
ควบคู่ ไปกับการพัฒนา NEVERDIE Coin และ Teleport API การดาํเนินการตอ่ PAYATAR Wallet 
จะเกิดขึ �นเพื�อจัดการโทเค็นที�เป็ นตวัแทนของรายการที�สามารถทํางานรว่มกันไดแ้ละสรา้งฐานข้อมูลสําหรบัทักษะทั �งหมดที� ไดร้บัรางวลัในทุกแอปพลิเคชัน DApps หรอืเกมที� ใช้ NDC และ 
TPT

กระเป๋าสตางคจ์ะไดร้บัการออกแบบใหม่ตั �งแตต่น้รวมถึงข้อเสนอแนะที�สรา้งขึ �นจากการเปิดตวัการเปิดตวั alpha กระเป๋าสตางคจ์ะใช้สําหรบัลงชื�อเข้าใช้ทันที ในหลายแพลตฟอรม์หรอื 
DApps บนเวบ็และจัดเตรยีมแดชบอรด์สําหรบัเกมที�มีอยู่ ใน blockchain ซึ�งสามารถเข้าถึงไดจ้ากภายในกระเป๋าสตางค์

กระเป๋าสตางค ์NEVERDIE �จจุบันอยู่ ใน alpha ให้มุมมองใหม่ ในมุมมองของ Blockchain ในการเล่นเกมและ Wallet PAYATAR เต็มรปูแบบ

BOOTSTRAPPING
เนื�องจากเราอยู่ ในช่วงเริ�มตน้ของแผนยุทธศาสตร ์Ethereum และความท้าทายดา้นเทคนิคจํานวนมากยังคงอยู่ข้างหน้า จะมีระดบัการ bootstrapping 
ในขณะที�เรานําวสัิยทัศน์ ไปสู่ความสําเรจ็

API & WALLET DEVELOPMENT
“รปูแบบธุรกิจที�ยิ�งใหญ่ที�สุดใน�จจุบันคอืสิ�งที�ช่วยให้ผู้คนไดร้บั”

Interoperability และการกระจายอํานาจ 

Copyright ©2017 Neverdie Studios, Universal Studios and The Ethereum Foundation. Information contained with this document is provided in
good faith with all copyright and trademarks acknowledged. Third party market research is provided copyright their respective organisations
and is based on data collected to verify industry claims, market research, provide independent valuation, and the confirmation of security, ac-
creditations, certification, IP, patents and trademarks.



THE NEVERDIE SDK/API
“การสื�อสารระหวา่ง SDK, API, RAP & NDC Hub 

จะเชื�อมโยงแพลตฟอรม์ทั�งหมดที�ช่วยให้การทําธุรกรรมผ่านระหวา่งแพลตฟอรม์เ
หล่านี�กับเกม / DApp ที�สรา้งขึ�น”

The Neverdie SDK/API System Schematic

13
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ความเป็นจรงิเสมือนจรงิและข้อมูลอุตสาหกรรมเ
กมโกลบอล

“โปรง่ใสระบบ inter-operable 
ที�สรา้งขึ�นสาํหรบัตลาดที�กําลังเติบโตอย่างรวดเรว็

ที�หมดความต้องการมัน”

จํานวน บรษัิท ที�ทํางานใน VR เพิ�มขึ�น 40% ในช่วงปีพ. ศ.

ผู้เผยแพรเ่กมแบบเดมิ ๆ เช่น Capcom และ Ubisoft ไดเ้ปิดตวั VR แบบเต็มรปูแบบเพื�อให้ ไดม้าซึ�งตั �งอยู่ ในตอนตน้ของ ตลาด.

ในขณะเดยีวกัน บรษัิท ดา้นการโฆษณาและการวเิคราะห์ VR จํานวนมากก็ไดเ้ตบิโตขึ �นเนื�องจากผู้ผลิตเนื�อหาขยายตวัมากกวา่การสรา้งรายได้ โดยตรง (กล่าวคอืขายเนื�อหาล่วงหน้า)

นี� เป็นจุดเริ�มตน้ที�ดสํีาหรบัปีที�สําคญัตอ่ไปในการพัฒนาของ VR และแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการที�สําคญัสําหรบัโครงสรา้งพื �นฐาน VR ทางการเงินที� ไม่รวมศนูย์เพื�อสนับสนุนประสบการณ์ใหม่ ๆ 
เหล่านี�

.
Companies working in VR in 2016

2017-2021 GLOBAL VR INDUSTRY
FORECAST TOWARD 2021

VR INDUSTRY
10X

GROWTH 2017-2021

TOTAL MARKET
+6.2%

CAGR 2016-2020

2016-2020 GLOBAL GAMES MARKET
FORECAST PER SEGMENT TOWARD 2020Boxed/Downloaded PC

Browser PC

Console

Tablet

Smartphone
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เกม Virtual Virtual โลกที� ได้รบัการสนับสนุนจาก Neverdie Coin และ Teleport Tokens 
AmeVRica AsgardVR Planet ROCKtropia

การแข่งขันเวริล์ WORLD
“In which virtual worlds can you deploy your 

NEVERDIE coins and Teleport Tokens?”

เริ�มใช้เหรยีญ NEVERDIE ของคณุ

RIGHT NOW สนับสนุนอย่างมาก 
METAMASK, PARITY & THE MIST 

BROWSER

Ethereum Blockchain Gaming

Token holder crowdfunded games and virtual worlds

Copyright ©2017 Neverdie Studios, Universal Studios and The Ethereum Foundation. Information contained with this document is provided in
good faith with all copyright and trademarks acknowledged. Third party market research is provided copyright their respective organisations
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...New Virtual Worlds - Player Voted

(Token holders vote on allocation of 

$15b game development fund)

...API/SDK - 

‘Turnkey’ Virtual Financial Infrastructure

...DApps

...PAYATAR



นอกกลไกการผลิตเกมและการพัฒนาสญัญา 
SMART

“ดว้ยกลศาสตรเ์กมที�อยู่นอกรา่งกายของโลกผู้เล่นสามารถมีส่วนรว่มกับความมั�นใจอย่างเต็มที� ใน
กิจกรรมที�เลือกและลงทุนดว้ยความมั�นใจ”

16

การพัฒนาสญัญาแบบสมารท์ - ระบบ MMORPG แบบแยกสว่นแบบโอเพ่นซอรส์
ระบบเกมหลักของ MMORPG มีความคล้ายคลึงกันมากพวกเขาเกี�ยวข้องกับความก้าวหน้าของสกิลของ Avatar 
ดว้ยทักษะที� ไดจ้ากการใช้เครื�องมือหลากหลายชนิดเพื�อเลือกอาชีพและภารกิจที� ไดร้บัเลือกการล่าสัตวก์ารรวบรวมทรพัยากรหรอืสมบัตแิละการทําหัตถกรรมและการซื �อขายสินคา้ 
ทักษะที�เพิ�มขึ �นโดยทั�วไปจะถือวา่ความสามารถของผู้เล่นในการใช้เครื�องมือที�มีประสิทธิภาพมากขึ �นในการคน้หาทรพัยากรที�หายากหรอืสมบัติ

ขณะนี� ในเกม MMORPGS การทรงตวัของระบบเหล่านี�จะซ่อนอยู่และอาจมีการเก็งกําไรโดยฐานผู้ ใช้องคป์ระกอบลึกลับมีการสู้รบและความบันเทิงมาก 
แต่ ให้คณุคา่ที�แท้จรงิของเวลาและทักษะที�ผู้ ใช้ตอ้งลงทุนในการซื �อไอเทมลึกลับ 
มักถูกมองดว้ยความสงสัยและไดส้รา้งความตอ้งการอินทรยี์เพื�อความโปรง่ใสของกลศาสตรก์ารเล่นเกมทั �งหมดเพื�อให้มั�นใจวา่เป็นธรรม.

กลศาสตรก์ารเล่นเกมทั �งหมดข้างตน้มีหลาย�จจัยที�จะทําให้ ไดผ้ลลัพธ์ 
�จจัยตา่งๆอาจรวมถึงทักษะและคณุลักษณะของอวตารสถิตอิุปกรณ์ทักษะของผู้เล่นรวมกับ�จจัยภายนอกขึ �นอยู่กับการเล่นเกมที�เฉพาะเจาะจงที�มีส่วนรว่ม. 

กลเม็ดเกมที�คุน้เคยเหล่านี�จะถูกเขียนลงในสัญญาแบบสมารท์เพื�อให้ผู้เล่นสามารถมองเห็นวา่สิ�งใดที�กําลังเผชิญอยู่และเพื�อประเมินโอกาสที�เกี�ยวข้องกับการปล้นสะดมหรอืเก็บเกี�ยวไดอ้ย่างเห

มาะสม.

ดว้ยกลศาสตรเ์กมที�อยู่นอกรา่งกายของโลกผู้เล่นสามารถมีส่วนรว่มกับความเต็มใจในกิจกรรมที�เลือกและลงทุนดว้ยความซื�อสัตย์. 

สัญญาสมารท์ของเราจะถูกเขียนขึ �นเพื�อสรา้งระบบ MMORPG แบบโมดลูโอเพนซอรส์ที� ไดร้บัการสนับสนุนโดย blockchain โดยผ่าน API / SDK 
ซึ�งสามารถเชื�อมตอ่กับเครื�องยนตแ์ละแพลตฟอรม์ตา่งๆ

ความสมดลุของโลกกาํลังพัฒนาไปเรื�อย ๆ และผู้ ใช้ MMORPGS มีความเห็นและเกี�ยวข้องกับทิศทางของการพัฒนาโลกเมื�อพวกเขามีการลงทุนอย่างมากใน avatar ของพวกเขา 
นักพัฒนามักจะพิจารณาฟีดข้อมูลฟีดของผู้เล่น แต่ ในท้ายที�สุดจะทําเพื�อความกังวลดา้นการเงินของสตดูิโอเทียบกับมูลคา่ของผู้เล่นเวลา 
นอกจากนี�ยังสามารถแก้�ญหาได้ โดยการอนุญาตให้ผู้เล่นออกเสียงลงคะแนนในเนื�อหาและการพัฒนาระบบโดยใช้รปูแบบธุรกิจที�ทําให้ บรษัิท 
ตอ้งเสียคา่ลิขสิทธิ�ทั �งหมดระหวา่งผู้ ใช้และนักพัฒนาซอฟตแ์วรเ์พื�อให้มั�นใจวา่ทั �งสองฝ่ายไดร้บัการพิจารณาน้อยกวา่อีกฝ่าย

Crowdfunding 
การกํากับดแูลแบบกระจายอํานาจและสัญญาสมารท์โปรง่ใสถือเป็นรากฐานที�ดทีี�สุดสําหรบัเศรษฐกิจสินคา้ที�เป็นธรรมเสมือนจรงิโดยที�ฉันทามตจิะกําหนดมูลคา่ของทักษะการเล่นเกมและรางวั

ล 

การทําเหรยีญ

แหล่งทรพัยากรที�มีการทดแทนเป็นจํานวนมากสามารถนํามาใช้ประโยชน์ ได้ โดยใช้ระบบผลิตเหรยีญเงินซึ�งจะเหมาะสําหรบัการผลิตสินคา้เกษตรเสมือนและการเกษตร. 
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รฐับาลแห่งสหประชาชาติ (VR GOVERNMENT) 

“การขยายการใช้เงินและกระบวนการกํากับดูแล”

The BoardRoom
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The VR Government – NEVERDIE Coin and Teleport token: 
รฐับาล VR - รฐับาล VR จะสรา้งโครงสรา้งพื �นฐานเพื�อสนับสนุนรฐัธรรมนูญของ Virtual Reality และเป็นตวัแทนผลประโยชน์ของผู้ถือบัตรในเวทีการเมืองโลกแห่งความเป็นจรงิ

ไดร้บัการบรจิาค Teleport Tokens และ NDC รวมถึงอีเธอรถ์ึง 5 ล้านเหรยีญ - นอกเหนือจากรฐับาลหลักแล้ว 5 สาขาของรฐับาลยังจะไดร้บั�จจัยการผลิตแบบผสมผสาน 
สาขาที�จะจัดตั �งขึ �นจะเป็นดงันี� - 

กองทุนเอกพจน์ (Singularity Fund) - เป้าหมายของ Singularity Fund 

คือการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี ในอนาคตซึ�งจะสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกเสมือนสนิค้าและสุขภาพและอายุขัยของผู้ถือบัตรทั�งหมด

กองทุน AI - เป้าหมายของกองทุน AI จะพัฒนา AI ที�จะสนับสนุนเศรษฐกิจและปกป้องเศรษฐกิจและความปลอดภัยของผู้ถือบัตรทั�งหมด

Humanities Fund - 

เป้าหมายของกองทุนนี�คือเพื�อให้แน่ใจวา่ผู้ถือบัตรทุกคนสามารถลงคะแนนได้ตลอดเวลาเพื�อให้ความช่วยเหลือแก่ทุกคนในโลกแห่งความเป็นจรงิและสนับสนุนสาเหตุด้านมนุษยธรรม.

กองทุนเพื�อชีวติ - 

เป้าหมายของกองทุนนี�คือเพื�อให้ผู้ถือบัตรทุกคนสามารถลงคะแนนเสยีงในประเด็นที�เกี�ยวกับการรกัษาชีวติทั�งหมดในจักรวาลที�รูจั้กและให้การสนับสนุนขั�นพื�นฐานแก่ผู้ถือบัตรในกรณีที�มีก

ารขยายชีวติดิจิทัลในอนาคตหรอือัปโหลดข้อมูลทางจิตใจ.

The Arts Fund - เป้าหมายของกองทุนนี�คอืการสนับสนุนศิลปะในเสมือนจรงิและการลงทุนในวฒันธรรม
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Target Raise: $10,000,000
Capped at: $10,000,000

Target Raise: $50,000,000
Capped at: $300,000,000

Development Costs             Operating and Reserves

Loot Pools VR Jobs                             VR Gov Development Costs

Game Dev Fund Mergers & Acquisitions                 Operating & Reserves

ESTIMATED USE OF FUNDS RAISED -
NDC

ESTIMATED USE OF FUNDS RAISED -
TPT



การพัฒนาและ 
Roadmap

“อนาคตของการเล่นเกมและ VR 
มีขนาดใหญ่มากในความเป็นจรงิตลาด VR 

ทั�วโลกมีการตั�งค่าให้คูณ 10 เท่าภายใน 4 ปี”
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การพัฒนาเกมใหม่กับการมีสว่นรว่มในเกมที�มีอยู่
ความหลากหลายของเกมที�นิยมมากอยู่กับชุมชนที�หลงใหล แตบ่างรุน่ธุรกิจสําหรบัเกมเหล่านี�ล้าสมัย API / SDK 

ของเราจะช่วยให้ประเทศเศรษฐกิจเกมที�มีอยู่เดมิไดร้บัการออกแบบมาให้ทํางานรว่มกับ NDC และ TPT 

ซึ�งจะเชื�อมโยงเนื�อหาเกมที�มีอยู่จํานวนมากและฐานผู้เล่นขนาดใหญ่เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย Ethereum.

รอบการขาย

ในกรณีที�เงินทุน NEVERDIE Coin และ Teleport Token 

ไดร้บัการสนับสนุนอย่างเต็มที�ก่อนวนัเปิดตวั ICO 

จะมีการปิดการเสนอขายและจะเพิ�มโทเค็นลงในตลาดหุ้นที�เป็นที�นิยมโดยเรว็ที�สุดเท่าที�มีการแจกจ่า

ยเหรยีญ ICO ทั �งหมด

ความท้าทายเพิ�มเติม

การทําธุรกรรมขนาดเล็กและความสามารถในการปรบัขนาดได ้- 

การแก�้ญหาจํานวนมากในการพัฒนาทั�วชุมชน ethereum ตอ่�ญหาพื �นฐานเหล่านี� 

การพัฒนา NDC และ TPT API 

จะเป็นไปตามเส้นโคง้ที�อธิบายไดเ้พื�อให้เทคโนโลยีของเราไดร้บัการออกแบบมาเพื�

อพัฒนาอย่างตอ่เนื�องในสภาพแวดล้อมที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเรว็นี�

DISCLAIMER
NEVERDIE Coins and Teleport Tokens do not represent 

ownership in any real-world companies. 
These tokens are designed to activate virtual utilities.  

Addition of Tokens to
popular token exchanges

ICO Completion

Token Launch

Partnerships and 
Acquisitions

AmeVRica & AsgardVR 
design Phase

Teleport token game
engine API

Payatar Wallet
and API

NEVERDIE Coin game
engine API

Smart contract
development for new 

Blockchain games

AmeVRica & AsgardVR 
Dev begins

Game Crowdfunding
and governance
smart contracts

Game developers
funded by treasury!Road Map
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Jon ‘NEVERDIE’ Jacobs
ภายใน Entropia Universe Jon สรา้ง Avatar NEVERDIE อันเป็นสัญลักษณ์และเขากลายเป็นนักเล่นเกมรายแรกที�ทําเงินล้านดอลลารภ์ายใน Virtual 

World Jon's Club NEVERDIE ทาํหนังสือกินเนสส์ 2008 ของ World Records เป็นทรพัย์สินทาง�ญญาที�มีคา่ที�สุด

NEVERDIE Studios
จอนไดก้่อตั �ง NEVERDIE Studios และไดร้ว่มงานกับ Michael Jackson, Lemmy และ Universal Studios รวมทั �งนํา ROCKtropia, KING 

KONG และ THE THING ไปสู่ความเป็นจรงิเสมือนจรงิ

สตดูิโอของ NEVERDIE ไดพ้ัฒนาและดาํเนินงาน ROCKtropia Virtual World ซึ�งเป็นเกม MMORPG แบบแรกและแบบ MMORPG 

ที�สามารถทําลายรปูแบบธุรกิจเกมที�มีอยู่ทั �งหมดได้ โดยการจัดหางานที�มีคา่ใช้จ่ายอย่างแท้จรงิซึ�งจะจ่ายเงินให้ผู้ ใช้ 10 เหรยีญตอ่ เดอืนที�จะเล่น

President of Virtual Reality
ในปีพ. ศ. 2516 จอนไดร้บัเลือกตั �งเป็นประธานาธิบดคีนแรกของ Virtual Reality โดยมีภารกิจในการสรา้งงานหนึ�งพันล้านตาํแหน่งใน VR. 

NEVERDIE Coin and Teleporter Token
ในปีพ. ศ. 2560 จอนไดเ้ปิดตวั PAYATAR Wallet - โครงสรา้งพื �นฐานเพื�อสนับสนุน

NEVERDIE Coin และ Teleporter Token ในส่วนที�เป็น Ethereum blockchain 

เพื�ออํานวยความสะดวกในการสรา้งประชาธิปไตยในโลกเสมือนจรงิและพัฒนาแพลตฟอรม์เกมข้ามแพลตฟอรม์และ DApps รวมถึง ROCKtropia และ AmeVRica 

ที�กําลังจะมาถึงเพื�อผลักดนัการเตบิโตของเศรษฐกิจสินคา้มูลคา่กวา่ล้านล้านดอลลาร์

Meet        NEVERDIE

A BILLION JOBS IN VR
“ดูวา่เราสามารถสรา้งขอบเขตใหม่สาํหรบัการจ้างงานแบบดิจิตอลไ

ด้อย่างไร”



COVERAGE
“See what the press are saying all over the world about

Cyber Currencies with Artificial Reality Gaming.”

NEVERDIE IN THE PRESS
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Currently we are engaging the public to be pro-active in the battle to prevent AI and 
robotics from making humans redundant, we are doing this through the creation of 

gamified minimum wage VR jobs that employs gamers to hunt AI to prevent bots from farm-
ing in virtual economies. I think we can afford to let AI and robots do our labor in reality but I
don’t think we want them playing our games for us.” – Jon NeverDie Jacobs via interview with 
Coinshedule Blog

“NEVERDIE  - Names you need to Know in 2011.”

Forbes Magazine

“NEVERDIE, a legendary adventurer, celebrity, and fabulously wealthy entrepreneur in the

online world.”

Reuters

“The Worlds First Cyber Superstar”

Los Angeles Times

“NEVERDIE to Rock Pop Culture!”

BBC News

“Political innovation can better thrive in open, fluid environments like AmeVRica that nurture
experimentation and collaboration. In any case, the AmeVRica project should yield key insights
into VR’s usefulness as a tool for political and economic change.” – Innovation and Tech today

"Some people are willing to pay real money for certain items, because they do not have the
time to produce a good, just as you can make your own clothes in real life, but you do not have
the time, skill or Interest in producing it yourself.” – Jon Jacobs via El Observador (Spanish)

“First, we need to build an innovative world economy to generate new drivers of growth. 
Innovation holds the key to fundamentally unleashing the growth potential. The new round of
scientific and industrial revolution with Internet at its core is gathering momentum, and new
technologies such as artificial intelligence and virtual reality are developing by leaps and
bounds,” he said. “The combination of the virtual economy and the real economy will bring
revolutionary changes to our way of work and way of life.” – 
President of China via https://uploadvr.com/chinese-president-vr-b20/
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NEVERDIE STUDIOS
“การสรา้งสรรค์ผลงานศลิปะการเล่นเกมที� ได้รบัอนุญาตและเป็นต้นฉบับด้วยความ

สมจรงิและความสมจรงิ”

Proven ‘Real Cash Economies’
and Gamified VR Jobs 
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Section 1

รบัสทิธิ�เข้าถึง Wallet PAYATAR ตอนนี�
อัลฟาการเข้าถึงตน้ของเราเปิดให้บรกิารแล้วเพื�อให้มีรปูลักษณ์เริ�มตน้ในการเล่นเกมจากมุมมองแบบบล็อกและ PAYATAR Wallet แบบเต็มรปูแบบ.
www.neverdie.com
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ICO กฎ
“ความโปรง่ใสในทุกเลเยอร”์
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ICO กฎ

- ในความพยายามที�จะตอ่สู้กับโหลดเครอืข่ายการซื �อสินคา้ทั �งหมดจะไดร้บัการประมวลผล 24 ชั�วโมงหลังการซื �อ 
ในแตล่ะช่วงเวลา 24 ชั�วโมงอัตราแลกเปลี�ยนจากอีเทอร์ ไปยัง NDC จะถูกเรยีกใช้ที� Ether high 
สําหรบัวนัเทียบกับ USD เพื�อหลีกเลี�ยงการโหลดเครอืข่ายในช่วงเวลาสูงสุดของอีเทอรเ์น็ตในตลาด

-  วอีาร์ โกลดแ์ละซิลเวอร์ โบนัสจะไดร้บัการดาํเนินการในเวลาเดยีวกัน

-  สามารถระงับ ICO ไดต้ลอดเวลาหากจํานวนเหรยีญทั �งหมดเกินกวา่ที�กําหนด ETH 
ทั �งหมดที� ไดร้บัหลังจากเสรจ็สิ �นการ ICO จะไดร้บัการสนับสนุนโดยเรว็ ASAP

-  เวลา ICO สูงสุดจะถึงวนัที� 31 กรกฎาคมหลังจากนั�นจะปิดการเสนอขาย

- เราจะแจ้งให้ทราบวา่การแลกเปลี�ยนโทเค็นใดจะม ีNDC และ TPT ในโอกาสแรก ๆ 

Disclaimer: NEVERDIE Coins and Teleport Tokens do not represent ownership in any real-
world companies. These tokens are designed to activate virtual utilities.
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