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C8 PLUS

ชื่อย่อเหรียญ C8P
ชื่อเต็ม C8 PLUS
เว็บไซด์ทางการ

(C8P)

https://carboneum.io/

หนังสือชี้ชวน
HTTPS://CARBONEUM.IO/DOWNLOAD/
C8_PLUS_WHITE_PAPER.PDF

Market Cap ของ C8 PLUS
มีมูลค่าเท่ากับ $ 9,043.19
คิดเป็น 0.0000005% ของมูลค่าตลาดรวม
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ $2,005,574,192,605
*อ้างอิงจาก Zipmex Company ณ วันที่ 22 เม.ย. 2021*

ผู้ออก + ประวัติ

“

จํานวนเหรียญทั้งหมด 8,088 C8P

ปริมาณจำนวนเหรียญ ณ ปัจจุบัน 8,088 C8P

ธีระชาติ
ก่อตระกูล
C8 PLUS (C8P) เป็นโปรเจคเหรียญของคนไทยถูกสร้างโดย
CEO ของบริษัท StockRadars นาย ธีระชาติ ก่อตระกูล
เป็นเหรี ยญที่ให้ ผู้ใช้ งานรั บรายได้ แบบ Passive Income

วัตถุประสงค์ของเหรียญ
่ ว
เหรียญ C8 PLUS (C8P) เป็นเหรียญทีช
่ ยให้บค
ุ คลทัว
่ ไปได้
เข้าถึงการลงทุนใน DeFi ที่ชื่อว่า UNISWAP ได้ง่ายขึ้น และ
ให้ผลตอบแทนที่ถือว่าค่อนข้างดีกว่าการฝากธนาคาร
่ ุ่งยาก
ปัญหาที่คนส่วนใหญ่จะต้องเผชิญ คือ กระบวนการทีย
ก่อนเริ่ มต้นลงทุ นบน DeFi
เช่ น
การยื นยั นตั วตน
(Know Your Customer: KYC) การแลกเหรี ย ญสกุ ล
เงินดิจิทัล เพื่ อโอนเหรียญไปยัง Wallet จากนั้นก็โอนเข้า
ไปยัง UNISWAP ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในการฝากสินทรัพย์
มากถึงครัง
้ ละ $20 - $60 หรือประมาณ 600 – 1,800 บาท
่ มระหว่าง Centralized
ดังนัน
้ C8P จึงเป็นตัวกลางในการเชือ
่ ช่วยให้คนส่วนใหญ่ลงทุนและสามารถ
และ Decentralized ซึง
เข้าถึงตลาดคริปโตได้
ผู้ท่ถ
ี ือเหรียญ C8P จะได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ Pool ใน
UNISWAP และจะได้รับผลตอบแทนที่ได้จากส่ วนแบ่งของ
่ สามารถให้ผลตอบแทนต่อปีมากกว่า
ค่าธรรมเนียมอีกด้วย ซึง
้ อยูก
การฝากธนาคารสูงสุดถึง 10% ต่อปี (ขึน
่ บ
ั Digital Asset
นั้น ๆ )
แต่ ก็ไม่ สามารถการันตีผลตอบแทนได้ แน่ นอน
้ อยูก
่ งจากผลตอบแทนจะขึน
เนือ
่ บ
ั จํานวนการทําธุรกรรมทีเ่ กิด
ขึ้นใน UNISWAP

”

Insight
C8P เป็น Underlying Collateral Token ที่ได้รับการ
่ ยูภ
สนับสนุนโดย Liquidity Pool Token ทีอ
่ ายใน C8P
Vault โดยพื้ นฐานแล้ว Liquidity Pool (LP) เป็น
Public Community สําหรับการซื้อขายโทเค็นโดยไม่มี
ค่าธรรมเนียมหรือคนกลาง
1 C8P จะมีมูลค่าเริ่มต้น เท่ากับจํานวนมูลค่าที่ทีมงานได้
เข้าไปเป็นผูส
้ ร้างสภาพคล่อง (Liquidity Provider) ใน
UNISWAP โดยในช่วงแรกนี้จะเริ่มจาก USDC-USDT
Pool และในอนาคตค่อยขยายไปยัง Platform อื่น โดย
เหรียญ C8P
จะมี มูลค่ าเพิ่ มขึ้นตามส่ วนแบ่ งของ
ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจริงใน UNISWAP และช่วยให้
คนทั่วไปเข้าถึงได้ แม้ว่าจะมีเงินเริ่มต้นไม่มาก โดยปกติ
แล้วการเข้าใช้งานใน DeFi จะต้องมีเงินเริ่มต้นที่สูง
และต้องใช้งาน Wallet ในคริปโตเป็น ถึงจะเข้าไปเป็นผู้
สร้างสภาพคล่องได้
้ เหรียญ C8P ใน
ขั้นตอนการทํางาน C8P : ผู้ใช้งานซือ
Exchange และระบบจะดึงเงินเข้าไปใน C8P Vault
จากนั้นทีมงานนําเงินทุนเข้าไปยัง
Liquidity Pool
และจะได้รบ
ั ค่าคอมมิชชัน
่ จาก Pool นัน
้ โดยค่าธรรมเนียม
จะถูกส่งมายัง C8P Vault เพื่ อช่วยให้มูลค่าราคาตลาด
รวมเพิ่ มสูงขึ้น ดังนั้นผู้ที่ถือเหรียญ C8P จะได้รับกําไร
่ ขายเหรียญ ณ ราคาได้บวกค่าธรรมเนียมแล้ว
ส่วนต่างเมือ

www.zipmex.com
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Insight (ต่อ)

ผลตอบแทนย้อนหลังของ C8P

1 month 4.68%
3 month 7.82%
All Time 11.87%
***หมายเหตุ*** ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 2021

กราฟการเคลื่อนไหวของราคา C8P
Carboneum (C8)
เป็นโปรเจคอีกโปรเจคหนึ่งของ
StockRadars ซึ่งจะให้ผลตอบแทนจากการ
Staking
เหรียญ C8 หลังจากที่ C8P Vault ได้รบ
ั ค่าคอมมิชชัน
่ โดย
จะแบ่งเก็บไว้ 50% เพื่ อให้ผท
ู้ ่ี Stake เหรียญ C8 บนเว็บไซต์
Stake ของบริษัท และผลตอบแทนจะถูกส่งไปยัง Wallet
ของผู้ท่ี Stake เหรียญ

จากภาพแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่

ข่าวเกี่ยวกับ C8P
่ รก
เหรียญ C8P ถูกลิสต์ให้เทรดบนเว็บ Zipmex เป็นทีแ
ถูกลิสต์บน 3 กระดาน ได้แก่ กระดานเทรดของ Zipmex
ของประเทศไทย อินโดนีเซียและสิงคโปร์

ปี 2020 - 22 เม.ย. 2021

“

C8P ถูกลิสต์ให้เทรดบนเว็บ Zipmex เป็นที่แรก

”
ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทน C8P, Total Market Cap , SET Index
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 2020 - 22 เม.ย. 2021)

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
Smart Contract บางจํานวนอาจจะเป็น Bug จึงทําให้เงิน
ลงทุนอาจถูกขโมยหรือไม่สามารถเข้าถึง Smart Contract
นัน
้ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม Smart Contract บน Uniswap
ได้รบ
ั การตรวจสอบแล้วว่า เหรียญใน Pool ไม่สามารถถอน
จาก Liquidity Pool ได้
ผู้ ใ ช้ ง านอาจจะได้ รั บ ผลตอบแทนในแต่ ล ะครั้ ง ไม่ เ ท่ า กั น
่ งจาก
บางครัง
้ อาจจะขาดทุนหรือบางครัง
้ อาจจะได้กาํ ไร เนือ
่ นแปลงอยูต
ราคาใน Uniswap มีความผันผวนและเปลีย
่ ลอด
เวลา

ผลตอบแทนของ
C8P

Total Market Cap

คําเตือน

SET Index

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล
้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะของสินทรัพย์ดจ
ิ ท
ิ ล
ั
ทั้งเงื่อนไขผลตอบแทน,ความเสี่ยงของสินทรัพย์ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูล
และประเมินความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

www.zipmex.com

