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*ระยะเวลาล็อคและอัตราผลตอบแทนของ Ziplock อาจมีการปรับเปล่ียน
ในอนาคต
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Market Cap ของ Zipmex Token

ผู้ออก + ประวัติ

วัตถุประสงค์ของเหรียญ

Insight

ช่ือย่อเหรียญ ZMT
ช่ือเต็ม ZIPMEX TOKENS
เว็บไซด์ทางการ
www.zipmex.co.th 
หนังสือช้ีชวน 
https://zipmex.co.th/whitepaper/
ZMT-Whitepaper-TH.pdf

มีมูลค่าเท่ากับ $165,630,866
คิดเป็น 0.0092% ของมูลค่าตลาดรวม
ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับ  $1,809,979,090,717

*อ้างอิงจาก Coingecko ณ วันท่ี 21 พ.ค. 2021*
Fully Diluted Valuation $551,898,739

จำนวนเหรียญทั้งหมด 200,000,000 เหรียญ
ปริมาณจํานวนเหรียญ ณ ปัจจุบัน 60,022,194 เหรียญ 
(จํานวนเหรียญ ZMT จะยังไม่ถูกปล่อยออกมาท้ังหมด จะค่อย ๆ 
ปล่อยตลอดระยะเวลา 4 ป ีต้ังแต่ปี 2021-2024)

บริษัท Zipmex เป็นผู้ออก Zipmex Tokens (ZMT) บริษัท 
Zipmex เป็นศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีได้รับใบอนญาตใน
การทําธุรกรรมระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟกิ อยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเก่ียวข้องท้ังใน 
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซียและไทย  Zipmex  จึงเป็น
แพลตฟอร์มท่ีปลอดภัยและม่ันคงท่ีสุดในการซ้ือขายสินทรัพย์
ดิจิทัลในราคาท่ีดีท่ีสุด วิสัยทัศน์ของซิปเม็กซ์คือการก้าวข้ึนมา
เป็นผู้นําของแพลตฟอร์มการเงินในยุคแห่งความม่ังค่ังทาง
ดิจิทัลในภูมิภาคน้ี    โดยการมอบโอกาสการลงทุนและโอกาส
ทางการเงินท่ีดีกว่าให้กับทุกคน

Zipmex Tokens ถูกออกแบบบนเครือข่ายมาตรฐาน ERC-20 
เพ่ือส่งเสริมการใช้งานระบบของ  Zipmex  รวมถึงเป็นรางวัล
และสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้งาน เช่น ผู้ท่ีถือ ZMT จะได้รับโบนัส
ของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีมีใน Zipmex Wallet เพ่ิมข้ึน ได้รับส่วน
ลดค่าธรรมเนียมเม่ือซ้ือขายสินทรัพย์บนแพลตฟอร์ม และส่วนลด
ในการซ้ือโทเคนใหม่ท่ีถูกลิสต์ในแพลตฟอร์ม นอกเหนือจากการ
ลงทุนแล้ว   ผู้เป็นเจ้าของ  ZMT  สามารถชําระเงินด้วย  ZMT 
ผ่านการสแกน QR code ท่ีร้านค้าในประเทศไทย และมากไปกว่าน้ัน 
ยังได้รับเครดิตเงินคืนและส่วนลดในทุกการใช้จ่าย

ZipUp คือ  บัญชีออมสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีให้ผลตอบแทน
แบบรายวันกับผู้ใช้งาน โดยในระยะของการเปดิตัว ผู้ใช้งาน
จะได้รับผลตอบแทนในอัตรา ดังต่อไปน้ี

ประเภทบัญชี
สินทรัพย์ที่
ร่วมรายการ

 Stable 
ที่ร่วมรายการ ZMT

ZipStarter,ZipMember สูงสุด 3.5% ต่อปี สูงสุด 8.5% ต่อปี 6% ต่อปี

ถ้าผู้ใช้งานซ้ือ ZMT อย่างน้อย 20,000 เหรียญ (Zipcrew)
และล็อคใน ZipLock  เพ่ือรับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมจาก
บัญชีออมสินทรัพย์ ดังน้ี

* อัตราผลตอบแทนอาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต

Ziplock คือ ผู้ใช้งานล็อค ZMT บนระบบของ Zipmex 
ซ่ึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น   
  ได้รับโบนัสจาก ZipUp ท่ีเพ่ิมข้ึน   
  ได้รับเครดิตเงินคืนเม่ือใช้จ่ายด้วย ZipPay ในอนาคต
  ผู้ใช้งานท่ีล็อค ZMT จะได้รับส่วนลดเม่ือซ้ือเหรียญท่ีลิสต์
  บนแพลตฟอร์มของ Zipmex
  สิทธิประโยชน์กับร้านค้าท่ีร่วมรายการกับทางบริษัท
  ส่วนลดสําหรับการยืมสินทรัพย์ของ Zipmex ระยะเวลา
  ต่ําสุดของการล็อคโทเคนคือ 45 วัน ผู้ใช้งานท่ีล็อค ZMT 
  จะได้รับอัตราโบนัสกว่า 14% ต่อปแีละสามารถปลดล็อค
  โทเคนหลังจากพ้น 45 วันไปแล้ว

ZipPay  คือ  ระบบการชําระเงินผ่าน  Zipmex wallet 
ผู้ใช้งานสามารถชําระด้วย ZMT และสกุลเงินอ่ืน ๆ ผ่าน
การสแกน QR code ณ ร้านค้าท่ีร่วมรายการ ผู้ใช้งานจะ
ได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% ถ้าชําระด้วย ZMT และได้
รับสูงสุด 3% ถ้าชําระด้วยสกุลดิจิทัลอ่ืน ๆ

ผู้ใช้งานมีสิทธ์ิได้รับส่วนลดหรือ cash back ในการเทรด
สูงสุด 0.1% ของปริมาณการซ้ือขาย

Zipmex จะร่วมมือกับ partner เพ่ือสร้าง NFTs เพ่ือ
ให้ผู้ใช้งานท่ีมี NFT ของ Zipmex จะได้รับสิทธิประโยชน์
เพ่ิมเติม เช่น ได้รับการ airdrop ZMT

ZIPMEX
TOKENS

“ ”

ประเภทบัญชี
สินทรัพย์ที่
ร่วมรายการ

 Stable 
ที่ร่วมรายการ ZMT

ZipCrew สูงสุด 5.5% ต่อปี สูงสุด 10.5% ต่อปี 8% ต่อปี
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เปิดตัว 

ผู้เป็นเจ้าของ ZMT จะได้รับส่วนลด
ในการยืมสินทรัพย์ดิจิทัล   และจ่าย
อัตราดอกเบ้ียท่ีน้อยลงใน Zipmex 
lending product

2021

ไตรมาสท่ี 4

Zipmex NFTs
การแข่งขันการเทรด

2021

ไตรมาสท่ี 3

ผู้ใช้งานสามารถใช้  ZMT 
เพ่ือซ้ือตราสาร CFD หุ้น
และดัชนีหุ้น

2021

ไตรมาสท่ี 4 

ได้รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์แบบ 
VIP กับร้านค้าท่ีร่วมรายการ   เม่ือ
ชําระด้วย ZMT

2021

ไตรมาสท่ี 2 

ไตรมาสท่ี 4

หลังปี 2021

ไตรมาสท่ี 2

ไตรมาสท่ี 3 

ไตรมาสท่ี 1 

เปิดตัว 
Zipme Tokens

airdrop ZMT แก่ผู้
ใช้งาน

ZMT ถูกลิสต์ในระบบ 
Zipmex

ล็อค ZMT เพ่ือรับสิทธิประโยชน์
แบบ VIP

ได้รับอัตราโบนัสของ  ZipUp 
แบบทวีคูณ

มีเครดิตเงินคืน เม่ือชําระด้วย
ZMT และสินทรัพย์ดิจิทัลอ่ืนๆ

2021

ไตรมาสท่ี 1 

Treasury 20%

Partner, advisors, early investors 5%

Team 22%

Private sales 15%
Community development 38%

1 month   -21.78% 
3 month  -38.79% 

กราฟการเคล่ือนไหวของราคา ZMT

จากภาพแสดงถึงราคาของ ZMT ต้ังแต่ 18 ธ.ค. 2020 
- ปัจจุบัน (21 พ.ค. 2021) 

ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทน ZMT, Total Market Cap , SET Index
ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ 18 ธ.ค. 2020 - ปัจจุบัน (21 พ.ค. 2021) 

ข่าวใหญ่ล่าสุดเก่ียวกับ ZMT

ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนInsight (ต่อ)

ผลตอบแทนย้อนหลังของ ZMT

 ZMT      Total Market Cap      SET Index

คําเตือน
การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัล 
ท้ังเง่ือนไขผลตอบแทน,ความเส่ียงของสินทรัพย์ ดังน้ันควรศึกษาข้อมูล 
และประเมินความเส่ียงก่อนการตัดสินใจลงทุน
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***หมายเหตุ*** ข้อมูล ณ วันท่ี 21 พ.ค. 2021

All time   1,729.83%

ผลตอบแทนของ

ZMT Roadmap

Zipmex Token allocation and vesting schedule
ZMT มีท้ังหมด 200,000,000 เหรียญ มีเป้าหมายท่ีจะ
หมุนเวียนในระบบ 66,000,000     เหรียญภายในส้ินป ี
2021 สัดส่วนการจัดสรรเหรียญ ZMT มีดังน้ี

จากตารางแสดงผลตอบแทนของ ZMT โดยเปรียบเทียบ
กับผลตอบแทน Total Market Cap และ ผลตอบแทน 
SET Index 

การเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑ์จากหน่วยงานกํากับดูแล
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อบริษัทของผู้ออก Token โดยตรง

ความนิยมและการยอมรับ Token ของผู้ใช้งาน  อาจจะ
ส่งผลให้ราคามีความผันผวนอย่างสูง

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, บริษัทซิปเม็กซ์ 
(แพลตฟอร์มซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล) และบริษัทแรพิดซ์ 
(ผู้ให้บริการระบบแลกเปล่ียนสินค้าและบริการด้วยสิน
ทรัพย์ดิจิทัล) ได้ริเร่ิมโครงการรับแลกต๋ัวหนังด้วยสกุล
เงินดิจิทัลรายแรกของไทย โดยในระยะเร่ิมต้นจะใช้เหรียญ
Bitcoin ในการซ้ือต๋ัวหนัง โดยจะเร่ิมให้บริการท่ี เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เป็นสาขาแรก ต้ังแต่วันท่ี 4 มี.ค. 64  
ซ่ึงคาดว่าในอนาคตจะมีการเพ่ิมสกุลเงินดิจิทัลอ่ืนมาใช้ 
เช่น Ethereum และ ZMT 


