FACT SHEET

ชื่อย่อเหรียญ USDC
ชื่อเต็ม USD COIN

USD COIN

เว็บไซด์ทางการ

(USDC)

https://www.circle.com/en/usdc
หนังสือชี้ชวน

https://f.hubspotusercontent30.net/
hubfs/9304636/PDF/centre-whitepaper.pdf

Market Cap ของ USD Coin
มีมูลค่าเท่ากับ $14,384,409,889
คิดเป็น 0.80% ของ Total Market Cap
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ $1,785,784,407,498
*อ้างอิงจาก Coinmarketcap ณ วันที่ 21 พ.ค. 2021*

ผู้ออก + ประวัติ
่ ว
USDC เป็น Project ทีร
่ มกันก่อตัง
ั Circle
้ โดย บริษท
และ Coinbase โดย บริษัท Circle เป็นบริษัทด้านการ
จ่ายเงินผ่าน blockchain และบริษัท Coinbase เป็น
Exchange ชื่อดังในสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์ของเหรียญ
USDC เป็น Stable coin ประเภท Fiat - collateralized
โดยมี USD เป็นสิ นทรัพย์ที่สํารองไว้ในอัตรา 1 USDC ต่อ
่ ก
1 USD ทีถ
ู สร้างบน Ethereum blockchain ทําให้สามารถ
รองรับธุรกรรมได้หลากหลาย อีกทั้งยังมีความโปร่งใสใน
่ ได้รบ
่ งการสํารองเงิน USD ซึง
เรือ
ั การตรวจสอบจากบริษท
ั
Grant thornton บริษัทที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี
ซึ่งจะประกาศบนหน้าเว็บของ Circle ทุกเดือน และ USDC
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการชําระเงินในปัจจุบัน
่ วดเร็วและธุรกรรมมีความปลอดภัย
เช่น มีการโอนเหรียญทีร
มากกว่าธุรกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Stable coin คืออะไร
่ ทีม
่ ูลค่าของเหรียญ
เป็น Cryptocurrency ประเภทหนึง
มีความคงที่ เพราะมูลค่าขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่เหรียญนั้น ๆ
อ้างอิงอยู่ ตัวอย่างเช่น USDC อ้างอิงกับ USD

ประโยชน์ของ USDC

Jeremy Allaire

Sean Neville

เก็บรักษามูลค่าของเหรียญ ให้มีมูลค่าใกล้เคียงสกุล
เงินจริง หรือ ﬁat ที่ได้ถูกเก็บไว้เป็นหลักประกัน
ลดความผันผวนของเหรียญเมื่อเปรียบเทียบกับ
เหรียญอื่นๆ
ช่วยส่งเสริมให้การทําธุรกรรมของ USDC สามารถ
เคลื่อนย้าย/โอนได้ครอบคลุมและทัว
่ ถึง เนื่องจาก
่ ตัวเหรียญ
USDC อยูบ
่ น Ethereum blockchain ซึง
จะสามารถถูกนําไปใช้รองรับธุรกรรมต่าง ๆ ได้ใน
dApp ที่อยู่บน blockchain เดียวกัน

Brian Armstrong

Fred Ehrsam

Circle ก่อตั้งในปี 2014 โดย Jeremy และ Sean
Coinbase ก่อตั้งในปี 2012 โดย Brian และ Fred
้ อยู่กับความต้องการซื้อ (Demand)
จํานวนเหรียญทั้งหมด ขึน
ไม่มีการจํากัดจํานวนเหรียญที่ออกมา
ปริมาณจํานวนเหรียญในปัจจุบัน 14,380,157,844 USDC

Insight
USDC รองรับ Ethereum blockchain (ERC-20),
Algorand blockchain (ASA), Solana blockchain
(SPL) ซึ่ง 3 blockchain นี้จะรองรับและรวม smart
contract เข้ากับ application ของ Ethereum, Algorand
และ Solona
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Insight (ต่อ)
เนื่องจาก smart contract เป็นแบบ public ดังนั้น
่ มีหลายบริษท
USDC จึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึง
ั ให้
ความสนใจ โดยเริ่มให้มีการใช้ USDC ในหลาย ๆ ด้าน
เช่น digital wallet, exchange, DeFi protocols,
savings,lending และ payment services

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ความผันผวนของค่าเงินที่จับคู่ เช่น USDC/THB
จะเป็นความผันผวนระหว่าง USD และ THB
ความน่าเชื่อถือของเหรียญยังคงขึ้นกับบริษัทที่เป็น
ออกเหรียญ เช่น นโยบายการจัดการหลักประกันของ
สกุลเงิน Fiat ที่ถูกผูกไว้กับ USDC
กลไกราคาของ USDC อาจได้รับผลกระทบสืบเนื่อง
จากการที่ USDC ได้ผูกกับสกุลเงิน Fiat ที่เป็นรูป
แบบรวมศูนย์ (Centralized system) โดยมีภาครัฐ
่ มือเข้ามาแทรกแซงได้ตลอด
คอยควมคุมและสามารถยืน
เวลาเมื่อกรณีท่ม
ี ีวิกฤติเกิดขึ้น

ข่าวเกี่ยวกับ USDC

ผลตอบแทนย้อนหลังของ USDC

บริษท
ั Visa ผูใ้ ห้บริการชัน
ั มือ
้ นําด้านบัตร credit นัน
้ ได้จบ
ร่วมกับทางบริษท
ั Circle ทีเ่ ป็นผูอ
้ อกเหรียญ USDC โดย
เริ่มดําเนินนโยบายการออกบัตร Credit บางชนิดแล้วที่
่ ๆได้
สามารถรองรับการใช้ USDC และตัว Stablecoin อืน
้ ขาย cryptocurrency
Floating Point Group บริษท
ั ผูใ้ ห้บริการซือ
แก่กลุ่มสถาบันการเงิน เพิ่ มช่องทางการใช้งาน Algorand
Blockchain ที่มีการรองรับ stablecoin อย่าง USDC
มาให้บริการแก่สถาบันการเงินที่เป็นลูกค้าของบริษัท ในการ
โยกย้ายเงินทุนของสถาบัน
บริษท
ั Finclusive (ุผใู้ ห้บริการแพตฟอร์มด้าน การกํากับและ
ตรวจสอบความเสี่ยงทั้งภาคบริษัทและสถาบัน) ได้ประกาศ
ร่วมเป็นพั นธมิตรกับทาง Stellar (ผูใ้ ห้บริการ Stellar network)
ระบบเครือข่ายธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศทั่วโลก
่ ก
โดยทาง Finclusive ใช้ตว
ั Stellar network ทีม
ี ารรองรับ
Stablecoin เช่น USDC มาอํานวยความสะดวกให้แก่ฐาน
ลูกค้าของ Finclusive ในเรื่องการโอน-จ่ายธุรกรรมทาง
การเงินของบริษัท

3 month 0.02%
6 month 0.04%
1 year 0.01%
***หมายเหตุ*** ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2021

กราฟแสดงราคาของ USDC

จากภาพแสดงถึงภาพรวมคือราคาของ USDC ณ ปี 2020 - 21 พ.ค. 2021

ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทน USDC
ตั้งแต่ ปี 2020 - 21 พ.ค. 2021

USDC

ผลตอบแทนของ
Total Market Cap

SET Index

คําเตือน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล
้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะของสินทรัพย์ดจ
ิ ท
ิ ล
ั
ทั้งเงื่อนไขผลตอบแทน,ความเสี่ยงของสินทรัพย์ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูล
และประเมินความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
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