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www.an.gold - jtf@an.gold

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

บรหิารจดัการและบรหิารงานโดย Aureus Nummus Management Corporation (“บรษิทั”) ซึ 5งเป็นองคก์รในแคนาดา



Elevator Pitch (Option 2 of 3) 2

What’s the 
service/product?

Adapt it to your needs and 
capture your audience's 

attention. 

What’s your big 
vision?

Adapt it to your needs and 
capture your audience's 
attention. 

What’s the core Problem 
you are solving?

Adapt it to your needs and capture 
your audience's attention. 

ในกรณีที(ไม่มมีาตรฐาน
ทองคาํ ไม่มวีธิใีดที(จะปกป้อง
เงนิออมจากการรบิเงนิผ่าน
เงนิเฟ้อได ้
ไม่มทีี(เก็บคา่ที(ปลอดภยั

อลนั กรนีสแปน ประธานของ
ธนาคารกลางสหรฐั ค.ศ. 
1987 - 2549
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การลงทะเบียนของเรา

Aureus Nummus Management Corp 
ได้รับการจดทะเบียนอย่างถกูต้องกบั FINTRAC เป็น
ธุรกิจบริการเงิน

ฟินทรัค –
www.fintrac-canafe.gc.ca

เลขทะเบียน: M20237340

Aureus Nummus Management Corp 
ได้รับการจดทะเบียนอย่างถกูต้องกบั FINCEN เป็น

ธุรกิจบริการเงิน

FINCEN - www.fincen.gov

เลขทะเบียน: ANMC0359  

ผู้จดัจําหน่ายทองคําของ Aureus 
Nummus Management 
Corp, Aureus Nummus
Latin S.A.S. จดทะเบียนเป็นผู้

สง่ออกทองคํากบั DIAN และหน่วยงานทีG
เกีGยวข้องทั Hงหมด

DIAN - www.dian.gov.co

เลขทะเบียน: JKLMKMNOP-J

ผู้จดัจําหน่ายทองคําของ Aureus 
Nummus Management Corp, 
Aureus Nummus Latin S.A.S. 
ได้รับการจดทะเบียนอย่างถกูต้องกบั ANM 
ในฐานะผู้สง่ออกทองคํา โลหะมีคา่ และสนิค้า
โภคภณัฑ์

ANM - www.anm.gov.co

เลขทะเบียน: RUCOM-
2019091015377
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สญัลกัษณ์ = ANG
Aureus Nummus Gold เป็นสกลุเงินดจิทิลัที4ไดร้บัการสนบัสนุนจาก
ทองคาํ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื4อเป็นที4หลบภยัทางการเงินที4ม ั4นคงและ
เครื4องมอืการชาํระเงินสาํหรบัคนทัJงโลก

www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

www.an.gold

Aureus Nummus Gold คืออะไร?

Aureus Nummus Gold จดทะเบียนซื,อขายในการแลกเปลี6ยนต่อไปนี,:

และแน่นอนวา่สามารถซื/อและขาย Aureus Nummus Gold บนเวบ็ไซตข์องเรา:
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Ø รายไดจ้ากการขายเหรยีญสาธารณะ Aureus Nummus Gold (“ANG”) 
จะถูกนําไปลงทุนในทองคาํ
(ไม่รวมคา่ธรรมเนียมการทําธรุกรรม คา่แลกเปลี 4ยน หรอืภาษทีี 4เกี 4ยวขอ้ง)

Ø ทองคาํนีJไม่ไดเ้ป็นเจา้ของโดยบรษิทั แตเ่ป็นเจา้ของโดยผูถ้อื ANG และ
สามารถแลกเปลี4ยน ANG กลบัเป็นทองคาํที4พวกเขาเป็นเจา้ของได้
(เจา้ของ ANG ที 4ไดร้บั ANGs จากการแจกเงนิรางวลัจะไม่ไดร้บัสทิธิ Dในการแลกเปลี 4ยนเป็นทองคาํ บรษิทัหรอื
ตวัแทนจะซื Iอเหรยีญเงนิรางวลัเหลา่นั Iนอยา่งตอ่เนื4องในการแลกเปลี 4ยนเพื 4อนําออกจากระบบ)

Ø ราคาซื Jอข ัJนตํ4าสาํหรบั ANGs ถูกตรงึกบัราคาทองคาํของ London Metal 
Exchange
100,000 ANGs = ทองคาํเนืJอดี 1 ออนซ ์= ประมาณ 1,800.00 ดอลลารส์หรฐัฯ*
*มูลคา่เป็น USD จะแปรผนัตามราคาทองคาํ

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

คุณสมบติัที,สาํคญัสาํหรับผูใ้ช้
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คุณสมบติัที,สาํคญัยิ,งขึ;นสาํหรับผูใ้ช้

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 มคีวามเสถยีรโดยการสนับสนุนของทองคาํ ดงันั?นจงึ
เป็นสกลุเงนิที0 "สนับสนุนสนิทรพัย"์

Ø สกลุเงนิดจิติอลเขา้รหสัอื0น ๆ บรรลคุวามเสถยีรดว้ยรหสัซอฟตแ์วรอ์ลักอรธิมึ พวก
เราที0 Aureus Nummus Gold ไม่ไดเ้ลอืกเสน้ทางอลักอรธิมึ เพราะเราเช ื0อวา่
แหลง่เก็บมูลคา่ที0ปลอดภยัที0ไดร้บัการพสิจูนแ์ลว้เพยีงแหง่เดยีวในประวตัศิาสตรข์อง
มนุษยท์ั?งหมดคอืทองคาํ ดงันั?น หากมคีนซื ?อ ANG ผูซ้ ื ?อควรรูว้า่การซื ?อนั?นไดร้บั
การสนับสนุนดว้ยทองคาํในปรมิาณเทา่กนั ซึ0งผูซ้ ื ?อเป็นเจา้ของและสามารถขอรบัได ้
เมื0อมกีารรอ้งขอ

Ø ดงันั?น Aureus Nummus Gold จงึจดัเป็น “เหรยีญที0มเีสถยีรภาพสนับสนุน
สนิทรพัย”์

Ø ราคาของ Aureus Nummus Gold อาจแตกตา่งกนัไปตามการแลกเปลี0ยน
อย่างไรก็ตาม การอบทองคาํพื ?นฐานไม่ได ้ และผูซ้ ื ?อ ANG อาจแลกเปลี0ยนกลบัเป็น
ทองคาํไดต้ลอดเวลา

Aureus Nummus Gold - เสถียรแค่ไหน?
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ü ปราศจากภาวะเงินเฟ้อ

ü หนุนดว้ยทอง.
ü เพิ7มความเสถยีรตามมูลคา่เนื7องจากการสาํรองทองคาํ

ü อปุทานคงที7ที7ไม่สามารถเปลี7ยนแปลงไดอ้กี

ü ไม่มตีวักลาง

ü ไม่ตอ้งใชบ้ญัชธีนาคาร

ü ไม่จาํเป็นตอ้งไวว้างใจ

ü การทําธุรกรรมทนัที

ü ไม่มหีน่วยงานใดสามารถเปลี7ยนแปลงหรอืมอีทิธพิลตอ่โปรโตคอล Aureus Nummus Gold ได้

ü หลกัฐานการฉ้อโกง หลกัฐานการงดัแงะ

ü สญัญาอจัฉรยิะแบบกระจายศูนยโ์ดยสิ Pนเชงิ

ü ทํางานอตัโนมตัโิดยสมบูรณต์ามโปรแกรมโดยไม่มกีารหยุดทํางาน การเซน็เซอร ์การฉ้อโกง และการแทรกแซงจากบุคคลที7สาม

ü ไม่ระบุชื7อ

ü แลกเปลี7ยนไดอ้ย่างอสิระในสกลุเงินคาํส ั7ง สกลุเงินดจิติอล และโลหะมคีา่สว่นใหญ่

Aureus Nummus Gold – ขอ้ไดเ้ปรียบที4เป็นไปได้
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KYC จาํกดั ใหเ้ป็นไปตามขั2นตํ3าทางกฎหมาย
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ KYC ไดก้ลายเป็นฝันรา้ยของการบรหิารและองคก์ร สถาบนัการเงิน
หลายแห่งไดค้ดัเลอืกลูกคา้ของตนมาเป็นอย่างดแีละดําเนินการตรวจสอบซึHงขยายขอบเขตไปและ
เหนือกว่าขอ้กําหนดทางกฎหมายใดๆซึHงรวมถงึการปฏเิสธการแพรร่ะบาดในการเปิดบญัชธีนาคาร
และการปิดบญัชธีนาคารทีHมีอยู่แมก้ระทัHงบรษิทัทีHจดัตัQงขึ Qน สกุลเงินดจิติอลเขา้รหสัไดเ้กดิขึ Qนดว้ย
เหตุผล และเราทีHAureus Nummus Gold ตัQงใจทีHจะเตมิเต็มช่องว่างใดๆ ทีHเหลอือยู่โดยระบบการเงินพวก
เราทีHAureus Nummus Gold จะปฏบิตัติามขอ้กําหนดทางกฎหมายทัQงหมด แต่เราจะไม่ปฏเิสธลูกคา้
เนืHองจากนโยบายส่วนบุคคลโดยพลการ

เชื3อม ั3น
หนึ1งในความทา้ทายที1สําคญัที1ขดัขวางความกา้วหนา้ของตลาดโลกคือวธิจีดัการสญัญาขอ้ตกลงระหว่างคนสองคน
ที1ไม่รูจ้กักนั Aureus Nummus Gold แกไ้ขปัญหานัEนดว้ยการเขา้รหสัสญัญาอจัฉรยิะและจดัการขอ้มูลธุรกรรมใน
บญัชแียกประเภทที1ใชร้ว่มกนั ดงันัEนจงึไม่มีทางที1ฝ่ายหนึ1งจะพูดไดว่้าไม่เห็น นอกจากนีE สญัญาอจัฉรยิะซึ1ง
ดําเนินการธุรกรรมทางธุรกจิ จะดําเนินการผ่านโหนดแบบกระจายโดยไม่มีจุดลม้เหลวเพียงจุดเดียว ดงันัEน ทําให้
สญัญาเหล่านีEสามารถป้องกนัการงดัแงะไดอ้ย่างสมบูรณแ์ละป้องกนัการสูญเสยีขอ้มูลไดอ้ย่างสมบูรณ์

เอกราช
Aureus Nummus Gold มีอสิระอย่างสมบูรณ์ สญัญาอจัฉรยิะที1อยู่ภายใตส้ญัญานัEนไม่จําเป็นตอ้งพึ1งพานายหนา้
ทนายความ และผูก้ลางอื1นๆ เพื1อทําขอ้ตกลงการขาย นอกจากนีE การดําเนินการไดร้บัการจดัการในเครอืข่ายผ่าน
ระบบกระจายอํานาจ และอุบติัการณข์องขอ้ผิดพลาดแทบจะเป็นศูนย ์

ความปลอดภยั
ความปลอดภยัของ Aureus Nummus Gold ขึ Eนอยู่กบัเทคโนโลยบีล็อคเชน ดงันัEนจงึปลอดภยั 100% เนื1องจากทุก
อย่างถูกจดัเก็บไวใ้นเครอืข่ายแบบกระจาย ดงันัEนจงึไม่มีจุดบกพรอ่งเพียงจุดเดียว การเขา้รหสัชว่ยใหม้ั1นใจไดว่้า
เอกสารมีความปลอดภยัอย่างสมบูรณแ์ละอุบติัการณแ์ทบจะเป็นศูนย ์ เนื1องจากเทคโนโลยบีญัชแียกประเภทแบบ
กระจายไม่ไดใ้หส้ทิธิ Vการเขา้ถงึแก่แฮกเกอร ์เพื1อที1จะประสบความสําเรจ็ แฮ็กเกอรจ์ะตอ้งแฮ็คคอมพิวเตอรห์ลาย
เครื1องพรอ้มกนั 1,000 เครื1องพรอ้มกนัในสถานที1ทางภูมิศาสตรท์ี1ต่างกนั ซึ1งเป็นงานที1ไม่สามารถทําได ้

ความเรว็
สญัญาอจัฉรยิะที1องิจาก Aureus Nummus Gold นัEนนําไปปฏิบติัไดเ้รว็กว่าสญัญาทั1วไป เอกสารที1จําเป็นสําหรบัการ
ทําขอ้ตกลงการขายในตลาดแบบดัEงเดิมนัEนไม่ไดใ้ชใ้นตลาดซื Eอขายทองคํา Aureus Nummus Gold การใชซ้อฟตแ์วร ์
ทําใหส้ญัญาอจัฉรยิะของ Aureus Nummus Gold อาศยัรหสัซอฟตแ์วรท์ี1ปลอดภยัเพื1อทํางานอตัโนมติัและดําเนิน
ธุรกรรมทางธุรกจิอย่างรวดเรว็ในโหมดอตัโนมติัเต็มรูปแบบ การทําธุรกรรมเป็นไปอย่างทนัที อตัโนมติัเต็มรูปแบบ
ป้องกนัการฉอ้โกง หลกัฐานการงดัแงะ หลกัฐานการสูญเสยี และปลอดภยัอย่างสมบูรณ์

สนิคา้ปลอม
สญัญาอจัฉรยิะพื Eนฐานซึ1งใช ้ Aureus Nummus Gold เป็นหลกั ชว่ยขจดั การขายสนิคา้ปลอม ดว้ยรหสัการเขา้รหสั
ลบัแบบกระจายศูนย ์ ทําใหส้ามารถติดตามและตรวจสอบผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างง่ายดาย ซึ1งบนแพลตฟอรม์ธุรกจิแบบ
รวมศูนยแ์บบดัEงเดิมนัEนไม่สามารถทําได ้นอกจากนีE การดําเนินการตามสญัญาอจัฉรยิะยงัเป็นไปตามขอ้ตกลงของ
คู่สญัญา เป็นไปไม่ไดท้ี1จะสมรูร้ว่มคิดกบัฝ่ายต่างๆ ทั1วโลกเพื1อแกไ้ขสญัญาที1ใช ้Aureus Nummus Gold

ไม่มกีารฉ้อโกงการเรยีกเกบ็เงินคนื
หนึ1งในความทา้ทายหลกัสําหรบัผูข้ายในตลาดซื Eอขายแบบเดิมคือ ผูซ้ื Eอสามารถซื Eอสนิคา้ ชาํระเงนิผ่านบรกิารต่างๆ
เชน่ PayPal แลว้โทรติดต่อบรษิทัเพื1อขอคืนเงนิในภายหลงั มีหลายธุรกจิที1ไดร้บัผลกระทบจากวธินีีE ผูซ้ื Eอสามารถ
เรยีกรอ้งไดว่้าสนิคา้นัEนไม่ไดถู้กส่งมอบหรอืถูกส่งมอบในลกัษณะของคุณภาพที1พวกเขาไม่ตอ้งการ อย่างไรก็ตาม
ดว้ยสญัญาอจัฉรยิะของ Aureus Nummus Gold เป็นเรื1องยากมากหรอืแทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยที1จะเปลี1ยนแปลง
ธุรกรรมหลงัจากที1ตกลงกนัไดแ้ลว้ ทัEงผูซ้ื Eอและผูข้ายจะมีตวัเลอืกในการยอมรบัเงื1อนไขของการขายหรอืธุรกรรมที1
ตัEงใจไว ้ แต่หลงัจากทําขอ้ตกลงแลว้ จะไม่สามารถยกเลกิได ้ ฟีเจอรภ์ายในที1เรยีบง่ายของสญัญาที1ใช ้Aureus 
Nummus Gold ส่งผลใหเ้กดิความมั1นใจในการทําธุรกรรมในระดบัที1สูงขึ Eนมาก
ในที1สุด เห็นไดช้ดัว่าสญัญาอจัฉรยิะถูกกําหนดขึ Eนเพื1อปฏิวติัวธิกีารดําเนินธุรกจิและการจดัการตลาดกลาง -
เทคโนโลยบีล็อกเชนพืEนฐานรบัประกนัประสทิธภิาพ ตน้ทุนตํ1า ความหลากหลายมากขึ Eน และความแน่นอนในการ
ขายที1เพิ1มขึ Eน และความแน่นอนโดยรวมของการทําสญัญาทางธุรกจิ

ความจําเป็นในการเปลี0ยนแปลง - ข้อดีของการทําธรุกรรมทางธรุกิจ

ขึ ?นอยูก่บั Aureus Nummus Gold



10

ระบบการชาํระเงนิแบบดั/งเดมิ
ในปัจจบุนัมรีาคาแพง ชา้ และ
เต็มไปดว้ยการละเมดิความ
ปลอดภยัและความไวว้างใจ

แพง
& ชา้ ดว้ยขอ้กาํหนด KYC ทีD

เพิDมขึ /นเร ืDอย ๆ ธนาคารจงึ
กาํหนดขอ้ จาํกดั ทีDเขม้งวด
ยิDงขึ /นในการรกัษาหรอืรบั

บญัชธีนาคาร ตั/งแตปี่ 2008 
ธนาคารตา่งๆ ไดย้กเลกิลกูคา้
ทีDมอียูห่รอืปฏเิสธบญัชี

ธนาคารในจาํนวนทีDเพิDมขึ /น
อย่างทวคีณู

ธนาคารจาํกดั

ปัญหารากเหงา้ของสกลุเงนิทัDวไปคอื
ความไวว้างใจทั/งหมดทีDจาํเป็นในการ
ทาํใหม้นัทาํงาน ธนาคารกลางจะตอ้ง
ไดร้บัความไวว้างใจไม่ใหล้ดคา่เงนิ แต่
ประวตัขิองสกลุเงนิคาํสัDงนั/นเต็มไปดว้ย
การละเมดิความไวว้างใจนั/น ธนาคาร
ตอ้งไดร้บัความไวว้างใจใหถ้อืเงนิของ
เราและโอนเงนิทางอเิล็กทรอนิกส ์ แต่
พวกเขาใหย้มืเงนิในคลืDนฟองสบูด่ว้ย
เงนิสาํรองเพยีงเล็กนอ้ย เราตอ้ง

ไวว้างใจธนาคารดว้ยความเป็นสว่นตวั
ของเรา ไวว้างใจพวกเขาไม่ใหข้โมย
ขอ้มูลประจาํตวัทําใหบ้ญัชขีองเรา
หมดไป และเราตอ้งเช ืDอใจพวกเขาวา่
จรงิๆ แลว้เราไดร้บัเงนิคนืเมืDอเรา

ตอ้งการ

ปัญหาความน่าเชื4อถอื

มากกวา่ 32% ของประชากร
โลกไม่มบีญัชธีนาคาร โดยไม่มี

วธิกีารอืDนใดในการรบั
คา่ตอบแทนและการชาํระเงนิ
นอกจากการโอนเงนิแบบมอืถงึ

มอื

ไม่มบีญัชธีนาคาร

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 เนืDองจากมี
อปุทานทีDไม่เปลีDยนแปลงตลอดเวลา

Aureus Nummus Gold ไม่ตอ้งการใหผู้ใ้ชม้บีญัช ี
ธนาคารหรอืวงเงนิเครดติ เชน่ บตัรเครดติ เพืDอเป็นเจา้ของ
สกลุเงนิดจิทิลั Aureus Nummus Gold

ANG ใหค้วามเสถยีร
ทีDเพิDมขึ /นอย่างมาก
เนืDองจากการสาํรอง
ทองคาํ

Aureus Nummus
Gold ไดร้บัการ
สนับสนุนโดยทองคาํทีD
จบัตอ้งไดโ้ดยตรงหรอื
เทยีบเทา่ทองคาํ

ธรุกรรม
เกอืบจะทนัที ถกูและง่าย

เขา้กนัไดก้บัระบบการชาํระเงนิหลกั
ทั/งหมด:
คณุสามารถชาํระเงนิสาํหรบั
Aureus Nummus Gold ดว้ยเงนิ
สด การโอนเงนิผ่านธนาคาร บตัร
เครดติ เงนิดจิติอล และโลหะมคีา่
เหรยีญทอง Aureus Nummus
ของคณุอาจถกูซื /อคนืดว้ยเงนิสด
การโอนเงนิผ่านธนาคาร บตัรเครดติ
สกลุเงนิดจิทิลั และโลหะมคีา่

ออเรียส นัมมสั
โกลด์

–
มาตรฐานใหม่ใ

นการชําระ

เงนิระหว่างประ
เทศและ

การออม

เหรยีญดจิทิลัหนุนดว้ยทองคาํทีD
มมูีลคา่ทีDแทจ้รงิ

ANG ไม่ตอ้งการความไวว้างใจจากคณุ โปรโตคอล
ฉันทามตชิว่ยขจดัความจาํเป็นในการไวว้างใจคน
กลางไดอ้ย่างสมบรูณ์
อา่งทองไม่ตอ้งการใหธ้นาคารชาํระคา่ใชจ้า่ยหรอื
คา่ตอบแทน

ทางออก - Aureus Nummus Gold
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เครื%องหมาย: ANG

การแลกเปลี%ยน:

โปรดดรูายการแลกเปลี-ยนในเวบ็ไซต์ของเรา www.an.gold,
หรือ www.coinmarketcap.com. 

ผู้ออกโทเคน็: Simplexx Ltd. (สหราชอาณาจกัร)

ผู้ดูแลระบบโทเคน็ : Aureus Nummus Gold Management Corporation (แคนาดา)

นักพฒันาด้านเทคนิค: Quantum Computing Labs Corporation (แคนาดา)

ประเภทสินทรัพย์และคาํอธิบาย:

• Aureus Nummus Gold (สญัลกัษณ:์ ANG) เป็นสกลุเงนิดจิทิลัที1สนับสนุนโดยทองคาํจรงิหรอืเทยีบเทา่
ทองคาํ

• “รองรบัดว้ยทองคาํ” หมายความวา่สาํหรบั ANGs ที1เขา้สูก่ารหมุนเวยีนสาธารณะ ทองหรอืเทยีบเทา่ทองคาํ
จะถกูใสล่งในบญัชทีรสัต ์บญัชนีายหนา้ หรอืบญัชอีื1น ๆ (ขึ Eนอยูก่บัราคาตลาด)

• ANG อยูใ่น "การหมุนเวยีนสาธารณะ" เมื1อเป็นของคนอื1นที1ไม่ใชผู่อ้อกโทเค็นหรอืผูด้แูลระบบโทเค็น (****) 
ANG เทา่นัEนที1ไดร้บัอนุญาตใหเ้ผยแพรต่อ่สาธารณะคอื ANG ที1ไดร้บัการสนับสนุนดว้ยทองคาํ Private Coin 
มไีวเ้พื1อใชใ้นการพฒันาและคา่ใชจ้า่ยอื1นๆ โปรดดขูอ้กาํหนดและเงื1อนไข

• ANG ไดร้บัการกระจายอาํนาจอย่างสมบรูณแ์ละใชเ้ทคโนโลยบีญัชแียกประเภทแบบกระจายและมาตรฐาน
ERC20

• ปรมิาณ ANG ที1มอียูไ่ดร้บัการแกไ้ขตลอดไปที1 60 ลา้นลา้น ไม่สามารถสรา้งหรอืเพิ1ม ANG ใหม่ได ้

ประเดน็สาํคัญ:

• ผูถ้อื ANG รวมกนัเป็นเจา้ของทองคาํหรอืเทยีบเทา่ทองคาํ ซ ึ1งสาํรองไวใ้นบญัชทีรสัตเ์พื1อสาํรองมูลคา่ของ
ANG

• การใชเ้งนิที1ไดจ้ากการขาย ANG: เงนิที1ไดจ้ากการขาย ANG จะถกูนําไปใชใ้นการใสท่องคาํหรอืเทยีบเทา่
ทองคาํลงในบญัชทีรสัต ์บญัชนีายหนา้ หรอืบญัชอีื1น ๆ ซ ึ1งผูด้แูลระบบเป็นผูเ้ลอืก คา่ธรรมเนียมการทาํ
ธรุกรรม คา่ธรรมเนียมบญัชี คา่ธรรมเนียมการแลกเปลี1ยน ภาษี และอื1นๆ อาจนําไปใชแ้ละหกัออกได ้

• การซื Eอคนื ANGs: ผูถ้อื ANG อาจขอให ้Simplexx Ltd แลกเปลี1ยน ANG ของตนเป็นทองคาํหรอืเทยีบเทา่
ทองคาํ หลงัจากไดร้บัคาํขอจากลกูคา้แลว้ Simplexx Ltd จะแปลง ANG เป็นทองคาํหรอืเทยีบเทา่ทองคาํโดย
หกั 0.5% สาํหรบัคา่ใชจ้า่ยในการจดัการ คา่ขนสง่และคา่ขนสง่และภาษทีี1เกี1ยวขอ้ง (ถา้ม)ี อาจหกัไดเ้ชน่กนั

หากคา่ใชจ้า่ยอื1นๆ เกดิขึ Eนเนื1องจากความตอ้งการของลกูคา้คนพเิศษ ลกูคา้จะไดร้บัแจง้อย่างเหมาะสมและ
ไดร้บัอนุญาตจากลกูคา้ อตัราการแปลงจะขึ Eนอยูก่บัราคาตลาดของ ANG

• Simplexx Ltd จะซื Eอ ANGs คนืเสมอ ยกเวน้ในกรณีตอ่ไปนีE: (1) เหตสุดุวสิยัตามที1กาํหนดไวภ้ายใตก้ฎหมาย
ของแคนาดาหรอืสหราชอาณาจกัร (2) คาํสั1งศาล (3) ขอ้หา้มทางกฎหมาย (4) ปัญหาสภาพคลอ่งในตลาด
และ/หรอืธรุกจิ (5) หากสงสยัวา่มกีจิกรรมที1ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืการจดัการตลาดเป็นเหตผุลสาํหรบัคาํ
ขอแลกเปลี1ยน

• ความเป็นเจา้ของ ANGs ไม่ไดใ้ห:้ (a) สทิธิ Vในการจดัการหรอืลงคะแนน (b) สทิธิ Vในการรบัผลประโยชน์ เบี Eย
ประกนัภยั เงนิปันผลหรอืรายไดร้ปูแบบอื1น (c) สทิธิ Vในบรษิทั หลกัทรพัย ์ เงนิปันผล กาํไรและขาดทนุ (ง) 
กรรมสทิธิ Vในการถอืครองทองคาํ

• ANG สามารถแลกเปลี1ยนไดอ้ยา่งอสิระ ไม่มขีอ้จาํกดัเกี1ยวกบัการโอน การใชง้าน และความเป็นเจา้ของ
(ขึ Eนอยูก่บักฎหมายที1บงัคบัใช)้

• ราคาของ ANG อาจผนัผวนตามสกลุเงนิตา่งๆ และการแลกเปลี1ยน crypto และตลาดรองโดยทั1วไป
• โปรดดขูอ้กาํหนดและเงื1อนไขสาํหรบัรายละเอยีดเพิ1มเตมิ

ที%อยู่ สัญญาอัจฉริยะ: https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa
เวบ็ไซต์: www.an.gold
พื Nนที%เกบ็ข้อมูลบน Github.Com: https://github.com/AureusNummusGold/Gold1

จาํนวนที%มีจาํหน่าย:

PQ ล้านล้าน ANGs = 60,000,000,000,000 ANGs
ตวัเลขนี)แสดงถึงอปุทานของสกลุเงินทั)งหมด มนัไดร้บัการแกไ้ขตลอดไป ไม่สามารถสร้างหรือเพิAม ANG ใหม่ได้

อัตราแลกเปลี%ยนขั Nนตํ%า:

100,000 ANGs = ทองคาํบริสุทธิS T ออนซ์ (*****)

ตามอตัราแลกเปลีAยนนี)ผูถื้อ ANG สามารถแลกเปลีAยน ANG ของพวกเขากลบัเป็นทองคําหรือสินคา้โภคภณัฑ์อืAน ๆ

ตัวเลขโดยประมาณสาํหรับการเผยแพร่สู่สาธารณะ (*):

Q.Z[\ ล้านล้าน ANGs = 589,000,000,000 ANGs (**)
ANG (****) ใด ๆ ทีAเขา้สู่การหมนุเวียนสาธารณะจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนนุจากทองคําหรือเทียบเท่าทองคํา โดยไม่ขึ)นกบัราคาตลาด ANG 
รายวนั ทองคําแท่ง R ออนซ์หรือเทียบเท่าทองคําตอ้งฝากเขา้บญัชีทรสัต์สําหรับทกุๆ 100,000 ANG ทีAขายและนําเขา้สู่สาธารณะ

ทองคาํและทองคาํเทียบเท่าสาํรอง: โปรดดทูี1เว็บไซต ์www.an.gold

เชงิอรรถ:
(*) ตวัเลขเป็นการประมาณการและอาจแตกตา่งกนัไป
(**) ณ ม.ค. 2020 สิ;งนี =หมายถงึ Private Coins ตามขอ้กาํหนดและเงื;อนไข ดบูทที; 7.16 ของขอ้กาํหนดและเงื;อนไขสาํหรบัขอ้มูลเพิ;มเตมิ
เกี;ยวกบัเหรยีญสว่นตวัและเหรยีญสาธารณะ
(***) ราคาขึ =นอยูก่บัความผนัแปรของตลาด
(****) หมายถงึเหรยีญสาธารณะตามขอ้กาํหนดและเงื;อนไขเท่านั=น ดบูทที; 7.16 ของขอ้กาํหนดและเงื;อนไขสาํหรบัขอ้มูลเพิ;มเตมิเกี;ยวกบั
เหรยีญสว่นตวัและเหรยีญสาธารณะ
(*****) ราคาของ ANG อาจผนัผวนตามสกลุเงนิตา่ง ๆ และการแลกเปลี;ยน crypto และตลาดรองโดยทั;วไป

ขอ้มูลสาํคญั
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สนบัสนุนโดย ทอง

คณุคา่ที1แทจ้รงิ

ความเสถยีร

ü Aureus Nummus Gold (สญัลกัษณ:์ “ANG”) เป็นสนิทรพัยท์ี5สนับสนุนดจิทิลั
เหรยีญที5มมูีลคา่ที5แทจ้รงิซ ึ5งกาํหนดราคาขัIนตํ5าไวก้บัราคาทองคาํ
อยา่งไรก็ตาม ANG ไม่มรีาคาสงูสดุ

ü การสาํรองทองคาํเป็นพื Iนฐานในการพฒันาราคาของ Aureus Nummus Gold ซึ5งใหก้าร
ป้องกนัดา้นลบและความเสถยีรที5เพิ5มขึ Iนอยา่งมาก องคป์ระกอบสาํคญันีIชว่ยเพิ5มมูลคา่ ความ
ปลอดภยั และความมั5นคงใหก้บันักลงทุนและผูใ้ช ้

ü ไม่มกีารจาํกดัการแข็งคา่ของราคาของ Aureus Nummus Gold ราคาของมนัสามารถ
เพิ5มขึ Iนไดอ้ยา่งอสิระตามอปุสงคแ์ละอปุทาน และการสนับสนุนดา้นราคามใีหโ้ดยการสนับสนุน
ทองคาํที5อยูเ่บื Iองหลงั

ü การสาํรองทองคาํทําให ้ Aureus Nummus Gold มมูีลคา่ที5มเีสถยีรภาพมากขึ Iน และไม่เสี5ยง
ตอ่ความผนัผวนของราคา ในขณะที5รกัษาศกัยภาพของราคาใหส้งูขึ Iน

ü ANG ไม่ไดถ้กูสรา้งขึ Iนจากสิ5งที5ไม่เหมอืนสกลุเงนิทั5วไปและสกลุเงนิดจิติอลอื5น ๆ สว่นใหญ่
นวตักรรมที5ปฏวิตัวิงการของ ANG ผสมผสานขอ้ดขีองสกลุเงนิ Fiat มาตรฐานทางกฎหมายเขา้
กบัสกลุเงนิดจิทิลั ในขณะเดยีวกนัก็ใหมู้ลคา่ที5ตรวจสอบไดจ้รงิผ่านการสนับสนุนดว้ยทองคาํจรงิ
หรอืเทยีบเทา่ทองคาํ

ü เป้าหมายนีIทําไดโ้ดยการใช ้ Aureus Nummus Gold จากทองคาํทางกายภาพที5จดัสรร
โดยตรงหรอืเทยีบเทา่ทองคาํ ซึ5งหมายความวา่ผูถ้อื ANG เป็นเจา้ของทองคาํทัIงหมดและสามารถ
แลกเปลี5ยน ANG กลบัเป็นทองคาํหรอืสนิคา้โภคภณัฑอ์ื5น ๆ ได ้ (ขึ Iนอยูก่บัขอ้กาํหนดและ
เงื5อนไข)

ออเรียส นมัมสั โกลด์ -
ที4หลบภยัทางการเงินของคุณคือวตัถุประสงคข์องเรา
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ความไวว้างใจและ

ความปลอดภยัจะ

ไม่เป็นปัญหาอกี

ตอ่ไป

ü ความเชื5อถอืไม่ใชปั่ญหากบั Aureus Nummus Gold

ü ตา่งจากสกลุเงนิทั5วไป คณุไม่จาํเป็นตอ้งมบีคุคลที5สามที5เช ื5อถอืไดเ้ชน่ธนาคาร
เนื5องจากมูลคา่ที5แทจ้รงิที5โปรง่ใสของ Aureus Nummus Gold และองคก์รที5

กระจายอาํนาจ คณุสามารถชาํระคา่ใชจ้า่ยและคา่ตอบแทนไดโ้ดยตรงโดยไม่ตอ้งมี
ธนาคารเขา้มาเกี5ยวขอ้ง

ü ไม่มอีาํนาจเดยีวที5จะสามารถเปลี5ยนแปลงหรอืมอีทิธพิลตอ่มูลคา่หรอืการตัIงคา่ของ
Aureus Nummus Gold เนื5องจากเป็นการกระจายอาํนาจอยา่งสมบรูณแ์ละ
ทาํงานตามมตขิองชมุชนของชมุชน Ethereum

ü Aureus Nummus Gold ทาํงานโดยอตัโนมตัโิดยองิตามโปรแกรมโดยไม่มกีาร
หยดุทํางาน การเซน็เซอร ์การฉอ้โกง และการแทรกแซงจากบคุคลที5สาม

ü ไม่ตอ้งใชค้นกลางและคนกลางในการชาํระเงนิทั5วโลก

ü ดงันัIน Aureus Nummus Gold จงึอาจทาํหนา้ที5เป็นระบบการชาํระเงนิและการ
ออมสาํหรบัทุกคน

Aureus Nummus Gold – ความไวว้างใจและความปลอดภยั
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ไม่มอีตัราเงิน

เฟ้อ

อปุทานคงที1

ขดุไม่ได ้

ü Aureus Nummus Gold มอีปุทานคงที+และจาํกดัซึ+งไม่สามารถเปลี+ยนแปลงไดอ้กี มกีารขายและเก็บไวใ้น
กระเป๋าเงนิที+ปลอดภยัจาํนวนสงูสดุ 60 ลา้นลา้นเหรยีญ ไม่มเีหรยีญทอง Aureus Nummus อกีตอ่ไป

ü ปรมิาณ ANG สงูสดุที+สามารถซื Lอได ้ แสดงเป็นดอลลารส์หรฐัฯ อยูท่ี+ประมาณ 900 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั
ขึ Lนอยูก่บัราคาตลาดในปัจจบุนั เงนิจาํนวนนีLไดร้บัการคดัเลอืกตามวสิยัทศันข์อง ANG วา่เป็นเคร ื+องมอืการ
ชาํระเงนิระหวา่งประเทศและการออม ซึ+งจะรองรบัธรุกรรมทางธรุกจิจาํนวนมาก

ü เหรยีญที+มอียูจ่ะถกูเก็บไวใ้นกระเป๋าเงนิแข็งที+ปลอดภยัและสามารถหมุนเวยีนไดเ้ฉพาะในหมู่ประชาชนหาก
พวกเขาไดร้บัการชาํระเงนิเต็มจาํนวนและหากจาํนวนทองคาํนัLนไดร้บัความไวว้างใจเพื+อสาํรองเหรยีญ ANG
ที+ขายดว้ยมูลคา่ที+แทจ้รงิ

ü ผลที+ตามมาคอื Aureus Nummus Gold อาจทําหนา้ที+เป็นเคร ื+องมอืในการชาํระเงนิและการออมระหวา่ง
ประเทศ

ü Aureus Nummus Gold ไม่สามารถขดุได ้
ü Aureus Nummus Gold ไดร้บัการออกแบบมาเพื+อใหบ้รรลเุป้าหมายในฐานะ Value Stable

Currency เนื+องจากการสาํรองทองคาํ
ü อปุทานของ Aureus Nummus Gold หมุนเวยีนมจีาํกดัและคงที+ตลอดไปที+ 60 ลา้นลา้นเหรยีญ
ü สกลุเงนิดจิทิลัที+ไม่สามารถขดุไดนั้Lนมมูีลคา่สงูเนื+องจากมศีกัยภาพในการเพิ+มขนาดที+จาํกดั สิ+งนีLเกดิขึ Lน

เนื+องจากอปุทานคงที+ซ ึ+งเพิ+มขึ Lนโดยคา่ตอบแทนซึ+งเป็นราคาทองคาํเทา่นัLน อา่งทองมอีปุทานคงที+ตลอดไปและ
ไม่สามารถขดุได ้ ANGs ไม่ไดถ้กูสรา้งขึ Lนจากสิ+งที+ไม่เหมอืนสกลุเงนิทั+วไป ANG ไม่ใชเ่งนิคาํสั+ง หากเราจะ
เปรยีบเทยีบ Bitcoin กบั ANG ราคาโดยรวมของ ANG อาจเพิ+มขึ Lนเนื+องจากอปุทานมจีาํกดั ราคาของ
Bitcoin ซบเซาหรอืลดคา่ลงเพราะ Bitcoin ใหม่ถกูนําเขา้สูต่ลาดอยา่งตอ่เนื+องโดยไม่ตอ้งพจิารณา ในทาง
กลบักนั ANG ไม่เพยีงแตไ่ดร้บัการสนับสนุนจากทองคาํเทา่นัLน แตม่อีปุทานคงที+อยา่งถาวร ซึ+งจาํนวน
เหรยีญไม่สามารถเปลี+ยนแปลงไดอ้กีตอ่ไป

Aureus Nummus Gold – หินแห่งความมั4นคงของคุณ
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เขา้กนัได้

ปรบัเปลี/ยนไดอ้ย่าง

อสิระ

ขายและซื :อง่าย

ü Aureus Nummus Gold ไมต้่องการให้ผู้ใช้มีบญัชีธนาคารหรือวงเงินเครดติ เชน่ บตัรเครดติ เพื=อเป็น
เจ้าของสกลุเงินดจิิทลั Aureus Nummus Gold ใด ๆ พวกเขาเพียงแคต้่องแปลงเงิน สกลุเงินดจิิตอล
อื=นๆ หรือโลหะมีคา่เข้าหรือออก ของ Aureus Nummus Gold ในการใช้งาน

ü คณุสามารถชําระเงินสําหรับ Aureus Nummus Gold ด้วยเงินสด การโอนเงินผา่นธนาคาร บตัร

เครดติ เงินดจิิตอล และโลหะมีคา่

ü เหรียญทอง Aureus Nummus ของคณุสามารถซื Oอคืนได้โดยมีสว่นลดเป็นเงินสด การโอนเงินผา่นธนาคาร
บตัรเครดติ สกลุเงินดจิิทลั และโลหะมีคา่

ü Aureus Nummus Gold สามารถแลกเปลี=ยนได้อยา่งอิสระในทองคํา, Bitcoin, ฟรังก์สวิส, ยโูร,
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา, ดอลลาร์แคนาดา, ดอลลาร์ออสเตรเลีย, เยนญี=ปุ่ น และสกลุเงินดจิิตอลอื=น ๆ อีกมากมาย ใช้

สําหรับแลกเปลี=ยนcryptocurrencies ที=แตกตา่งกนัเพื=อเพิ=มความสามารถในการทํางานร่วมกนั
ü Aureus Nummus Gold สร้างขึ Oนสําหรับองค์กรในชีวิตประจําวนั ผู้บริโภคและการค้าปลีก และเป็น

สกลุเงินดจิิทลัที=รวดเร็วและประหยดัต้นทนุสําหรับการชําระเงิน การตั Oงถิ=นฐาน และการออมในประเทศและข้าม

พรมแดน

Aureus Nummus Gold – เหมาะสาํหรับธุรกิจของคุณ
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Aureus Nummus Gold ในระยะการพฒันาถดัไปจะเหมาะ
สาํหรบัการทําธรุกรรม M2M (เคร ื;องตอ่เคร ื;อง) จะสรา้งระบบนิเวศที;
สรา้งขึ Gนบนเทคโนโลยบีล็อกเชนเพื;อใหธ้รุกรรมขนาดเล็กที;มนํีGาหนัก
เบา ปลอดภยั มปีระสทิธภิาพ และไม่มคีา่ธรรมเนียมในแบบเรยีลไทม ์

นอกจากนีG Aureus Nummus Gold ยงัไดร้บัการออกแบบ
สาํหรบั Internet of Things (IoT) เป็นระบบนิเวศที;ปรบัขนาดได ้
ซ ึ;งมจีดุมุ่งหมายเพื;อปรบัปรงุกลไกของ IoT และธรุกรรมทางธรุกจิ
ภายในสภาพแวดลอ้ม IoT Aureus Nummus Gold ในระยะ
การพฒันาถดัไปจะชว่ยใหส้ามารถตดิตามและกาํหนดคา่ตามที;
เห็นสมควรใหก้บัวตัถใุดๆ ก็ตามที;สามารถจนิตนาการได ้

02

01

03 ในระยะตอ่ไปของการพฒันา เราตอ้งการที;จะบรรลผุลสาํเรจ็การใช ้
เคร ื;องมอืการชาํระเงนิและการออมทั;วโลกของ Aureus Nummus

ขัLนต่อไปของการพฒันา
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Aureus Nummus Gold ไม่ได้ให้

ดอกเบี -ยหรือหุ้นในบริษัทหรือทรัพย์สินใดๆ,

เราอาจซื -อ Aureus Nummus Gold 

คืนได้โดยมีส่วนลด

Aureus Nummus Gold ไม่ใช่หลักทรัพย์

ตามทีEกาํหนดโดยกฎของ SEC ทีEบังคับใช้

มูลค่าขั -นตํEาของ ANG ไม่ได้ขึ -นอยู่ กับความสาํเร็จของแผน

ธุรกจิหรือบริษัทใดๆ

01

02

03

04 

การปฏิบติัตามกฎระเบียบ



ตดิตอ่:

jtf@an.gold

หรอืผ่านแบบฟอรม์ตดิตอ่ที0 www.an.gold

ตดิตอ่เรา

ติดต่อ
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“ขอ้กาํหนดและเงื1อนไข” รวมถงึ “นโยบายความเป็นสว่นตวั” ในฉบบัปัจจบุนัที1เผยแพรบ่น
www.an.gold เป็นพื Eนฐานทางกฎหมายสาํหรบัการใชง้านและการดาํเนินการในการนําเสนอนีEให ้
สมบรูณ์ (“การนําเสนอ”) ยกเวน้ขอ้ความขอ้เท็จจรงิในอดตีที1มอียูใ่นที1นี E ขอ้มูลที1นําเสนอถอืเป็น
"ขอ้ความคาดการณล์ว่งหนา้" ตามความหมายของกฎหมายหลกัทรพัยข์องสหรฐัอเมรกิาปี 1933,
กฎหมายตลาดหลกัทรพัยแ์หง่สหรฐัอเมรกิาปี 1934, กฎหมายปฏริปูการฟ้องรอ้งคดหีลกัทรพัย ์
สว่นบคุคลปี 1995 และที1บงัคบัใช ้ กฎหมายหลกัทรพัยข์องสหรฐัอเมรกิาและตา่งประเทศอื1น ๆ
ขอ้ความคาดการณล์ว่งหนา้รวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีง ขอ้ความเกี1ยวกบัราคาทองคาํในอนาคต การ
ประมาณราคาสกลุเงนิ ระยะเวลาและปรมิาณการผลติทางเศรษฐกจิทั1วโลกโดยประมาณในอนาคต
ขอ้ความที1เป็นการคาดการณล์ว่งหนา้โดยทั1วไปสามารถระบไุดโ้ดยใชค้าํศพัทท์ี1เป็นการ
คาดการณล์ว่งหนา้ เชน่ "อาจจะ" "จะ" "คาดหวงั" "ตัEงใจ" "พยายาม" "ประมาณการ" "คาดการณ"์
"เช ื1อ" “ดาํเนินการตอ่” “แผนงาน” หรอืคาํศพัทท์ี1คลา้ยกนั ขอ้ความที1เป็นการคาดการณล์ว่งหนา้
สรา้งขึ Eนจากสมมตฐิานบางประการและปัจจยัสาํคญัอื1นๆ ซ ึ1งหากไม่เป็นความจรงิ อาจทาํให ้
ผลลพัธ ์ ผลงาน หรอืความสาํเรจ็ที1แทจ้รงิของ Aureus Nummus Gold แตกตา่งอย่างมากจาก
ผลลพัธ ์ การแสดง หรอืความสาํเรจ็ในอนาคตที1แสดงหรอืบอกเป็นนัยโดยขอ้ความดงักลา่ว .
ขอ้ความและขอ้มูลดงักลา่วตัEงอยูบ่นสมมตฐิานหลายประการเกี1ยวกบักลยทุธท์างธรุกจิในปัจจบุนั
และอนาคต และสภาพแวดลอ้มที1 Aureus Nummus Gold จะดาํเนินการในอนาคต ซึ1งรวมถงึราคา
ทองคาํและตน้ทนุที1คาดการณไ์ว ้ ปัจจยัสาํคญับางประการที1อาจทาํใหผ้ลลพัธ ์ การแสดง หรอื
ความสาํเรจ็ที1แทจ้รงิแตกตา่งไปอยา่งมากจากแถลงการณท์ี1เป็นการคาดการณล์ว่งหนา้ ไดแ้ก่
ความผนัผวนของราคาทองคาํ ความคลาดเคลื1อนระหวา่งการผลติจรงิและโดยประมาณ แรส่าํรอง
และทรพัยากรและการกูค้นืทางโลหะวทิยา การทาํเหมอืงและ ความเสี1ยงดา้นการพฒันาที1เกี1ยวขอ้ง
กบัฝ่ายตา่งๆ ที1จดัการ Aureus Nummus Gold ขอ้จาํกดัดา้นกฎระเบยีบ กจิกรรมโดยหน่วยงาน
ของรฐั (รวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีงการเปลี1ยนแปลงภาษ)ี ความผนัผวนของคา่เงนิ ภาวะเศรษฐกจิ
โลก การเจอืจาง ความผนัผวนของตลาดหุน้ และการแขง่ขนั ขอ้ความที1เป็นการคาดการณ์
ลว่งหนา้ขึ Eนอยูก่บัความเสี1ยงที1ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจยัสาํคญัอื1นๆ ที1อาจทาํ
ใหผ้ลลพัธท์ี1แทจ้รงิ ระดบัของกจิกรรม ประสทิธภิาพหรอืความสาํเรจ็ของ Aureus Nummus Gold

แตกตา่งอยา่งมากจากสิ1งที1แสดงหรอืบอกเป็นนัยโดยการคาดการณล์ว่งหนา้ดงักลา่ว แถลงการณ์
ซ ึ1งรวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีง: ผลกระทบของสภาพธรุกจิและเศรษฐกจิทั1วไป การไม่มกีารควบคมุการ
ดาํเนินงานดา้นทรพัยากรซึ1งฝ่ายบรหิารของ Aureus Nummus Gold จะซื Eอทองคาํและสนิคา้โภค
ภณัฑแ์ละความเสี1ยงอื1น ๆ ที1เกี1ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานเหลา่นัEน รวมถงึความเสี1ยงที1เกี1ยวขอ้งกบั
การดาํเนินงานระหวา่งประเทศ , กฎระเบยีบของรฐับาลและสิ1งแวดลอ้ม, ผลลพัธท์ี1แทจ้รงิของ
กจิกรรมการสาํรวจในปัจจบุนั, ขอ้สรปุของการประเมนิทางเศรษฐกจิและการเปลี1ยนแปลง
พารามเิตอรข์องโครงการเมื1อแผนยงัคงไดร้บัการขดัเกลา, ความเสี1ยงในความสามารถทาง
การตลาดของแรธ่าต,ุ ความผนัผวนของราคาทองคาํ, ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี1ยนเงนิตรา
ตา่งประเทศและดอกเบี Eย อตัรา ความผนัผวนของตลาดหุน้ ตลอดจนปัจจยัอื1นๆ อกีมากมาย
ปัจจยัเสี1ยงที1อาจไม่ทราบไดใ้นขณะนีE แมว้า่ฝ่ายบรหิารของ Aureus Nummus Gold ไดพ้ยายามระบุ
ปัจจยัสาํคญัที1อาจทาํใหผ้ลลพัธท์ี1แทจ้รงิแตกตา่งไปอยา่งมากจากที1ระบไุวใ้นแถลงการณท์ี1เป็นการ
คาดการณล์ว่งหนา้ แตอ่าจมปัีจจยัอื1นๆ ที1ทาํใหผ้ลลพัธไ์ม่เป็นไปตามที1คาดการณ์ ประมาณการ
หรอืตัEงใจไว ้ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้า่ขอ้ความดงักลา่วจะพสิจูนไ์ดว้า่ถกูตอ้ง เนื1องจากผลลพัธ ์
จรงิและเหตกุารณใ์นอนาคตอาจแตกตา่งอยา่งมากจากที1คาดการณไ์วใ้นขอ้ความดงักลา่ว ดงันัEน
ผูอ้า่นจงึไม่ควรยดึถอืขอ้ความคาดการณล์ว่งหนา้เกนิควร รปูภาพในเอกสารนีE การนําเสนอของ
บรษิทัอาจมาจากหรอือา้งถงึ Aureus Nummus Gold หรอืไม่ก็ได ้ ฝ่ายบรหิารของ Aureus Nummus
Gold ไม่มหีนา้ที1ปรบัปรงุขอ้ความคาดการณล์ว่งหนา้ใดๆ ที1มหีรอืรวมไวโ้ดยการอา้งองิ ยกเวน้ตาม
กฎหมาย (หลกัทรพัย)์ ที1บงัคบัใช ้รปูภาพและวดิโีอในการนําเสนอนีEและในเอกสารขอ้มูลอื1น ๆ อาจ
เป็นสญัลกัษณแ์ละอาจไม่จาํเป็นตอ้งอา้งถงึ Aureus Nummus Gold การนําเสนอนีEอาจมี
ขอ้ผดิพลาดโดยไม่ไดต้ ัEงใจหรอืการพมิพผ์ดิ ซ ึ1งฝ่ายบรหิารของ Aureus Nummus Gold จะ
ดาํเนินการแกไ้ขทนัททีี1ไดร้บัทราบ ฝ่ายบรหิารของ Aureus Nummus Gold ไม่รบัผดิชอบตอ่
ขอ้ผดิพลาดหรอืการพมิพผ์ดิโดยไม่ไดต้ ัEงใจ ฝ่ายบรหิารของ Aureus Nummus Gold อาจ
เปลี1ยนแปลงขอ้กาํหนดและเงื1อนไขไดท้กุเมื1อเพื1อตอบสนองตอ่การเปลี1ยนแปลงสถานการณแ์ละ
ความตอ้งการของตลาด หน่วยงานเดยีวที1ไดร้บัอนุญาตใหจ้าํหน่าย Aureus Nummus Gold คอื
Simplexx Ltd และ Aureus Nummus Gold Corporation

ขอ้จาํกดัความรับผดิชอบและขอ้มูลทางกฎหมาย


