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เอกสารช้ีชวนน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล และเสนอขาย Zipmex Tokens (ZMT) 
แก่ผู้ท่ีอาจสนใจถือครอง ZMT เท่าน้ัน ข้อมูลด้านล่างอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อีกท้ังไม่ได้เป็น
องค์ประกอบของความสัมพันธ์ตามสัญญาไม่ว่าจะลักษณะใด วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของ
เอกสารช้ีชวนน้ีคือ การให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและสมเหตุสมผลเพ่ือให้นําไปประกอบการวิเคราะห์บริษัท
และ ZMT ได้อย่างละเอียดถ่ีถ้วน

ZMT คือการลงทุนท่ีมีการเก็งกําไรและมีความเส่ียงและความไม่แน่นอนในระดับสูง โปรดดูส่วน
กฎหมายเพ่ือรับทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมและเง่ือนไขของ ZMT เอกสารน้ีเป็นเอกสารทางการตลาด
และไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้เป็นข้อตกลงท่ีมีผลผูกพันตามกฎหมายแต่อย่างใด ไม่มีเน้ือหาใดใน
เอกสารฉบับน้ีท่ีมีข้อความเชิญชวนหรือร้องขอให้ลงทุนแต่อย่างใด และไม่มีข้อความ หรือเสนอ หรือ
การเชิญชวนให้เสนอซ้ือ (หรือขาย) การลงทุนใด ๆ ในขอบเขตอํานาจตามกฎหมายไม่ว่าจะแห่งใด 
และไม่ควรถูกหยิบยกไปตีความเพ่ือการดังกล่าว ข้อมูลในเอกสารน้ีไม่ได้เป็นการแนะนําให้บุคคลใด
ก็ตามซ้ือ ZMT 

ข้อความบางส่วนในเอกสารน้ีอาจเป็นการคาดการณ์ไปข้างหน้าหรือกล่าวถึงถึงเหตุการณ์หรือแผน
ในอนาคต ข้อความหรือข้อมูลคาดการณ์ดังกล่าวอาจเก่ียวข้องกับความเส่ียงและความไม่แน่นอน 
ท้ังท่ีอาจคาดได้และคาดการณ์ไม่ได้ อันอาจทําให้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างไปจากท่ีคาด
การณ์อย่างมีนัยสําคัญ ดังน้ันไม่ควรเช่ือม่ันในข้อความหรือข้อมูลท่ีเป็นการคาดการณ์ข้างหน้า
ดังกล่าว

เอกสารช้ีชวนน้ีหรือข้อความบางส่วนไม่เคยผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติจากหน่วยงานกํากับ
ดูแลในขอบเขตอํานาจตามกฎหมายแห่งใดมาก่อน อีกท้ังไม่เคยมีการดําเนินการใดเพ่ือเกิด
การตรวจสอบหรืออนุมัติจาก Zipmex หรือบุคคลอ่ืน ๆ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 
หรือกฎเกณฑ์ของขอบเขตอํานาจตามกฎหมายแห่งหน่ึงแห่งใด การเผยแพร่เอกสารช้ีชวนน้ี
ไม่ได้แสดงถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ในขอบเขตอํานาจตามกฎหมาย
แต่อย่างใด 

โปรดดูข้อสงวนสิทธ์ิอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไว้ในส่วนท่ี 5 
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1.1.2. Zipmex 

Zipmex เป็นศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลช้ันนําในเอเชียแปซิฟกิ โดยมีการดําเนินงานในประเทศ
ซ่ึงรวมถึง ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย ปัจจุบัน Zipmex ดําเนินการภายใต้การได้รับ
การยกเว้น และอยู่ในระหว่างการย่ืนขอใบอนุญาตเพ่ือให้บริการในสิงคโปร์ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแล
หรือได้รับอนุญาตให้ดําเนินการภายใต้ขอบเขตอํานาจของกฎหมายประเทศต่างๆ วิสัยทัศน์ของ Zipmex 
คือการเป็นผู้นําในการให้บริการและโอกาสด้านสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีมีความปลอดภัย และเป็นแพลตฟอร์ม
ผู้บุกเบิกท่ีส่งเสริมให้มีการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลในชีวิตประจําวันของผู้ใช้ของเรา

1.1 ข้อมูลสรุป

1.1.1 The Zipmex Token (ZMT) 

Zipmex Token (ZMT) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีซ้ือขายด้วย ERC-20 ซ่ึงอยู่ในระบบนิเวศของ 
Zipmex และเป็นโทเคนเพ่ือกําหนดสิทธิในการได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ (Utility Token) ท่ีออกแบบ
มาเพ่ือมอบสิทธิประโยชน์ของระบบนิเวศของ Zipmex และเพ่ือให้สามารถเข้าถึงโอกาสท่ีน่าดึงดูดใจ
ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นนวัตกรรมในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้ถือ ZMT สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์มากมายภายในระบบนิเวศบน Zipmex Exchange เช่น 
ได้รับการเพ่ิมโบนัสจากสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีพวกเขาฝากเข้าในกระเป๋าเงิน Zipmex และ
ค่าธรรมเนียมท่ีต่ํากว่าใน Zipmex Exchange 

นอกเหนือจากการรับโบนัสเพ่ิมสําหรับสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีถูกล็อกในโปรแกรม ZipLock ของเรา 
ผู้ถือ ZMT จะสามารถเข้าร่วมในโปรแกรมการให้รางวัล เช่น ZLaunch ได้ในเร็ว ๆ น้ี ซ่ึงพวกเขา
จะได้รับโทเคนใหม่เป็นรางวัล 

นอกจากสิทธิประโยชน์และโอกาสท่ีหลากหลายในระบบนิเวศของ Zipmex ภายใต้โปรแกรม
การชําระเงินของ Zipmex อย่าง ZipSpend ผู้ใช้ไม่เพียงแต่สามารถชําระเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับร้านค้าพันธมิตรด้วย ZMT โดยใช้รหัส QR เท่าน้ัน แต่ยังสามารถใช้บัตร 
Zipmex ท่ีออกภายใต้ ZipSpend เพ่ือรับรางวัลท่ีน่าสนใจเม่ือชําระค่าสินค้าหรือบริการด้วย ZMT 

นอกจากน้ี ผู้ใช้ยังสามารถใช้ ZMT เพ่ือแลกรับผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษ และเข้าถึงประสบการณ์
สุดพิเศษบน ZipWorld ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มไลฟส์ไตล์ท่ีเพ่ิงได้เปิดตัวไปไม่นานมาน้ี ในอนาคต 
ผู้ใช้จะสามารถซ้ือและแลกเปล่ียนของสะสม NFT ท่ีเราดูแลร่วมกับพันธมิตรบนแพลตฟอร์ม 
ZipWorld 



1.2.1 โอกาสทางการตลาด

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับแรงผลักดันในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา จากการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล
ซ่ึงเช่ือมต่อผู้คนจากท่ัวทุกมุมโลกผ่านการโอนเงินท่ีราบร่ืน การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้อุปสรรค และการออมและโปรแกรมการให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลซ่ึงเป็นกระแสใหม่ของ
วงการ ตลาดคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเม่ือไม่นานน้ีเอง
ท่ีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงเป็นประวัติการณ์ท่ีประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐใน
เดือนเมษายน 2021 และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองในอัตราแบบทวีคูณ นอกจากน้ี ตลาด
สินทรัพย์ดิจิทัลเองก็ค่อย ๆ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยมีกฎระเบียบเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลมีความชัดเจนมากข้ึน 

นอกจากคริปโตเคอเรนซีแล้ว เรายังเห็นการใช้งานและโอกาสอ่ืน ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนกับ NFT หรือ 
Non-Fungible Tokens (สินทรัพย์หรือเหรียญดิจิทัลท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวทําซ้ําไม่ได้) NFT 
ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีค่อนข้างใหม่ ในไตรมาส 1 ปี 2021 มีการใช้จ่ายด้วย NFT มากกว่า 
2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคธุรกิจ NFT แสดงให้เห็นถึงโอกาส
สําคัญสําหรับ Zipmex ท่ีจะเจาะลึกและทํางานร่วมกับพันธมิตรธุรกิจมากมายในการนําเสนอ
ไอเท็มพิเศษเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ใช้ของเรา 

1.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล



1.2.2 ความท้าทาย 

ความท้าทายท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีต้องเผชิญกับอุตสาหกรรมบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ 
ความผันผวนของปริมาณการซ้ือขายและการยอมรับการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้อย่าง
แพร่หลายมากข้ึน มูลค่าตามราคาตลาดของตลาดสกุลเงินดิจิทัลเพ่ิมข้ึนในช่วงคร่ึงแรกของ
ปี 2021 โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ี 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยราคา 
Bitcoin พุ่งทะยานถึง 64,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะท่ีมูลค่าของตลาดคริปโตเคอเรนซี 
(Cryptocurrency) สูงข้ึน เรายังคงเห็นว่านักลงทุนทางการเงินแบบด้ังเดิมกําลังพยายาม
กระจายพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาไปสู่คริปโตเคอเรนซีอย่างไร้อุปสรรคและเพ่ิมความไว้วางใจใน
การลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน Zipmex จึงมุ่งหวังท่ีจะให้ความรู้และสนับสนุน
นักลงทุนแบบด้ังเดิมด้วยการมอบประสบการณ์ท่ีไม่ซับซ้อนและราบร่ืนในการเข้าถึงคริปโต
เคอเรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัลอ่ืน ๆ 

นอกจากน้ี ตลาดคริปโตเคอเรนซียังคงกระจุกตัวอยู่ท่ีการใช้งานเพ่ือซ้ือขายแลกเปล่ียนและ
การลงทุน เน่ืองจากอุปสรรคทางเทคนิคต่าง ๆ Zipmex ต้ังเป้าท่ีจะขยายการใช้งานสําหรับ
คริปโตเคอเรนซีให้ครอบคลุมกว้างข้ึน และเช่ือมต่อผู้ใช้คริปโตเคอเรนซีกับการใช้งานและ
ประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง 

ความท้าทายอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทท่ีประกอบธุรกิจบล็อคเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่เผชิญ 
ได้แก่ การฉ้อโกงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ท่ี Zipmex เราต้ังเป้าท่ีจะจัดการกับความ
ท้าทายดังกล่าวด้วยการลงทุนในโซลูช่ันด้านความปลอดภัยท่ีดีท่ีสุด 

การขาดความชัดเจนในกรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเป็นหน่ึงในความท้าทายท่ีสําคัญท่ี
สุดในการนําคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) ไปใช้อย่างแพร่หลาย และการดําเนินการแลก
เปล่ียนสินทรัพย์ดิจิทัลในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม เราเช่ือว่าการพัฒนากฎและข้อบังคับ
ระดับโลกจะช่วยให้เกิดความชัดเจนและความถูกต้องตามกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัลมากข้ึน 
ซ่ึงจะช่วยนําอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไปสู่การยอมรับท่ัวโลกและขยายไปสู่วงกว้างย่ิงข้ึน 

* Chavez-Dreyfuss, G. (5 เมษายน 2021) มูลค่าตามราคาตลาดของเหรียญ Crypto พุ่งขึน้แตะ 2 ล้านล้านดอลลาร์ และ Bitcoin ที ่1.1 ล้านล้านดอลลาร์ 

Reuters https://www.reuters.com/article/us-crypto-currency-marketcap-idUSKBN2BS1I7  
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2.1. ภาพรวมและแผนงาน ZMT

ZMT ถูกออกแบบมาเพ่ือขยายและส่งเสริมระบบนิเวศ Zipmex ตลอดจนให้รางวัลและสิทธิประโยชน์
แก่สมาชิกของ Zipmex ส่วนต่อไปน้ีในเอกสารช้ีชวนจะแนะนํา ZMT ในรายละเอียดเพ่ิมเติม :

2. Zipmex Token (ZMT)

นับต้ังแต่ก่อต้ังในปี 2018 Zipmex ยังคงสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายเพ่ือมอบ
ประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผู้ใช้ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลและคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) ในฐานะ
ส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การเติบโต Zipmex ได้ออก ZMT บนระบบ ERC-20 ซ่ึงใช้สําหรับซ้ือขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลในระบบนิเวศ Zipmex ในเดือนธันวาคม 2020 Zipmex วางแผนท่ีจะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการใช้งานในรูปแบบใหม่ๆสําหรับผู้ใช้ Zipmex และผู้ถือ ZMT ต่อไปดังท่ี
ระบุไว้ในแผนงานต่อไปน้ี รายละเอียดเพ่ิมเติมของแต่ละผลิตภัณฑ์จะอยู่ในหัวข้อถัดไป (2.2 การใช้
ประโยชน์โทเคน (Token Utility)) 

ช่ือโทเคน

มาตรฐานด้านเทคนิค 

อุปทานของโทเคน 

Zipmex Token (ZMT)

ERC-20

200 ล้าน ZMT



2.1.1 แผนงานการพัฒนา ZMT

2020

2021

2022

Q1

Q2

- ZMT เปิดตัวและจดทะเบียนใน Zipmex Exchange ในสิงคโปร์ ไทย
  อินโดนีเซีย และออสเตรเลียเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2020

- การเปิดตัว ZipUp

- การเปิดตัว ZipLock

- การเปิดตัว ZipSpend

- การเปิดใช้งานสิทธิประโยชน์ของระบบนิเวศ Zipmex

- การเปิดตัว ZipStock

- การขยายจํานวนพันธมิตรกับร้านค้าอย่างต่อเน่ืองภายใต้ 
  โปรแกรม ZipSpend

Q3

Q4

- การเปิดตัว ZipWorld

- การเปิดตัว ZLaunch

- การเปิดตัว Zipmex Card ภายใต้โปรแกรม ZipSpend

- การเปิดตัว ZipWorld NFT

- การนํา ZMT ไปซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งอ่ืน ๆ

- การเปิดตัว ZipLend



ZipUp  ZipUp ให้สิทธิผู้ถือ ZMT ในการรับโบนัสจากสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีถืออยู่ใน
                บัญชีรายรับท่ีปรับเปล่ียนได้ พร้อมการจ่ายโบนัสให้แบบรายวัน 

ZipLock ZipLock ให้สิทธิแก่ผู้ถือ ZMT ในการรับโบนัสเพ่ิมเติมจากสินทรัพย์
                ดิจิทัลท่ีถืออยู่ในบัญชีรายรับแบบคงท่ี

ZipSpend และบัตร Zipmex Card 
ZipSpend เป็นโปรแกรมการชําระเงินของ Zipmex ท่ีช่วยให้ผู้ใช้ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง ZMT โดยใช้รหัส QR กับบรรดาร้านค้าพันธมิตรของเรา ผู้ใช้จะ
สามารถใช้บัตร Zipmex Card และใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง ZMT เพ่ือชําระ
เงินได้ท่ัวโลกด้วยการเข้าถึงร้านค้า 70 ล้านรายในเครือข่ายท่ัวโลกของ Visa Zipmex 
กําลังขยายจํานวนร้านค้าพันธมิตรอย่างต่อเน่ืองภายใต้โปรแกรม ZipSpend

ZipStock 
Zipstock ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซ้ือและขายหุ้นท่ีแปลงเป็นโทเคน (Tokenized stock) และ
เศษส่วนหุ้น (Fractionalised stock) ท่ีอ้างอิงจากหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีหุ้นหนุนอยู่ 
ผ่านพันธมิตรท่ีมีใบอนุญาตของเรา Zipmex ยังวางแผนท่ีจะนํา ZMT มาจับคู่ซ้ือขายกับ
หุ้นท่ีแปลงเป็นโทเคนอีกด้วย

ZipWorld และ ZipWorld NFT  
ZipWorld เป็นแพลตฟอร์มไลฟส์ไตล์ท่ีผู้ใช้สามารถใช้ ZMT แลกรับผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษและ
เข้าถึงประสบการณ์สุดพิเศษ ผู้ใช้ยังสามารถซ้ือของสะสม NFT ท่ีดูแลร่วมกับพันธมิตร
ของเราบนแพลตฟอร์ม ZipWorld และแลกเปล่ียน NFT ในตลาดรองของ ZipWorld

2.2. การใช้ประโยชน์โทเคน (Token Utility) 

 ZMT เป็นโทเคนดิจิทัลในระบบนิเวศ Zipmex ZMT มอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือภายใต้
ระบบนิเวศของ Zipmex  และนํามาซ่ึงโอกาสท่ีน่าดึงดูดใจ ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นนวัตกรรม
ใหม่ในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
 Zipmex กําลังขยายการใช้งานของ ZMT อย่างต่อเน่ือง ความพร้อมใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างในแต่ละตลาดข้ึนอยู่กับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ Zipmex ตลอดจน
กฎและข้อบังคับทางกฎหมายในแต่ละประเทศท่ีเก่ียวข้อง

โปรดไปท่ี: https://zipmex.com/en/earn เพ่ือดูข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับอัตราโบนัสล่าสุดของ 
ZipUp และ ZipLock

 



2.3. การจัดสรรโทเคนและกําหนดเวลาในการส่งมอบ  

 ในระบบนิเวศของ Zipmex อุปทานของโทเคนท่ีผลิตข้ึนมาท้ังหมดเท่ากับ 200,000,000 
ZMT ซ่ึงในจํานวนน้ัน 66,000,000 ZMT มีเป้าหมายท่ีจะนําออกหมุนเวียนภายในส้ินปี 2021 ใน
ขณะท่ีอุปทานของโทเคนท้ังหมดถูกจํากัด จึงคาดการณ์ว่าความต้องการ ZMT จะเติบโตไปพร้อม
กับการขยายตัวของระบบนิเวศและการใช้งานโทเคน ด้านล่างน้ีคือแผนการจัดสรรและการกระจาย 
ZMT ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของ ZMT :

ZLaunch
ZLaunch ช่วยให้ผู้ถือ ZMT สามารถรับโทเคนใหม่เป็นรางวัล ก่อนการเร่ิมการซ้ือขายโทเคน
ดังกล่าวบน Zipmex Exchange Zipmex ต้ังเป้าท่ีจะเป็นพันธมิตรกับโครงการท่ีออก
โทเคนคุณภาพสูงเพ่ือเสนอโทเคนท่ีหลากหลายให้แก่ผู้ใช้ 

ZipLend
ผู้ใช้จะสามารถยืมสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัลท่ีถือไว้กับ Zipmex เป็นหลัก
ประกัน โดยผู้ถือ ZMT จะได้รับสิทธิประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการยืมท่ีต่ํากว่า

สิทธิประโยชน์ในระบบนิเวศของ Zipmex 
ผู้ถือ ZMT สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์มากมายในระบบนิเวศของ Zipmex Exchange 
เช่น ส่วนลดค่าธรรมเนียมการซ้ือขาย อัตราโบนัสของ ZipUp ท่ีสูงข้ึน และรางวัลท่ีน่า
ดึงดูดใจเม่ือชําระเงินด้วย ZMT 

อุปทานของโทเคน ZMT ท้ังหมด

200 ล้าน

76 ล้าน 38%

33%

29%

การพัฒนาเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้งาน

66 ล้าน
ฝ่ายคลัง (Treasury) และการขายใน
วงจํากัด (Private Sales)

58 ล้าน
ทีม หุ้นส่วน ท่ีปรึกษา และนักลงทุน
รุ่นบุกเบิก

กําหนดการปล่อยตลอดปี 2021 - 2024 



การพัฒนาเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้งาน 
การจัดสรร ZMT เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้งานและเพ่ือชิง
รางวัล ซ่ึงช่วยให้สามารถส่งเสริมการขายและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือขยายชุมชนของผู้ถือและผู้ใช้ ZMT ในตลาดและกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายข้ึน ZMT 
จะถูกแจกจ่ายโดยการ airdrop การได้รับสิทธิประโยชน์ ได้รับรางวัล และได้รับเงินคืน 
ให้กับผู้ใช้ท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ Zipmex รวมถึงการแจกจ่ายโบนัสผ่าน ZipUp 
และ ZipLock 

สินทรัพย์ของฝ่ายคลัง (Treasury) และการขายในวงจํากัด (Private Sales) 
การจัดสรร ZMT เพ่ือวัตถุประสงค์ใช้เป็นสินทรัพย์ของฝ่ายคลัง (Treasury) และ การขาย
ในวงจํากัด (Private Sales)

ทีม หุ้นส่วน ท่ีปรึกษา และนักลงทุนรุ่นบุกเบิก 
การจัดสรร ZMT สําหรับการขายในวงจํากัดคร้ังแรกของ ZMT และเพ่ือเป็นรางวัลจาก 
Zipmex สําหรับทีม พันธมิตร ท่ีปรึกษาของเรา ในแต่ละประเทศท่ี Zipmex ดําเนินการ
อยู่น้ัน พันธมิตร ท่ีปรึกษา และนักลงทุนรุ่นบุกเบิกของเราได้สนับสนุน ZMT ในการจัด
ต้ังระบบนิเวศเชิงพันธมิตร จัดต้ังการกํากับดูแลกิจการท่ีเข้มแข็ง และนํามาซ่ึงมูลค่า
เชิงกลยุทธ์ท่ีสูง เพ่ือให้แน่ใจว่าทีมทุ่มเทอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาและการเติบโตของ 
ZMT จึงมีการมอบโทเคน ZMT ให้เพ่ือเป็นรางวัลจูงใจ
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3.2. ข้อเสนอด้านความคุ้มค่า  

หลากหลายประเทศ
Zipmex เป็นศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลช้ันนําในเอเชียแปซิฟกิ โดย มีการดําเนินงานในหลาย
ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย Zipmex วางนโยบายเพ่ือกําหนดเป้าหมาย
ลูกค้าในภูมิภาคและท่ัวโลก โดยเสนอการจับคู่การซ้ือขายด้วยเงินหลายสกุลบน Zipmex 
Exchange รวมถึง USD, SGD, AUD, THB และ IDR

3.1. วิสัยทัศน์  

Zipmex เป็นศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ความรู้ กระตุ้น และพัฒนาความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งานเก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มของเรา บริษัทเป็นแพลตฟอร์ม
ความม่ังค่ังทางเลือก โดยมีเป้าหมายในการมอบประสบการณ์ท่ีมากกว่าการลงทุนแบบด้ังเดิม 
Zipmex เป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ ซ่ึงรวมถึงบัญชีรายรับ และ
การออกโทเคนสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex Zipmex ต้ังเป้าหมายท่ีจะนําโอกาสและสิทธิประโยชน์
ท่ีเหนือช้ันมาสู่ผู้ใช้และผู้ถือ ZMT

3. Zipmex

ผลิตภัณฑ์ท่ีครอบคลุม 
ต้ังแต่การซ้ือขาย การลงทุน การออม การได้รับรายได้ ไปจนถึงการใช้จ่าย Zipmex
มีผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลท่ีครอบคลุมสําหรับผู้ใช้งาน

อัตราผลตอบแทนท่ีแข่งขันได้ 
Zipmex Exchange มีสภาพคล่องสูง ส่วนต่างราคาซ้ือขายต่ํา การฝากและถอนเงินแบบทันที
อย่างราบร่ืนบนแพลตฟอร์มของ Zipmex

ความปลอดภัย  
Zipmex รักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้โดยใช้บริการจากผู้ดูแลสินทรัพย์ระดับ
สถาบันเพ่ือให้ม่ันใจว่าทรัพย์สินของผู้ใช้ท่ีอยู่กับ Zipmex ปลอดภัยและมีการรักษาความ
ปลอดภัย

สถานะการกํากับดูแล  
Zipmex อยู่ระหว่างการดําเนินการ และ/หรือ ได้รับใบอนุญาตและการอนุมัติจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และได้ทํางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้อง ด้านล่างน้ีเป็นการสรุปสถานะใบอนุญาตและสถานะทางกฎหมายของเรา :  



ไทย 

ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในฐานะศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล

สิงคโปร์ 

ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมาย Payment Services 
Act (PSA) กับ Monetary Authority of 
Singapore (อยู่ระหว่างการย่ืนขอใบอนุญาต PSA)

อินโดนีเซีย

อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ BAPPEBTI 
(หน่วยงานกํากับดูแลการซ้ือขายสินค้าโภคภัณฑ์
ล่วงหน้า) ในฐานะบริษัทผู้ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ออสเตรเลีย

จดทะเบียนกับ Australian Transaction 
Reports and Analysis Center (AUSTRAC)
ในฐานะผู้ให้บริการแลกเปล่ียนสกุลเงินดิจิทัล

จาการ์ตา, อินโดนีเซีย

สิงคโปร์

กรุงเทพฯ, ไทย

ซิดนีย์, ออสเตรเลีย



3.3. ระบบนิเวศของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

3.4. ทีม 
   
ทีมของเรากําลังเติบโตอย่างต่อเน่ือง โปรดดูโปรไฟล์ล่าสุดและข้อมูลเก่ียวกับทีมของเราท่ี : 
https://zipmex.com/th/en/about-us/
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Zipmex จะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีมีการกํากับดูแลอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือ
ปฏิวัติวิธีท่ีบุคคลจัดการและขยายผลตอบแทนการเงินของพวกเขา โปรแกรม KYC ท่ีดีท่ีสุดของเรา
ช่วยให้ม่ันใจได้ว่าผู้ใช้สามารถเร่ิมต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย และดําเนินการซ้ือสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย
วิธีท่ีปลอดภัย ด้วยเหตุน้ี ผู้ใช้สามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย และรับ
รางวัลเม่ือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล

ปัจจุบัน Zipmex ดําเนินการใน 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และไทย 
การเปิดตัว ZMT ท่ีประสบความสําเร็จเป็นก้าวสําคัญของบริษัทในการพัฒนาระบบนิเวศ Zipmex 
ปัจจุบันผู้ถือครองและผู้ลงทุนของ ZMT ได้รับสิทธิประโยชน์ในระบบนิเวศของ Zipmex ไม่ว่าจะ
เป็นอัตราโบนัสท่ีสูงข้ึน ส่วนลดค่าธรรมเนียมการซ้ือขาย และในอนาคตจะสามารถได้รับโทเคนจาก
โครงการใหม่ รวมท้ังรับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมกับร้านค้าพันธมิตรของเรา

นอกจากน้ี เรากําลังวางแผนการดําเนินงานของ Zipmex ให้เป็นมากกว่าการเป็นศูนย์ซ้ือขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล โดยมุ่งสู่การเป็นธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลช้ันนํา เราจะส่งเสริม ZMT ผ่านส่ือหลักๆ 
และผ่าน Influencer และจะขยายกลุ่มผู้ถือและผู้ใช้ ZMT ท่ัวโลกอย่างต่อเน่ือง

4. บทสรุป
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5.1 ข้อสงวนสิทธ์ิสําหรับข้อมูลของเอกสารช้ีชวน
 
เอกสารช้ีชวนน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลท่ัวไปเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าน้ัน คุณไม่ควรถือว่า
ข้อมูลใดก็ตามในเอกสารช้ีชวนน้ีเป็นคําแนะนําทางกฎหมาย คําแนะนําทางธุรกิจ คําแนะนําทางการเงิน 
หรือคําแนะนําใดๆ ก็ตาม การกระทําใดๆ ท่ีเกิดจาก หรืออ้างอิงตามเน้ือหาของเอกสารช้ีชวนฉบับน้ี
เป็นการกระทําด้วยความเส่ียงของคุณเอง 

5. ข้อสงวนสิทธ์ิทางกฎหมาย

เอกสารช้ีชวนฉบับแปล  
เอกสารช้ีชวนฉบับน้ีอาจประกอบด้วยเน้ือหาท่ีแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ การแปลจัดทําข้ึนเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้อ่าน ในกรณีมีข้อขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลของเอกสาร
ช้ีชวนฉบับน้ีให้ยึดถือตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นสําคัญ หากคุณพบข้อความท่ีคลาดเคล่ือน โปรดแจ้ง
โดยตรงกับ Zipmex

ความเส่ียงในการได้มา / ถือครอง ZMT
ผู้ถือ ZMT และ/หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอ่ืน ๆ ท่ีได้มาผ่าน Zipmex ควรคาดการณ์ว่าราคาและมูลค่าจะ
ผันผวนอย่างมากและไม่อาจคาดเดาได้ นักลงทุนควรเข้าใจว่า ZMT และ/หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอ่ืน ๆ 
ท่ีได้รับผ่าน Zipmex อาจทําให้สูญเสียเงินและ/หรือมูลค่าท้ังหมดได้ ไม่มีการประกันเงินฝากหรือ
มาตรการป้องกันอ่ืนๆ สําหรับ ZMT หาก Zipmex ล้มเหลวหรือได้รับความเสียหายจากการเจาะ
ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผู้ถือ ZMT อาจไม่สามารถกู้คืนมูลค่าของ ZMT ได้ 

การซ้ือและการใช้ ZMT ไม่ควรต้ังอยู่บนหลักการเก็งกําไร ZMT อาจได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี
ท่ีเกิดข้ึนใหม่ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงระบบคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม (Quantum 
computing) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่าน้ีอาจส่งผลให้เกิดการละเมิดความปลอดภัย
และ/หรือการโจรกรรม 

ภาระผูกพันทางภาษี 
ผู้ใช้มีหน้าท่ีรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่ามีภาษีท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมท่ีใช้ ZMT และ
การค้าหรือธุรกรรมท่ีดําเนินการผ่าน Zipmex หรือไม่ เจ้าของหรือผู้มีส่วนร่วมใน Zipmex ไม่มี
หน้าท่ีท่ีจะต้องพิจารณาว่ามีภาษีท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมท่ีใช้ ZMT และการค้าหรือธุรกรรมท่ีดําเนิน
การผ่าน Zipmex หรือไม่ ไม่ว่าในประเทศใดก็ตาม Zipmex ไม่ยอมรับ ส่งเสริม หรืออํานวยความ
สะดวกในการหลีกเล่ียงภาษีในทุกรูปแบบ หรือในประเทศใดก็ตาม

ไม่รับประกัน 
เน้ือหา ข้อมูล ทรัพยากร และบริการท้ังหมดท่ีกําหนดในเอกสารช้ีชวนฉบับน้ีและในแพลตฟอร์ม 
Zipmex ให้ไว้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ



ข้อจํากัดความรับผิด 
เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน เจ้าและ/หรือผู้มีส่วนร่วมในเอกสารช้ีชวนน้ีและ
แพลตฟอร์ม Zipmex จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูล การสูญเสียผลกําไร การสูญเสีย
การใช้งาน หรือความเสียหาย การริบ และการละเมิดท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลท่ีมีอยู่ในเอกสารช้ีชวน
ฉบับน้ีหรือบนแพลตฟอร์ม Zipmex

การขายโทเคน
หน่วยงานกํากับดูแลตรวจสอบบริษัทและข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องกับคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) 
และสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ก็ตามท่ีประสงค์จะซ้ือ ZMT ต้องระลึกไว้เสมอว่าท้ังรูปแบบธุรกิจของ 
Zipmex และข้อมูลในข้อสงวนสิทธ์ิน้ีอาจเปล่ียนแปลง หรือจําเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนอันเป็นผล
มาจากข้อกําหนดด้านกฎระเบียบและ/หรือการปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ีเกิดข้ึนใหม่จากประเทศใด
ก็ตาม ภายใต้สถานการณ์เหล่าน้ี ผู้ใดก็ตามท่ีประสงค์จะซ้ือ ZMT เข้าใจว่าท้ัง Zipmex และ
/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว

เอกสารช้ีชวนฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือให้ใช้เป็นข้อมูลของคุณเท่าน้ัน ไม่ควรพิจารณาว่า ZMT เป็นการ
ลงทุนไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดก็ตาม แม้ทีมงานของ Zipmex จะดําเนินการอย่างสุดความสามารถ
เพ่ือดําเนินการให้โครงการสําเร็จตามท่ีได้ระบุไว้ในเอกสารช้ีชวนฉบับน้ี แต่อาจมีสถานการณ์ในภาย
ภาคหน้าซ่ึงมิอาจคาดเดาได้อันส่งผลให้ต้องมีการปรับเปล่ียนหรือยกเลิกโครงการดังกล่าว 

ZMT ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นการลงทุนอย่างเป็นทางการหรือมีผลผูกพันทางกฎหมายไม่ว่าในรู
ปแบบใด การตัดสินใจซ้ือ ZMT พึงเป็นความเส่ียงของคุณเอง การได้มาซ่ึง ZMT น้ันมี
ความเส่ียงหลายประการ รวมถึงความเส่ียงท่ี Zipmex อาจไม่สามารถดําเนินการตามแผนงาน
ดังท่ีระบุไว้ได้ ก่อนการซ้ือหรือจัดหา ZMT มาถือครอง คุณควรพิจารณาถึงความเส่ียง ค่าใช้จ่าย 
และสิทธิประโยชน์จากการซ้ือ ZMT อย่างรอบคอบ และหากจําเป็นควรขอแนะนําจากผู้เช่ียวชาญท่ี
เป็นอิสระ ผู้ท่ีสนใจแต่ไม่อยู่ในฐานะท่ีจะยอมรับหรือเข้าใจความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม
ดังกล่าว
รวมถึงความเส่ียงใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามแผนงาน หรือความเส่ียงอ่ืนใดตามท่ีระบุ
ไว้ในเอกสารช้ีชวนไม่ควรซ้ือ ZMT โดยเด็ดขาด การซ้ือ ZMT เป็นการซ้ือขาดและไม่สามารถขอรับ
คืนเงินได้ ZMT ไม่ใช่หลักทรัพย์และไม่มีมูลค่าเฉพาะเม่ืออยู่นอกแพลตฟอร์ม Zipmex และบริษัท
ในเครือ 



Zipmex Tokens (ZMT)
www.zipmex.com

เอกสารช้ีชวน
เวอร์ชัน 2.0
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