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อุตสาหกรรมครปิ โตทั�งหมดไดเ้ห็นปี แห่งการเตบิโตที�สําคญั 

โดยไดร้บัแรงกระตุน้อย่างมากจากการเข้ามาของนกัลงทุนสถาบันที �รบับิตคอยน์ 

เนื�องจากการกักเก็บทรพัย์สินที�มีมูลคา่ ประสบการณบ์ิตคอยนท์ี�เพิ�มขึ�นอย่างรวดเรว็ในปี 2020 

ยังถูกเรง่ดว้ยการยอมรบัทั�วโลก เน�ื องจากจ ํานวนผู้ ใช้ครปิ โตทั�วโลกถึง 300 

ล้านคนในเดอืนมิถุนายน 2021

ภายหลังจากโควดิ-19 และการเรง่ความเรว็ของการนาํบล็อกเชนไป ใช้ทั�วโลก 

มีการคาดการณว์า่อุตสาหกรรมเมตาเวริส์จะขยายตวัตอ่ไปทั�งในส่วนความเป็ นจรงิเสมือน (VR) 

และ โทเคนที� ไม่สามารถทดแทนกันได ้ (NFT)

ตามการวจิัยตลาด Zion ตลาดเมตาเวริส์ทั�วโลกคาดวา่จะสูงถึง 814.7 พันล้านดอลลาร ์ในปี 2025 

ที� CAGR 63.01% ระหวา่ง 2019 ถึง 2025

# สรา้ง # เข้าสงัคม

# ซื�อของ # ได้รบั

บทแนะนํา
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QQS 
เป็นแพลตฟอรม์กระจายอํานา
จโทเคนที�มุ่งสรา้งเมตาเวริส์ดว้
ยเครื�องมือสรา้ง 3 
มิตทิี�ลํ �าหน้าที�สุดเพื�อสรา้งประ
สบการณ์เสมือนจรงิที�สมจรงิด้
วยการแสดงภาพและประสบก
ารณ์ผู้ ใช้ที�น่าทึ�ง
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QQS เมตาเวริส์  – QQ World จะประกอบดว้ยบล็อกอสังหารมิทรพัย์และ NFT 

ที�เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง ซึ�งสามารถซื�อและควบคมุโดยผู้ถือโทเคนการควบคมุดแูล QQ 

(QQG)

โทเคนดั �งเดมิของ QQS คอื QQT และผู้ถือจะเรยีกวา่ Quazinian 

สําหรบัผู้ ใช้เพื�อเข้ารว่มในการควบคมุดแูลที�มีสิทธิ�ลงคะแนนเสียงของ QQS พวกเขาตอ้งการ 

QQG และ QQG กําหนดในอัตราส่วน 1:1 ตามจํานวน QQT ที�คณุเผา

QQC (เครดติ QQ) จะไดร้บัในอัตราส่วน 1:1 ตามจํานวน QQC ที�คณุเผาสามารถใช้ QQC 

เพื�อซื �อผลิตภัณฑ์ดจิิทัล สินทรพัย์ และอื�น ๆ อีกมากมายใน QQ World

QQS จะทําหน้าที�เป็นศนูย์กลางและยินดตีอ้นรบัผู้คนจากทุกวถิีทาง 

ตั �งแตนั่กช้อปไปจนถึงเพื�อน ๆ ไปจนถึงผู้ชื�นชอบครปิโต 

ถือเป็นครั �งแรกที�ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงโลกอื�นและเนื�อหาที�ดื�มดํ�าได้ ในที�เดยีว

ฐานผู้ ใช้ที�กวา้งขวางของ QQS จะอนุญาตให้สรา้งรายไดผ้่านการโฆษณาและสปอนเซอร ์

โดยให้ โอกาสในการแบ่ง�นในการสรา้งรายไดผ้่านกลไก NFT ดว้ยการใช้เครื�องมือสรา้ง 3D 

แบบเรยีลไทม์ที�ลํ �าหน้าที�สุดในโลก QQS 

จะใช้เทคโนโลยีนี�เพื�อสรา้งภาพที�สวยงามและประสบการณ์ของผู้ ใช้ ผู้ ใช้ QQS 

จะสามารถสรา้งรายไดผ้่านผลิตภัณฑ์ดจิิทัล การเป็นเจ้าของอสังหารมิทรพัย์ 

รายไดจ้ากการโฆษณา การเล่นเกม การสรา้งเครอืข่าย และอื�น ๆ อีกมากมาย
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หากคณุตอ้งการ
เป็นส่วนหนึ�งขอ
งบางสิ�ง 
จงเป็นส่วนหนึ�ง
ของสิ�งที�ยิ�งใหญ่
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ภูมิทัศน์
�จจุบัน
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จากการวจิัยตลาด ตลาดโลกเสมือนจรงิและเตมิเต็มทั�วโลกมีมูลคา่ประมาณ 26.7 พันล้านดอลลาร์ ในปี 

2018 และคาดวา่จะสูงถึง 814.7 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2025 ที�อัตรา CAGR 63% ระหวา่งปี 2019 ถึง 2025

ตามส่วนประกอบตลาดความเป็นจรงิเสรมิและความเป็นจรงิเสมือนถูกแบ่งออกเป็นส่วนประกอบเซมิคอน

ดกัเตอร ์เซ็นเซอร ์และอื�น ๆ ในปี 2021ชิ �นส่วนเซมิคอนดกัเตอรม์ีส่วนแบ่งตลาดความเป็นจรงิยิ�งและ

ความเป็นจรงิเสมือนมากที�สุด ส่วนประกอบหลักที�ขับเคลื�อนเทคโนโลยี AR และ VR ไดแ้ก่ HMDหน้าจอ 

ที�สวมใส่ได ้หน่วยประมวลผล และเซ็นเซอรก์ารวจิัยและพัฒนาอย่างตอ่เนื�องในช่วงทศวรรษที�ผ่านมา 

ทําให้บรษัิทเทคโนโลยีสามารถนําเสนออุปกรณ์สวมศีรษะที�ปฏิวตัวิงการ และระบบ AR และ VR 

ที�มีราคาไม่แพง เข้าถึงได ้กะทัดรดั และมีประสิทธิภาพ

ความตอ้งการส่วนประกอบเซมิคอนดกัเตอร ์AR/VR ที�เพิ�มขึ �นในการเล่นเกม ข้อดทีี�คุม้คา่ของโซลูชั�น 

เสรมิและโซลูชั�นเสมือนจรงิ การตอ่ตา้นการนําเทคโนโลยีความเป็นจรงิเสรมิและเทคโนโลยีเสมือนจรงิมาใช้ 

และการแนะนําโซลูชั�นเฉพาะอุตสาหกรรมเป็นหนึ�งใน�จจัยสําคญัที�มีอิทธิพลตอ่ตลาด สําหรบั 

ส่วนประกอบเซมิคอนดกัเตอร ์AR และ VR วดิี โอเกมเป็นหนึ�งในเทคโนโลยีความเป็นจรงิเสมือนที�พบบ่อย 

ที�สุด และจาํนวนเกมเมอร ์(เกมที� ใช้ AR และ VR) ทั�วโลกไดเ้พิ�มขึ �นอย่างรวดเรว็ในช่วงไม่กี�ปีที�ผ่านมา 

ซึ�งมีส่วนทําให้การเตบิโตของตลาดความเป็นจรงิเสรมิและความเป็นจรงิเสมือน

การระบาดใหญ่ของโควดิ-19 ส่งผลกระทบตอ่ภาคการเดนิทางของโลกอย่างมากในปี 2020 และตน้ปี 2021 

ดงันั�น ภาคการเดนิทางจึงนําเทคโนโลยี AR และ VR มาใช้มากขึ �นเพื�อให้ผู้ชมไดร้บัประสบการณ์การ 

เดนิทางโดยอยู่ ในบ้านของตนเอง ผู้คนสามารถสํารวจโลกดว้ยการนั�งสบายบนโซฟาของพวกเขา ดงันั�น 

บรษัิทตา่ง ๆ กําลังทํางานอย่างหนักเพื�อเปลี�ยนแปลงประสบการณ์การเดนิทางดว้ยเทคโนโลยีการท่องเที�ยว 

ดว้ยตนเอง เทคโนโลยี AR เปลี�ยนแปลงการรบัรูข้องนักเดนิทางเกี�ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 

มอบประสบการณ์การท่องเที�ยวเสรมิและโอกาสในการโตต้อบ
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QQ World เป็ นสะพานเช�ือมระหวา่งโลกทางกายภาพและโลกเสมือนภายใน 
โลกเสมือนจรงิแบบก ระจายอํานาจและโอเพ่นซอรส์ โปรโตคอลการเข้ารหัส 
จะเกิดขึ�นสําหรบัการจัดการมูลคา่ดจิิทัล เช่น ศิลปะดจิิทัล พื�นที� โฆษณา 
บล็อกอสังหารมิทรพัย์ และเป็ นเจ้าของ NFT ที� ไม่เหมือนใคร

QQS จะมอบ
ประสบการณ ์VR ท�ี ไม่ 
เคยมีมาก่อนให้กับ
ชุมชน โดยนาํชาว 
Quazinian มารวมกัน 
ในสภาพแวดล้อมท �ีดื�ม
ด�ําําและมีสว่นรว่ม 
QQ World จะมีแหล่งช้อปปิ�งที�ดงึดดูใจทุกคน ให้ผู้ ใช้สัมผัสประสบการณแ์บ 

รนดท์ี �ขับเคลื�อนดว้ยการคน้พบที�ดื�มดํ�าพรอ้มการเ ข้าถึงรา้นคา้ที�เป็น 

สัญลักษณท์ั�วโลก ผู้คา้ยังสามารถเปิ ดประตรูา้นคา้ปลีกไดต้ลอด 24 ชั�วโมงทุก 

วนัและทําให้รา้นคา้เข้าถึงไดง้่าย

คณุยังสามารถสรา้งบ้านใน�นของคณุใน QQ World ใช้เครดติ QQ 

ของคณุเพื�อซื�อที�ดนิสําหรบับ้านของคณุและแม้กระทั�งรบั NFT 

เพื�อตกแตง่บ้าน

เป้ าหมายของเราคอืทําให้ โลกเสมือนจรงินี�เป็ นสถานที�ที�ผู้คนสามารถทําทุกอย่าง 

ไม่เพียงแคสิ่ �งที�คล้ายกับโลกแห่งความจรงิ โดยไม่มีข้อจํากัดทางกายภาพ 

แต่ในรปูแบบดจิิทัลที�สนกุและนา่สนใจยิ�งขึ �น
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บัตร QQ

10

ผู้ถือ QQT ทุกคนจะมีสิทธิ �สมัครบัตรเครดติ QQ – บัตร QQ, บัตร QQ  มีทั�ง VISA และ 

UNIONPAY เพื �อความสะดวกของคณุ

บัตรนี� ให้ คุณ ใช้ จ่ ายเพื�อรับ (S2E) และซื�อสินค้ าที�มีเงินคืนสูงสุดในตลาด 

อัตราเงินคืนของคุณมีหลายระดับ ไต่ ระดับขึ�นไปเพื�อรับเงินคืน 15.75% 

สําหรับผลิตภัณฑ์ นอกเหนอืจากการปล่ อยที� ได้ รับทุกวัน

www.QQS.club



แอป QQ

Alex

หุ้นการปล่อยของ

ผู้ค้าs

หุ้นการปล่อยของ
Alex

ผู้ค้า

เ งินคืน
ผู ้ค้ า
10%

$100

$30

$70

เสนอ

30%

70%
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QQ NFT
้

QQ NFT เป็ นส่วนสําคญัของระบบนิเวศของเราในการจดัการกับ NFT (โทเคนที� ไม่สามารถเปลี�ยนได)้ 

ชุดสะสมเหล่านี�มีตั �งแตศิ่ลปะดจิิทัล Quokka  ไปจนถึงอสังหารมิทรพัยเ์สมอืนจรงิ NFT 

พวกมันเป็ นสินทรพัย์ที� ไม่ซํ �าใครและไม่สามารถแลกเปลี�ยนไดท้ี �สรา้งขึ�นบนเครอืข่ายและสามารถซื �อไดด้ว 

ยเครดติ QQ

หนึ�งในการใช้งานอสังหารมิทรพัย์เสมือนจรงิ NFT ของ QQ จะทําให้คณุเป็ นเจ้าของพื�นที�ที�จดัสรรใน QQ 

World ของเรา คล้ายกับการซื �อที�ดนิแปลงหน�ึงและสามารถปล่อยเช่าหรอืขายทํากําไรได ้ เจ้าของ NFT 

สามารถแลกเปลี�ยนไดท้ี�เคาน์เตอร ์OTC NFT ของเรา

12www.QQS.club



QQ DAO
QQS จะทํางานในรปูแบบการควบคมุดแูล Quazinian ที�เป็นเจ้าของ QQG 
(การควบคมุดแูล QQ) จะเป็นส่วนหนึ�งของสภาบรรษัทภิบาลนั�น เมื�อ QQS 

มีทิศทางหรอืข้อเสนอการขยาย Quazinian แตล่ะคนจะลงคะแนนผ่าน DAO 
ข้อเสนอจะถูกส่งไปยัง DAO โดยที�ผู้ถือ QQG 
จะลงคะแนนเสียงดว้ยคะแนนเสียงข้างมากชนะ
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# สรา้ง
“ปลดปล่อยความคิดสรา้งสรรค์ของคุณ”

สรา้งงานศิลปะ ความท้าทาย และอื�น ๆ โดยใช้เครื�องมือสรา้งง่าย ๆ ที�มีให้ 

จากนั�นเข้ารว่มกิจกรรมเพื �อรบัรางวลั สําหรบัครเีอเตอรท์ี�มีประสบการณม์ากขึ �น SDK 

(ชุดพัฒนาซอฟตแ์วร)์ ให้เครื�องมือในการเตมิเต็มโลกดว้ยเกมโซเชียลและแอปพลิเคช�ัน

# เข้าสงัคม
“ผ่อนคลาย พักผ่อน สนกุสนาน”

ผู้ ใช้สามารถมาเล่นเกม สรา้งความบันเทิงให้เพื�อน 

และสรา้งเครอืข่ายผ่านมุมมองบุคคลที�หนึ�งที�ดื�มดํ�า QQ World ของเราอย่างแท้จรงิ

# ซื�อของ
“การช้อปปิ� งไม่เคยสนกุเท่านี�มาก่อน”

ผู้ ใช้สามารถซื�อสินคา้และรบัเงินคนืจํานวนมากใน QQ Worldลองนกึถึงห้างสรรพสินคา้ 

เสมือนจรงิที �มีทุกสิ �งที�คณุตอ้งการ

# ได้รบั
“สร้ างรายได้ ผ่ านช่ องทางรายได้ ที�หลากหลาย”
QQS จะเป็ นดนิแดนแห่งโอกาสในการหารายไดสํ้าหรบัชาว Quazinian ทุกคน หลังจาก 

IDO เรยีบรอ้ยแล้ว อสังหารมิทรพัย์ QQ World จะพรอ้มให้ชาว Quazinian ซื�อได ้

โอกาสอื�น ๆ จะประกอบดว้ยการรบัรางวลั QQ 

และการโฆษณาแบบพาสซีฟ

หลักการ

14www.QQS.club



เมตาเวริส์ 
เป็นสถานที�ที�ผู้มีความกระตือรอืรน้ทุกคนเข้ามาหา

สภาพแวดล้อมที�เป็นมิตร
สาํหรบัความรว่มมือ, 

เครอืข่ายสงัคม 
และช้อปปิ� ง

โลกเสมือนที�กระจ
ายอํานาจอย่างปลอ

ดภัย

แหล่งรายได้มากมาย

ซื�อ ขาย 
และเช่าอสงัหารมิทรพัย์เ

สมือนจรงิ

โอกาสในการเข้าถึงเครื�องมื
อการศกึษาและการเรยีนรู้

ข้อเสนอ

115www.QQS.club
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การจัดสรรโทเคน 
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เศรษฐศาสตร์ โทเคน

QQT

การกระจายโทเคน

การปล่อย :: 9,900,000,000 (99%)
ขุดล่วงหน้า: 100,000,000 (1%)

1% ของ QQT ที�ขุดล่วงหน้า 100,000,000 รปูแบบการจัดจําหน่าย

20 ล้าน QQT  ทีมพัฒนา / ผู้ก่อตั�ง

พรเีซลล์ @0.003 USDT

Pancake LP

Page117www.QQS.club

*These 20m QQT will be burnt as a guarantee that 
will not dump their QQT but instead will be issued 

อุปทานทั�งหมด: : 10,000,000,000  (10 พันล้าน)

get emission shares just like all other token holders.

Mechanics of QQT

Whenever anyone purchases QQT, it will be 100% burn, and
for daily emission until 9.9 billion QQT emission is over. 

This component is to create a fairer model not only to benefit the 
but also to Quazinians who come in later. We want to create QQS in a 

60 ล้าน QQT

and new Quazinians will enjoy similar benefits.

20 ล้าน QQT

to USDT and transferring QQT to another wallet address, 
market manipulation.

 การกระจายก่อนการขุด

การขายโทเคน  : 60,000,000 

DDAO : 20,000,000 

สภาพคล่อง  : 20,000,000

*20 ล้าน QQT เหล่านี�จะถูกเผาเพื�อรบัประกันวา่ ทีมพัฒนา/ผู้ก่อตั�งจะไม่ทิ�ง QQT ของพวกเขา

แตจ่ะมีการออกหุ้นกองทุน DAO เมื�อเปิ ดตวัเพื�อรบัหุ้นการปล่อยเช่นเดยีวกับผู้ถือโทเคนรายอื �น ๆ



วนัที� 1 1 ล้ าน @ 0.002580 USDT/ QQT

วนัที� 2 1 ล้ าน @ 0.002580 + 0.5%= 0.002593 USDT/ QQT

180,000USDT/ 20 ล้ าน QQT ราคาปล่ อย:  0.009 USDT/ QQT

วนัที� 3 1 ล้ าน @ 0.002593 + 0.5%= 0.002606 USDT/ QQT

วนัที� 10 1 ล้ าน @ 0.002698 USDT/ QQT

วนัที� 60 1 ล้ าน @ 0.003463 USDT/ QQT

โครงสรา้งการขายล่วงหนา้ของ QQT 
IDO จะดาํเนินการมากกวา่ 60 ระยะใน 60 วนั โดยจะมีการเปิ ดตวั QQT 1 
ล้านครั�งสําหรบัการขาย โดยจะออกทั�งหมด 60 ล้านในแตล่ะระยะที�ราคาเพิ�มขึ�น 0.5%

Page118www.QQS.club

เมื�อพรเีซลล์เสรจ็สิ �น

รวม 60 ล้าน x 0.003USDT= 180,000USDT จะเพิ�มขึ�น

QQT
PancakeSwap LP
ยอดคงเหลอืของ 20 ล้ าน QQT เหล่ านี�จะจบัคู่ กบั 180,000 USDT ที�เพิ�มขึ�นจาก IDO 

เพื�อนําไปรวมเข้ ากับกองทนุสภาพคล่ องใน PancakeSwap โดยที� LP มลูค่ า 180,000 USDT/20 

ล้ าน QQT จะเป็  นโมฆะตลอดไปเมื�อมีให้  ใน PancakeSwap ซ �ึงจะทาํให้ ทมีพฒันาไม่ สามารถ 

"ดงึพรมล้ มทั�งยนื “ ได

การดําเนนิการนี�จะช่ วยให้  Quazinian เข้ าร่ วมและเผา QQT 
ได้ อย่ างปลอดภัยด้ วยความสะดวกสูงสุดตลอดโครงการ QQS

PancakeSwap

User
Cross-Out
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สญัญาอัจฉรยิะ
(Smart Contract)

Presale: QQT (v.1) Token:
0x1998708bcebDba72EBb484E76F3112b8C50294b4

*QQT (v.2) Token:
0xA9fD8Df5355211bc12fE7a70DeBDfc68e4Feb728

QQC Token:
0x552CEB4330ea92C66cDAa457d26524766b7c32Da

QQG Token:
0x66592b510Fe0217364208B4aD9894925F5212A63

Liquidity Pool (LP):
0xd86B9875b4e42B34EFdd3CF5f5Ade82dbf5adC9b

* QQT (v.2) Token 
ถูกปรบัใช้หลังการขายล่วงหน้าพรอ้มการอัปเดตเล็กน้อยและการแก้ ไขข้อบกพรอ่ง



การจัดสรรการปล่อย QQT

กองทุนหลัก:  80%

กองทุน DAO A : 10%

กองทุน DAO B : 6% 

กองทุน DAO C : 4%

Page

กองทุนหลัก- 80% 
การปล่อยกองทุนหลักจะขึ�นอยู่กับจํานวนของ QQT ที�เผา รางวลั QQ และเงินคนื QQ 

ดงันั�นจึงปล่อยออกมาทุกวนัแก่ Quazinian ทั�งหมด

ในทุก 1 QQT ที�เผา คณุมีสิทธิ�ไดร้บั 1 กองทนุหลัก

กองทุน DAO  - 20% 
การปล่ อยกองทุน DAO นั�นใช้ ร่ วมกันระหว่ างทีมพัฒนาและสําหรับ Quazinian 
ที�ดูแลชุมชนที� ใหญ่ ที�สุด

ตอ้งมีอย่างน้อย 2 ชุมชนที�มี QQT มูลคา่อย่างน้อย 10,000 ดอลลารท์ี�ถูกเผาเป็นมีสิทธิ� ไดร้บั DAO 
Pool Shares หลังจากนั�นสําหรบัทุกชุมชนที�ตอ่เนื�องกันนั�นเผา QQT มูลคา่อย่างน้อย 10,000 ดอลลาร ์
คณุอาจไดร้บัส่วนแบ่งพูล DAO เพิ�มขึ �น
DAO ขึ�นอยู่ กับการสะสมของ QQT ที�ถูกเผาจากชุมชนของคุณ

หุ้  นสูงสุดสําหรับการจัดสรรสําหรับกองทุน DAO A, B และ C คือ 1, 000, 200 และ 50 ตามลําดับ 

เมื�อคุณมีสิทธิ�รับหุ้ นกองทุน DAO คุณต้ องมีการปล่ อยกองทุนหลักที� ใช้ งานอยู่ เพื�อรับสิทธิประโยชน 

การปล่ อยรายวันสําหรับกองทุน DAO A, B และ C คือ 10%, 6% และ 4% ตามลําดับ

การปล่ อยกองทุน DAO จะไม่ มีส่ วนในการสะสมเงินทุนการปล่ อยของคุณ

หุ้ นการปล่ อยจํากัดอยู่ ที 2 เท่ าของมูลค่ าเงินดอลลาร์ ของ QQT ท 
ีถูกเผา
www.QQS.club
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แบบการย่อยสลายของการปล่อย
การปล่อยรายวนัมีกําหนดเปิ ดตวัในวนัที� 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยเริ�มที� 250,000 QQT 

และจะคอ่ย ๆ ลดลง 5% ทุก ๆ 30 วนั จนถึง 50,000 QQT ซ�ึงจะไดร้บัการแก้ ไข 

สามารถเปลี�ยนแปลง

ได ้ในภายหลังผ่านการลงคะแนนเสียงฝ ่ายควบคมุดแูล

*กําหนดการนี�อิงตามวนัที�เปิดตวัที�คาดการณ์ ไวแ้ละอาจมีการเปลี�ยนแปลง 21www.QQS.club



กลศาสตรข์อง QQT
เมื�อใดก็ตามที� ใครก็ตามที�ซื�อ QQT จะมีการเผา100%และ Quazinian 

จะมีสิทธิ�ไดร้บัการปล่อยรายวนัจนกวา่การปล่อย QQT 9.9b จะสิ�นสุดลง 

องคป์ระกอบนี�คอืการสรา้งแบบจําลองที�ยุตธิรรมขึ�น ไม่เพียงแตเ่พื�อประโยชนข์องผู้เริ�มใช้ QQS 

ก่อนเท่านั�น แตย่ังรวมถึงนกัลงทุนที �มาในภายหลังอีกดว้ย เราตอ้งการสรา้ง QQS 

ในลักษณะที�ทั�งนกัลงทุนเก่าและใหม่จะไดร้บัผลประโยชนท์ี�คล้ายคลึงกัน 

คา่ธรรมเนียมแลกเปลี�ยนขั�นต�ํา 3%และคา่ธรรมเนียมการโอน 

1.5%จะไดร้บัการจัดการเมื�อทําการแลกเปลี�ยนจาก QQT เป็ น USDT และโอน QQT 

ไปยังที�อยู่กระเป๋ าเงินอื�นตามลําดบัเพื�อลดการจัดการตลาด

โปรโตคอลสมดุลราคาแบบไดนามิก
เพื�อป้ องกันบุคคลที�เป็ นผู้ถือครปิโตจํานวนมหาศาลไว้ ในครอบครองจากการ�� ม เททิ �ง และการยักย้ายถ่ายเท 
และเพื�อปรบัปรงุความเสถียรของราคาดว้ยโอกาสกลับหัวกลับหางที�สูงขึ �นสําหรบัเหรยีญ 
เรากําลังรวมโปรโตคอลสมดลุราคาแบบไดนามิก

ในโปรโตคอลนี� สําหรบัทุกการลดลงของราคาโทเคน QQT ในช่วง 24 ช�ัวโมงที�ผ่านมา 

คา่ธรรมเนียมการโอนสําหรบัการขาย QQT จะปรบัตามนั�น

อ้างถึงดา้นล่างสําหรบัตารางโปรโตคอลสมดลุราคาแบบไดนามิก

22www.QQS.club



การจัดสรรโทเคน 
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ประโยชน์     vs   มูลค่า

โทเคนดั �งเดมิสําหรบั QQT 
เป็นโทเคนหลักที� ใช้ ใน QQS

ผู้ถือโทเคนจะเป็นที�รูจ้ักในนาม Quazinian 

เมื�อซื �อ QQT มันจะถูกเผาโดยอัตโนมัติ

Quazinian ที�เผา QQT จะไดร้บัสิทธิ� QQC 
ซึ�งสามารถใช้ซื �อสินทรพัย์ดจิิทัล ผลิตภัณฑ์ 
และบรกิารใน QQ World

การเข้าถึง QQS นั�นฟรสํีาหรบัทุกคน 
ไม่วา่คณุจะเป็น Quazinian หรอืไม่ก็ตาม 
อย่างไรก็ตามการถือครอง QQT 
ที�มากขึ �นจะทําให้สิทธิพิเศษของ Quazinian

Quazinianจะสามารถสรา้งรายไดแ้ละปรบัแตง่เนื�
อหาที�ตนเป็นเจ้าของได ้ตวัอย่าง: 
อสังหารมิทรพัย์สามารถสรา้งรายไดจ้ากการอนุญา
ต ให้เช่า หรอืขายดว้ยธุรกรรมโดยใช้ QQC

QQS จะทํางานในรปูแบบการควบคมุดแูล 
Quazinian ที�ถูกเผาดว้ย QQT จะมีสิทธิ� ไดร้บั 
QQG ผู้ถือ QQG 
จะเป็นส่วนหนึ�งของสภาการควบคมุดแูลนั�น

Quazinian แตล่ะคนจะลงคะแนนผ่าน DAO 
ข้อเสนอจะถูกส่งไปยัง DAO โดยที�ผู้ถือ QQG 
จะลงคะแนนเสียงดว้ยคะแนนเสียงข้างมากชนะ

Quazinian จะไดร้บัรางวลั QQ 
จากการสรา้งชุมชน

สามารถสรา้งรางวลั QQ 
เพิ�มเตมิได้ โดยการขยายชุมชนให้มากขึ �น

ผู้ถือโทเคนมีสิทธิ�สมัครบัตรเดบิต QQ 
(บัตร QQ) ยิ�งคณุเผา QQT มากเท่าใด 
ระดบัเงินคนืของคณุก็จะสูงขึ �นเท่านั�น

ผู้ถือโทเคนไดร้บัอนุญาตให้ ใช้จ่ายเพื�อรบั 
(S2E) โดยใช้บัตร QQ 
และเพลิดเพลินกับเงินคนืสูงในขณะที� ใช้จ่าย

QQSเป็นแพลตฟอรม์เมตาเวริส์ที�ดงึดดูผู้ ใช้ครปิ
โตและชุมชนอื�น ๆ 
ดงันั�นจึงเป็นโอกาสสําคญัสําหรบัการโฆษณาและ
การให้การสนับสนุนแก่ผู้ชมที�ถูกจับนี�สําหรบัธุรกิ
จทุกประเภท

สําหรบัการเผา QQT แตล่ะครั �ง Quazinian 
จะไดร้บั 1 หุ้นกองทุนหลัก 
หุ้นกองทุนหลักแตล่ะครั �งจะให้ 1 เครดติ QQ 
(QQC) และการควบคมุดแูล QQ (QQG)”

มูลค่าประโยชน์
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ผู้สนับสนุนและโฆษณาจะมีบทบาทสําคญัในกา
รสรา้งรายได้ ในระบบนิเวศ QQS



Quazinian ซื �อ QQT เพื�อเผาเพื�อรบัหุ้นการปล่อยและรางวลั QQ ตามจํานวน QQT ที�ถูกเผา 

Quazinian จะไดร้บัจํานวนเทียบเท่า (1:1) QQT ถึง QQC (เครดติ QQ) และ QQG (การควบคมุดแูล 

QQ) ซึ�งสามารถใช้ ในโลกดจิิทัลของเราและสิทธิ� ในการโหวต

ตัวอย่างการใช้ 
QQT

ซื �อQuazinian รบัเทียบเท่า QQT QQC & QQG

Quazinian บัตร  QQ เ งินคืนบัตร 
QQ 

*จํานวนการเผา QQT จะเป็นตวักําหนดระดบัเงินคนื QQ

เผา

หรอื Quazinian สามารถเตมิเงินบัตรเดบิตได ้เมื�อคณุใช้จ่ายดว้ยบัตร จํานวนเงินที� ใช้จ่ายจะถูก 

เพิ�มไปยังหุ้นการปล่อยของคณุตอนสิ�นเดอืน

เติมเงิน ใช้จ่าย
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เพิ�มขึ�นในกอง

ทุนการปล่อย

เพิ�มขึ�นในกอง

ทุนการปล่อย



รางวลั QQ

RE
W

AR
D

S

26www.QQS.club



การจัดสรรหุ้นการปล่อยของ Alex เพิ�มขึ �นจาก 30,000 เป็น 34,000

Quazinian ที�เชิญเพื�อนใหม่เข้าสู ่
ชุมชนจะได้รบัรางวลั QQ

รางวลั QQ จะเพิ�มการจัดสรรหุ้นการปล่อยของ Quazinian ในกองทุนการปล่อย

20% ของจํานวน "QQT ที�เผา" ทั �งหมดของเพื�อนของคณุจะเพิ�มหุ้นการปล่อยของคณุ

. ตวัอย่าง: Alex  ซื �อและเผา 30,000 QQT และเชิญ Cindy เข้ารว่ม QQS Cindy ซื �อและเผา 
20,000 QQT ดว้ยตวัเอง เมื�อ Cindy เผา 20,000 QQT Alex จะเพิ�ม (20,000 x 20%) = 
4,000 หุ้นเพิ�มเตมิในหุ้นการปล่อยของเขา

Cindy

+ = 34,000
 หุ้นการปล่อย

Alex

30,000 20,000 x 20% 
= 4,000

RE
W

AR
D

S
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รางวลั QQ
โอกาสในการรับรางวัล QQ เพิ�มขึ�น 80% จากชุมชนของคุณตามรางวัลที� 

พวกเขาได้รับ

Anne

Alex เชิญ Cindy 
(20,000 QQT)

Benn y

Cindy

 Alex

Cindy เชิญ Benny 
(20,000 QQT)

Benny เชิญ Anne 
(20,000 QQT) 

Anne เชิญ James, 
และเขาเผา  20,000 QQT

Anne จะไดร้บัรางวลั  QQ 
20%x 20,000= 4,000, 
หุ้นการปล่อยเพิ�มเป็น 24,000

Alex จะไดร้บั  80% จากรางวลั QQ 
ของ Cindy (80% x 2,560 = 2048), 
หุ้นการปล่อยเพิ�มเป็น  32,048

Benny จะไดร้บั  80% จากรางวลั  QQ 
ของ Anne (80% x 4,000 = 3200), 
หุ้นการปล่อยเพิ�มเป็น 23,200

Cindy จะไดร้บั  80% จากรางวลั QQ 
ของ Benny( 80% x 3,200 = 2560),
หุ้นการปล่อยเพิ�มเป็น  22,560

Anne : 20k

Benn y : 20k

James : 20k

Alex : 30k Cind y : 20k
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การคํานวณรางวัล QQ สําหรับระดับถัดไปของชุมชนนั�นขึ�นอยู่ กับสูตรนี� 
–80%x-1 x 20% x QQT เผาไหม้

ขีดจํากัดของรางวัล QQ จํานวน 2 เท่ าของยอดสะสมของ QQT 
ที�เผาผลาญ
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เงินคืน QQ
Quazinian มีสิทธิ�สมัครบัตร QQ โดยบัตร QQ มีอยู่ ในรปูแบบบัตรเดบิต VISA และ 
UNIONPAY

ยิ�งคณุเผา QQT มากเท่าใด อัตราการเงินคนืของคณุก็จะยิ�งสูงขึ �น 
เงินคนืจะถูกคาํนวณและเพิ�มไป ยังหุ้นการปล่อยของคณุเมื�อสิ �นเดอืน

อัตราเงินคนืเป็นไปตาม: 

ระดับ เผา ค่ าธรรมเนียมรายปี เงินคืน

ไดมอนด์ 15%

แพลตตินั�ม $150,000 ของมูลค่า QQT 10%

โกลด์ $80,000 ของมูลค่า QQT 7%

ซิลเวอร์ $30,000 ของมูลค่า QQT 5%

คลาสสิก $10,000 ของมูลค่า QQT 3%

พื�นฐาน $500 1%

บัตร QQ 
ระดับโกลด์

เพลิดเพลินกับกา

รปล่อยมากขึ�น 

ยอดรวมสิ �นเดือ

น= $1,000 

เพิ�มขึ�นใน
หุ้นการปล่อย

7%

เงินคืน QQ:
$70

ใช้จ่าย

เงินคืน

เทียบเท่า 

* % เงินคนืข้างตน้อาจแตกตา่งกันไปและขึ �นอยู่กับดลุยพินิจของบรษัิท
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เผา $8 
หมื�นของมูล

ตค่า QQT

$300,000 ของมูลค่า QQT



โฆษณา
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โฆษณา QQ คืออะไร? 
ภายใน QQ World โฆษณาจะมีบทบาทสําคญัในการสรา้งรายได ้เรากําลังเปิดโอกาสให้นัก 

ลงทุนไดร้บัประโยชน์จากรายไดจ้ากโฆษณานั�น และเรยีกมันวา่โฆษณา QQ

โฆษณา QQ ทํางานอย่างไร?
เราสรา้งชื�อเสียงให้กับพันธมิตรแบรนดข์องเรา เรามีผู้ชมเหล่านี�ซึ�งรบัประกันเวลาในการอยู่ 

อาศัยและอัตราการเล่นซึ�งเป็นโอกาสที�น่าตื�นเตน้สําหรบัผู้ โฆษณา 

ความเป็นเจ้าของโฆษณา QQ 
มีบล็อกโฆษณาขนาดใหญ่ 50 รายการและบล็อกโฆษณาขนาดเล็ก 100 รายการซึ�งมีอยู่ ใน QQ 

World 50% ของพื �นที�นั�นจะสามารถซื�อผ่าน NFT นี�คอืโฆษณา QQ 50% 

ของรายไดท้ั �งหมดที�เกิดจากโฆษณา QQ จะแจกจ่ายให้กับผู้ถือ NFT

การเป็นเจ้าของโฆษณา QQ
โฆษณา QQ  สามารถซื�อได้ โดยใช้ QQT ราคาขึ �นอยู่กับตาํแหน่งของบล็อกโฆษณาใน QQ 

World ผู้เข้าชม QQ World ทุกคนตอ้งไปที�แผนกตอ้นรบั รบัรองจํานวนฝีก้าวสูงสุด 

ดงันั�นจึงมีคา่ใช้จ่ายมากที�สุด โดยทั�วไปแล้ว ไซตพ์รเีมียมเพิ�มเตมิจะอยู่ที�ชั �นล่าง 

มูลคา่จะลดลงเมื�อเราขึ �นไปบนหอคอย

รายได้จากโฆษณา QQ 
รายไดจ้ากโฆษณา QQ จะถูกกระจายไปยังผู้ถือ QQ NFT ตามเกณฑ์การถ่วง 

นํ�าหนักโดยขึ �นอยู่กับตาํแหน่งภายใน QQ World 
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บล็อกโฆษณา 
QQS จะจัดการความสมัพันธ์กับผู้ โฆษณา และทําให้แน่ใจวา่โฆษณาจะถูกสง่ไปยัง 
บล็อกโฆษณาแบบไดนามิก สรา้งรายได้ โดยตรงสาํหรบัผู้ถือ NFT

ตัวบล็อกโฆษณาขนาดเล็ก 
โทเท็มขนาดเ ล็กจะตั �งอย ูท่ ั� ว  QQ Wor ld  

จะม ีกระดานสองด้ านและสามารถม ีวิดี โอหรือภาพนิ� ง ได้

แตล่ะบอรด์โฆษณาจะเป็ นเจ้าของ 50% โดย QQS และ 50% โดยผู้ถือ NFT 50 ราย ดงันั�นผู้ถือ 

NFT ทั�ง 50 รายจะไดร้บั 1% ของรายได้ โฆษณาท�งัหมดที�สรา้งโดย ตวับล็อกโฆษณานั�นสําหรบั 

NFT ทุกรายการที�ถือครอง 

ตัวบล็อกโฆษณาขนาดใหญ่ 
ตัวบล็อกขนาดใหญ่ จะตั�งอยู่ ในบริเวณแผนกต้ อนรับและพื�นที�สําคัญอื�น ๆ 
ที�มีการเดินเท้ าสูง 

แตล่ะบอรด์โฆษณาจะเป็ นเจ้าของ 50% โดย QQS และ 50% โดยผู้ถือ NFT 50 ราย 

ดงันั �นผู้ถือ NFT ทั�ง 50 รายจะไดร้บั 1% ของรายได ้โฆษณาทั�งหมดที�สรา้งโดยตวับล็อก 
โฆษณานั�นสําหรบั NFT ทุกรายการที�ถือครอง

โฆษณาอาคารภายนอก 
ใครก็ตามที�มาเยือนแมนฮัตตนัจะจําป้ายไฟและป้ายโฆษณาอันเป็นจุดเดน่ของไทม์สแควร์ ได ้

จะกลายเป็นองคป์ระกอบที� โดดเดน่ของสถา�ตยกรรมใน QQ World ดว้ย 

พื �นที�เหล่านี�เปิดกวา้งสําหรบัผู้ โฆษณา

หอประชุม
จะมีหอประชุมที�บุคคลสําคญัจะจัดการเสวนา นี�จะเป็นทําเลชั �นเยี�ยมและจะสรา้งเส้นทาง 

เฉพาะที�แผนกตอ้นรบัเท่านั�น และเปิดโอกาสให้แบรนดต์า่ง ๆ เชื�อมโยงการโฆษณากับเนื�อหา 

ที�ยอดเยี�ยม
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แผนงาน
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2022
ไตรมาสที� 3 
กรกฎาคม 

รายชื�อทางการบน Dex 
(PancakeSwap)

การขายโทเคน 
QQT 

ล่วงหน้าสิ �นสุด 

ไตรมาสที� 4 
พฤศจิกายน 

QQ WORLD

ไตรมาสที� 2 
พฤษภาคม 

การขายล่วงหน้
าโทเค็น QQT 

(IDO) 

ไตรมาสที� 2 
เมษายน

QQ NFT

ไตรมาสที� 4
ตุลาคม 

ตู้นิรภัย QQ

2024

2023

ไตรมาสที� 1 
มีนาคม

 QQ APP

2025
MARCH

QQ EXCHANGE

20220220220255552022022022025555

ไตรมาสที� 4 
พฤศจิกายน

 บัตร QQ

ไตรมาสที� 1

มีนาคม
การแลกเปลี�ยน QQ

ไตรมาสที� 3 
กรกฎาคม 



รว่มเป็นสว่นหนึ�งของ 
 QQ WORLD 
วันนี�!
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