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ท าความเข้าใจ Blockchain ใน 5 นาที ส าคัญอย่างไร และเก่ียวข้องอย่างไรกับ FinTech 

  Blockchain (บลอ็กเชน) ค าศพัท์ใหม ่ท่ีเราเร่ิมได้ยินตามสือ่ตา่งๆ รวมถึงตามงานสมัมนากนัมาก

ขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้าน FinTech บทความนีผู้้เขียนตัง้ใจจะขออธิบาย concept ของมนั โดยเฉพาะ

เร่ืองประโยชน์และการน าเทคโนโลยีไปประยกุต์ใช้ 

 Blockchain (บล็อกเชน) คืออะไร และส าคัญอย่างไร 

“Blockchain นัน้เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยน ามาซึ่งความปลอดภัย น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง 

  โดยปกติแล้วเรามกัต้องพึ่งพิงบคุคลท่ีสาม (centralized trusted party) มาช่วยท าหน้าท่ีเป็นคน
กลางคอยตรวจสอบความน่าเช่ือถือเวลาท าธรุกรรม  ถ้าทา่นผู้อา่นเคยท าธรุกรรมออนไลน์ จะสงัเกตเห็นวา่ 
มกัจะต้องมีค าท่ีระบวุา่ Secured by หรือ Protected by ตามด้วยช่ือตวักลางใดๆ 

  แน่นอนวา่ Trust เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก ไมอ่ย่างนัน้เราจะกล้ากรอกข้อมลูบตัรเครดิตได้อย่างไร 
โดยท่ียงัมัน่ใจวา่มนัจะไมร่ั่วไหล หรือถกูท าให้เปลี่ยนแปลง 

  การมาของบลอ็กเชนมีสว่นช่วยอย่างมาก เพราะบลอ็กเชนเป็นเทคโนโลยีใหม ่ท่ีประโยชน์ของมนั
คือมนัเป็นเทคโนโลยีท่ีน ามาซึ่งความปลอดภยั น่าเช่ือถือ โดยไมต้่องอาศยัคนกลาง ทีนีธ้รุกรรมออนไลน์

https://letstalkpayments.com/an-overview-of-blockchain-technology/
https://www.cryptocoinsnews.com/
https://techsauce.co/technology/blockchain/understand-blockchain-in-5-minutes/
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ใดๆ ก็จะสามารถท าได้อย่างสะดวกมากขึน้ ใสค่วามคดิสร้างสรรค์ได้มากขึน้ creative มากขึน้ innovative 
มากขึน้ ประหยดัขึน้ รวดเร็วขึน้ มนัเรียกได้วา่เป็น “transfer of trust in a trustless world” เพราะถึงแม้
สองบคุคลจะไมเ่คยรู้จกักนัมาก่อน ก็สามารถแลกเปลีย่นข้อมลูกนัได้ด้วยความมัน่ใจ พดูถึงค าวา่
แลกเปลี่ยนข้อมลู ก็มีการประยกุตใ์ช้ได้อย่างกว้างขวางทีเดียว เราจึงตื่นเต้นกนัวา่บลอ็กเชนน่ีแหละ ตอ่ไป
จะเป็น Game changer 

 

การท างานของ Blockchain 

  บลอ็กเชน เป็นรูปแบบการเก็บข้อมลู (Data structure) แบบหนึ่ง ท่ีท าให้ข้อมลู Digital 
transaction ของแตล่ะคนสามารถแชร์ไปยงัทกุๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ท่ีท าให้ block ของ
ข้อมลูลิง้ก์ตอ่ไปยงัทกุๆ คนเป็น โดยท่ีทราบวา่ใครท่ีเป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมลูนัน้จริงๆ 

  เมื่อบลอ็กของข้อมลูได้ถกูบนัทึกไว้ในบลอ็กเชน  มนัจะเป็นเร่ืองยากมากๆ ท่ีจะเข้าไปเปลี่ยนแปลง 
เวลาท่ีมีใครต้องการจะเพ่ิมข้อมลู ทกุๆ คนในเครือขา่ยซึ่งล้วนแตม่ีส าเนาของบลอ็กเชน สามารถรัน 
Algorithm เพ่ือตรวจสอบ Transaction โดย Transaction ใหมนี่จ้ะได้รับอนญุาต ตอ่เมื่อในเครือขา่ยสว่น
ใหญ่เหน็ด้วยวา่มนัถกูต้อง 

  Bitcoin (บิทคอยน์) กับ Blockchain (บล็อกเชน) เก่ียวข้องกันอย่างไร 

  บลอ็กเชน เป็นเทคโนโลยี ด้านความปลอดภยัของข้อมลู 
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  บิทคอยน์ วา่ด้วยเร่ืองสกลุเงินบนโลกดจิิตอล 

จะเห็นได้วา่ บลอ็กเชน ไมใ่ช่ บิทคอยน์ และบิทคอยน์ ก็ไมใ่ช่บลอ็กเชน แตโ่มเดลบิทคอยน์ มีความต้องการ
น าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้ เพ่ือให้การซือ้ขายสกลุเงินดจิิตอลนี ้มีความปลอดภยั 

  และเพราะวา่ บลอ็กเชน วา่ด้วยเร่ืองความปลอดภยัของข้อมลู ดงันัน้มนัจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้
กบัทกุอตุสาหกรรม ไมเ่จาะจงเฉพาะบิทคอยน์ หรือ FinTech เพียงแตเ่ทคโนโลยีนีเ้รียกได้วา่สง่ผลกระทบ
ตอ่วงการ FinTech คอ่นข้างเห็นได้ชดัเจน และการบมูของเทคโนโลยีตวันี ้มาจากความพยายามในการท า
บิทคอยน์ 

  ยกตัวอย่างการประยกุต์ใช้ 

  เช่น วงการอสงัหาริมทรัพย์ สามารถประยกุต์ใช้ท า Smart contract โดยถ้าสญัญาอยู่ในบลอ็กเชน 
ทกุคนจะเห็นข้อมลูตรงกนั เราจึงสามารถไว้ใจให้ระบบ Automate ปฏิบตัิงานใดๆ ตามท่ีระบไุว้ในสญัญา
ได้ นอกจากนีย้งัมีการประยกุตใ์ช้ได้อีกมากมาย ดงัท่ีมกีารสรุปไว้ในแผนภาพนี ้
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การตื่นตัวของธุรกรรมทางการเงนิในประเทศไทย 

Cr.By Beam Mar 08, 2018  

ก.ล.ต. เล่ือนการพจิารณาเร่ืองการก ากับดแูลสินทรัพย์ดิจติอลโดยไม่มีก าหนด 

  วนัที่ 8 มีนาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีก่อนหนา้น้ีทาง ก.ล.ต. เคยประกาศว่าจะออกมาเผยถึงกฎเกณฑใ์นการดูแลและ
ก ากบัสกุลเงินดิจิตอล โดยเฉพาะ ICO เป็นพิเศษนั้น ล่าสุดทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยไ์ดอ้อกมาประกาศว่าจะไม่มีการประชุมในวนัน้ี 

  โดยอา้งอิงจากนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. ออกมาใหส้ัมภาษณ์กบัส่ือมวลชนว่าการประชุมในวนัน้ีจะไม่มี
ข้ึนเน่ืองจากว่า “ผลจากการประชุมระหว่างรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั พร้อมกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งต่าง ๆ มีขอ้สรุปใหมี้การออกกฎหมายพิเศษข้ึนมาครอบคลุมดูแลในทุกเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัสินทรัพยดิ์จิทลั โดยจะ
มอบหมายให ้ก.ล.ต. เป็นผูก้  ากบัดูแล” 

https://siamblockchain.com/author/admin/
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  ซ่ึงนัน่หมายความว่าการก ากบัเหรียญโทเคน็หรือ ICO ดงักล่าวนั้นจะไม่เป็นเพียงกฎเกณฑอ์ีกต่อไป แต่จะเป็น
กฎหมายพิเศษที่จะครอบคลุมดูแลในทุก ๆ ดา้น อาทิ ผูท้ี่จะระดมทุนผ่านไอซีโอ ตวักลางและผูท้ี่จะจดัท าแพลทฟอร์ม 
ตลาดรอง และคุณสมบติัผูล้งทุน 

  อยา่งไรกต็ามการประกาศดงักล่าวไม่ไดเ้ผยถึงวนัท่ีแน่ชดัว่าจะมีการออกกฎหมายพิเศษท่ีว่าน้ีเม่ือไร แต่พวกเขา
คาดการณ์ว่าไม่น่าจะใชเ้วลานาน เน่ืองจากว่ารัฐบาลจดัใหห้วัขอ้น้ีคือเร่ืองท่ีมีความส าคญัในระดบัสูง โดยรายงานกล่าวว่า 

  “จะมีการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดทั้งหมดอีกคร้ัง เม่ือมีการออกร่างกฎหมายดงักล่าวแลว้ โดยคาดว่าคงใช้
เวลาไม่นานเน่ืองจากรัฐบาลก าหนดใหเ้ป็นเร่ืองเร่งด่วน” 

  ก่อนหนา้น้ีทาง ก.ล.ต. แห่งประเทศไทยเคยออกมาแสดงความเห็นที่เป็นบวกเกี่ยวกบัการระดมทุนผ่าน Initial 
Coin Offerings หรือ ICO โดยกล่าวว่ามนัช่วย “ตอบโจทยก์ารระดมทุนใหธุ้รกิจ” แมว้่าจะเตือนเร่ืองความเส่ียงของมนัก็
ตาม 

จะว่าไปแล้ว Block Change  

ขอแนะน าให้น าคีย์เวิร์ดตา่งๆ บนภาพข้างต้นนี ้ไปลองศกึษาเพ่ิมเติม ความจริงเร่ืองของบลอ็กเชน มีข้อมลู
อีกมากมายท่ีรอให้ท่านศกึษา ทัง้นีท้่านสามารถเซิร์จอา่นได้ทัง้ Financial blockchain และ Non-financial 
blockchain จะพบกบัตวัอย่างการประยกุตใ์ช้มากมาย หวงัวา่บทความนีจ้ะช่วยให้ผู้อา่นเข้าใจคอนเซปต์
ของเทคโนโลยีบลอ็กเชนมากขึน้ ไว้มีโอกาสจะน าเสนอค าศพัท์อ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกคะ่ 

ขอบคณุรูปภาพประกอบจาก letstalkpayments.com, cryptocoinsnews.com 

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ในการพฒันาแพลตฟอร์มออกหนังสือค า้
ประกันบนระบบ Blockchain 

 ตามท่ีทางสยามบลอ็กเชนได้รายงานขา่ววา่ ธนาคารกสิกรไทยเปิดตวัหนงัสือค า้ประกนัผา่นระบบ 
Blockchain เมื่อปีท่ีแล้ว ซึ่งถือเป็นครัง้แรกของโลกท่ีมกีารท าหนงัสือค า้ประกนัผา่นระบบ Blockchain โดย
ในปี 2018 นี ้ธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้เปิดตวัแพลตฟอร์มออกหนงัสือค า้ประกนับนระบบ Blockchain 
เช่นกนัโดยเป็นการท างานร่วมกบัปนูซีเมนต์ไทย 

อ้างอิงจากเวบ็ Thaifintech ทางธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และกลุม่บมจ.ปนูซิเมนต์ไทย (SCC) หรือเอส
ซีจี ได้ลงนามความร่วมมือร่วมในการพฒันาเทคโนโลยี Blockchain ในการสร้างแพลตฟอร์มการออก
หนงัสือค า้ประกนั (Letter of Guarantee : LG) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบั Supply Chain ของ 

https://siamblockchain.com/2017/09/14/thai-sec-sees-positive-in-icos/
https://letstalkpayments.com/an-overview-of-blockchain-technology/
https://www.cryptocoinsnews.com/
https://siamblockchain.com/2017/07/19/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-blockchain-seminar/
https://siamblockchain.com/2017/07/19/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-blockchain-seminar/
http://www.thaifintech.com/2018/03/08/scb-scc-develop-blockchain-letter-of-guarantee/
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SCG ให้สามารถด าเนินการขออนมุตัหินงัสือค า้ประกนัจากธนาคารไทยพาณิชย์ได้ด้วยตวัเองแบบ
เรียลไทม์ตลอด 24 ชัว่โมง 

หนงัสือค า้ประกนับนระบบ Blockchain 

เป้าหมายในการพฒันาหนงัสือค า้ประกนับนระบบ Blockchain ก็เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว ลดขัน้ตอน
การออกเอกสาร ประหยดัต้นทนุในการด าเนินการ และเพ่ิมความปลอดภยัอีกด้วย 

Next Step 

ขณะนีแ้พลตฟอร์ม LG บนระบบ Blockchain ก าลงัอยู่ในขัน้ตอนเพ่ือเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory 
Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยการลงนามในครัง้นีม้นีางภิมลภา สนัติโชค รอง
ผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสงูสดุ ธนาคารไทยพาณิชย์ และนายนิธิ ภทัรโชค รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ธรุกิจผลิตภณัฑ์ก่อสร้างและจดัจ าหน่าย SCG เป็นผู้ลงนาม 

  ความคดิเหน็ของผู้เขียน จะเห็นได้วา่ช่วงนีธ้นาคารตา่ง ๆ เร่ิมน าเทคโนโลยี Blockchain มาปรับ
ใช้ในธรุกิจธนาคารหรือธรุกิจท่ีเก่ียวข้องมากขึน้ ซึ่งถือเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดีวา่เทคโนโลยี Blockchain จะมี
บทบาทอย่างกว้างขวางในประเทศไทยมากขึน้ในอนาคตอย่างแน่นอน 

Cr.By Wiput Watanasupt 

ศาล New York ตดัสินให้ CFTC สามารถควบคมุ Cryptocurrency เหมือนเป็นสินค้าได้ 
ดจูะเหมือนเป็นแนวคิดท่ีขดัแย่งกนัพอสมควร ในขณะท่ีประเทศไทยเองยงัไมย่อมรับในด้าน Money 
Digital แต ่ยกัษ์ใหญ่ทางการเงินอย่างอเมริกา เมื่อวนัพธุท่ี 6 มีนาคม อ้างอิงจากรายงานของ CNBC 
กลา่ววา่ ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในเมือง New York ตดัสินวา่ CFTC หรือคณะกรรมการก ากบัตลาด
ฟิวเจอร์ให้สามารถควบคมุ Cryptocurrency เช่น Bitcoin ให้เป็นเหมือนเป็นสนิค้าทัว่ได้  
จากการตดัสนิจากศาลในเมือง New York เมื่อวนัองัคารท่ีผา่นมา ตดัสินวา่ CFTC จะสามารถควบคมุ 
Cryptocurrency เทียบเท่ากบัสนิค้าทัว่ไป ทาง CNBC รายงานวา่ผู้พิพากษา Weinstein ตัง้ข้อสงัเกตวา่ 
CFTC มี “ความคืบหน้า” ในการใช้กฏระเบียบเร่ืองสินค้าของรัฐบาลกลาง 
CFTC ได้มีการกลา่วถึงคดท่ีีลกูค้าท่ีจ่ายเงินให้ McDonnell และเวบ็ Coin Drop ส าหรับค าแนะน าในการ
ซือ้ขาย Crypto ยงัไมไ่ด้รับการแนะน าและทาง McDonnell ก็ได้ปิดเวบ็ไซต์ของ Coin Drop คดีความนีย้งั
ตัง้ข้อสงัเกตได้วา่ทาง Coin Drop ไมไ่ด้ลงทะเบียนกบัทาง CFTC อีกด้วย 
เน่ืองจากปัจจบุนัสหรัฐฯไมม่ีกฎข้อบงัคบัท่ีก ากบัดแูลระเบียบข้อบงัคบัของ Cryptocurrency หน่วยงาน
ก ากบัดแูลในสหรฐัจึงได้ถกเถียงกนัมานานแล้ววา่จะสามารถก าหนดสกลุเงินเสมือน (Virtual Currency) 
เป็นสนิค้าหรือหลกัทรัพย์ 

https://siamblockchain.com/2017/07/03/bank-of-thailand-testing-blockchain/
https://siamblockchain.com/2017/07/03/bank-of-thailand-testing-blockchain/
https://siamblockchain.com/author/wiput/
https://www.cnbc.com/2018/03/07/cryptocurrencies-like-bitcoin-are-commodities-us-judge-rules.html
https://cointelegraph.com/news/us-regulators-debate-whether-bitcoin-is-commodity-or-security
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ในช่วงฤดใูบไม้ร่วงปีท่ีผา่นมาทาง SEC หรือก.ล.ต. สหรฐัฯได้มีการประชมุหารือเพ่ือก ากบัการระดมทนุ 
ICO โดยก าหนดให้มนัคือหลกัทรัพย์ในขณะท่ีเดือนกรกฎาคม 2017 ทาง CFTC ได้ยินยอมเร่ืองการเทรด 
Bitcoin Futures นัน่แปลวา่พวกเขาได้มองวา่ Cryptocurrency เป็นสนิค้าเรียบร้อยแล้ว 
การร่วมมือระหวา่ง CFTC และ SEC ในการตัง้กฏข้อบงัคบักบั Cryptocurrency เมื่อต้นเดือนท่ีผา่นมา
แสดงให้เหน็วา่ทัง้สองยินดีท่ีจะท างานร่วมกนัเพ่ือสร้างกรอบและกฏระเบียบของ Crypto  
Cr. By Beam 
ประเทศเยอรมนัจะไมเ่ก็บภาษีผู้ ท่ีซือ้กาแฟด้วย Bitcoin 
ดเูหมือนวา่ ฝ่ังยโุรป เร่ิมสมคัคกีนัแล้วในเร่ืองของการน าเสนอนวตักรรมทางการเงิน และวิธีป้องกนัความ
ผิดพลาดท่ีอา่นเกิดขึน้ นัน่คือความเสีย่งด้านตา่ง (กิตตินนัต์  พิศสวุรรณ.2018) 
ประเทศเยอรมนัจะไมเ่ก็บภาษีผู้ใช้งาน Bitcoin ท่ีใช้มนัเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน กลา่วโดย
กระทรวงการคลงัแห่งเยอรมนั 
โดยทางกระทรวงได้เปิดเผยแนวทางเมื่อวนัองัคารท่ีผา่นมานีเ้ก่ียวกบัภาษี Bitcoin ซึ่งท าให้พวกเขา
แตกตา่งจากประเทศสหรฐัฯท่ีมอง Bitcoin วา่เป็นทรัพย์สนิท่ีต้องเสยีภาษี ซึ่งนัน่หมายความถ้าคนอเมริกนั
ซือ้กาแฟด้วย Bitcoin จะถกูมองวา่เป็นการซือ้ขายทรัพย์สนิ และจะต้องเข้าหลกักฎหมาย capital gain 
ในขณะเดียวกนั ประเทศเยอรมนัจะมอง Bitcoin เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนท่ีสามารถเกบ็ภาษีได้เมื่อ
ถกูน าไปใช้ซือ้ขายสนิค้า อ้างอิงจากเอกสารลา่สดุ 
ทางกระทรวงการคลงัของเยอรมนัได้อ้างอิงแนวทางนีจ้ากค าตดัสินเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพ่ิมปี 2015 ของ
ศาลสหภาพยโุรป โดยจะมกีารเกบ็ภาษี Bitcoin แตใ่นบางธรุกรรมนัน้จะมีข้อยกเว้นอยู่ด้วย 
ท่ีน่าสนใจคือ เอกสารด้านกฎหมายดงักลา่วได้พดูถึงการตดัสินให้ cryptocurrency นัน้เป็นสิ่งท่ีสามารถใช้
ซือ้ขายตามกฎหมายได้ โดยมีใจความวา่ 
“สกลุเงินเสมือนจริง (เชน่ cryptocurrency อย่าง Bitcoin) ได้กลายมาเป็นสิง่ท่ีเท่าเทียมกบัตวักลางในการ
ซือ้ขายตามกฎหมายแล้ว ตราบเท่าท่ีสิง่ท่ีเรียกวา่สกลุเงินเสมือนของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการท าธรุกรรมเป็น
วิธีการทางเลือกและการช าระเงินได้ทนัที ได้รับการยอมรับ” 

ส าหรับในแง่ภาษีนัน้ น่ีหมายความวา่การเปลี่ยน Bitcoin เป็นสกลุเงินธรรมดาหรือกลบักนันัน้จะ “ถกูเก็บ
ภาษีได้ในกรณีท่ีมีการท าก าไรได้” เมื่อผู้ ซือ้สินค้าท าการจา่ยด้วย Bitcoin กฎหมายการเก็บภาษีของ
สหภาพยโุรปจะมีผลในขณะนัน้ และจะดวูา่ราคาของ Bitcoin มีอยู่เท่าไรในขณะนัน้ด้วย 

อย่างไรก็ตามแล้วในทางกฎหมายของ EU การแปลงจากสกลุเงิน cryptocurrency ไปเป็นเงินจริงหรือ
กลบักนันัน้จะถกูมองวา่เป็น “อปุทานของบริการ” นัน่หมายความวา่ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวักลางอย่างเช่นเวบ็
เทรดนัน้จะไมถ่กูเก็บภาษีในการแปลงสกลุเงิน ในขณะท่ีคา่ธรรมเนียมท่ีผู้ให้บริการด้านเวบ็เทรดได้รับนัน้ก็
จะถกูเก็บภาษีตามปกต ิ

https://cointelegraph.com/news/sec-and-cftc-take-opposing-views-on-whether-bitcoin-is-ready-for-mainstream-investors
https://siamblockchain.com/author/admin/
https://www.coindesk.com/us-lawmakers-seek-tax-exemption-bitcoin-transactions-600/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd46d83cc58ff14e9e9407c3cc52516b72.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNb3j0?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=662540
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_value_added_tax#European_Union_VAT_directive
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_value_added_tax#European_Union_VAT_directive
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สว่นนกัขดุท่ีขดุเหรียญ cryptocurrency เจอนัน้จะไมถ่กูเก็บภาษีแตอ่ย่างใด เน่ืองจากวา่การกระท า
ดงักลา่วถือเป็นความสมคัรใจ 
CEO ของ Twitter ก็เป็นผู้ใช้ Bitcoin กลา่ว “ถือเพ่ือการลงทนุ” 
 เรามาดกูนัตอ่วา่ บริษัทใหญ่ระดบัข้ามชาติ มีข้อโต้แย้งหรือสนบุสนนุมากเพียงใด Blockchain 

Cr.By Beam Aug 21, 2017  

CEO ของ Twitter ก็เป็นผู้ใช้ Bitcoin กลา่ว “ถือเพ่ือการลงทนุ” 
ในการสมัภาษณ์ของ The Verge ณ ท่ี Computer History Museum ย่าน Mountain View ในรัฐ
แคลิฟอร์เนียนัน้ CEO ของ Twitter และ Square นามวา่ Jack Dorsey ได้เผยให้เห็นวา่ตวัเขาเองนัน้ก็เป็น
ผู้ใช้ Bitcoin และเช่ือวา่เทคโนโลยี Blockchain จะกลายมาเป็นสว่นหนึ่งของโลกเราในอนาคตอนัใกล้นี ้
อ้างอิงจาก The Verge นัน้ นาย Jack Dorsey เช่ือวา่ศกัยภาพของเทคโนโลยี Blockchain นัน้สามารถไป
ได้ไกลกวา่การถกูน ามาใช้แคก่ารบญัชี โดยเขาได้ย า้วา่มนัมีศกัยภาพในการน าไปใช้ได้ใน “อีกหลายๆ
อตุสาหกรรมอีกเยอะ” และมองวา่มนัเป็นเหมือนกบั “สิ่งท่ีจะมาปลดลอ็คสิ่งใหม่ๆ ” 
นาย Dorsey ยงัได้พดูคยุเก่ียวกบัข้อดีของเทคโนโลยี Blockchain โดยกลา่ววา่มนัช่วยเอือ้อ านวยให้ proof 
of work และ proof of entity สามารถท างานได้บนเครือขา่ยท่ีไมต้่องมีการไว้วางใจกนั (untrusted 
network) โดยเขากลา่ววา่ 
“มีปัญหาหลายๆปัญหาท่ีเราสามารถแก้ไขได้ [ด้วยเทคโนโลยี Blockchain] ท่ีมนัไมจ่ าเป็นต้องจ ากดัอยู่แค่
ในเร่ืองของการเงิน แตเ่ร่ืองการเงินมนัก็เป็นตวัอย่างท่ีชดัเจนดี” 
CEO รายนีย้งัได้เตือนด้วยวา่ แม้วา่เทคโนโลยี Blockchain นัน้จะมีศกัยภาพและใครๆก็ใช้ได้ แตน่ัน่ก็ไมไ่ด้
หมายความวา่ทกุๆคนควรจะใช้มนั เน่ืองจากเขาเช่ือวา่มนัจะมีคนกลุม่บางคนท่ีจะพยายามน าเอา
เทคโนโลยี Blockchain ไปใช้เพ่ือแก้ปัญหทกุๆอย่างรอบตวัจนท าเองไมเ่ป็น ไมต่า่งกบัการสร้าง machine 
learning, data science, และ AI ท่ีก าลงัใช้แก้ปัญหาให้มนษุย์อยูใ่นตอนนี ้
นาย Dorsey เช่ือวา่เราจะต้องมองเทคโนโลยี Blockchain ให้ลกึกวา่นี ้และจะต้องหยดุคดิเก่ียวกบัความ
ต้องการของมนษุย์ และการท่ีเทคโนโลยีนีจ้ะมาช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไร 
นาย Jack Dorsey คือผู้ใช้ Bitcoin 

ในช่วงการให้สมัภาษณ์ดงักลา่ว นาย Jack Dorsey ยงัได้มีการพดูถึง Bitcoin และการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ของมนั ไมว่า่จะเป็นทัง้ในด้านของมลูคา่และความนิยม บริษัท Square ของเขา หรือผู้ให้บริการทางด้าน 
Point of sale ส าหรับร้านค้าทัว่ๆไปได้เร่ิมรับ Bitcoin มาตัง้แตปี่ 2014 และนาย Dorsey นัน้กย็อมรับวา่
โดยสว่นตวัเขาลงทนุในตวั cryptocurrency ด้วยเช่นกนั แม้วา่เขาจะไมไ่ด้เผยถึงจ านวนตวัเลขท่ีเขาได้
ลงทนุกต็าม 
Cr.By Beam  Aug 21, 2017  

https://siamblockchain.com/author/admin/
https://www.theverge.com/2017/8/11/16126610/square-twitter-founder-jack-dorsey-blockchain-bitcoin-banks
https://siamblockchain.com/2017/08/13/proof-of-work-vs-proof-of-stake/
https://siamblockchain.com/2017/08/13/proof-of-work-vs-proof-of-stake/
https://siamblockchain.com/bitcoin-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/
https://squareup.com/global/en/pos
https://siamblockchain.com/author/admin/
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CEO ของ Twitter ก็เป็นผู้ใช้ Bitcoin กลา่ว “ถือเพ่ือการลงทนุ” 

 

ในการสมัภาษณ์ของ The Verge ณ ท่ี Computer History Museum ย่าน Mountain View ในรัฐ
แคลิฟอร์เนียนัน้ CEO ของ Twitter และ Square นามวา่ Jack Dorsey ได้เผยให้เห็นวา่ตวัเขาเองนัน้ก็เป็น
ผู้ใช้ Bitcoin และเช่ือวา่เทคโนโลยี Blockchain จะกลายมาเป็นสว่นหนึ่งของโลกเราในอนาคตอนัใกล้นี ้

อ้างอิงจาก The Verge นัน้ นาย Jack Dorsey เช่ือวา่ศกัยภาพของเทคโนโลยี Blockchain นัน้สามารถไป
ได้ไกลกวา่การถกูน ามาใช้แคก่ารบญัชี โดยเขาได้ย า้วา่มนัมีศกัยภาพในการน าไปใช้ได้ใน “อีกหลายๆ
อตุสาหกรรมอีกเยอะ” และมองวา่มนัเป็นเหมือนกบั “สิ่งท่ีจะมาปลดลอ็คสิ่งใหม่ๆ ” 

นาย Dorsey ยงัได้พดูคยุเก่ียวกบัข้อดีของเทคโนโลยี Blockchain โดยกลา่ววา่มนัช่วยเอือ้อ านวยให้ proof 
of work และ proof of entity สามารถท างานได้บนเครือขา่ยท่ีไมต้่องมีการไว้วางใจกนั (untrusted 
network) โดยเขากลา่ววา่ 

“มีปัญหาหลายๆปัญหาท่ีเราสามารถแก้ไขได้ [ด้วยเทคโนโลยี Blockchain] ท่ีมนัไมจ่ าเป็นต้องจ ากดัอยู่แค่
ในเร่ืองของการเงิน แตเ่ร่ืองการเงินมนัก็เป็นตวัอย่างท่ีชดัเจนดี” 
CEO รายนีย้งัได้เตือนด้วยวา่ แม้วา่เทคโนโลยี Blockchain นัน้จะมีศกัยภาพและใครๆก็ใช้ได้ แตน่ัน่ก็ไมไ่ด้
หมายความวา่ทกุๆคนควรจะใช้มนั เน่ืองจากเขาเช่ือวา่มนัจะมีคนกลุม่บางคนท่ีจะพยายามน าเอา
เทคโนโลยี Blockchain ไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาทกุๆอย่างรอบตวัจนท าเองไมเ่ป็น ไมต่า่งกบัการสร้าง machine 
learning, data science, และ AI ท่ีก าลงัใช้แก้ปัญหาให้มนษุย์อยูใ่นตอนนี ้
นาย Dorsey เช่ือวา่เราจะต้องมองเทคโนโลยี Blockchain ให้ลกึกวา่นี ้และจะต้องหยดุคดิเก่ียวกบัความ
ต้องการของมนษุย์ และการท่ีเทคโนโลยีนีจ้ะมาช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไร 

https://www.theverge.com/2017/8/11/16126610/square-twitter-founder-jack-dorsey-blockchain-bitcoin-banks
https://siamblockchain.com/2017/08/13/proof-of-work-vs-proof-of-stake/
https://siamblockchain.com/2017/08/13/proof-of-work-vs-proof-of-stake/
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นาย Jack Dorsey คือผู้ใช้ Bitcoin 

ในช่วงการให้สมัภาษณ์ดงักลา่ว นาย Jack Dorsey ยงัได้มีการพดูถึง Bitcoin และการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ของมนั ไมว่า่จะเป็นทัง้ในด้านของมลูคา่และความนิยม บริษัท Square ของเขา หรือผู้ให้บริการทางด้าน 
Point of sale ส าหรับร้านค้าทัว่ๆไปได้เร่ิมรับ Bitcoin มาตัง้แตปี่ 2014 และนาย Dorsey นัน้กย็อมรับวา่
โดยสว่นตวัเขาลงทนุในตวั cryptocurrency ด้วยเช่นกนั แม้วา่เขาจะไมไ่ด้เผยถึงจ านวนตวัเลขท่ีเขาได้
ลงทนุกต็าม 
ท่ีน่าสนใจคือ เพ่ือนๆและคนในครอบครัวของเขาท่ีไมค่อ่ยจะมีความรู้เร่ืองเทคโนโลยีนัน้ได้ถามค าถามเขา
เก่ียวกบั cryptocurrency และวิธีการลงทนุจากเขาบ่อยมาก นาย Dorsey เผยวา่เขาได้รับค าถามซ า้ๆกนั
อย่างเชน่จะซือ้ Bitcoin ได้อย่างไร เพราะพวกเขาได้ยินมาวา่มนัเป็นวิธีท าให้ “รวยเร็ว” และ “มนัคือทองค า
ดิจิตอล” 
นาย Dorsey ได้เลา่ถึงเหตกุารณ์หลงัจากนัน้วา่ 
“ท่ีพวกเขาถามผมมนัไมไ่ด้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีมาของสกลุเงินหรือเทคโนโลยีเลย แตเ่อาแตถ่ามวา่จะลงทนุ
ยงัไง” 
ตลาดอนพุนัธ์ Bitcoin ของ LedgerX มีโวลลุม่การซือ้ขาย 1 ล้านดอลลาร์หลงัเปิดตวั 1 สปัดาห์ 
ตลาดแลกเปลีย่นอนพุนัธ์ cryptocurrency แบบถกูกฎหมายแห่งแรกในสหรฐัฯเปิดให้บริการซือ้ขายแล้ว 

โดยอ้างอิงจากการแถลงขา่วของเมื่อคนืท่ีผา่นมา กระดานแลกเปลี่ยน Bitcoin ของ LedgerX ได้ออกมา
คอนเฟิร์มขา่วลือวา่พวกเขาเร่ิมให้บริการซือ้ขายอนพุนัธ์แล้ว ซึ่งก่อนหน้านีพ้วกเขาได้รับใบอนญุาตให้เปิด
ขายกบันกัลงทนุประเภทบริษัทเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมท่ีผา่นมา 

โดยอ้างอิงจากตวัเลขท่ีทาง LedgerX ให้มานัน้ มีสญัญาตราสาร options และ swap ท่ีถกูเปิดไว้แล้ว
ประมาณ 176 สญัญาในสปัดาห์แรก ซึ่งมีมลูคา่มากกวา่ 1 ล้านดอลลาร์รวมกนัทัง้หมด 

นาย Paul Chou หรือ CEO ของ LedgerX ได้กลา่ววา่ 

“ในสปัดาห์นี ้มาตราฐานใหมส่ าหรับความโปร่งใสได้ถกูจดัตัง้ขึน้แล้ว รวมถึงการก ากบัดแูลและการค า้
ประกนัของคูส่ญัญาเช่นกนั โดยนกัลงทนุบริษัทและนกัเกง็ก าไรสามารถท่ีจะไว้ใจระบบช่วยจดัการและ
ด าเนินการการท าสญัญาอนพุนัธ์ Bitcoin ของเราได้” 

ท่ีน่าสนใจคือในขณะท่ีนกัเทรดของ LedgerX ก าลงัให้ความสนใจใน Bitcoin เป็นพิเศษนัน้ ใบอนญุาตท่ี
พวกเขาได้รับมาดเูหมือนวา่จะท าให้พวกเขาสามารถลิส asset อ่ืนๆท่ีเป็น cryptocurrency ขึน้บนกระดาน
ซือ้ขายได้ด้วย 

https://siamblockchain.com/bitcoin-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/
https://squareup.com/global/en/pos
https://siamblockchain.com/2017/08/03/%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-bitcoin-futures/
https://www.coindesk.com/start-hedging-ledgerx-begin-trading-cryptocurrency-derivatives/
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บริษัท LedgerX มีฐานท่ีตัง้หลกัอยู่ในเมืองนิวยอร์คท่ีได้รบัใบอนญุาตทัง้ swap execution facility (SEF) 
และ derivatives clearing organization (DCO) 

มีรายงานวา่พวกเขาก าลงัหาทางพฒันาระบบซือ้ขาย options, ผู้จดัการพอร์ท, hedge fund, การขดุ 
Bitcoin, การลงทนุกบัธนาคาร และอ่ืนๆอีกมากเพ่ือเพ่ิมฐานลกูค้า 

“ระบบ platform ระดบัองค์กรขนาดใหญ่แบบมใีบอนญุาตของเราท าให้ใครก็แล้วแตท่ี่ก าลงัเฝ้าดอูยู่ตอนนี ้
สามารถเข้ามาร่วมซือ้ขายในตลาดสกลุเงินดจิิตอลได้” 
Cr.By Beam  Oct 21, 2017  

“Bitcoin นัน้ยงัไมโ่ตเตม็ท่ีท่ีจะท าให้ถกูกฎหมาย” กลา่วโดยประธานของธนาคารกลางยโุรป 

 

“Bitcoin นัน้ยงัไมโ่ตเตม็ท่ีท่ีจะท าให้ถกูฎหมาย” กลา่วโดยประธานของธนาคารกลางยโุรป 

นาย Mario Draghi หรือประธานของธนาคารกลางแห่งยโุรป European Central Bank (ECB) ได้ออกมา
กลา่ววา่ cryptocurrency นัน้ยงัไม ่“โตเตม็วยั” เพียงพอท่ีจะท าให้ถกูกฎหมาย 

โดยอ้างอิงจากรายงานของส านกัขา่ว CNBC นัน้ นาย Mario ได้ขึน้พดูแถลงขา่วเมื่อสปัดาห์ท่ีผา่นมาวา่ 

“อะไรก็ตามท่ีมนัใหม ่ท่ีผู้คนตัง้ความหวงัมนัไว้สงูและนัน้มกัจะมีความไมแ่นน่อนด้วย ในตอนนีพ้วกเราคิด
วา่ ตราบใดท่ี Bitcoin และ cryptocurrency ยงัเป็นเร่ืองท่ีน่ากงัวล พวกเราไมค่ิดวา่เทคโนโลยีนีย้งัโต
พอท่ีจะถกูท าให้ถกูกฎหมายได้” 

https://siamblockchain.com/author/admin/
https://www.cnbc.com/2017/10/19/cryptocurrencies-are-not-mature-enough-ecb-chief-mario-draghi.html
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ความเห็นของเขามีขึน้ตอ่ค าถามท่ีถกูถามเก่ียวกบัศกัยภาพของ cryptocurrency โดยนาย Mario ยงักลา่ว
วา่หนึ่งในบทเรียนของวิกฤตการเงินนัน้คือการ “ถนอม” ประโยชน์ของนวตักรรมอย่าง Bitcoin ในขณะท่ียงั
ต้องระวงัเร่ือง “ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้” ด้วย 

ความเห็นของเขาเกิดขึน้หลงัจากการประชมุ European Parliament’s Committee เมื่อเดือนท่ีแล้ว
เก่ียวกบัเศรษฐกิจและการเงินท่ีบอกวา่พวกเขาไมม่ีอ านาจในการควบคมุหรือห้าม cryptocurrency ได้ 

ในขณะท่ีนาย Mario ก าลงัเฝ้าดเูทคโนโลยีเติบโตไปเร่ือยๆนัน้ นาง Christine Lagarde หรือ MD ของ IMF 
เมื่อไมน่านนีไ้ด้ออกมากลา่ววา่ cryptocurrency นัน้ควรท่ีจะต้องถกูจบัตาดอูย่างจริงจงั และมนัมี
ศกัยภาพท่ีจะ disrupt ทกุๆวงการอย่างรุนแรง 

ธนาคารท่ัวโลกจะเร่ิมไล่ซือ้ Bitcoin ปีหน้าแล้ว อ้างองิจาก CEO ของ Ritholtz 

 

นาย Josh Brown หรือ CEO ของ Ritholtz Wealth Management บริษัทผู้ให้บริการด้านการลงทนุได้
ออกมากลา่ววา่ธนาคารจะเร่ิมมาก “บกุไลซื่อ้” Bitcoin แล้วนบัตัง้แตปี่หน้าเป็นต้นไป 
โดยอ้างอิงจากขา่วของนิตยสาร Reformed Broker นัน้ นาย Brown ผู้ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในวงการการลงทนุ 
cryptocurrency ได้ออกมากลา่ววา่ธนาคารใหญ่ๆอย่าง Goldman Sachs นัน้มีขา่วลือวา่จะเร่ิมหนัมา
ลงทนุใน Bitcoin แล้ว และรวมถึงธนาคารอ่ืนๆใน Wall Street ก็จะตามมาด้วยเชน่กนั 
“ผมเคยบอกไปแล้วเมื่อสองสามสปัดาห์ท่ีผา่นมาวา่คณุยงัไงก็สมัผสัมนัได้ เมด็เงินขนาดใหญ่ก าลงัจะเข้า
มาในตลาดนีแ้ล้ว ผมไมส่ามารถจินตนาการได้เลยวา่เหตกุารณ์นีม้นัจะไมท่ าให้ราคาพุ่งไปได้อย่างไร” เขา
เขียน 

https://siamblockchain.com/2017/09/28/bitcoin-is-outside-the-regulatory-jurisdiction-of-the-european-central-bank/
https://siamblockchain.com/2017/10/14/massive-disruption-imfs-lagarde-says-cryptocurrencies-must-be-taken-seriously/
http://thereformedbroker.com/2017/10/18/an-evening-in-wonderland/
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Goldman Sachs ก าลังเข้ามาลงทุนใน Bitcoin 

“ขา่วลือท่ีแพร่สพดัไปทัว่เมื่อคืนท่ีผา่นมาเก่ียวกบัการท่ี Goldman Sachs ก าลงัจะเปิดตวัทีมส าหรับเทรด
เหรียญ cryptocurrency ส าหรับลกูค้าของพวกเขาในช่วงไตรมาสท่ีสามของปี 2018 นัน้ ผมไมรู้่วา่เป็นจริง
หรือเปลา่ แตผู่้คนหลายๆคนก าลงัพดูถึงมนั” 

เมื่อวานนีท่ี้ Wall Street ผู้คนก าลงัเฉลิมฉลองการครบรอบ 30 ปีของเหตกุารณ์ Black Monday crash 
เมื่อปี 1987 กระนัน้ผู้คนกย็งัมอง Bitcoin วา่เป็นเร่ืองน่าสงสยั 

ปี 2017 นีถื้อเป็นปีท่ีบคุคลผู้มีช่ือเสียงในวงการเวทีการเงินโลกออกมาโจมตี cryptocurrency มากท่ีสดุ ไม่
วา่จะเป็นนาย Jamie Dimonหรือ CEO ของ JPMorgan ท่ีออกมาสร้างกระแสด้วยการบอกวา่ Bitcoin นัน้
เป็นเร่ือง “หลอกลวง” 

นาย Brown กลา่วถึงนาย Dimon ผู้ ท่ีเคยออกมาบอกวา่ “จะไมพ่ดูถึง Bitcoin อีกแล้ว” โดยบอกวา่ธนาคาร
ของเขานัน้ได้มีการทดสอบเทคโนโลยี Blockchain อย่างมากมาย 

ในขณะเดียวกนัธนาคาร Goldman Sachs ก็ได้มีทีท่าท่ีเร่ิมเปิดชดัเจนมากขึน้เก่ียวกบั asset ดิจิตอล
ดงักลา่วนี ้โดยนาย Lloyd Blankfein หรือ CEO ของธนาคารดงักลา่วเคยออกมากลา่ววา่เขาก าลงั
พิจารณาวา่จะสร้างทีมส าหรับเทรด Bitcoin แม้วา่จะยงัไมพ่ร้อมในตอนนีก้็ตาม 

…นานมาแลว้ผูค้นก็เคยสงสยัเม่ือเงินกระดาษเขา้มาแทนที่ทองค า” เขากล่าวในโพสดงักล่าว ซ่ึงภายหลงัมี
ส่ือหลายๆส่ือน าไปอา้งอิงเป็นจ านวนมาก…….. 

ผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมให้บริการทางเงินของไทย  

ผลกระทบท่ีจะเข้ามีในกลุม่แรกคือ Broker โบรกฯปิดสาขาลดต้นทุน 

  วงการตลาดทนุชี ้บริษัทหลกัทรพัย์เตรียมปิดสาขา เหต ุลดต้นทนุการด าเนินงานช่วงภาวะตลาดหุ้นซบ 2 
เดือนแรก ปิดรวม 9 สาขา จาก 8 บล. ด้านบล.แอ๊ดคนิซนั ปิดมากสดุ 3 สาขา ด้านผู้บริหารแจง เป็นการ
ควบรวมสาขาใกล้เคยีงเพ่ือลดคา่ใช้จ่าย แม้ยงัมีสาขาขาดทนุขณะนีย้งัไมปิ่ดเพ่ิม รอประเมินสถานการณ์
ก่อน มนตรี ชี ้มีโอกาสโบรกเกอร์ปิดสาขา แจงยงัไมม่ีแผนปิดแม้มีถึง 40 สาขา จากคมุต้นทนุ-ยงัมีก าไร
หากวอลุม่เฉล่ียตอ่วนั 8 พนัล้านบาท 
              จากการส ารวจข้อมลูของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
พบวา่ ในระยะเวลา 2 เดือนแรกของปี 2552 นี ้ได้มีบริษัทหลกัทรัพย์ (บล.) จ านวน 8 แห่ง ประกาศปิด
สาขารวมจ านวน 9 สาขา แบ่งเป็นปิดสาขาในเดือนมกราคมจ านวน 5 สาขา จาก 4 บล. ประกอบด้วย บล.

https://cointelegraph.com/news/caveat-emptor-black-monday-30th-anniversary-sees-bitcoin-beating-bubble-fears
https://cointelegraph.com/news/caveat-emptor-black-monday-30th-anniversary-sees-bitcoin-beating-bubble-fears
https://siamblockchain.com/tag/jamie-dimon/
https://siamblockchain.com/2017/10/03/goldman-sachs-considering-bitcoin-trading-operation-wsj/
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แอ๊ดคินซนั ปิด 2 สาขา ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่สมทุรปราการ บล.ธนชาต 1 สาขา ท่ีจงัหวดัขอนแกน่ บล.สิน
เอเชียปิด 1 แห่ง สาขาเอม็โพเร่ียม และบล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ปิดสาขาบางรัก       ขณะท่ีในเดือน
กมุภาพนัธ์ มีบล.ปิดสาขา 4 แห่ง รวมจ านวน 4 สาขา ได้แก่ บล.แอ๊ดคินซนั ปิดสาขา ธนาลยัเชียงราย บล.
ซิกโก้ ปิดส านกังานสาขาเชียงใหม ่บล.ฟาร์อีสต์ ปิดสาขาสขุมุวิท บล.แมคควอรี ปิดสาขา เขตบางรัก เพ่ือ
ไปเปิดสาขาใหมท่ี่เขตปทมุวนั สว่นบล.ท่ีเปิดสาขาเพ่ิม คือ บล.บีฟิท แตเ่ป็นสาขาออนไลน์สาขาสมาคม
นกับินไทย และ บล.ฟินนัซ่า เปิดสาขาพระราม 9       นายสรุพล ขวญัใจธญัญา รองประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ แอ๊ดคินซนั จ ากดั (มหาชน) หรือ ASL เปิดเผยวา่ จาก
ภาวะตลาดหุ้นไทยไมด่ี วอลุม่การซือ้ขายเบาบางนัน้ ท าให้บล.ตา่งๆจะต้องมีการควบคมุคา่ใช้จ่าย ลด
ต้นทนุการด าเนินงาน บริหารจดัการสาขาท่ีดี หากบล.ใดมีสาขาท่ีมากเกินไป ต้องมีการลดสาขาหรือควบ
รวมสาขาท่ีอยู่ใกล้เคียงกนั หรือไมส่าขาไหนมีขนาดท่ีใหญ่ก็จะมกีารลดขนาดสาขาลงมาเพ่ือท่ีจะสามารถ
ด าเนินธรุกิจตอ่ไปได้ รวมถึงจะต้องมีการพฒันาบคุคลากรให้ความความพร้อมในช่วงท่ีภาวะตลาดหุ้ นขา
ขึน้       “บล.นัน้แขง่ขนักนัท่ีต้นทนุ ซึ่งทกุแห่งต้องมกีารควบคมุต้นทนุและลดคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดความจ าเป็น
ในช่วงท่ีภาวะตลาดหุ้นขาลง มีการลดสาขาเพ่ือให้เหมาะสมเพียงพอ หากสาขาไหนมีขนาดใหญ่เกินไปก็
ลดขนาดลงมาเพ่ือลดคา่เช่า มีการลดจ านวนพนกังานให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม แตใ่นสว่นเจ้าหน้าท่ี
การตลาดควรท่ีจะเพ่ิมขึน้เพ่ือท่ีจะได้ชวนนกัลงทนุเข้ามาลงทนุในหุ้น มีปัจจยัพืน้ฐานดีมีการจ่ายเงินปันผล
ท่ีดี 5-6% ซึ่งสงูกวา่เงินฝากท่ี 1-2% หาสินค้าใหมเ่พ่ิมธรุกรรม”นายสรุพล กลา่ว       ทัง้นี ้ในปีนีบ้ริษัทได้มี
การปิดสาขาไปแล้ว 3 สาขา คือ สาขาสรุาษฎร์ธานี สมทุรปราการ และเชียงราย ซึ่งเป็นลกัษณะการควบ
รวมสาขากบัสาขาใกล้เคยีงเพ่ือท่ีบริษัทจะต้องไมเ่สียลกูค้า และบริษัทได้มีการลดขนาดสาขาท่ีพทัยาจาก
เดิมท่ีมีพืน้ท่ีใหญ่ ลดลงเหลือขนาดกลาง โดยปัจจบุนับริษัทมี 35 สาขา จากก่อนหน้านีท่ี้ทยอยปิดจาก 65 
สาขาในปีก่อน       ปัจจบุนัแม้บริษัทจะมีสาขาท่ีมีผลขาดทนุแตย่งัไมค่ดิท่ีจะมีการปิดสาขาดงักลา่ว เพราะ
ขณะนีเ้ป็นภาวะท่ีไมป่กติจากนกัลงทนุชะลอการลงทนุจึงท าให้มีผลขาดทนุ ซึ่งต้องรอประเมนิสถานการณ์
อีกครัง้ แตเ่ช่ือวา่ผู้จดัการสาขาจะพยายามหาแนวทางสร้างผลก าไรให้กบัสาขา โดยปัจจบุนับริษัทมองวา่ 
35 สาขาเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมกบับริษัท แตห่ากสาขาใดไมส่ร้างก าไรท าให้ต้องมีการปิดสาขาลงก็จะการ
ควบรวมกบัสาขาใกล้เคียงกนัเพ่ือไมใ่ห้เสียฐานลกูค้า       นายสรุพล กลา่ววา่ ในช่วงภาวะตลาดไมด่ี
ขณะนีน้ัน้นกัลงทนุควรท่ีจะหนัไปลงทนุในตลาดอนพุนัธ์ เน่ืองจากสามารถลงทนุและสร้างผลตอบแทนท่ีดี
ได้ในช่วงภาวะตลาดหุ้นขาลง และขาขึน้ เพราะหากลงทนุในหุ้นนัน้จะสร้างก าไรล าบากท่ีราคาหุ้นจะ
ปรับตวัเพ่ิมขึน้จากท่ีถกูกดดนัจากปัจจยัลบและหากจะลงทนุในหุ้นควรเลือกลงทนุในหุ้นปัจจยัพืน้ฐานท่ีมี
การจ่ายเงินปันผล ซึ่งในช่วงนีเ้ป็นช่วงท่ีบริษัทจดทะเบียนมีการจ่ายเงินปันผลซึ่งหากเข้าไปลงทนุก่อนท่ีจะ
มีการขึน้เคร่ืองหมายXD จะท าให้สามารถตอบท่ีดท่ีีได้ในชว่งระยะเวลาอนัสัน้นี ้      ส าหรับงานด้านท่ี
ปรึกษาทางการเงินในช่วงนี ้ท าให้มีงานด้านการควบรวมกิจการ การเป็นท่ีปรึกษาในการปรบัโครงสร้างหนี ้
เป็นท่ีปรึกษาในการออกตราสารหนี ้และท่ีปรึกษาอิสระมากขึน้แ โดยปัจจบุนัมีงานควบรวม 2-3 ราย ซึ่ง
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คาดวา่จะเสร็จ 1 รายในไตรมาส 3/52 และอีก 1 รายในไตรมาส 4/52 ขณะท่ีมีงานการเป็นท่ีปรึกษาการน า
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยอกี 2-3 บริษัท       **กิมเอง็ฯ มัน่ใจบล.ปิดสาขาเพ่ิม 
        นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บล.กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กลา่ววา่ 
จากมลูคา่การซือ้ขายเบาบางนัน้สง่ผลกระทบท าให้รายได้ของบล.ลดลง โดยบล.ท่ีจะสามารถด าเนินธรุกิจ
ตอ่ไปได้นัน้จะต้องมีโครงสร้างต้นทนุท่ีต ่าไมม่ากเกินไป โดยหากมีต้นทนุท่ีสงูเกินไปก็จะต้องมกีารลด
คา่ใช้จ่ายลง ซึ่งมีความเป็นไปได้ท่ีจะมีบล.ตา่งๆจะมีการปิดสาขาลงเพ่ือเป็นการลดต้นทนุการด าเนินงาน
ลง       ทัง้นี ้ปัจจบุนับล.กิมเอง็มีสาขารวมทัง้สิน้ 40 สาขา และยงัไมม่ีแผนท่ีจะปิดสาขา เน่ืองจากสามารถ
ควบคมุต้นทนุได้ ซึ่งยงัคงมกี าไรอยู่หากวอลุม่ซือ้ขายเฉล่ียอยู่ท่ี 8,000 ล้านบาทตอ่วนั และบริษัทจะมีการ
หาสินค้าใหม่ๆ  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการลงทนุท่ีหลากหลายให้กบันกัลงทนุ อย่างไรก็ตาม การท่ีภาวะตลาด
หุ้นปรับตวัลดลงนัน้ถือวา่เป็นโอกาสท่ีดีส าหรับนกัลงทนุท่ียงัไมม่ีการลงทนุในหุ้นท่ีจะเข้ามาลงทนุได้ใน
ราคาต ่า ทัง้นีท้ัง้นัน้ยงัไงประเทศไทยก็ต้องยอมรับระบบ Digital Money ไปโดยสรุป เพราะนานาประเทศ
หนัมาใช้ระบบ Digital Money ไมท่ าอตุสาหกรรมการเงินไทย ย่อมไมม่ีขีดความสามารถในการแขง่ขนั รวม
ไปถึงนกัลงทนุ อาจให้เหตผุลวา่ ท าการซือ้ขายล าบากด้วยระบบเดิม 

ประวัติ 
  ดร.ไพจิตร กลุตัง้วฒันา ผู้สมัคร ส.ว.สกลนคร เบอร์ 9  
  จากหลานชาวนา จากลกูจ้างธรรมดา สร้างเนือ้สร้างตวัเป็นเจ้าของธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่สกลนครกว่า 
25 ปีแล้ว 
ประวัติการศึกษา 
  ก าลงัศกึษา ปริญญาเอก สาขาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษาม.ราชภัฎสกลนคร 
  จบการศกึษาระดบั ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
(MBA รุ่น 1) 
  ปริญญา มหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  
ประวัติการท างาน 
  ประธานบริษัท หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า ,บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิง้ 
ประวัติการท างานการเมือง 
  -ประธานสภาเทศบาลเมือง สกลนคร 
  -เทศมนตรีเทศบาลเมือง สกลนคร 
  -อนกุรรมการจดัท าร่างรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 
  -สมาชิก สมชัชาแห่งชาติ พ.ศ.2550 
  -กรรมธิการวิสามญัรับฟังความความคิดเห็นประชาชนในการจดัท าร่างรัฐธรรมนญู พ.ศ.2550 
ประวัติต าแหน่งด้านสังคม 
  -ประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัสกลนคร 
  -ประธานคณะกรรมการสรรหาปปช. ประจ าจงัหวัดสกลนคร 
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  -ประธานคณะกรรมการวิทยาลยัเทคนิคสกลนคร 
  -ประธานนกัศกึษาปริญญาเอก รุ่นที่ 5 สาขาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 
  -รองประธาน หอการค้าจงัหวัดสกลนคร 
  -ที่ปรึกษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 
  -ที่ปรึกษาสภาอตุสาหกรรมจังหวดัสกลนคร 
  -ผู้ทรงคณุวฒุิสภาสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 
เกียรติประวัติ 
  -โลเ่กียรติบตัร ผู้ เป็นก าลงัส าคัญในการจัดท ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ของสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ 
  -โลเ่กียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจงัหวดัสกลนคร ในโอกาสด ารงต าแหน่งสมาชิกสมชัชาแห่งชาติ 
  -ได้รับโลเ่กียรติคุณจากจงัหวัดสกลนคร ยกย่องให้เป็น คนดีศรีเมืองสกล ประจ าปี 2549 
  -ได้รับโลเ่กียรติคุณ จากกระทรวงวฒันธรรม ผู้ท าประโยชน์ให้กบักระทรวงวฒันธรรม ประจ าปี 2554 
  -ได้รับเกียรติบตัร จากเขตพืน้ที่การศกึษาสกลนคร เขต ๒ ในโอกาสด ารงต าแหน่งประธานเขตพืน้ที่การศกึษา 
  -ได้รับเกียรติบตัร จากมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร ในโอกาสด ารงต าแหน่งผู้ทรงคณุวฒุิคณะกรรมการสง่เสริม
กิจการมหาวิทยาลยั 
  -ได้รับโลเ่กียรติคุณ ผู้มีผลงานโดดเด่นด้านวฒันธรรมจากผู้ ว่าราชการจังหวดั โดย สมาคมผู้สอืข่าววิทยโุทรทศัน์
จงัหวดัสกลนคร ประจ าปี 2556 
เกียรติยศสูงสุด 
  -ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ อนัเป็นที่สรรเสริญย่ิง ดิเรกคุณาภรณ์ เหรียญเงิน  
  -ได้รับพระราชทานปริญญามหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  -ได้รับพระราชทานโล่ผู้ท าคณุประโยชน์เป็นผลดีแก่มหาวิทายาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จงัหวดัสกลนคร 
สปอต แนะน าตัว 
  http://naphoradio.com/Sponsor/No9-ForAd2014-01.mp3 
  ขอบคณุมากครับ 
  www.facebook.com/paichit99 

Kittinant Phitsuwan  
99/6  RAMA II Resident Soi 38 RAMA  II Road  Chomtong Bangkok Thailand 10150.  

Tel.092-580-9381,082-9843896, Date of Birth 23 October 1985(2528)   30  Year old 

e-mail:  kittinantp@gmail.com ,    coachphetnj@gmail.com 

Career Positions : Instructor of… 
Coaching, Speaker, Economics Developers , Behavioral Sciences, Accounting and 
Finance Consultants. Training  Accounting, Finance, Strategy ,Audit and Internal 
Audit. Agricultural Business.  

http://naphoradio.com/Sponsor/No9-ForAd2014-01.mp3
https://www.facebook.com/paichit99
mailto:kittinantp@gmail.com
mailto:coachphetnj@gmail.com
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Military Status : Pass 

Gender of Status : Single 

Education Current  : Studying Doctorate of Agricultural Sukhothai Thammatirat Unversity.  
Career Status :Unemployed  and looking for work 

Academic s Status : 

- Candidate of Professional  in Digital Marketing and International Commerce. 

       University of London UK 

- Candidate of Professional  in Accounting (Forensic Accounting and Corporate 

Audit). American  International University (Online Program) 

-   Assoc.Prof.    in Accounting and Managerial Accounting The Illinois State University 

USA. American Association of Education 

- Assoc.Prof. in International Business and Commerce.The University Of Northern 

Philippines  Vegan State of Philippines  

- - Assoc.Prof.  in Interlacement and International Marketing   

- Assoc.Prof. in Economics  Atlantic International University  USA. 

- Asst.Prof. in Accounting  and International Marketing  

       The University Of Northern Philippines  Vegan State of Philippines  

- Asst.Prof. in Accounting (Auditing and Internal Audit)The University of  Illinois  USA 
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Education : 

 Doctorate Degree 

- Doctorate of Economics (Economics Development)Atlantic International University 

USA. 

- Doctorate of Accountants  USA. 

        Program in Forensics and Managerial Accounting 

       The Illinois State University USA. 

- Doctorate of Accounting 

     Program in Auditing  and Internal Audit 

     The University of Illinois USA. 

- Ph.D. Business Administration 

                   Program in International Marketing and International Management 

                  University of London UK 

- Doctorate of Business  Administration 

      Program in Digital Business and Entrepreneurship 

                 University of Southampton UK 

- Doctorate and  Master Program Degree  

 Program in ASEAN and Europeans  Study  

  University of Northern Philippines 

- Doctorate and  Master Program Degree  
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Economics (Industrial Economics and Human Development Economics) 

 Wharton Business and Economics University of Wharton USA  

- Doctorate of (D.sc). Plant  Production Technology and Agribusiness 
- Doctorate of (D.sc). Techno- Horticulture, and Agricultural Economics. 
      Central Queensland University (CQU) Australia Online College.  

 

 

 


