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ปี ที 4 ฉบับที 66 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560

แนวโน้ มของการระดมทุนด้วยการเสนอขายดิ จิทลั โทเคนต่อสาธารณชนในประเทศไทย
ธนวัฒน์ หาญเรืองเกียรติ
แนวโนมและกระแสของสกุลเงินดิจิทัล
กอนจะมารูจักกับการระดมทุนรูปแบบใหมที่มีชื่อวา การเสนอขายดิจิทัลโทเคนตอสาธารณชน (Initial Coin Offering: ICO)
คงตองเกริ่นถึงสื่อกลางในการซื้อขายอยางเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) กอน
ในปจจุบัน คงไมมีใครที่ไมเคยไดยินคําวา บิทคอยน (Bitcoin) ซึ่งเปนเงินดิจิทัล
ที่ถือกําเนิดขึ้นจากภาษาคอมพิวเตอรตั้งแตป 2552 เพื่ อเปนสื่ อกลางในการ
แลกเปลี่ยนซื้อขายเสมือนเงินตราแบบธนบัตรหรือเหรียญที่เราใชในชีวิตประจําวัน
แตเงินดิจิทัลมีจุดเดนที่สําคัญคือจะไมมีจุดศูนยกลางอยู ณ ประเทศใดประเทศหนึ่ง
โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อไมใหถูกผลิต ควบคุม หรือขึ้นกับผูมีอํานาจหรือมีอิทธิพล
ในประเทศนั้น ๆ เชน รัฐบาล ธนาคารกลาง นักการเมือง ฯลฯ มากําหนดมูลคาของ
เงินดิจิทัลดังกลาวได ทําใหมูลคาของเงินไมถูกกระทบกระเทือนและสงผลใหมีมูลคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
นอกจากนี้ Bitcoin ไดใชระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ในการจัดเก็บขอมูล ซึ่งเปนเครือขายการจัดเก็บขอมูล
การโอนทั่วทั้งระบบที่โปรงใสซึ่งใหทุกคนในระบบสามารถทําการเขาถึงและตรวจสอบขอมูลดังกลาวได สงผลให
เงินดิจิทัลดังกลาวเปนที่ยอมรับและใชกันทั่วโลก แตทวา Bitcoin ถูกออกแบบใหมีจํานวนจํากัดที่ 21 ลานคอยนเทานั้น
และจะไมมีการออกเพิ่มอีก ดังนั้น การจะไดมาซึ่ง Bitcoin ตองมาจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทานั้น ไมเหมือนกับ
เงินปกติทั่วไปที่สามารถผลิตเพิม่ ไดโดยธนาคารกลางของแตละประเทศมีมาตรการพิมพธนบัตรเพิ่มออกสูระบบเศรษฐกิจ
ถึงแมว า Bitcoin จะมี จํา นวนจํา กัด แต กระแสความนิ ย มของเงิ นดิ จิ ทัล
กลับมีเพิ่มขึน้ อยางตอเนื่อง สงผลใหมสี กุลเงินดิจิทัลใหม ๆ เกิดขึ้นมากมายกวา
700 สกุล แตมีบางสกุลเงินไดนําแนวคิดการระดมทุนขายใหแกนักลงทุนที่สนใจ
ในโครงการหรือผลิตภัณฑใหมมาประยุกตใชกับสกุลเงินดิจิทัลของตัวเองดวย โดย
ทําการออกดิจิทัลโทเคน (Digital Token) ซึ่งมีลักษณะเปนเหรียญอิเล็กทรอนิกส
นํามาขายแกนักลงทุน และนําเงินที่ไดรับจากการขาย Digital Token ไปจาง
บุคลากร ลงทุน และพัฒนาโครงการหรือผลิตภัณฑใหไดตามแผนระดมทุนที่วางไว
Digital Token ที่ประสบความสําเร็จอยางสูงจากการระดมทุนคือ Ethereum
โดยเริ่มขายตอสาธารณะในเดือนกรกฎาคม 2557 สามารถระดมเงินไดมากถึง
18.4 ลานดอลลารสหรัฐ
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เงินดิจิทัลกับการยอมรับในประเทศไทย
ในประเทศไทย เงินดิจิทัลกลับไมไดรับความนิยมมากนัก เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)
ไมไดทําการรั บรองเงิ
รองเงินดิจิทัลใหเปนเงินที่ถูกต องตามกฎหมาย ทําใหมีส ถานะคลุมเครือ
และไม แนนอน เนื่ องจากเงิ
งจาก นดิจิทัลมีความผันผวนของราคาที่สูงจึ งทําใหผูที่ถือเงินดิ จิทัล
มีความเสี่ยงจากความผั
จากความผันผวนของราคาที่มากกวาสกุลเงินปกติ ยิ่งกวานั้น ปจจุบันยังไมมีองคกรใด
ทําหนาที่ควบคุมกํากับดูแลจึงอาจจะเปนชองทางใหมิจฉาชีพทําการหลอกลวงประชาชน
มาลงทุนในธุรกิจ และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไมเหมาะสมได
ในขณะเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.)
ซึ่งมีฐานะเปนหนวยงานกํากับตลาดทุนไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและศั
และ กยภาพของเงินดิจิทัลใหม ๆ
รวมทั้งโอกาสอื่น ๆ ที่จะมีขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต และเห็นวาเปนการเพิ่มทางเลือกในการ
ลงทุนใหแกประชาชน ดังนั้น จึงไดริเริ่มแนวทางสํ
แนวทาง าหรับการกํากับดูแล ICO ขึ้น
สํานักงาน ก.ล.ต. จะกํากับเฉพาะ ICO ที่ออก Digital Token ที่มีลักษณะเขาขายเปนนตราสารทางการเงิ
ตราสารทางการเงินที่มีการให
ผลตอบแทนและสิทธิตาง ๆ ที่คลายกับหลักทรัพย (ผูผูถือมีสิทธิออกเสียง ไดสวนแบงกําไรและเงินปนผลเชนเดียวกับหุน)
โดยในชวงเริ่มตน สํานักงาน ก.ล.ต. จะเสนอใหมีการระดมทุนดวยวิธี ICO ที่เขาขายเปนหลักทรัพยไดในวงจํากัดกอน
และจะกําหนดเพดานเงินลงทุนสําหรับนักลงทุนประเภทบุคคลตองไมเกิน 3 แสนบาทตอโครงการเทา นั้น
ทั้งนี้ จํานวนเงินที่จะไดรับจากการระดมทุนดวยวิธี ICO นี้ยังคงสูงกวาวิธีการระดมทุ
ระดมทุนผานมวลชนประเภทเสนอขายหุน
(Crowdfunding) ที่ เปน การระดมทุน จากประชาชนทั่ ว ไปโดยผา นช องทางอิ นเตอร เน็ต ซึ่ ง มี เพดานเงิ นเพีย ง
5 หมื่นบาทตอโครงการ ซึ่งหาก ICO มีผลการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน สํานักงาน กก.ล.ต. จะเปดใหมีการขายตอสาธารณะชน
รวมทั้งวางระบบภายในของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อใหรองรับการซือ้อขายเหรี
ขายเหรียญดิจิตอลไดในอนาคต
ICO ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.

ที่มา : แนวทางการกํากับดูแล Initial Coin Offering (ICO) , สํานักงาน ก.ล.ต.

ICO มีลักษณะการระดมทุนที่คลายคลึงกับ การเสนอขายหลักทรัพยใหมใหกับประชาชนทั่วไป
ครั้งแรก (Initial
Initial Public Offerings: IPO) ที่เปนการระดมทุนรูปแบบเดิมผาน ตลท
ตลท. ที่มีอยูแลวใน
ปจจุบัน เพียงแตเปลี่ยนจากเสนอขายหลักทรัพยเปน Digital Token แทน
จุลสารการออมและการลงทุน
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กรณีศึกษาในตางประเทศ
การลงทุนผาน ICO ตองใชเงินสกุลดิจิทัลเปนสื่อกลางซึ่งถือวาเปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีประเทศที่
ไมยอมรับแนวทางระดมทุนนี้ เชน ในกรณีของประเทศจีนซึ่งเปนประเทศแรกที่ธนาคารกลางแหงประเทศจีน
(People’s Bank of China) ที่ได
ไดประกาศอยางเปนทางการวาหามทําการระดมทุนดวย ICO โดยใหเหตุผลวา
เปนการละเมิดกฎหมายดานการระดมทุน เนื่องจากไม
งจาก ใชประเภทเงินที่มีกฎหมายรองรับ อีกทั้งยังพบวา Startup หลายแหง
ไดตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกลวงและฉอโกงนักลงทุนโดยเฉพาะ ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน
สวนองคกรบริการดูแลทางการเงิน (Financial
Financial Services Commission) ของประเทศเกาหลีใตไดปประกาศห
ระกาศหามระดมทุน
ดวย ICO ดวยเหตุผลเชนเดียวกับประเทศจีน โดยมีเปาหมายหลักเพื่อปกปองนักลงทุนจากการฉอโกง เนื่องจากเห็นวา
การใชเเงิงินดิจิทัลจะกอใหผลเสียตอประเทศมากกวาผลดี และอาจสงผลกระทบตอระบบการเงินโดยรวม
ดวยเหตุนี้ สํานักงาน ก.ล.ต. จึงไดเสนอกฎเกณฑกํากับใหมเพิ่มเติมใหครอบคลุม
ในการปองกันเรื่องดังกลาวดวย โดยการทํา ICO จะตองผานตัวกลาง (ICO Portal)
ที่ทางสํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ ซึ่งเปรียบเสมือนวาณิ
ณิชธนกิจและนายทะเบียน
หลักทรัพยมมาช
าชวยคัดกรองและตรวจสอบขอมูลเบื้องตนวาขอเสนอในการขอระดมทุน
สมเหตุสมผลหรือไม และแหลงที่มาของสัญญาอิเล็กทรอนิกสที่ผูออก ICO วารายละเอียด
เปนไปตามเงื่อนไขตามที่แจงไวในประกาศระดมทุนหรือไม เปนตน อยางไรก็ตาม ICO Portal จะไมคุมครองความเสี่ยง
ใหกับนักลงทุนในกรณีที่ผูออก ICO ระดมทุนแลวธุรกิจไมประสบผลสําเร็จตามทีไ่ ดวางแผนไว เพราะนักลงทุนตองทราบ
ถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจของบริษัทเชนเดียวกับกรณีลงทุนในหลักทรัพยอยูแลว
ถึงแมวาประเทศจีนและเกาหลีใตจะหามการทํา ICO แตก็ยังมีประเทศที่
ไมมีแผนในการปดกั้นการทํา ICO เพียงแต
แตตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ของประเทศนั้น ๆ หาก Digital Token มีลักษณะเปนหลักทรัพย ไดแก
สหรั ฐ อเมริกา ออสเตรเลี ย และสิง คโปร ทั้ ง นี้ องคกรภาครั ฐ
ในบางประเทศไดสนับสนุนอยางเต็มที่ เชน ตลาดหลักทรัพยมอสโคส
(Moscow Stock Exchange) ในประเทศรัส เซี ย ที่ กาํ ลังสรา ง
และเตรียมระบบภายในใหสามารถซื้อขาย Digital Token ในตลาดหลักทรัพยไดเหมือนหุน พรอมทั้งเรงผลักดัน
กฎหมายรองรับเงินดิจิทลั ใหแลวเสร็จภายในชวงทายปนี้ ในขณะที่ ประเทศญี่ปุน ไดมีการอนุมัตบิบริริษัทจํานวน 11 แหง
ใหสามารถทําการประกอบธุรกิจใหบริการซืซื้อขายแลกเปลี่ยน Digital Token ไดอยางถูกกฎหมาย จากสํานักงาน
กํากับดูแลบริการทางการเงินของญี่ปุน (Financial
Financial Services Agency) ซึ่งเปนผูควบคุม ตรวจสอบและออกใบอนุญาต
ใหกับบริษัทดังกลาว โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักลงทุนเปนสําคัญ
นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุน ไดมีการแกกฎหมายโดยผูใชเงินดิจิทัลไดรบั การยกเวนภาษี
ผูบริโภค 8% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผานมา ซึ่งจะชวยดึงดูดใหผูคนใชเงินดิจิทัล
กันมากขึ้น รวมทั้งคาปลีกตาง ๆ ใหการยอมรับเปนอีกชองทางหนึ่งในการซื้อขาย
สินคาและบริการเหมือนเงินเยน โดยมีมีการคาดกันวาจะมีรา นคาที่จะรับชําระดวย
เงินดิจิทัล Bitcoin ถึง 300,000 รานในปนี้
จุลสารการออมและการลงทุน
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Startup กับการเขาถึงเงินทุนดวย ICO
ICO จะเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการเขาถึงเงินทุนของธุรกิจเพิ่งเริ่มตน (StartUp)
ที่สามารถระดมทุนไดตั้งแตมีไอเดียธุรกิจ และระดมทุนโดยออก Digital Token
ขายใหกับนักลงทุน ซึ่งเปนชองทางที่สะดวก รวดเร็ว กวาการระดมทุนผาน
ผู ล งทุ น ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ (Angel Investor) กิ จ การเงิ น ร ว มลงทุ น
(Venture Capital) และ IPO ดวยตนทุนที่ต่ํา นอกจากนี้ หากโครงการใหม
ประสบความสําเร็จในอนาคต ยอมทําใหมูลคาของ Digital Token มีมูลคาสูงขึ้น
อยางเชน บริษัท โอมิเสะ จํากัด ผูพัฒนา OmiseGo ซึ่งใหบริการดานชําระเงิน เปนบริษัทสตารทอัพซึ่งหนึ่งในผูกอตั้ง
เปนชาวไทยที่ระดมทุนดวย ICO แลวประสบความสําเร็จ ทําใหธุรกิจมีมูลคาสูงเกิน 1000 ลานดอลลารและราคา
ของ Digital Token พูงสูงถึง 22 เทาจากราคาวันแรกในระยะเวลาเพียง 2 เดือน อยางไรก็ตาม ผูลงทุน ICO ควรศึกษา
ทําความเขาใจถึงลักษณะธุรกิจและความเสี่ยงที่เกี่ยวของของโครงการใหมอยางละเอียดดวย เนื่องจากการระดมทุน
ดวย ICO เปนหนึ่งชองทางในการระดมทุนของ StartUp จึงไมมีผลการดําเนินงานในอดีตที่จะใชในการวิเคราะหถึง
ธุรกิจของ StartUp เหมือนกับกรณีการระดมทุนดวย IPO
ความเสี่ยงของ ICO
ผูลงทุนควรตระหนักวา ICO เปนวิธีการระดมทุนรูปแบบใหมที่มีความเสี่ยงสูงมาก เพราะปจจุบันยังไมมีกฎหมาย
หรือมาตรการมารองรับเพื่อคุมครองนักลงทุน ผูลงทุนจึงตองพิจารณาดวยตัวเองวา ICO ในแตละโครงการมีโอกาส
ที่โครงการจะประสบความสําเร็จหรือไม เพราะ ICO เปนการระดมทุนที่เกิดขึ้นตั้งแตมีเพียงไอเดียในการทําธุรกิจ
เทานั้น ซึ่งถือวามีระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่สูงมาก ดังนั้น นักลงทุนตองทําการศึกษา วิเคราะห และทําความ
เขาใจถึงลักษณะโครงการของผูทํา ICO ดวยวาโครงการดังกลาวมีความนาเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด ประกอบกับ
ความเสี่ยงที่ผูลงทุนสามารถรับไดดวยตนเอง นอกจากนี้ ICO ยังมีความเสี่ยงตอความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่ง
ทําใหมูลคาสามารถเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนความผันผวนที่สูงกวาสกุลเงินปกติ
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