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StarNet (STR) Utility Token
การจัดทําเหรียญ StarNet (STR) www.StarNet.city
StarNet (STR) เป็นสินทรัพย์ดิจิทล
ั (Utility Tokens) ที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาสําหรับจําหน่ายและแจกจ่ายให้กับสมาชิก MyStar เพื่ อใช้ซื้อสินค้าหรือ
บริการใน MyStar World Wide รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
ซึ่งสามารถนํา STR มาใช้จ่ายใน Ecosystem ของแพลตฟอร์ม MyStar ได้
รวมถึงการได้รับรายได้ต่างๆ จะถูกจ่ายเป็น STR โดยมีคณ
ุ สมบัติพิเศษที่แตกต่าง
จากโทเคนดิจิทล
ั ทั่วไปดังนี้
1. StarNet (STR) เป็น Utility Token ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ อจําหน่ายและแจกจ่ายให้กับสมาชิก
โดยมีแผนธุรกิจเช่น
การซื้อขายสินค้าหรือบริการ
โดยมูลค่าของเหรียญจะเติบโตตามผลกําไรของ
MyStar World Wide (MWW)
2. StarNet (STR) เป็นโทเคนที่สร้างขึ้นบน Binance Smart Chain, Polygon และ Celo เพื่ อ
อํานวยความสะดวกให้กับกลุม
่ ลูกค้า โดยกําหนดมูลค่าด้วยการคํ้าประกัน (LP) ด้วยเหรียญทีม
่ ีความนิยม
อันดับต้นๆของโลก และนํารายได้จากระบบ MyStar World Wide (MWW) มาเพิ่ มมูลค่าของเหรียญ ทํา
ให้เหรียญมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งพิ เศษทีแ
่ ตกต่างจากเหรียญโทเคนอืน
่ ๆโดยทัว่ ไป
3. มอบ Earning 12% ต่อปีสําหรับสมาชิก ที่ถือครองเหรียญ StarNet (STR) ในระบบ MyStar
World Wide (MWW)
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Tokenomics Overview
ชื่อเหรียญ : StarNet
ตัวย่อเหรียญ : STR
จํานวนเหรียญสูงสุดต่อเครือข่าย : 1,000,000,000,000,000
สภาพคล่อง : ตามความต้องการใช้งานจริง เพื่ อป้องกันภาวะการเฟ้อของเหรียญ
BSC Contract Address : 0xb2f116fa3624ac807b180023ac77a0ac098f680d
Polygon Contract Address : 0x6f9a21b1e4f0dc0325f8f0ad0a15a57e72e17993
Celo Contract Address : 0xe7a81f866F5957C22c2E058a949e8A64C0409913
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2.
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Burn, Lock and Airdrop 45%
Earn, Defi, Staking and Pool 30%
Development 15%
Bridge 10%
Bridge
10%
Development
15%

Proportion

Burn, Lock and Airdrop

Burn, Lock and
Airdrop
45%

Defi, Staking and
Pool
30%
Defi, Staking and Pool

Development

ช่องทางการติดต่อ
Website

:

https://www.starnet.city/

Facebook

:

https://www.facebook.com/StarNetSTR

Twitter

:

https://twitter.com/starnetstr

Line@

:

https://lin.ee/2Wz3NeV

Telegram

:

https://t.me/StarNetSTR

Clubhouse

:

https://www.clubhouse.com/club/wwwmystarcoth
https://www.clubhouse.com/club/wwwstarnetcity

Discord

:

https://discord.gg/jDavVgQHMT

Reddit

:

https://www.reddit.com/user/StarNetSTR

Bridge
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วัตถุประสงค์ของ StarNet (STR)
เพื่ อการใช้จ่ายภายในระบบ MyStar World Wide โดยสมาชิกจะได้รับเหรียญจากการแจกจ่าย
ผ่ า นการร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ จั ด ทํ า ขึ้ น และมี ก ารจั ด จํ า หน่ า ยให้ สํ า หรั บ สมาชิ ก เพื่ อ ใช้ จ่ า ยผ่ า น
แพลตฟอร์ม MyStar World Wide
โดยกิจกรรมแรกที่จัดขึ้นเป็นการมอบเหรียญ StarNet (STR) ให้กับสมาชิก MyStar (Thailand)
ที่มีอยู่มากกว่า 1 หมื่นรายเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมาจํานวนสมาชิกละ 2,565 STR และทาง MyStar
ได้จัดเตรียมกิจกรรมไว้มากมายเพื่ อกระบวนการแจกจ่ายเหรียญ STR ไปสู่ผู้ถือครองทั่วโลกให้มากที่สุด
ตาม Road map ที่จะก้าวสู่ MyStar World Wide (MWW)

การนํา StarNet (STR) มาใช้ใน Ecosystem
ผู้ที่ถือครองเหรียญสามารถนําเหรียญ STR มาใช้ในการชําระค่าสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์ม
MyStar World Wide (MWW) ได้ รวมไปถึงการได้รบ
ั ผลตอบแทน 12% ต่อปีจากการถือครองเหรียญ
ภายในระบบ (MWW) โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกทุกวันที่ 1 ของเดือน

StarNet RoadMap
Year 2021 (Finished)
•
•
•
•

Launched StarNet
Official Website
Whitepaper
Airdrop (In Progress)

Year 2022-2025
•
•
•
•
•
•
•

Listing Coinmarketcap, Coingecko and Crypto-today
MyStar Worldwide
Holder 10,000,000 Addresses
Listing on Exchange platform Arken, Gateio, Binance
DEX, Defi, NFT, Lending
Auditor
Metaverse
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ข้อมูล บริษัท มายด์ สตาร์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
บริษัท มายด์ สตาร์ เน็ตเวิรค
์ จํากัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท มีเดียเซ็นเตอร์ จํากัด ผู้มีความ
เชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าและการบริการในรูปแบบสินค้าหยอดเหรียญในตลาดมากกว่า 15 ปี บริษัท
มายด์สตาร์ เน็ตเวิร์ค จํากัด ได้จัดตั้งและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา มี
วัตถุประสงค์เพื่ อสร้างแพลตฟอร์ม ช้อปปิ้ง ออนไลน์ สําหรับคนไทยโดยด้วยฝีมอ
ื ของคนไทยเอง โดยใช้
หลักแนวคิด “shopping online สร้างรายได้ 24 ชม.” และใช้ชื่อ MyStar https://mystar.co.th/ มี
วัตถุประสงค์ต้องการให้คนไทยรวมไปถึงสมาชิกของแพลตฟอร์มทั้งหมด
ได้รับรายได้จากการซื้อ
หรือขายสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์ม ซึง
่ สมาชิกสามารถเป็นได้ทั้งผูซ
้ ื้อและผู้ขาย ด้วยการกระจาย
รายได้ตามรูปแบบโครงสร้างของ MyStar

*** MyStar ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจจากสํานักงานคุม
้ ครองผู้บริโภคดังนี้ ***
1. ธุรกิจขายตรง (เลขที่นร.0312/16789 ลงวันที่ 29 ก.ค.63)
2. การตลาดแบบตรง (เลขที่นร.0312/6292 ลงวันที่ 16 มี.ค.63)

โครงสร้างกลุม
่ บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จํากัด

บริษัท มีเดียเซ็นเตอร์ จํากัด www.mediacenter.co.th

บริษัท มายด์สตาร์ เน็ตเวิร์ค จํากัด

บริษัท อี-เพย์เมนท์ โพรไวเดอร์ ซิสเท็ม จํากัด

บริษัท เทคพอยท์ จํากัด
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แผนการตลาด MyStar World Wide (MWW)

เริ่มต้น พ.ค. 2565

MyStar World Wide (MWW) คือ Shopping Online รวมเข้ากับ Cryptocurrency โดยมี
MyStar (Thailand) เป็นศูนย์กลางในการพั ฒนาแพลตฟอร์มให้รองรับกับการเปิดตลาดต่างประเทศ
เช่นการเปิดรับจํานวนสมาชิกทั่วโลกที่รองรับมากกว่า 1 หมืน
่ ล้านสมาชิก, การเปิดร้านค้าตามประเทศต่างๆ
เช่น MyStar Hongkong, MyStar South Korea หรือ MyStar นานาประเทศเป็นต้น และสมาชิกจะ
เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายทั่วโลกในการเข้ามาซื้อขายสินค้าและบริการในแพลตฟอร์ม ทีม
่ ก
ี ารกระจายรายได้
สู่สมาชิกทั่วโลกด้วยโครงสร้างการกระจายรายได้ตามที่กล่าวมา

รายละเอียดโครงสร้างการกระจายรายได้ “MyStar Thailand”
1.

ค่าแนะนํา จะแบ่งจ่ายให้ผู้แนะนํา 4 ชั้น

11%
4%
3%
2%

2. Uni-Level จะแบ่งจ่ายให้สมาชิกในสายงานเดียวกันจนถึงชั้นบนสุด

จ่ายผลประโยชน์ถึงชั้นบนสุด

6 ตําแหน่งใต้สายงาน

3. Point ผูซ
้ ื้อสินค้าจะได้รับ Point เป็น STR โดยสามารถนําไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการบน
แพลตฟอร์มได้ทน
ั ที

