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https:// aureus.nummus.gold - aureus@nummus.gold

Aureus Nummus Gold (ANG) – หนึ$งในสกลุเงนิดจิติอลที$ใหญท่ี$สดุในโลก*
(*ในแง่ของมูลคา่ตลาด)

บรหิารจดัการและดแูลโดย Quantum Computing Labs Corporation (“บรษิทั”) ซึ 4งเป็นองคก์รในแคนาดา



ระยะพทิชข์องลฟิต ์ (ตวัเลอืก 2 จาก 3)3

บรกิาร/สนิคา้คอื
อะไร?

ปรบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของ
คณุและดงึดดูความสนใจของ

ผูช้ม

วสิยัทศันใ์หญข่อง
คณุคอือะไร?
ปรบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของ
คณุและดงึดดูความสนใจของผูช้ม

ปัญหาหลกัที$คณุกาํลงัแกไ้ขคอื
อะไร

ปรบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของคณุและ
ดงึดดูความสนใจของผูช้ม

หากไม่มมีาตรฐานทองคาํ ไม่มทีางที1
จะปกป้องเงนิออมจากการถกูรบิโดย
เงนิเฟ้อ
ไม่มทีี1เก็บคา่ที1ปลอดภยั

- อลนั กรีนสแปน ประธานของ

ธนาคารกลางสหรฐั, 5678 - 56:; .



วตัถุประสงคข์อง

ออเรียส นมัมสั โกลด์
ออเรยีส นมัมุส โกลด ์
ตามมูลคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาด ซึ:งเป็นสกุลเงินดจิติอลเขา้รหสัที:ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก

วตัถปุระสงคข์อง AUREUS NUMMUS GOLD คอื:

• เพื2อช่วยใหม้นุษยชาตทํิาธุรกรรมทางธุรกจิไดอ้ย่างอสิระโดยไม่มีขอบเขตของพ่อคา้คนกลาง
• เพื2อ สรา้งสกุลเงินที2เป็นที2ยอมรบัทั2วโลกซึ2งทํางานเพิ2มเตมิจากระบบการเงินที2มีอยู่และสรา้งสภาพแวดลอ้มที2มี
เสถยีรภาพและมีมูลค่ามากขึ Oน ปราศจากเงินเฟ้อ

• เป็นที2หลบภยัทางการเงินที2มั2นคงและเครื2องมือการชําระเงินสําหรบัคนทัOงโลก คํOาประกนั ดว้ยทองคํา
• เพื2อใหคุ้ณมี ระบบการเงินที2คุณเป็นนายธนาคารของธนาคารของคุณเอง กระเป๋าเงินส่วนตวัของคุณซึ2งเป็น
หอ้งนิรภยัส่วนตวัของคุณจรงิๆ คุณควบคุมทรพัยส์นิของคุณโดยไม่มีพ่อคา้คนกลาง

AUREUS NUMMUS GOLD (อ่างทอง) ประกอบดว้ย:

• กระเป๋าเงิน Ethereum ที 2คุณเลอืก: ใชง้านง่ายและสะดวก อํานวยความสะดวกในการซื Oอขาย จดัเก็บ และส่ง
cryptocurrencies ใชก้ารประมวลผลแบบ peer-to-peer โดยตรง โตต้อบกบั crypto wallets อื 2น ๆ และปลอดภยั เป็น
ส่วนตวั และ ปลอดภยั! Aureus Nummus Gold (ANG) เขา้กนัไดก้บักระเป๋าเงิน Ethereum ที 2ทนัสมยัทั Oงหมด! คุณ
ไม่ไดถู้กบงัคบัใหใ้ชก้ระเป๋าเงินใดโดยเฉพาะ คุณเลอืกอะไรก็ไดท้ี 2คุณตอ้งการ

• การแลกเปลี 2ยนส่วนตวัของเรา: การแลกเปลี 2ยนของเรามีการกระจายอํานาจ และประมวลผลแบบ Peer to Peer 
คุณอยู่ในการควบคุมเสมอ เราแลกเปลี 2ยน Aureus Nummus Gold (ANG) เป็นสนิคา้โภคภณัฑ์เช่น ทองคํา เงิน
ทองคําขาว นํOามนั กา๊ซขา้วสาลี และอื 2นๆ อกีมากมาย เรายงัแลกเปลี 2ยน Aureus Nummus Gold (ANG) เป็นสกุล
เงิน fiat และสนิทรพัย ์crypto อื 2นๆ ส่วนใหญ่ นักลงทุนที 2สนใจซื Oอ Aureus Nummus Gold จะตอ้งทําการขายหรอื
ซื Oอผ่านการแลกเปลี 2ยนแห่งหนึ2งซึ 2งมี Aureus Nummus Gold อยู่ในรายการซื Oอขาย การแลกเปลี 2ยนเป็นทองคํา
หรอืในทางกลบักนัจะทําเป็นรายบุคคลตามกฎของ FINTRAC และ FINCEN

• และเรว็ๆ นี Oที 2จะเปิดตวั: Aureus Nummus Gold DEBIT CARD, MEDICI BANK Association (ธนาคารของเรา) และ
COLLATERALIZED LOANS ซึ 2งใหโ้อกาสทางธุรกจิใหม่แก่นักลงทุนที 2มีคุณสมบตัเิหมาะสมในการใชเ้ครื 2องมือทาง
การเงินใหม่ ๆ เพื 2อสนับสนุนกจิกรรมทางธุรกจิของพวกเขา

ซื Oอ แลกเปลี 2ยน หรอืเตมิเงินในกระเป๋าเงินของคุณ – ส่ง ขายหรอืตรวจสอบตวัเลือกของคุณ! Aureus Nummus Gold 
(ANG) ทําใหก้ารดําเนินธุรกจิและการลงทุนของคุณเป็นเรื 2องง่าย สะดวก และสนุกสนาน! มาเป็นสมาชกิ Aureus 
Nummus Gold (ANG) วนันี Oและเริ 2มใชช้วีติอย่างมนุษยท์ี 2เป็นอสิระโดยไม่มีชายกลาง
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การลงทะเบียนของเรา

Quantum Computing Labs Corp จด
ทะเบียนอย่างถกูต้องกบั FINTRAC เป็นธุรกิจบริการ
เงิน

ฟินทรัค –
www.fintrac-canafe.gc.ca

เลขทะเบียน: M20237340

Quantum Computing Labs Corp จด
ทะเบียนอย่างถกูต้องกบั FINCEN เป็นธุรกิจบริการเงิน

FINCEN - www.fincen.gov

เลขทะเบียน: QCL4262

Aureus Nummus Latin SAS ผู้จดั
จําหน่ายทองคําของ Quantum Computing 
Labs Corp จดทะเบียนเป็นผู้สง่ออกทองคํากบั 
DIAN และหน่วยงานทีFเกีFยวข้องอืFนๆ ทั Iงหมด

DIAN - www.dian.gov.co

เลขทะเบียน: KLMNLNOPQ-K

Aureus Nummus Latin SAS ผู้
จดัจําหน่ายทองคําของ Quantum 
Computing Labs Corp ได้รับการ
จดทะเบียนอย่างถกูต้องกบั ANM ในฐานะผู้

สง่ออกทองคํา โลหะมีคา่ และสนิค้าโภคภณัฑ์

ANM - www.anm.gov.co

เลขทะเบียน: 

RUCOM-2019091015377

http://www.fintrac-canafe.gc.ca/
http://www.fincen.gov/
http://www.dian.gov.co/
http://www.anm.gov.co/
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สญัลกัษณ์ = ANG
Aureus Nummus Gold เป็นสกลุเงินดจิทิลัที4ไดร้บัการสนบัสนุนจาก
ทองคาํ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื4อเป็นที4หลบภยัทางการเงินที4ม ั4นคงและ
เครื4องมอืการชาํระเงินสาํหรบัคนทัJงโลก

www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

Aureus Nummus Gold คืออะไร?

Aureus Nummus Gold จดทะเบียนซื,อขายในการแลกเปลี6ยนดงัต่อไปนี,:

นกัลงทุนที6ไดรั้บการรับรองสามารถส่งคาํขอซื,อและขายใหเ้ราได้

Aureus Nummus Gold ซึ6 งเราจะพิจารณาและดาํเนินการเป็นกรณีไป ขึ,นอยูก่บักฎหมายที6บงัคบัใช้
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Ø รายไดจ้ากการขายเหรยีญสาธารณะ Aureus Nummus Gold (“public 
ANG”) จะถูกนําไปลงทุนในทองคาํ
(ไม่รวมคา่ธรรมเนียมการทําธรุกรรม คา่ใชจ้า่ยในการแลกเปลี Fยนหรอืภาษทีี Fเกี Fยวขอ้ง)

Ø ทองคาํนีJเป็นของบรษิทั และผูถ้อื ANGs สามารถแลกเปลี4ยน ANG ของ
พวกเขากลบัเป็นทองคาํที4พวกเขาเป็นเจา้ของได้

Ø ราคาซื Jอข ัJนตํ4าสาํหรบั ANGs ถูกตรงึกบัราคาทองคาํของ London 
Metal Exchange 
100,000 ANGs = ทองคาํเนืJอดี 1 ออนซ ์= ประมาณ 1,800.00 USD* 
*มูลคา่ในหน่วย USD จะแปรผนัตามราคา ทองคาํ

Ø ราคาของ ANG ในการแลกเปลี4ยนที4แตกตา่งกนัอาจแตกตา่งจากราคา
ทองคาํขึ Jนอยู่กบัอปุสงคแ์ละอปุทานของผูค้า้ การแลกเปลี4ยน ANGs กลบั
เป็นทองคาํหรอืสนิคา้โภคภณัฑอ์ื4น ๆ จะขึ Jนอยู่กบัราคาทองคาํเสมอ

คุณสมบติัที=สาํคญัสาํหรับผูใ้ช้
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คุณสมบติัที=สาํคญัยิ=งขึGนสาํหรับผูใ้ช้

The Aureus Nummus Gold (“ANG”) คอื:

Ø กระจายอาํนาจ

Ø เป็นอสิระ.
Ø แลกเปลี4ยนไดอ้ย่างอสิระ

Ø มอีปุทานคงที4ซ ึ4งไม่สามารถเปลี4ยนแปลงไดอ้กีตอ่ไป

Ø ปราศจากภาวะเงินเฟ้อโดยสิ Jนเชงิ

Ø ทั4วโลก.
Ø เพิ4มความเสถยีรเนื4องจากการสาํรองทอง

สาํหรบัคาํอธบิายเกี 0ยวกบัความเสถยีร โปรดดหูนา้ถดัไป
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Ø Aureus Nummus Gold มี ความเสถยีรโดยการสนับสนุน ของ ทองคาํ ดงันัEนจงึเป็น
สกลุ เงนิ ที4 "สนบัสนุนสนิทรพัย"์

Ø สกลุเงนิดจิติอลเขา้รหสัอื4น ๆ บรรลคุวามเสถยีรดว้ยรหสัซอฟตแ์วรอ์ลักอรธิมึ พวกเราที4

Aureus Nummus Gold ไม่ไดเ้ลอืกเสน้ทางอลักอรธิมึ เพราะเราเช ื4อวา่แหลง่ เกบ็มูล
คา่ที9ปลอดภยัที9ไดร้บัการพสูิจนแ์ลว้เพยีงแหง่เดยีวในประวตัศิาสตรข์องมนุษย ์
ท ัIงหมดคอื ทองคาํ ดงันัIน หากมคีนซื Iอ ANG ผูซ้ ื Iอควรรูว้า่การซื IอนัIนไดร้บัการ
สนบัสนุนดว้ยทองคาํในปรมิาณเท่ากนั ซึ9งผูซ้ ื Iอเป็นเจา้ของและสามารถขอรบัได้
เมื9อมกีารรอ้งขอ

Ø ดงันัEน Aureus Nummus Gold จงึจดัเป็น “เหรยีญที4มเีสถยีรภาพสนับสนุนสนิทรพัย”์

Ø ราคาของ Aureus Nummus Gold อาจแตกตา่งกนัไป ตาม การแลกเปลี9ยน อย่างไรก็
ตาม การสนบัสนุนทองคาํเบื Iองหลงัไม่ได้ และผูซ้ ื Iอ ANG อาจแลกเปลี9ยนกลบัเป็น
ทองคาํ ได ้ ตลอดเวลา

Aureus Nummus Gold - เสถียรแค่ไหน?
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ü ปราศจากภาวะเงินเฟ้อ

ü หนุนดว้ยทอง.

ü เพิ9มความเสถยีรตามมูลคา่จรงิเนื9องจากการสาํรองทองคาํ

ü อปุทานคงที9ที9ไม่สามารถเปลี9ยนแปลงไดอ้กี

ü ไม่มตีวักลาง

ü ไม่ตอ้งใชบ้ญัชธีนาคาร

ü ไม่จาํเป็นตอ้งไวว้างใจ

ü การทําธุรกรรมทนัที

ü ไม่มหีน่วยงานใดสามารถเปลี9ยนแปลงหรอืมอีทิธพิลตอ่โปรโตคอล Aureus Nummus Gold ได้
ü หลกัฐานการฉ้อโกง หลกัฐานการงดัแงะ

ü สญัญาอจัฉรยิะแบบกระจายศูนยโ์ดยสิ Pนเชงิ

ü ทํางานอตัโนมตัโิดยสมบูรณต์ามโปรแกรม โดยไม่มกีารหยุดทํางาน การเซน็เซอร ์การฉ้อโกง และการแทรกแซงจากบุคคลที9สาม

ü ไม่ระบุชื9อ

ü แลกเปลี9ยนไดอ้ย่างอสิระในสกุลเงินคาํส ั9ง สกลุเงินดจิทิลั และโลหะมคีา่สว่นใหญ่

Aureus Nummus Gold – ขอ้ไดเ้ปรียบที=เป็นไปได้
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KYC จาํกดัอยู่ที9ข ัPนตํ9าตามกฎหมาย
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ KYC ไดก้ลายเป็นฝันรา้ยของการบรหิารและองคก์ร สถาบนัการเงิน
หลายแห่งไดค้ดัเลอืกลูกคา้ของตนมาเป็นอย่างดแีละดําเนินการตรวจสอบซึ2งเหนือกว่าขอ้กําหนด
ทางกฎหมายใดๆซึ2งรวมถงึการปฏเิสธการแพรร่ะบาดในการเปิดบญัชธีนาคารและการปิดบญัชี
ธนาคารที2มีอยู่แมก้ระทั2งสําหรบับรษิทัที2จดัตัOงขึ Oน สกุลเงิน crypto ไดเ้กดิขึ Oนดว้ยเหตุผล และเราที2
Aureus Nummus Gold ตัOงใจที2จะเตมิช่องว่างใดๆ ที2เหลอือยู่โดยระบบการเงินพวกเราที2Aureus Nummus 
Gold จะปฏบิตัติามขอ้กําหนดทางกฎหมายทัOงหมด แต่เราจะไม่ปฏเิสธลูกคา้เนื2องจากนโยบายส่วน
บุคคลโดยพลการ

เชื9อม ั9น
หนึ1งในความทา้ทายที1สําคญัที1ขดัขวางความกา้วหนา้ของตลาดโลกคือวธิจีดัการสญัญาขอ้ตกลงระหว่างคนสองคน
ที1ไม่รูจ้กักนั Aureus Nummus Gold แกปั้ญหาดงักล่าวดว้ยการเขา้รหสัสญัญาอจัฉรยิะและจดัการขอ้มูลธุรกรรมใน
บญัชแียกประเภทที1ใชร้ว่มกนั ดงันัKนจงึไม่มีทางที1ฝ่ายหนึ1งจะพูดไดว่้าไม่เห็น นอกจากนีK สญัญาอจัฉรยิะซึ1ง
ดําเนินการธุรกรรมทางธุรกจิ จะดําเนินการผ่านโหนดแบบกระจายโดยไม่มีจุดลม้เหลวเพียงจุดเดียว ดงันัKนจงึทําให ้
สญัญาดงักล่าวสามารถป้องกนัการปลอมแปลงไดอ้ย่างสมบูรณแ์ละป้องกนัการสูญเสยีขอ้มูลไดอ้ย่างสมบูรณ์

เอกราช
Aureus Nummus Gold มีอสิระอย่างสมบูรณ์ สญัญาอจัฉรยิะที1อยู่ภายใตส้ญัญานัKนไม่จําเป็นตอ้งพึ1งพานายหนา้
ทนายความ และผูก้ลางอื1นๆ เพื1อทําขอ้ตกลงการขาย นอกจากนีK การดําเนินการไดร้บัการจดัการในเครอืข่ายผ่าน
ระบบกระจายอํานาจ และอุบติัการณข์องขอ้ผิดพลาดแทบจะเป็นศูนย ์

ความปลอดภยั
ความปลอดภยัของ Aureus Nummus Gold นัKนใชเ้ทคโนโลยีบล็อคเชน ดงันัKนจงึปลอดภยั 100% เนื1องจากทุกอย่าง
ถูกจดัเก็บไวใ้นเครอืข่ายแบบกระจาย ดงันัKนจงึไม่มีจุดบกพรอ่งเพียงจุดเดียว การเขา้รหสัชว่ยใหม้ั1นใจไดว่้าเอกสารมี
ความปลอดภยัอย่างสมบูรณแ์ละอุบติัการณแ์ทบจะเป็นศูนย ์ เนื1องจากเทคโนโลยีบญัชแียกประเภทแบบกระจายไม่ได ้
ใหส้ทิธิ Vการเขา้ถงึแก่แฮกเกอร ์เพื1อที1จะประสบความสําเรจ็ แฮ็กเกอรจ์ะตอ้งแฮ็คคอมพิวเตอรห์ลายเครื1องพรอ้มกนั
1,000 เครื1องพรอ้มกนัในตําแหน่งทางภูมิศาสตรท์ี1แตกต่างกนั ซึ1งเป็นงานที1ไม่สามารถทําได ้
ความเรว็
สญัญาอจัฉรยิะที1องิจาก Aureus Nummus Gold นัKนนําไปปฏิบติัไดเ้รว็กว่าสญัญาทั1วไป เอกสารที1จําเป็นสําหรบัการ

ทําขอ้ตกลงการขายในตลาดแบบดัKงเดิมนัKนไม่ไดใ้ชใ้นตลาดซื Kอขายทองคํา Aureus Nummus Gold การใชซ้อฟตแ์วร ์
ทําใหส้ญัญาอจัฉรยิะของ Aureus Nummus Gold อาศยัรหสัซอฟตแ์วรท์ี1ปลอดภยัเพื1อทํางานอตัโนมติัและดําเนิน
ธุรกรรมทางธุรกจิอย่างรวดเรว็ในโหมดอตัโนมติัเต็มรูปแบบ การทําธุรกรรมเป็นไปอย่างทนัที อตัโนมติัเต็มรูปแบบ
ป้องกนัการฉอ้โกง หลกัฐานการงดัแงะ หลกัฐานการสูญเสยี และปลอดภยัอย่างสมบูรณ์

สนิคา้ปลอม
สญัญาอจัฉรยิะที1เป็นพื Kนฐานของ Aureus Nummus Gold ชว่ยขจดัการขายสนิคา้ปลอม ดว้ยรหสัเขา้รหสัลบัแบบ
กระจายศูนย ์ ทําใหส้ามารถติดตามและตรวจสอบผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างง่ายดาย ซึ1งบนแพลตฟอรม์ธุรกจิแบบรวมศูนย ์
แบบดัKงเดิมนัKนเป็นไปไม่ได ้นอกจากนีK การดําเนินการของสญัญาอจัฉรยิะยงัเป็นไปตามขอ้ตกลงของคู่สญัญา
เป็นไปไม่ไดท้ี1จะสมรูร้ว่มคิดกบัฝ่ายต่างๆ ทั1วโลกเพื1อแกไ้ขสญัญาที1ใช ้Aureus Nummus Gold

ไม่มกีารฉ้อโกงการเรยีกเกบ็เงินคนื
หนึ1งในความทา้ทายหลกัสําหรบัผูข้ายในตลาดซื Kอขายแบบเดิมคือ ผูซ้ื Kอสามารถซื Kอสนิคา้ ชาํระเงนิผ่านบรกิารต่างๆ
เชน่ PayPal แลว้โทรติดต่อบรษิทัเพื1อขอคืนเงนิในภายหลงั มีหลายธุรกจิที1ไดร้บัผลกระทบจากวธินีีK ผูซ้ื Kอสามารถ
เรยีกรอ้งไดว่้าสนิคา้นัKนไม่ไดถู้กส่งมอบหรอืถูกส่งมอบในลกัษณะของคุณภาพที1พวกเขาไม่ตอ้งการ อย่างไรก็ตาม
ดว้ยสญัญาอจัฉรยิะของ Aureus Nummus Gold เป็นเรื1องยากมากหรอืแทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยที1จะเปลี1ยนแปลง
ธุรกรรมหลงัจากที1ตกลงกนัไดแ้ลว้ ทัKงผูซ้ื Kอและผูข้ายจะมีตวัเลอืกในการยอมรบัเงื1อนไขของการขายหรอืธุรกรรมที1
ตัKงใจไว ้ แต่หลงัจากดําเนินการแลว้ ขอ้ตกลงจะไม่สามารถยอ้นกลบัได ้ ฟีเจอรภ์ายในที1เรยีบง่ายของสญัญาที1ใช ้
Aureus Nummus Gold ส่งผลใหเ้กดิความมั1นใจในการทําธุรกรรมในระดบัที1สูงขึ Kนมาก
ในที1สุด เห็นไดช้ดัว่าสญัญาอจัฉรยิะถูกกําหนดขึ Kนเพื1อปฏิวติัวธิกีารดําเนินธุรกจิและการจดัการตลาด - เทคโนโลยี
บล็อกเชนพืKนฐานรบัประกนัประสทิธภิาพ ตน้ทุนตํ1า ความหลากหลายมากขึ Kน และความแน่นอนในการขายที1
เพิ1มขึ Kน และความแน่นอนโดยรวมของการทําสญัญาทางธุรกจิ

ความจําเป็นในการเปลี8ยนแปลง - ข้อดีของการทําธรุกรรมทางธรุกิจ

ขึ Cนอยูก่บั Aureus Nummus Gold
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ระบบการชาํระเงนิแบบดั/งเดมิใน
ปัจจบุนัมรีาคาแพง ชา้ และเต็มไป
ดว้ยการละเมดิความปลอดภยัและ

ความไวว้างใจ

แพง
& ชา้ ดว้ยขอ้กาํหนด KYC ทีDเพิDมขึ /นเร ืDอย

ๆ ธนาคารจงึกาํหนดขอ้ จาํกดั ทีD
เขม้งวดยิDงขึ /นในการรกัษาหรอืรบั

บญัชธีนาคาร ตั/งแตปี่ 2008 ธนาคาร
ตา่งๆ ไดย้กเลกิลกูคา้ทีDมอียูห่รอื
ปฏเิสธบญัชธีนาคารในจาํนวนทีD

เพิDมขึ /นอย่างทวคีณู

ธนาคารจาํกดั

ปัญหารากเหงา้ของสกลุเงนิทัDวไปคอืความ
ไวว้างใจทั/งหมดทีDจาํเป็นในการทาํใหม้นัทาํงาน
ธนาคารกลางจะตอ้งไดร้บัความไวว้างใจไม่ใหล้ด
คา่เงนิ แตป่ระวตัขิองสกลุเงนิคาํสัDงนั/นเต็มไป
ดว้ยการละเมดิความไวว้างใจนั/น ธนาคารตอ้ง
ไดร้บัความไวว้างใจใหถ้อืเงนิของเราและโอนเงนิ
ทางอเิล็กทรอนิกส ์ แตพ่วกเขาใหย้มืเงนิในคลืDน
ฟองสบูด่ว้ยเงนิสาํรองเพยีงเล็กนอ้ย เราตอ้ง
ไวว้างใจธนาคารดว้ยความเป็นสว่นตวัของเรา
ไวว้างใจพวกเขาไม่ใหข้โมยขอ้มูลประจาํตวัทาํ
ใหบ้ญัชขีองเราหมดไป และเราตอ้งเช ืDอใจพวก
เขาวา่จรงิๆ แลว้เราไดร้บัเงนิคนืเมืDอเราตอ้งการ

ปัญหาความน่าเชื4อถอื

มากกวา่ 32% ของประชากรโลกไม่มี
บญัชธีนาคาร โดยไม่มวีธิกีารอืDนใดใน
การรบัคา่ตอบแทนและการชาํระเงนิ
นอกจากการโอนเงนิแบบมอืเปลา่

ไม่มธีนาคาร

ความทา้ท
าย

และ

ปัญหากา
รธนาคาร

แบบเดมิๆ
และ

ระบบการ
ชาํระเงิน

ปัญหาและความทา้ทายในตลาดการเงิน !
ทาํไมการเพิ+มขึ.นของ Cryptocurrencies?
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ไม่มกีารหยุดทาํงาน ไม่มกีารเซน็เซอร ์ ไม่มี
การฉอ้โกง และไม่มกีารแทรกแซงจากบคุคลทีD
สาม โปรโตคอลฉันทามตทิีDใช ้ERC20 ของ
ANG มคีวามปลอดภยัโดยสิ /นเชงิ

Aureus Nummus Gold 
ปราศจากภาวะเงนิเฟ้อ
เนืDองจากมอีปุทานทีDไม่
เปลีDยนแปลงตลอดเวลาAureus Nummus Gold ไม่ตอ้งการใหผู้ใ้ชม้บีญัช ี

ธนาคารหรอืวงเงนิเครดติ เชน่ บตัรเครดติ เพืDอเป็นเจา้ของ
สกลุเงนิดจิทิลั Aureus Nummus Gold

ANG ใหค้วามเสถยีรทีD
เพิDมขึ /นอย่างมาก
เนืDองจากการสาํรอง
ทองคาํ

Aureus Nummus 
Gold ไดร้บัการ
สนับสนุนโดยทองคาํทีD
จบัตอ้งไดโ้ดยตรงหรอื
เทยีบเทา่ทองคาํ

ธรุกรรม
เกอืบจะทนัที ถกูและง่าย

เขา้กนัไดก้บัระบบการชาํระเงนิหลกัทั/งหมด:
คณุสามารถชาํระเงนิสาํหรบั Aureus 
Nummus Gold ดว้ยเงนิสด การโอนเงนิ
ผ่านธนาคาร บตัรเครดติ เงนิดจิติอล และ
โลหะมคีา่
เหรยีญทอง Aureus Nummus ของคณุ
อาจถกูซื /อคนืดว้ยเงนิสด การโอนเงนิผ่าน
ธนาคาร บตัรเครดติ สกลุเงนิดจิทิลั และโลหะ
มคีา่

ออเรียส นัมมสั
โกลด์ –

มาตรฐานใหม่ใ
นการชําระเงินร

ะหว่าง

ประเทศและกา
รออม

เหรยีญดจิทิลัหนุนดว้ยทองคาํทีD
มมูีลคา่ทีDแทจ้รงิ

ANG ไม่ตอ้งการความไวว้างใจจากคณุ โปรโตคอล
ฉันทามตชิว่ยขจดัความจาํเป็นในการไวว้างใจคน
กลางไดอ้ย่างสมบรูณ์
อา่งทองไม่ตอ้งการใหธ้นาคารชาํระคา่ใชจ้า่ยหรอื
คา่ตอบแทน

ทางออก - Aureus Nummus Gold



14

สัญลักษณ์ : อัง

การแลกเปลี2ยน:

โปรดดูรายการแลกเปลี.ยนในเว็บไซต์ของเรา https:// aureus.nummus.gold ,
หรือ www.coinmarketcap.com _

ผู้ออกโทเค็น : Simplexx Ltd. (สหราชอาณาจักร)
ผู้ดูแลระบบโทเค็น : Quantum Computing Labs Corporation (แคนาดา)

นักพัฒนาด้านเทคนิค : Quantum Computing Labs Corporation (แคนาดา) และ AN Aurum Dynamics 
Corporation (สหรัฐอเมริกา)

ประเภทสินทรัพย์และคําอธิบาย:

• Aureus Nummus Gold (สญัลกัษณ:์ ANG) เป็นสกลุเงนิดจิทิลัที4สนับสนุนโดยทองคาํจรงิหรอืเทยีบเท่าทองคาํ
• “รองรบัดว้ยทองคาํ” หมายความวา่สาํหรบั ANG ที4เขา้สูก่ารหมุนเวยีนสาธารณะ ทองหรอืเทยีบเท่าทองคาํจะถกูใสล่ง

ในบญัชทีรสัต ์บญัชนีายหนา้ หรอืบญัชอีื4น
• ANG อยูใ่น "การหมุนเวยีนสาธารณะ" เมื4อเป็นของคนอื4นที4ไม่ใชผู่อ้อกโทเค็นหรอืผูด้แูลระบบโทเค็น (****) ANG 

เท่านัNนที4ไดร้บัอนุญาตใหเ้ผยแพรต่อ่สาธารณะคอื ANG ที4ไดร้บัการสนับสนุนดว้ยทองคาํ Private Coin มไีวเ้พื4อจา่ย
สาํหรบัการพฒันาและคา่ใชจ้า่ยอื4น ๆ ดขูอ้กาํหนดและเงื4อนไข

• ANG ไดร้บัการกระจายอาํนาจอยา่งสมบูรณแ์ละใชเ้ทคโนโลยบีญัชแียกประเภทแบบกระจายและมาตรฐาน ERC20
• ปรมิาณ ANG ที4มอียูไ่ดร้บัการแกไ้ขตลอดไปที4 60 ลา้นลา้นเหรยีญ (หน่วย) ไม่สามารถสรา้งหรอืเพิ4ม ANG ใหม่ได ้

ประเด็นสําคัญ:

• เงนิสาํรองในทองคาํหรอืเทยีบเท่าทองคาํ เป็นเจา้ของ Token Administrator (เหรยีญสาธารณะ)
• การใชเ้งนิที4ไดจ้ากการขาย ANG: เงนิที4ไดจ้ากการขาย ANG จะถกูนําไปใชใ้นการใสท่องคาํหรอืเทยีบเท่าทองคาํลง

ในบญัชทีรสัต ์บญัชนีายหนา้ หรอืบญัชอีื4น ๆ ซ ึ4งผูด้แูลระบบเป็นผูเ้ลอืก คา่ธรรมเนียมการทําธรุกรรม คา่ธรรมเนียม
บญัชี คา่ธรรมเนียมการแลกเปลี4ยน ภาษี และอื4นๆ อาจนําไปใชแ้ละหกัออกได ้

• การซื Nอคนื ANGs: ผูถ้อื ANG อาจขอใหผู้ด้แูลระบบโทเค็นแลกเปลี4ยน ANG ของตนเป็นทองคาํหรอืเทยีบเท่าทองคาํ
การซื Nอคนือยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดและเงื4อนไข อตัราการแปลงจะขึ Nนอยูก่บัราคาตลาดของ ANG

• เราจะซ ื Nอ ANG คนืเสมอ ยกเวน้ในกรณีตอ่ไปนีN: (1) เหตสุดุวสิยัตามที4กาํหนดไวภ้ายใตก้ฎหมายของแคนาดาหรอืส
หราชอาณาจกัร (2) คาํสั4งศาล (3) ขอ้หา้มทางกฎหมาย (4) ปัญหาสภาพคลอ่งในตลาดและ/หรอืธรุกจิ (5) หากสงสยั
วา่มกีจิกรรมที4ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืยกัยอกตลาดเป็นเหตใุหข้อแลกเปลี4ยน (6) ขอ้จาํกดัที4ระบไุวใ้นขอ้กาํหนด

และเงื4อนไข

• ความเป็นเจา้ของ ANGs ไม่ไดใ้ห:้ (a) สทิธิ Xในการจดัการหรอืลงคะแนน (b) สทิธิ Xในการรบัผลประโยชน์ เบี Nย
ประกนัภยั เงนิปันผลหรอืรายไดร้ปูแบบอื4น (c) สทิธิ Xในบรษิทั หลกัทรพัย ์ เงนิปันผล กาํไรและขาดทนุ (ง) กรรมสทิธิ X
ในการถอืครองทองคาํ

• ANG สามารถแลกเปลี4ยนไดอ้ยา่งอสิระ ไม่มขีอ้จาํกดัเกี4ยวกบัการโอน การใชง้าน และความเป็นเจา้ของ (ขึ Nนอยูก่บั
กฎหมายที4บงัคบัใช)้

• ราคาของ ANG อาจผนัผวนตามสกลุเงนิตา่งๆ และการแลกเปลี4ยน crypto และตลาดรองโดยทั4วไป
• โปรดดขูอ้กาํหนดและเงื4อนไขสาํหรบัรายละเอยีดเพิ4มเตมิ

ที2อยู่สัญญาอัจฉริยะ: https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b57 6fa
เว็บไซต์: https://aureus.nummus.gold _
พื Nนที2เก็บข้อมูลบน Github.Com : https://github.com/AureusNummusGold/Gold1

จํานวนเงินคงที2 :
QR ล้านล้าน ANGs = 60,000,000,000,000 ANGs
ตวัเลขนี)แสดงถึงอุปทานของสกุลเงินทั)งหมด มนัได้รับการแก้ไขตลอดไป ไม่สามารถสร้างหรือเพิAม ANG ใหม่ได้

อัตราแลกเปลี2ยนขัNนตํ2า:
100,000 ANGs = ทองคําบริสุทธิW X ออนซ์ (*****)
ตามอตัราแลกเปลีAยนนี)ผู้ถือ ANG สามารถแลกเปลีAยน ANG ของพวกเขากลบัเป็นทองคําหรือสินค้าโภคภณัฑ์อืAน ๆ

จํานวนการหมุนเวียนสาธารณะโดยประมาณ (*):

R.^_` ล้านล้าน ANGs = 589,000,000,000 ANGs (**)
ANG (****) ใด  ๆทีAเข้าสู่การหมุนเวียนสาธารณะจะต้องได้รับการสนบัสนุนจากทองคําหรือเทียบเท่าทองคํา โดยไม่ขึ)นกบัราคาตลาด ANG รายวนั 

ทองคําแท่ง R ออนซ์หรือเทียบเท่าทองคําต้องฝากเข้าบญัชีทรัสต์สําหรับทุกๆ RWW,WWW ANG ทีAขายและนําเข้าสู่สาธารณะ

ทองคําและทองคําเทียบเท่าสํารอง: โปรดดูที(เว็บไซต ์www.an.gold

หมายเหตเุทา้:
(*) ตวัเลขเป็นการประมาณการและอาจแตกตา่งกนัไป
(**) ณ ม.ค. 2020 สิ>งนี@หมายถงึ Private Coins ตามขอ้กาํหนดและเงื>อนไข ดบูทที> 7.16 ของขอ้กาํหนดและเงื>อนไขสาํหรบัขอ้มูลเพิ>มเตมิเกี>ยวกบั
เหรยีญส่วนตวัและเหรยีญสาธารณะ
(***) ราคาขึ @นอยูก่บัความผนัแปรของตลาด
(****) หมายถงึเหรยีญสาธารณะตามขอ้กาํหนดและเงื>อนไขเทา่นั@น ดขูอ้กาํหนดและเงื>อนไขสาํหรบัขอ้มูลเพิ>มเตมิเกี>ยวกบัเหรยีญสว่นตวัและเหรยีญ
สาธารณะ
(*****) ราคาของ ANG อาจผนัผวนตามสกลุเงนิตา่ง ๆ และการแลกเปลี>ยน crypto และตลาดรองโดยทั>วไป

ขอ้มูลสาํคญั



15

สนบัสนุนโดย ทอง

คณุคา่ที1แทจ้รงิ

ความเสถยีร

ü Aureus Nummus Gold (สญัลกัษณ:์ “ANG”) เป็นสนิทรพัยท์ีFสนับสนุนดจิทิลั
เหรยีญทีFมมูีลคา่ทีFแทจ้รงิซ ึFง กาํหนดราคาขัPนตํFาไวก้บั ราคา ทองคาํ
อยา่งไรก็ตาม ANG ไม่มรีาคาสงูสดุ
ü ทอง _ การหนุนหลงัทําให้ การพฒันาราคาของ Aureus Nummus Gold เป็นพื Pนฐาน จงึให ้ การ

ป้องกนัดา้น ลบ และ ความเสถยีรที9เพิ9มขึ Pนอย่าง มาก องคป์ระกอบสาํคญันีP ชว่ยเพิ9มมูลคา่ ความ
ปลอดภยั และความมั9นคงใหก้บันกัลงทุนและผู ้ ใช ้

ü ไมมี่ การจาํกัดการแขง็ค่าของราคาของ Aureus Nummus Gold ราคาของมนัสามารถเพิ2มขึ 4นได้อยา่งอิสระตามอปุสงค์และอปุทาน
และการสนบัสนนุด้านราคามีให้โดยการ สนับสนุนทองคาํ ที2 อยูเ่บื 4องหลงั

ü การสํารองทองคําทําให้ Aureus Nummus Gold มีมลูคา่ที2มีเสถียรภาพมากขึ 4น และมีความเสี2ยงตอ่ความผนัผวนของราคาน้อยลง
ในขณะที2ยงัคงรักษาศกัยภาพของราคาให้สงูขึ 4น

ü ANG ไม่ได้ ถกูสร้างขึ 4นจากสิ2งที2ไมเ่หมือนสกลุเงินทั2วไปและสกลุเงินดจิิตอลอื2น ๆ สว่นใหญ่ นวตักรรมที2ปฏิวตัวิงการของ ANG ผสมผสานข้อดี
ของสกลุเงิน Fiat มาตรฐานทางกฎหมายเข้ากบัสกลุเงินดจิิทลั ในขณะเดียวกนัก็ ให้มูลค่าที=ตรวจสอบได้จริงผ่านการสนับสนุนด้วยทองคาํจริง
หรือเทยีบเท่าทองคาํ

ü เปา้หมายนี 4ทําได้โดยการใช้ Aureus Nummus Gold จากทองคําที2จบัต้องได้โดยตรงหรือเทียบเทา่ทองคํา ซึ2งหมายความวา่ผู้ ถือ

ANG เป็นเจ้าของทองคําทั 4งหมดและสามารถแลกเปลี2ยน ANG กลบัเป็นทองคําหรือสินค้าโภคภณัฑ์อื2น ๆ ได้ (ขึ 4นอยูก่บัข้อกําหนดและเงื2อนไข)

ออเรียส นมัมสั โกลด์ -
ที=หลบภยัทางการเงินของคุณคือเป้าหมายของเรา
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ความไวว้างใจและ

ความปลอดภยัจะ

ไม่เป็นปัญหาอกี

ตอ่ไป

ü ความเชืFอถอืไม่ใชปั่ญหาของ Aureus Nummus Gold

ü ไม่จาํเป็นตอ้งมบุีคคลที9สามที9เชื9อถอืได ้ เหมอืนธนาคาร ตา่งจากสกลุเงนิทัFวไป เนืFองจาก
มูลคา่ทีFแทจ้รงิทีFโปรง่ใสของ Aureus Nummus Gold และองคก์รทีFกระจายอาํนาจ คณุ
สามารถชาํระคา่ใชจ้า่ยและคา่ตอบแทนไดโ้ดยตรงโดยไม่ตอ้งมธีนาคารเขา้มาเกีFยวขอ้ง

ü ไม่มี อาํนาจเดยีว ทีFจะสามารถเปลีFยนแปลงหรอืมอีทิธพิลตอ่มูลคา่หรอืการตัPงคา่ของ Aureus
Nummus Gold เนืFองจากเป็นการกระจายอาํนาจ อย่างสมบูรณ์ และทํางานตาม มติ
ชมุชน ของชมุชน Ethereum

ü Aureus Nummus Gold ทํางานโดย อตัโนมตัิ โดยองิตามโปรแกรม โดยไม่มกีารหยุด
ทํางาน การเซน็เซอร ์การฉ้อโกง และการแทรกแซงจากบุคคลที9 สาม

ü ไม่ตอ้งใชค้นกลางและพ่อคา้คนกลางในการชาํระเงนิทัFวโลก

ü ดงันั 4นAureus Nummus Gold จงึอาจทําหน้าที2เป็นระบบการ ชาํระเงนิและการออมสาํหรับทุก คน

Aureus Nummus Gold – ความไวว้างใจและความปลอดภยั
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ไม่มอีตัราเงิน

เฟ้อ

อปุทานคงที1

ขดุไม่ได ้

ü Aureus Nummus Gold มี อปุทานคงที*และจาํกดัซึ*งไม่สามารถเปลี*ยนแปลงได้ อกี มกีารขายและเก็บไวใ้นกระเป๋าเงนิทีD
ปลอดภยัจาํนวนสงูสดุ 60 ลา้นลา้นเหรยีญ ไม่มเีหรยีญทอง Aureus Nummus อกีตอ่ไป

ü ปรมิาณ ANG สงูสดุทีDสามารถซื /อได ้ แสดงเป็นดอลลารส์หรฐัฯ อยูท่ีDประมาณ 900 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั ขึ /นอยูก่บัราคาตลาดใน
ปัจจบุนั เงนิจาํนวนนี/ไดร้บัการคดัเลอืกจากวสิยัทศันข์อง ANG วา่เป็นเคร ืDองมอืการชาํระเงนิระหวา่งประเทศและการออม ซึDงจะรองรบั
ธรุกรรมทางธรุกจิจาํนวนมาก

ü เหรยีญ ที*มอียู่จะถูกเกบ็ไวใ้นกระเป๋าเงินแข็งที*ปลอดภยัและสามารถหมุนเวยีนไดเ้ฉพาะในหมู่ประชาชนเท่านัKนหากพวก
เขาไดร้บัชาํระเตม็จาํนวนและหากจาํนวนทองคาํนัKนไดร้บัความไวว้างใจเพื*อสาํรองเหรยีญ ANG ที*ขายดว้ยมูลคา่ที*
แทจ้รงิ

ü ผลทีDตามมาคอื Aureus Nummus Gold อาจทาํหนา้ทีDเป็นเคร ืDองมอืการ ชาํระเงินและการออมระหวา่งประเทศ
ü Aureus Nummus Gold ไม่ สามารถขุด ได้ จํานวนเหรียญจะคงทีFตลอดไป

ü Aureus Nummus Gold ได้รับการออกแบบมาเพืFอให้บรรลเุปา้หมายในฐานะ Value Stable Currency เนืFองจากการสาํรองทองคํา

ü อปุทานของ Aureus Nummus Gold หมนุเวียนมีจํากดัและคงทีFตลอดไปทีF ]L ล้านล้านเหรียญ

ü สกุลเงนิดจิทิลัที7ไม่สามารถขุดได้นั9นมีมูลค่าสูงเนื7องจากมีศักยภาพในการเพิ7มขนาดที7จาํกัด สิFงนี Iเกิดขึ IนเนืFองจากอปุทานคงทีFซึFงเพิFมขึ Iนโดยคา่ตอบแทนซึFงเป็นราคาทองคําเทา่นั Iน

อา่งทองมี อุปทานคงที7ตลอดไป และไมส่ามารถขดุได้ ANGs ไมไ่ด้ถกูสร้างขึ IนจากสิFงทีFไมเ่หมือนสกลุเงินทัFวไป ANG ไมใ่ชเ่งินคําสัFง หากเราจะเปรียบเทียบ Bitcoin กบั

ANG ราคาโดยรวมของ ANG อาจเพิFมขึ IนเนืFองจากอปุทานมีจํากดั อย่างไรก็ตาม ราคาของ Bitcoin ซบเซาหรือลดคา่ลง เนืFองจากมีการแนะนํา Bitcoin ใหมเ่ข้าสูต่ลาด
อย่างตอ่เนืFองโดยไมต้่องพิจารณา ในทางกลบักนั ANG ไมเ่พียงแตไ่ด้รับการสนบัสนนุจากทองคําเทา่นั Iน แตมี่อปุทานคงทีFอย่างถาวร ซึFงจํานวนเหรียญไมส่ามารถเปลีFยนแปลงได้อีก
ตอ่ไป

Aureus Nummus Gold – หินแห่งความมั=นคงของคุณ
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เขา้กนัได้

ปรบัเปลี/ยนไดอ้ย่างอสิระ

ขายและซื :อง่าย

ü Aureus Nummus Gold ไม่ต้องการให้ผู้ใช้มีบญัชีธนาคารหรือวงเงนิเครดติ เชน่ บตัรเครดติ เพื2อเป็นเจ้าของ Aureus
Nummus Gold cryptocurrency — พวกเขาเพียงแคต้่อง แปลงเงนิ สกุลเงนิดจิติอลอื=นๆ หรือโลหะมีค่าเข้าหรือ
ออก ของออเรียส นัมมัส โกลด์ ไปใช้ได้เลย

ü คณุสามารถชําระเงินสําหรับ Aureus Nummus Gold ด้วย เงนิสด การโอนเงนิผ่านธนาคาร บตัรเครดติ เงนิดจิติอล และ
โลหะมี คา่

ü เหรียญทอง Aureus Nummus ของคณุสามารถซื 4อคืนได้โดยมีสว่นลดเป็น เงนิสด การโอนเงนิผ่านธนาคาร บตัรเครดติ สกุล
เงนิดจิทิลั และโลหะมี คา่

ü Aureus Nummus Gold สามารถแลกเปลี2ยนได้อยา่งอิสระในทองคํา, Bitcoin, ฟรังก์สวิส, ยโูร, ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา,
ดอลลาร์แคนาดา, ดอลลาร์ออสเตรเลีย, เยนญี2ปุ่ น และสกลุเงินดจิิตอลอื2น ๆ อีกมากมาย ใช้สําหรับแลกเปลี2ยน

cryptocurrencies ที2แตกตา่งกนัเพื2อเพิ2มความสามารถในการทํางานร่วมกนั
ü Aureus Nummus Gold สร้างขึ 4นสําหรับ องค์กรในชีวติประจาํวัน ผู้บริโภคและการค้าปลีก และเป็นสกุลเงนิดจิทิลัที=

รวดเร็วและประหยัดต้นทุนสาํหรับการชาํระเงนิ การตั Mงถิ=นฐาน และการออมในประเทศและข้าม พรมแดน

Aureus Nummus Gold – เหมาะสาํหรับธุรกิจของคุณ
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Aureus Nummus Gold ในระยะการพฒันาถดัไปจะเหมาะ
สาํหรบั การทําธรุกรรม M2M (เคร ืFอง ตอ่ เคร ื9อง) จะสรา้งระบบ
นิเวศทีFสรา้งขึ Pนบนเทคโนโลยบีล็อกเชนเพืFอใหธ้รุกรรมขนาดเล็กทีFมี
นํPาหนักเบา ปลอดภยั มปีระสทิธภิาพ และไรค้า่ธรรมเนียมในแบบ
เรยีลไทม ์

Aureus Nummus Gold ยงั ไดร้บัการ ออกแบบสาํหรบั
Internet of Things (IoT) ซึFงเป็นระบบนิเวศทีFปรบัขนาดไดซ้ ึFงมี
จดุมุ่งหมายเพืFอปรบัปรงุกลไกของ IoT และธรุกรรมทางธรุกจิ ภายใน
สภาพแวดลอ้ม IoT Aureus Nummus Gold ในระยะการ
พฒันาตอ่ไปจะชว่ยใหส้ามารถตดิตามและกาํหนดคา่ตามทีF
เห็นสมควรใหก้บัวตัถใุดๆ ก็ตามทีFสามารถจนิตนาการได ้

02

01

03 ในระยะตอ่ไปของการพฒันา เราตอ้งการทีFจะบรรลผุลสาํเรจ็การใช ้
Aureus Nummu เป็นเคร ืFองมอืในการชาํระเงนิและการออมทัFวโลก

ขัGนต่อไปของการพฒันา
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Aureus Nummus Gold ไม่ได้ให้ผลประโยชน์

หรือมีส่วนร่วมในบริษัทหรือทรัพย์สนิใดๆ

เราอาจซื 9อ Aureus Nummus Gold คืนได้โดยมี

ส่วนลด

Aureus Nummus Gold ไม่ใช่หลักทรัพย์ตามที7

กาํหนดโดยกฎของ SEC ที7บงัคับใช้

มูลค่าของ Aureus Nummus Gold ไม่ได้ขึ 9นอยู่กับความสาํเร็จของ

แผนธุรกิจหรือบริษัทใดๆ

01

02

03

04

การปฏิบติัตาม



ตดิตอ่:

aureus@ nummus .gold

หรอื ผ่านแบบ ฟอรม์ การตดิตอ่
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“ขอ้กาํหนดและเงื(อนไข” รวมถงึ “นโยบายความเป็นสว่นตวั” ในเวอรช์นัปัจจบุนัตามที(เผยแพรบ่น
https://aureus.nummus.gold เป็นพื Lนฐานทางกฎหมายสาํหรบัการใชง้านและความสมบรูณข์องการ
นําเสนอนีL (“การนําเสนอ”) ยกเวน้ขอ้ความขอ้เท็จจรงิในอดตีที(มอียูใ่นที(นี L ขอ้มูลที(นําเสนอถอืเป็น
"ขอ้ความคาดการณล์ว่งหนา้" ตามความหมายของกฎหมายหลกัทรพัยข์องสหรฐัอเมรกิาปี 1933,
กฎหมายตลาดหลกัทรพัยแ์หง่สหรฐัอเมรกิาปี 1934, กฎหมายปฏริปูการฟ้องรอ้งคดหีลกัทรพัย ์
เอกชนปี 1995 และที(บงัคบัใช ้ กฎหมายหลกัทรพัยข์องสหรฐัอเมรกิาและตา่งประเทศอื(น ๆ ขอ้ความที(
เป็นการคาดการณล์ว่งหนา้รวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีง ขอ้ความที(เกี(ยวกบัราคาทองคาํในอนาคต การ
ประมาณราคาสกลุเงนิ ระยะเวลาและปรมิาณของการผลติทางเศรษฐกจิทั(วโลกโดยประมาณใน
อนาคต ขอ้ความคาดการณล์ว่งหนา้โดยทั(วไปสามารถระบไุดโ้ดยใชค้าํศพัทท์ี(เป็นการคาดการณ์
ลว่งหนา้ เชน่ “อาจจะ” “จะ” “คาดหวงั” “ตัLงใจ” “พยายาม” “ประมาณการ” “คาดการณ”์ “เช ื(อ”
“ดาํเนินการตอ่” “แผนงาน” หรอืคาํศพัทท์ี(คลา้ยกนั ขอ้ความที(เป็นการคาดการณล์ว่งหนา้สรา้งขึ Lน
จากสมมตฐิานบางประการและปัจจยัสาํคญัอื(นๆ ซ ึ(งหากไม่เป็นความจรงิ อาจทาํใหผ้ลลพัธ ์ ผลงาน
หรอืความสาํเรจ็ที(แทจ้รงิของ Aureus Nummus Gold แตกตา่งอย่างมากจากผลลพัธ ์ การแสดง หรอื
ความสาํเรจ็ในอนาคตที(แสดงหรอืบอกเป็นนัยโดยขอ้ความดงักลา่ว . ขอ้ความและขอ้มูลดงักลา่ว
ตัLงอยูบ่นสมมตฐิานหลายประการเกี(ยวกบักลยทุธท์างธรุกจิในปัจจบุนัและอนาคต และสภาพแวดลอ้ม
ที( Aureus Nummus Gold จะดาํเนินการในอนาคต ซึ(งรวมถงึราคาทองคาํและตน้ทนุที(คาดการณไ์ว ้
ปัจจยัสาํคญับางประการที(อาจทาํใหผ้ลลพัธ ์ การแสดง หรอืความสาํเรจ็ที(แทจ้รงิแตกตา่งไปอย่างมาก
จากแถลงการณท์ี(เป็นการคาดการณล์ว่งหนา้ ไดแ้ก่ ความผนัผวนของราคาทองคาํ ความคลาด
เคลื(อนระหวา่งการผลติจรงิและโดยประมาณ แรส่าํรองและทรพัยากรและการกูค้นืทางโลหะวทิยา การ
ทาํเหมอืงและ ความเสี(ยงดา้นการพฒันาที(เกี(ยวขอ้งกบัฝ่ายตา่งๆ ที(จดัการ Aureus Nummus Gold
ขอ้จาํกดัดา้นกฎระเบยีบ กจิกรรมโดยหน่วยงานของรฐั (รวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีงการเปลี(ยนแปลง
ภาษ)ี ความผนัผวนของคา่เงนิ ภาวะเศรษฐกจิโลก การเจอืจาง ความผนัผวนของตลาดหุน้และการ
แขง่ขนั ขอ้ความที(เป็นการคาดการณล์ว่งหนา้ขึ Lนอยูก่บัความเสี(ยงที(ทราบและไม่ทราบ ความไม่
แน่นอน และปัจจยัสาํคญัอื(นๆ ที(อาจทาํใหผ้ลลพัธท์ี(แทจ้รงิ ระดบัของกจิกรรม ประสทิธภิาพหรอื
ความสาํเรจ็ของ Aureus Nummus Gold แตกตา่งอย่างมากจากสิ(งที(แสดงหรอืบอกเป็นนัยโดยการ

คาดการณล์ว่งหนา้ดงักลา่ว แถลงการณ์ ซ ึ(งรวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีง: ผลกระทบของสภาพธรุกจิและ
เศรษฐกจิทั(วไป การไม่มกีารควบคมุการดาํเนินงานดา้นทรพัยากรซึ(งฝ่ายบรหิารของ Aureus
Nummus Gold จะซื Lอทองคาํและสนิคา้โภคภณัฑแ์ละความเสี(ยงอื(น ๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
เหลา่นัLน รวมถงึความเสี(ยงที(เกี(ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานระหวา่งประเทศ , กฎระเบยีบของรฐับาลและ
สิ(งแวดลอ้ม, ผลลพัธท์ี(แทจ้รงิของกจิกรรมการสาํรวจในปัจจบุนั, ขอ้สรปุของการประเมนิทาง
เศรษฐกจิและการเปลี(ยนแปลงพารามเิตอรข์องโครงการในขณะที(แผนยงัคงไดร้บัการขดัเกลา, ความ
เสี(ยงในความสามารถทางการตลาดของแรธ่าต,ุ ความผนัผวนของราคาทองคาํ, ความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลี(ยนเงนิตราตา่งประเทศและดอกเบี Lย อตัรา ความผนัผวนของตลาดหุน้ และปัจจยัอื(นๆ
อกีมากมาย ปัจจยัเสี(ยงที(ไม่ทราบแน่ชดัในเวลานีL แมว้า่ฝ่ายบรหิารของ Aureus Nummus Gold ได ้
พยายามระบปัุจจยัสาํคญัที(อาจทาํใหผ้ลลพัธท์ี(แทจ้รงิแตกตา่งไปอย่างมากจากที(ระบไุวใ้น
แถลงการณท์ี(เป็นการคาดการณล์ว่งหนา้ แตอ่าจมปัีจจยัอื(นๆ ที(ทาํใหผ้ลลพัธไ์ม่เป็นไปตามที(
คาดการณ์ ประมาณการ หรอืตัLงใจไว ้ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้า่ขอ้ความดงักลา่วจะพสิจูนไ์ดว้า่
ถกูตอ้ง เนื(องจากผลลพัธจ์รงิและเหตกุารณใ์นอนาคตอาจแตกตา่งอย่างมากจากที(คาดการณไ์วใ้น
ขอ้ความดงักลา่ว ดงันัLน ผูอ้า่นจงึไม่ควรยดึถอืขอ้ความคาดการณล์ว่งหนา้เกนิควร รปูภาพใน
เอกสารนีL การนําเสนอของบรษิทัอาจมาจากหรอือา้งถงึ Aureus Nummus Gold หรอืไม่ก็ได ้ ฝ่าย
บรหิารของ Aureus Nummus Gold ไม่มหีนา้ที(ปรบัปรงุขอ้ความคาดการณล์ว่งหนา้ใดๆ ที(มหีรอืรวม
ไวโ้ดยการอา้งองิ ยกเวน้ตามกฎหมาย (หลกัทรพัย)์ ที(บงัคบัใช ้ รปูภาพและวดิโีอในการนําเสนอนีLและ
ในเอกสารขอ้มูลอื(นๆ อาจเป็นสญัลกัษณแ์ละอาจไม่ไดห้มายถงึ Aureus Nummus Gold การนําเสนอ
นีLอาจมขีอ้ผดิพลาดหรอืการพมิพผ์ดิโดยไม่ไดต้ ัLงใจ ซึ(งผูบ้รหิาร Aureus Nummus Gold จะดาํเนินการ
แกไ้ขทนัททีี(ไดร้บัทราบ ฝ่ายบรหิารของ Aureus Nummus Gold ไม่รบัผดิชอบตอ่ขอ้ผดิพลาดหรอื
การพมิพผ์ดิโดยไม่ไดต้ ัLงใจ ฝ่ายบรหิารของ Aureus Nummus Gold อาจเปลี(ยนแปลงขอ้กาํหนดและ
เงื(อนไขไดท้กุเมื(อเพื(อตอบสนองตอ่การเปลี(ยนแปลงสถานการณแ์ละความตอ้งการของตลาด
หน่วยงานเดยีวที(ไดร้บัอนุญาตใหจ้าํหน่าย Aureus Nummus Gold คอื Simplexx Ltd และ Quantum
Computing Labs Corporation

ขอ้จาํกดัความรับผดิชอบและขอ้มูลทางกฎหมาย

https://aureus.nummus.gold/

