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01
แลนด์

บริ ษทั โค-มาร์ เก็ต ไทย

ได้ริเริ่ มทาการก่อตั้ง เมื่อปี
...... โดยเริ่ มจากการเป็ น บริ ษทั
จากัด มีประสบการณ์จากการ ทา
เหรี ยญ Token มากกว่า 7 เหรี ยญ
ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย
ภายหลังได้ทาการจด
ทะเบียนขึ้นกับสานักงาน
- คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
- ขึ้นจดทะเบียนพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อทา Community online
ขนาด
ใหญ่เพื่อรวบรวมสิ นค้า บริ การ
และการทาธุรกรรมบนโลก
ออนไลน์
ที่ใหญ่ที่สุด และครอบคลุมที่สุด
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รวมถึงการเป็ นผูน้ าแห่ง
ตลาด E-Commerce ที่ดีที่สุดใน
ประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูท้ ี่สนใจ ภายใต้สังคม
โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วจาก
การเร่ งเร้าของยุคอนาล็อกไปสู่ยคุ
ดิจิทลั อย่างสมบูรณ์ กระบวนการ
ปรับใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั จึงส่ งผล
สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบต่อการดารงชีวติ ของคน
ทัว่ โลก
ทั้งในแง่ สังคม เศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อม ความยัง่ ยืน และ
พฤติกรรมของมนุษย์ ก็เป็ นอีกหนึ่ง
ความท้าทายใหม่ที่ธุรกิจต้องเตรี ยม
พร้อมรับมือซึ่งแน่นอนว่า
Co-Market ได้เริ่ มดาเนินการเพื่อ
รองรับผูค้ นในยุคดิจิทลั ไว้อย่าง
สมบูรณ์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ

Cocoin
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โคคอยน์

ได้รับการ

ออกแบบให้มีลกั ษณะเป็ น โท
เคนดิจิทลั เพื่อการใช้
ประโยชน์ (Utility Token) ที่
สามารถใช้ประโยชน์และใช้
สิ ทธิได้
a. เป็ นโทเคนดิจิทลั ที่
กาหนดสิ ทธิ ณ ปั จจุบนั ที่มีการ
ออกจาหน่ายและเสนอขาย
ของสมาชิกในการได้มาซึ่ ง
สิ ทธิประโยชน์และบริ การซึ่ ง
สมาชิกผูท้ ี่ได้ทาการถือครอง
co-coin สามารถใช้สิทธิ
ประโยชน์หรื อบริ การ
ได้ในทันทีที่มีการออกจาหน่าย
และเสนอขาย
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b. เป็ นโทเคนดิจิทลั ที่มี
สิ ทธิประโยชน์และบริ การ
พร้อมทั้งแผนการดาเนิน ธุรกิจ
รองรับ ไม่ใช่โทเคนดิจิทลั ที่
ราคาขึ้นอยูก่ บั
กระแสความนิยม (demand)
แต่มีกลไกการประเมินราคาที่ทา
การควบคุม (Supply) ที่ชดั เจน
ด้วยจุดประสงค์ป้องกันการปั่ น
ตลาด
c. เป็ นโทเคนดิจิทลั ที่มี
สิ ทธิประโยชน์และบริ การ
รองรับ จึงไม่ใช่โทเคนดิจิทลั ที่
เกิดจากกระแสความนิยม แม้
สมาชิกผูท้ ี่ทาการถือครองโท
เคนดิจิทลั โดยหลักจะเป็ นกลุ่ม
เฉพาะ Co-Market ได้
กาหนดสิ ทธิ ประโยชน์ในการ
เข้าถึงสิ นค้าและบริ การ ประเภท
ใดประเภทหนึ่ง เพื่อรองรับ
ไม่ใช่เพียงโทเคนดิจิทลั ที่อา้ งอิง
เพียงกระแสความนิยม
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จานวนเหรียญ

Cocoin
จานวน เหรี ยญ Cocion ที่มีอยูท่ ้ งั หมด 5,000
ล้านโทเคนดิจิทลั ซึ่ งมีการกระจายออกสู่ Primary
Market ผ่าน บล็อกเชน ของ Co-Market และยังมี
Token ที่ชื่อ “COM” เพื่อไว้ใช้งานในระบบอีก
เช่นเดียวกัน
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Demand
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แผนผังที่ 1 : การใช้เหรียญ Co-Coin
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ปัจจุบัน

Co-market
ทาอะไรบ้าง?

03
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ซึ่ งการเปิ ดตัวใหม่ใน
ครั้งนี้ Co-market มา
พร้อมกับ Feature ใหม่ โดย
เริ่ มจาก E-Commerce ให้
สมาชิกได้ทา การเลือกซื้ อ
สิ นค้า และ ขายสิ นค้าเพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก
Co-Market ยังเป็ นคนกลาง
ในการ ซื้ อ-ขายผ่านระบบ
เพื่อเป็ นการป้ องกันการถูก
ฉ้อโกง และเพื่อให้สมาชิกทา
การซื้ อขายได้อย่าง
ปลอดภัย
มี Shop จากพาร์ท
เนอร์ โดยได้รวบรวมเอา
สิ นค้ามากมาย อาทิเช่น
อาหาร ของใช้ส่วนตัว
อุปกรณ์กีฬา อาหารเสริ ม
เครื่ องครัว อุปกรณ์ตกแต่ง
บ้านและสวน และอื่น ๆ อีก
มากมาย Co-market ยังมี
บริ การร้านค้าแบบ offline

รวมทั้งยังมีโซนสิ นค้า
OTOP เพื่อช่วยเหลือชุมชน
สาหรับผูผ้ ลิตสิ นค้าหนึ่ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
เนื่องจากสถานการณ์แข่งขัน
ทางธุรกิจที่รุนแรงในปั จจุบนั
ประเทศต่าง ๆ ล้วนหันมาให้
ความสาคัญกับการเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชน และใช้
จุดแข็งของชุมชนทางด้าน
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญา
เพื่อเชื่อมโยงสู่ ภาค
การผลิตและบริ การ ในการ
สร้างสัญลักษณ์และขยาย
โอกาสทางการตลาดมาก
ยิง่ ขึ้น

shop
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โดยจะมีการให้ความรู้
Co-market มี
ข่าวสารที่หลากหลายอย่าง
ระบบการสร้าง Profile สาหรับ ครอบคลุม เพื่อสนองความ
สมาชิกให้โดยเฉพาะ (save
ต้องการของสมาชิกของเรา
zone) สามารถทาการโพสต์
ยังมีมุมให้ความบันเทิง และ
เรื่ องราวต่าง ๆ แชร์
ความสนุกสนาน แก่สมาชิกได้
ประสบการณ์ต่าง ๆ สามารถ
เพลิดเพลิน และพักผ่อนไปกับ
โพสต์รูปภาพได้ โดยผูด้ ูแล
กิจกรรมในยามว่าง ช่วยให้
ระบบจะควบคุมการใช้ภาษา
ผ่อนคลายจากความตึง
และการโพสต์ขอ้ ความต่าง ๆ
เครี ยด ทั้งร่ างกายและจิตใจ
สมาชิกจะได้รับความปลอดภัย
อาทิเช่น ดูหนัง ฟังเพลง อ่าน
จากการใช้ระบบได้อย่างไร้
หนังสื อ เล่นเกมต่าง ๆ และ
ความกังวล ทั้งยังมี board
นอกเหนือจากนี้ยงั มีระบบใน
social หรื อ กระทู ้ ให้สมาชิกได้ การจ่ายเงิน หรื อ Service
ทาการโพสต์ขอ้ ความ ตั้ง
ต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้
คาถามหรื อตอบคาถาม ซึ่ งกัน
อย่างสะดวกสบายมากขึ้น
และกันได้ อีกทั้งยังสามารถหา
เช่น จ่ายค่าน้ า จ่ายค่าไฟ จ่าย
ความรู ้และข่าวสารได้
ค่ารถ ซื้ อประกันรถยนต์
เช่นเดียวกัน
เป็ นต้น
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ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ วและ
หลากหลายอุตสาหกรรมทัว่
โลก รวมถึงแวดวงบริ การ
ทางการเงินเองก็
เช่นเดียวกัน ในช่วงหลายปี
ที่ผา่ นมา หลายคนอาจคง
เคยได้ยนิ นวัตกรรมทาง
การเงินรู ปแบบใหม่ Peerto-Peer หรื อ P2P กันมา
บ้าง แม้จะดูเป็ นเรื่ องใหม่ใน
เมืองไทย แต่บริ การ
ดังกล่าวก็เป็ นที่นิยมอย่าง
มากในต่างประเทศ และมี
แนวโน้มจะเติบโตต่อเนื่อง
การซื้ อขาย P2P
(Peer-to-Peer) เรี ยกอีก
อย่างว่าการซื้ อขาย P2P
(ลูกค้าสู่ลกู ค้า) ในบาง
ภูมิภาค ในการเทรดแบบ
P2P
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ผูใ้ ช้จะติดต่อกับ
คู่สัญญาโดยตรง แลกเปลี่ยน
สิ นทรัพย์คาสั่งแบบออฟไลน์
และยืนยันธุรกรรม
ออนไลน์ เมื่อทั้งสองฝ่ าย
ยืนยันการแลกเปลี่ยน
สิ นทรัพย์คาสั่งแบบออฟไลน์
สิ นทรัพย์ดิจิทลั จะถูกปล่อย
ให้กบั ผูซ้ ้ื อ
แพลตฟอร์ม P2P ทา
หน้าที่เป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวกในการซื้ อขายโดยการ
จัดหาแพลตฟอร์มสาหรับผู้
ซื้ อและผูข้ ายเพื่อเผยแพร่
ข้อเสนอของพวกเขา ในเวลา
เดียวกัน สิ นทรัพย์ดิจิทลั
ออนไลน์ช่วยให้มนั่ ใจในความ
ปลอดภัยและการส่ งมอบ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ในเวลาที่
เหมาะสมระหว่างการ
ดาเนินการซื้ อขาย
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Cryptocurrency เงินดิจิทล
ั ที่

คนรุ่ นใหม่อยากลงทุน Co-market ได้ทา
การพัฒนา Cryptocurrency ที่หลายคน
มองว่าเป็ นสกุลเงินในอนาคต ที่จะเข้ามามี
บทบาทในการซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้าและ
บริ การระหว่างสิ นทรัพย์ดิจิทลั ด้วยกัน
หลักการทางานของเงินดิจิทลั
Cryptocurrency สกุลต่าง ๆ จะถูกบันทึก
ในระบบ "Blockchain" (บล็อกเชน) ของ
Co-market ซึ่ งจะช่วยบันทึกข้อมูลว่าใคร
เป็ นเจ้าของเหรี ยญสกุลเงินใดบ้าง โดย
ระบบ Blockchain สามารถส่ งสัญญาณ
แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ทุกคนในเครื อข่าย
รับรู้ได้ ระบบ Blockchain ช่วยให้การ
ชาระเงินออนไลน์ รวมถึงการ ทาธุรกรรม
ทางการเงินต่าง ๆ ระหว่างบุคคล เป็ นไป
อย่างน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และรับรอง
ความถูกต้องได้ (authorized) ไม่
จาเป็ นต้องมีคนกลางมาดาเนิ นการก็ได้
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นอกจากนี้ Co-market
ยังได้เข้าถึงการ Trade
option คุณสามารถ
trading เพื่อคาดเดาช่วงเวลา
การเปลี่ยนแปลงของราคาหุน้
forex สิ นค้าโภคภัณฑ์ และอีก
มากมาย (ทุกการลงทุนมีความ
เสี่ ยงควรศึกษาข้อมูลก่อนการ
ลงทุน)
ในปั จจุบนั เราจะไม่พดู ถึง
ลอตเตอรี่ (lottery) คง
เป็ นไปไม่ได้ จะดีกว่าไหมหาก
เป็ นลอตเตอรี่ ออนไลน์และถูก
กฎหมาย โดยการนาลอตเตอรี่
ใบจริ ง จากสานักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล มาเปลี่ยนระบบด้วย
การนาขึ้นจาหน่ายบนเว็บไซต์
เช่นเดียวกับ ลอตเตอรี่
ที่ตอนนี้เราสามารถซื้ อได้เอง
ง่ายๆทางออนไลน์ที่ “ กอง
สลาก.com “ โดยไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลาไปเลือกซื้ อที่แผงอีก
ต่อไป!
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เมื่อนามาขึ้นจาหน่ายบน
เว็บไซต์แล้ว ลอตเตอรี่ ออนไลน์
จะสามารถอานวยความสะดวก
ให้กบั สมาชิกในการหาซื้ อ
ลอตเตอรี่ ได้อย่างง่ายดายด้วย
ตัวเอง โดยผ่านระบบ CoMarket มัน่ ใจได้วา่ จะไม่เกิด
ปั ญหาใด ๆ เพียงทาการเข้าสู่
ระบบผ่าน Co-Market
เมื่อท่านถูกรางวัลทาง
กองสลาก.com จะโอนเงินรางวัล
ให้ท่านทันทีภายใน 15 นาที โดย
ไม่หกั ภาษี หรื อเปอร์เซ็นต์ใด ๆ
ถูก 6 ล้านรับ 6 ล้านโดยไม่มี
เงื่อนไข หลังจากโอนเงินรางวัล
แล้ว ทาง กองสลาก.com จะนา
ลอตเตอรี่ ของท่านที่ถูกรางวัลไป
ขึ้นรางวัลกับทาง สานักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล โดยทาง กอง
สลาก.com จะเป็ นผูร้ ับภาระทาง
ภาษีแทนท่าน โดยไม่เรี ยกเก็บ
กับลูกค้าแม้แต่บาทเดียว กอง
สลาก.com ลอตเตอรี่ ออนไลน์
ซื้ อเองง่าย จ่ายโดยรัฐบาล
Co-Market (Thailand)

Co-Market ของเรายังมี
บริ การ Application ของ CoMarket เพื่อความสะดวกสบาย
ไม่วา่ ท่านจะอยูท่ ี่ไหน เวลาใด ก็
สามารถเข้าดูระบบ
ได้อย่างอิสระ ไม่วา่ จะเป็ น
การโพสต์ขอ้ ความต่าง ๆ เทรด
รวมทุก ๆ ระบบ ไว้ในแอพพลิเคชัน่
ของเรา (all system) ทั้ง ในระบบ
ios - android
Co-Market เรามี wallet
ที่เปรี ยบเสมือน กระเป๋ าเงินของเรา
ในรู ปแบบกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็ นสากลและยังสามารถรับโอน
เหรี ยญได้ทวั่ โลก หรื อ
ต่างโบรกเกอร์
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Co-Market ของเรา มี
Gateway ที่เป็ นจุดเชื่อมต่อ
ของเครื อข่ายทาหน้าที่เป็ น
ทางเข้าสู่ ระบบเครื อข่ายต่าง
ๆ ในเครื อข่ายประกอบด้วย
Node ของ Gateway และ
Node ของ Host เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้ใน
เครื อข่าย และคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายมีฐานะเป็ น Node แบบ
Host ส่ วนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ที่ควบคุม
เส้นทางการจราจรภายใน
เครื อข่าย หรื อผูใ้ ห้บริ การ
อินเตอร์เน็ตคือ Node แบบ
Gateway
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Co-Market มีระบบขาย
Member

โดยจะมีคลาสทั้งหมด 3ระดับชั้น
Gold (vi)
Platinum (vip)
Diamond (vvip)
โดยระดับชั้นทั้งหมดจะ
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ที่แตกต่าง
กันออกไป หากสมาชิกไม่ได้ทา
การสมัครคลาส จะมีสถานะ
เป็ น member ปกติซ่ ึ งสามารถ
ใช้งานในระบบได้ทุกส่ วน แต่
สิ ทธิประโยชน์ หรื อ บริ การ
อาจได้รับไม่เทียบเท่า

Co-Market (Thailand)

Cryptocurrency เงิน
ดิจิทลั ที่คนรุ่ นใหม่อยากลงทุน!
Cryptocurrency คือ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ประเภทหนึ่งที่
ต้องอาศัยการเข้ารหัส โดยคา
ว่า "Crypto" หมายถึง การ
เข้ารหัส ส่ วนคาว่า
"Currency" หมายถึง สกุล
เงิน ทาให้คริ ปโตเคอร์ เรนซี
เป็ นเงินดิจิทลั ที่หลายฝ่ ายมอง
ว่าเป็ นสกุลเงินในอนาคต ที่จะ
เข้ามามีบทบาทในการซื้ อขาย
แลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การ
ระหว่างสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ด้วยกัน
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หลักการทางานของ
"Cryptocurrency"
เป็ นอย่างไร?
การทางานของเงิน
ดิจิทลั Cryptocurrency
สกุลต่าง ๆ จะถูกบันทึกใน
ระบบที่เรี ยกว่า
"Blockchain" (บล็อก
เชน) ซึ่ งจะช่วยบันทึกข้อมูล
ว่าใครเป็ นเจ้าของเหรี ยญ
สกุลเงินใดบ้าง โดยระบบ
Blockchain สามารถส่ ง
สัญญาณแจ้งข้อมูลดังกล่าว
ให้ทุกคนในเครื อข่ายรับรู ้ได้

Co-Market (Thailand)

โครงสร้างในอนาคต

future structure

04
ในอนาคต Co-Market
จะมีแผนสร้าง Complex
ขนาดใหญ่ มี Dealer ทั้งหมด
มารวมกัน ใน Complex ของ
เรา ทั้งสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ
รวมถึงยังมีการสร้าง
คลับเฮ้าส์และเลานจ์ (vip
zone) และศูนย์การเรี ยนรู้ พิเศษ
สาหรับสมาชิก
(vip และ vvip) พร้อม ทั้งมี
เลขาส่ วนตัว (advisor)
สาหรับ สมาชิก (vvip)
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เพื่ออานวยความสะดวก
ให้สมาชิกทุกระบบ ไม่
ว่าจะเป็ นการท่องเที่ยว และ
เรื่ องในระบบเปรี ยบเสมือน
เลขาส่ วนตัว ช่วยในการช่วยเท
รด อัพเดตข่าวสารต่าง ๆ ให้
สมาชิกได้ทราบ

Co-Market (Thailand)

Member

Member

Diamond(VVIP)

Platinum(VIP)

Gold(VI)
Member(normal)

แผนผังที่ 2 : ระดับของ Member
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แผนธุรกิจ

business plan

05

ค่าบริ การการใช้งาน
ระบบ Co-Market เป็ น
Co-market ได้ใช้
สิ่ งจาเป็ น เนื่องจาก
เหรี ยญในการ ทาธุรกรรม
แพลตฟอร์มมีความสามารถ
ภายในระบบ และนอกระบบ
และหน้าที่ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
Partner โดยกระบวนการ
ทางานผ่านระบบblockchain กระบวน การบริ การ E-KYC
และผ่านระบบภายในของ Coการบริ การ E-Consent
Market
แอปพลิเคชัน่ บนมือถือ
โดยจานวนเงินที่ เรี ยก
กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์
เก็บเป็ นค่าธรรมเนียมนั้นไม่เกิน
Wallet และระบบ
ราคาพื้นฐานของบริ การที่
คล้ายคลึงกัน
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Shop

เรานาเสนอตัวอย่าง
การใช้งานระบบโดยแต่ละ
ฝ่ าย ได้แก่ :
ระบบ co-market
E-Commerce
ระบบ E-Commerce
ให้สมาชิกได้ทาการเลือกซื้ อ
สิ นค้า และขายสิ นค้าเพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่สมาชิก
Coin
“Cocoin” ที่สามารถ
นาไปใช้จ่าย ซื้ อสิ นค้า และยัง
ใช้กบั partner ของเราได้
ทั้งหมด
Wallet
wallet ที่
เปรี ยบเสมือน กระเป๋ าเงินของ
เรา ในรู ปแบบกระเป๋ าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสากลและ
ยังสามารถรับโอนเหรี ยญได้ทวั่
โลก
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shop ให้สมาชิกได้ทา
การ shopping ใน shop ที่
เราเตรี ยมไว้ให้ โดยได้
รวบรวมเอาสิ นค้ามากมาย
Gateway
จุดเชื่อมต่อของ
เครื อข่ายทาหน้าที่เป็ นทางเข้า
สู่ ระบบเครื อข่ายต่างๆ
ระบบร้านค้าจ่ายเงิน Offline
มีระบบการจ่ายเงิน
แบบ Offline โดยให้สมาขิก
ได้ทาการจ่ายเงินเอง โดยไม่
ต้องผ่านในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
บอร์ดสาหรับพูดคุย
บอร์ด หรื อ กระทู้ ให้
สมาชิกได้ทาการโพสต์
ข้อความ ตั้งคาถามหรื อตอบ
คาถาม ซึ่ งกันและกันได้

Co-Market (Thailand)

Profile
มุมส่ วนตัว หรื อ Save
Zone ให้สมาชิกได้ทาการสร้าง
profile หรื อ post ข้อความต่าง
ๆ ในหน้า profile ส่ วนตัวได้
Service
ระบบในการจ่ายเงิน
หรื อ Service ต่าง ๆ ผ่านระบบ
ออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย
มากขึ้น
ระบบการขาย Member
โดยระดับชั้นทั้งหมดจะ
ได้รับสิ ทธิประโยชน์ที่แตกต่าง
กันออกไป
Trade option , Investment
เพื่อคาดเดาช่วงเวลาการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหุน้ forex
สิ นค้าโภคภัณฑ์ และอีกมากมาย
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P2P
การซื้อขาย P2P (Peer-

toPeer) เรี ยกอีกอย่างว่าการซื้อขาย
P2P (ลูกค้าสู่ลูกค้า)
กระดาน Cryptocurrency
Cryptocurrency สกุล
ต่าง ๆ จะถูกบันทึกในระบบที่
เรี ยกว่า "Blockchain" (บล็อก
เชน)
ลอตเตอรี่ ออนไลน์
การนาลอตเตอรี่ ใบจริ ง
จากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มาเปลี่ยนระบบด้วยการนาขึ้น
จาหน่ายบนเว็บไซต์
Application
Application ของ CoMarket เพื่อความสะดวกสบายไม่
ว่าท่านจะอยูท่ ี่ไหน เวลาใด ก็
สามารถเข้าดูระบบได้อย่างอิสระ

Co-Market (Thailand)

User based :

Partner:

โดยจะมีคลาสทั้งหมด
3 ระดับชั้น
Gold (vi)
Platinum (vip)
Diamond(vvip)
โดยระดับชั้นทั้งหมด
จะ
ได้รับสิ ทธิประโยชน์ที่แตกต่าง
กันออกไป

Co-Market ได้ทา

การ
ติดต่อ Partner เพื่อสมาชิก
ของ
เราจะได้ ส่ วนลด และ
โปรโมชัน่
ต่าง ๆ โดย Partner ของเราได้
ทาการเสนอส่ วนลดและ
โปรโมชัน่ เพื่อสมาชิกของ CoMarket

Business System

Cocoin

Business Model

User Based

Member
Class

Cocoin

Partner
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ประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

06
ด้วยคุณสมบัติของ
Cocoin ซึ่ งเป็ นโทเคน
ดิจิทลั ที่มีสิทธิพร้อมใช้ จะ
มีผสู้ นใจในการถือ Cocoin
เป็ นจานวนมาก
อาจทาให้ยงั ไม่
เพียงพอสาหรับการ
ตอบสนองความต้องการ
ของผูท้ ี่สนใจ การกระจาย
Cocoin เข้าไปใน
secondary market จะ
เป็ นตัวขับเคลื่อนสาคัญที่
จะทาให้ Coster ที่
ต้องการใช้สิทธิประโยชน์
และบริ การ สามารถเข้าถึง
และถือครอง Cocoin ได้
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ดังนั้น กลไกการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนผ่าน
secondary market
ระหว่าง
ความต้องการ (demand)
ของผู้ที่สนใจ และ สมาชิกผู้
ที่
ถือครองในระบบ (supply)

Co-Market (Thailand)

Co-Market (Thailand)

สิ่งที่ได้รับจาก co-market (benefit)

1.สมาชิกที่เป็ น
ผูป้ ระกอบการจะมีรายได้จาก
การขายสิ นค้า
2.มีการออมเงินให้กบั
สมาชิก(investment)

6.มีการทาแพลทฟอร์มให้
(platform)
7. เราทาให้สมาชิกได้
สร้างรายได้และมีความ
ปลอดภัยสาหรับสมาชิกทุกคน
8. ระบบของเรามีครบทุก

3.สมาชิกจะได้ซ้ื อ
สิ นค้าได้ถกู ลง

ด้าน

4.สมาชิกแต่ละคลาสจะ
มีส่วนลดแตกต่างกันออกไป

9. เราให้สมาชิกอย่าง
คุม้ ค่ากว่า เช่น การมีส่วนลด
และโปรโมชัน่ ต่าง ๆ และ

5.ง่ายต่อการทาธุรกรรม
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10. เรามีระบบการใช้งาน
และการเข้าถึงที่ง่าย และ
สะดวก

ความปลอดภัย
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เรามีการให้สมาชิกยืนยันตัวตน
เรามีการเก็บความลับเป็ นส่ วนบุคคล
เรามีการบันทึกข้อมูลด้าน
การเงิน และตรวจอย่างละเอียด
เพื่อป้ องกันการฟอกเงินตาม
กฎหมาย
เรามีทีมผูช้ านาญการคอย
ตรวจสอบระบบตลอดเวลา
เพื่อป้ องกันการถูกโจรกรรมข้อมูล
ทางโลกออนไลน์จากแฮกเกอร์
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ความน่าเชื่อถือ

08

เรามีฐานสมาชิกในระบบ
มากกว่า 500,000 คน
ที่ได้ทาการยืนยันตัวตน
เรี ยบร้อยแล้ว
ได้รับมาตรฐานการจดทะเบียน
อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายรับรองโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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