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คุณเดวิด    เป็นผู้เช่ียวชาญด้านบล็อกเชนท่ีร่วมก่อต้ังบริษัท
เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหลายแห่ง เช่ียวชาญใน brokerage 
and custody

คุณเดวิดสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์

สําหรับ Xbullion ยังมีผู้บริหารและท่ีปรึกท่ีเช่ียวชาญในวงการ
สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นจํานวนมาก หน่ึงในน้ันคือ คุณมาร์คัส ลิม 
ผู้ร่วมก่อต้ังและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร Zipmex Asia

Xbullion เป็นทองคําดิจิทัลเหรียญแรก 
ท่ีผู้ซ้ือจะได้ครอบครองกรรมสิทธ์ิในทอง
คําแท่งจริง ซ่ึงถูกจัดเก็บท่ีห้องนิรภัยใน
ลอนดอน สิงคโปร์และซิดนีย์

Xbullion ได้รับการออกแบบและสร้างข้ึนเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ท่ีต้องการลงทุนในทองคํา ย่ิงไปกว่าน้ันคุณ
สามารถแลกเหรียญเป็นทองคําแท่งจริง  เม่ือสะสมโทเคนครบ 
1,000 GOLD (ทุกๆ 1,000 โทเคนต่อทองคําแท่ง 1 กิโลกรัม) 
xbullion น้ันสามารถจัดส่งทองให้คุณได้ถึงหน้าบ้าน

ทองคําของ Xbullion มาจากบริษัท Baird & Co ซ่ึงเป็น
ผู้ผลิตทองคําท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสหราชอาณาจักรและยังได้รับ
การยอมรับว่าเป็น “Best in Class” ท่ัวโลก

xBullion และ Zipmex ทําให้การซ้ือ ขาย และจัดเก็บทองคํา
แท่งเร็วและสะดวกมากย่ิงข้ึน  ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดของ
การลงทุนในวงการทองคําทีเดียว

Xbullion เป็น Gold ดิจิทัลเหรียญแรกในโลกท่ีได้รับการประกัน
และตรวจสอบโดย BDO ส่วน Zipmex น้ันก็ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างถูกกฎหมาย การท่ีนักลงทุน
ถือครองเหรียญ Gold ดิจิทัล จะคล้ายกับการครอบครอง
กรรมสิทธ์ิในทองคําแท่ง โดยจะมีการ Backup ทองคําเอาไว้
และมีรหัสของทองคําท่ีไม่ซ้ํากันสําหรับผู้ซ้ือแต่ละราย ทําให้นัก
ลงทุนม่ันใจได้ว่าเขาจะมีสภาพคล่องในการซ้ือขาย มีความปลอดภัย 
และสามารถโอนให้กันได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจํากัดบางประการในการลงทุนทองคําแบบด้ังเดิม
การลงทุนทองคําน่าสนใจแต่ในทางปฎิบัติก็ยังมีข้อจํากัดมากมาย เช่น

ความสะดวกในการซ้ือขาย แม้จะสามารถเดินทางไปซ้ือขาย
ทองคําตามร้านทองท่ีเปดิอยู่ แต่เวลาทําการจะไม่ใช่ 24 ช่ัวโมง 
7 วันต่อสัปดาห์

ความปลอดภัย ในการเก็บรักษาทองคําจริงมีต้นทุนเป็นจํานวนมาก 
อีกท้ังยังมีความเส่ียงในการถูกขโมย ไม่ว่าจะเก็บในท่ีปลอดภัย
แค่ไหนก็ตาม

ข้ันต่ําในการซ้ือขาย ในการซ้ือขายทองคําในอดีตจะมีหน่วยการ
ซ้ือขาย เช่น ซ้ือทอง 1 บาท 1 สลึง เป็นต้น แต่ไม่สามารถซ้ือ 
1/3 ของ สลึงได้ ให้นักลงทุนท่ียังมีเงินทุนน้อย ไม่สามารถ
เข้าลงทุนในทองคํา

คุณมาร์คัส ลิม

GOLD มีมูลค่าเท่ากับ 1 กรัมทอง (ทอง
มาตรฐานโลก 99% ต่างจากทองคําไทย

ซ่ึงเป็นทอง 96.5%) ซ่ึงราคาใกล้เคียงกับราคาทองในตลาดโลก 
ทําให้ Zipmex กลายเป็นแหล่งซ้ือทองคําท่ีราคาดีท่ีสุดใน
ประเทศไทย

คุณเดวิดยังใช้เวลาหลายปีศึกษาเก่ียวกับบล็อกเชนท้ังยัง
ทํางานเป็นท่ีปรึกษาดูแลบัญชีลูกค้าสินทรัพย์สูง (Ultra High 
Net Worth) มากมาย
คุณเดวิดได้ทํางานร่วมกับบุคคลสําคัญในวงการบล็อกเชน
และร่วมพัฒนาวงการอย่างต่อเน่ือง  และเป็นบุคคลแรก ๆ 
ท่ีเข้าบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีมหาวิทยาลัย
ควีนส์แลนด์ม,เซ่ียงไฮ้, มหาวิทยาลัยเจียวตง
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ผลตอบแทนย้อนหลังของ Xbullion

 Xbuillion      Total Market Cap      SET Index

คําเตือน
การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัล 
ท้ังเง่ือนไขผลตอบแทน,ความเส่ียงของสินทรัพย์ ดังน้ันควรศึกษาข้อมูล 
และประเมินความเส่ียงก่อนการตัดสินใจลงทุน
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ผลตอบแทนของ

คุณประโยชน์ของทองคํา
1. วงการอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับอัญมณี ด้วยคุณสมบัติท่ีสวย
งามตามธรรมชาติของทอง ผู้คนในสมัยก่อนจึงนิยมนําทองคํามา
ตกแต่งเป็นเคร่ืองประดับ เพ่ือบอกฐานะ เพ่ือความสวยงามมาจน
ถึงปัจจุบัน

2. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคลัง หลายประเทศยังคงใช้ทองคํา
เป็นทุนสํารองระหว่างประเทศ เน่ืองด้วยรัฐบาลใหญ่ ๆ ท่ัวโลกพิมพ์
เงินออกมาเป็นว่าเล่น ทําให้เกิดปัญหาเงินเฟอ้หรือเงินท่ีเรามีด้อย
มูลค่าลง เงินสามารถพิมพ์มาเม่ือไหร่ เท่าไหร่ก็ได้ แต่ทองคําคือ
ส่ิงท่ีหายาก ต้นทุนในการหา ก็สูง รัฐบาลหลายประเทศจึงเลือก
ทองคําเป็นส่วนหน่ึงในการปกป้อง “ความม่ังค่ัง” ของตนเองด้วย
การสํารองทองคําเอาไว้เป็นจํานวนมาก

3. ประโยชน์ในการใช้สอยอ่ืน ๆ ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมอิเล็ก
ทรอนิกส์ การคมนาคมและการส่ือสารโทรคมนาคม วงการแพทย์และ
ทันตกรรม เป็นต้น

สภาพคล่องสูง สามารถแลกเปล่ียนได้ทันที 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อ
สัปดาห์ไม่ติดข้อจํากัดเร่ืองวันหยุด

ซ้ือ ขาย โอน ง่าย คุณสมบัติของสินทรัพย์ดิจิทัลทําให้การซ้ือขาย
ไม่ใช่เร่ืองยาก มีความปลอดภัย ตรวจสอบได้
ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง สามารถซ้ือขายเป็นหน่วยย่อยได้ ไม่ต้องซ้ือ
เต็มจํานวนเหมือนซ้ือขายทองแบบเดิม เช่น 1 บาททองคํา ประมาณ 
28,000 บาทไทย

ปลอดภัยและมีสินทรัพย์จริง ไม่ต้องกังวลเร่ืองการเก็บรักษาและ
ความปลอดภัย เพราะมีการเก็บดูแลสินทรัพย์ให้อย่าง พร้อมท้ัง
สามารถแลกเป็นทองคําแท่งจริงไปเก็บท่ีบ้านได้เม่ือต้องการ

มีการประกันภัยตามข้อกําหนดของ  Zipmex มีการประกันสิน
ทรัพย์ให้ลูกค้าอย่างดี ไม่ต้องกังวลเร่ืองความปลอดภัย

ราคาดีท่ีสุดเทียบเท่าราคากลางของตลาดโลก ไม่ต้องเป็นห่วง
เร่ืองเรทค่าเงินบาทเพราะราคาทองคําเป็นไปตามมาตราฐานสากล

(เปรียบเทียบข้อดี ข้อจํากัดของ Xbullion Token, Gold ETFs, Physical Gold)

1. ความเส่ียงทางการเมืองระหว่างประเทศและระบบการเงิน 
2. ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ
3. แนวโน้มการข้ึนดอกเบ้ียสหรัฐฯ (นโยบายการเงิน)
4. ความกังวลเร่ืองอัตราเงินเฟอ้
5. อุปสงค์และอุปทานในตลาด

กราฟการเคล่ือนไหวของราคา Gold ของ Xbuillion

จากภาพแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของราคาในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ 
ป2ี020 - ณ วันท่ี 27 พ.ค. 2021

ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทน 
ต้ังแต่ป ี2020 - ณ วันท่ี 27 พ.ค. 2021

จุดเด่นของ Xbullion

ข่าวสารเก่ียวกับ Xbullion

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อราคาทองคํา

 
1 month 6.50 % 
3 month 9.37 % 
6 month 3.36%

ตารางแสดงภาพรวมของผลตอบแทนของ , Total Market Cap และ 
SET Index


