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บทนำ
บริษทั ยืมมัย้ บล็อคเชน จำกัด มีเปาหมายของบริษทั คือ เปนผูใ หบริการทางการเงิน และเปนผูบ กุ เบิกธุรกิจการใหบริการ
ทางดานการเงินดิจิทัล ที่สามารถเขาถึงไดโดยการนำเทคโนโลยีอันล้ำสมัยเขามาชวยในการใหบริการสินคาอิเล็กทรอนิกส
ภายใตชอ่ื แบรนด "ยืมมัย้ " โดยมีรปู แบบธุรกิจทีม่ งุ ขับเคลือ่ นโดยนวัตกรรม บริษทั ฯ ไดสรางแพลตฟอรมการใหบริการทีม่ ี
ความยืดหยุน สามารถตอยอดธุรกิจไดอยางดียง่ิ โดยอาศัยนวัตกรรมโครงสรางพืน้ ฐานทางดานดิจทิ ลั และการเชือ่ มโยง
ประสบการณลกู คาจากหลายชองทางเขาดวยกันดวยทีมงานทีม่ ปี ระสบการณ และบริษทั ฯ ยังเปนผูน ำทีก่ ำลังเติบโตอยาง
รวดเร็วในตลาดธุรกิจการใหบริการ
สำหรับผลิตภัณฑ "ยืมมัย้ " เปนบริการแพ็คเกจโทรศัพทมอื ถือ แท็บเล็ต เครือ่ งใชไฟฟาและเครือขายโทรศัพทมอื ถือชัน้ นำ
อาทิ AIS True Dtac เพือ่ ใหลกู คาไดเลือกเครือขายทีใ่ ช แพ็คเกจทีช่ อบ สบายใจ ไรกงั วลกับคาใชจา ยแอบแฝง เปนทางเลือก
ใหม สำหรับบุคคลทัว่ ไปทีต่ อ งการควบความคุม คา สะดวกสบาย คงการทีต่ อ งใชงานแพ็คเกจตามความเหมาะสมขององคกร
ตนเอง อีกทัง้ ยังมีคา บริการชำระรายเดือนทีผ่ า นชองทางทีห่ ลากหลาย พรอมสิทธิประโยชนมากมาย เชน ใชงานซิมการดครบ
6 เดือน รับสิทธิผอนโทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต เครื่องใชไฟฟามูลคา 5,000 บาทถึง 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0%
ในระยะเวลา 6 เดือนโดยไมตอ งใชบตั รเครดิต เปนตน มาพรอมแพ็คเกจโทรรายเดือนทุกเครือขายในไทยครบจบในทีเ่ ดียว
ดวยราคาคาโทรทีถ่ กู กวา ชูจดุ แตกตางสามารถสรางเครดิตทางการเงิน เสริมศักยภาพการชอปปง มือถือเครือ่ งใหม หรือ
สินคาอิเล็กทรอนิกสไดอยางคลองตัว ในอนาคตบริษทั ยืมมัย้ บล็อคเชน จำกัด มีแผนทีจ่ ะผลักดันให "ยืมมัย้ " กาวขึน้ แทน
ผูใ หบริการ "แพ็คเกจมือถือและสินคาอิเล็กทรอนิกส" อันดับหนึง่ ในไทย และรายใหญทส่ี ดุ ในเอเชีย พรอมทัง้ มีแผนการขยายตัว
ใหเทียบเทากับสถาบันการเงิน รวมถึงการเปนพารทเนอรกบั แบรนดไลฟสไตล เพือ่ ขยายไลนการใชเครดิตไปยังสินคาอืน่ ๆ
ตั้งเปา 200,000 เลขหมายตอป มูลคากวา 477 ลานบาท
"ยืมมัย้ " (Yuemmai Blockchain) เปนแพลตฟอรมการเงินบนเทคโนโลยีบล็อคเชน (DeFi) ของบริษทั ยืมมัย้ บล็อกเชน จำกัด
ที่ใหบริการยืมใชสินทรัพยดิจิทัลแกผูที่ถือเหรียญ YES Token โดยระบบจะมีการแจกจายเหรียญ YES Token ใหกับ
ลูกคา "ยืมมั้ย" เมื่อมีการใชบริการตามเงื่อนไข เชน การชำระคาบริการตามขอกำหนดของ "ยืมมั้ย" เปนตน นอกจากนี้
ยังมีการเเจกเหรียญใหกับลูกคาเปาหมายโดยตรง หรือแจกจายผานพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ยืมมั้ย
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ปญหาและโอกาส
จากรายงานของธนาคารโลกป 2560 พบวาประชากรกวารอยละ 31 หรือกวา 1.7 พันลานคนทัว่ โลกทีไ่ มมบี ญ
ั ชีธนาคารและ
ในกลุม ประเทศอาเซียนมีประชากรทีไ่ มมบี ญ
ั ชีธนาคารสูงถึง 345 ลานคนหรือรอยละ 53 ของจำนวนประชากรของอาเซียน
ทัง้ หมดและในจำนวนนีเ้ ปนประชาชนทีถ่ กู จัดอยูใ นกลุม ผูม รี ายไดนอ ยกวารอยละ 50 หรือมากถึง 172 ลานคน โดยมีเหตุผล
สำคัญมาจากการขาดความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับผลิตภัณฑทางการเงินและอาศัยอยูใ นพืน้ ทีห่ า งไกล จึงทำใหไมสามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนหรือบริการทางการเงินที่จำเปนได เชน แหลงเงินทุนสำหรับการศึกษา การแพทยหรือการใชจายกรณีฉุกเฉิน
ซึง่ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนกลุม นีแ้ ละการเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ ง่ั ยืนในภาพรวมอีกดวย เนือ่ งจาก
ไมกอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
แตในทางกลับกัน ปจจุบันประเทศไทยไดกาวสูยุคดิจิทัลอยางรวดเร็วและตอเนื่อง และเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไดเขามามีบทบาทตอประชาชน ในการใชเปนเครือ่ งมือในการเขาถึงขอมูลในรูปแบบของ
ดิจทิ ลั การใหบริการในรูปแบบเดิมมีกระบวนการทีย่ งุ ยากและมีความลาชา และมีรายละเอียดขัน้ ตอนทางเอกสารทีต่ อ งใชเวลานาน
ในการจบกระบวนการ ทัง้ กระบวนการกรอกเอกสารสมัคร กระบวนการรูจ กั ลูกคา (KYC) การตรวจสอบเครดิต การอนุมตั ิ
ซึ่งในกรณีแยที่สุดผูสมัครอาจถูกปฏิเสธ ดวยเหตุผลหลากหลายประการ
ดังนั้นจึงจำเปนตองใชเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาทันสมัยมาชวยลดตนทุนการทำธุรกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ใหบริการนี้ เทคโนโลยีบล็อกเชน คือวิธกี ารทีแ่ กปญ
 หาในจุดนีไ้ ดเปนอยางดีและเหมาะสมทีส่ ดุ ขอมูลสวนบุคคลของผูใ หยมื
สินทรัพยดจิ ทิ ลั และผูย มื จะจัดเก็บอยูใ นรูปแบบมาตรฐานโดยขอมูลจะจัดเก็บในกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส ทีบ่ นั ทึกลงบนเครือขาย
แทนการใชตวั กลางในการจัดเก็บ ดวยเหตุนจ้ี งึ ชวยลดความจำเปนในการใชตน ทุนทีเ่ กีย่ วของกับฐานขอมูลและเซิรฟ เวอรตวั กลาง
รายการบล็อกเชน ที่ทำรายการแลวจะไมมีการเปลี่ยนแปลง และสามารถรักษาความสมบูรณของขอมูลได ทำใหไมจำเปน
ตองใชบริการของผูด แู ลกลาง ทำใหลดคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของได คาใชจา ยในการทำธุรกรรมภายในระบบจะถูกหารลงสูบ คุ คลที่
ชวยในกระบวนการทำธุรกรรมและดวยเหตุนจ้ี งึ สามารถลดคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของกับการรักษาระบบการทำธุรกรรมแบบรวมศูนยได
ทำใหประหยัดคาใชจายมากขึ้น
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ขอมูลบริษัท
บริษัท ยืมมั้ย บล็อคเชน จำกัด บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการทางดานบล็อคเชน โดย
1. ผูถือหุนของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 80 (แปดสิบลาน) ลานบาท (ชำระเต็ม) แบงเปนหุนจำนวน 8,000,000 (แปดลาน) หุน หุนละ
10 (สิบ) บาท เปนหุนชำระแลวทั้งสิ้น มีผูถือหุนดังนี้

ผูถือหุน
นายสุทธิเกีรติ กิตติภัทรกุล

จำนวนหุน

รอยละ

5,600,000 หุน

70

นางสาวประกายจิตร สุรอมรกูล

800,000 หุน

10

นายคุณา วิทยาฐานกรณ

400,000 หุน

5

นายพิชญตม นันทธเนศ

400,000 หุน

5

นายจอนนี่ แอนโฟเน

400,000 หุน

5

นายชเนศวร แสงอารยะกุล

400,000 หุน

5
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2. แผนผังผูถือหุน

นายชเนศวร แสงอารยะกุล
ถือหุน 5%

นายจอนนี่ แอนโฟเน
ถือหุน 5%

นายพิชญตม นันทธเนศ
ถือหุน 5%

นายคุณา วิทยาฐานกรณ
ถือหุน 5%

นางสาวประกายจิตร สุรอมรกูล
ถือหุน 10%

นายสุทธิเกียรติ กิตติภัทรากุล
ถือหุน 70%

บริษัท ยืมมั้ย บล็อคเชน จำกัด

3. ผังโครงสรางการบริหารจัดการ (Organization Chart)

ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายการตลาด

ผูอำนวยการ
ฝายความเสี่ยงธุรกิจ

ผูอำนวยการ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอำนวยการ
ฝายจัดซื้อ

ผูอำนวยการ
ฝายการเงิน

ผูอำนวยการ
ฝายปฏิบัติการ

ผูอำนวยการ
ฝายพัฒนาธุรกิจ

ผูอำนวยการ
ฝายบัญชี
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4. โครงสรางบริษัท

ยืมมั้ย.com

ยืมมั้ย.net

ยืมมั้ย.finance

ยืมมั้ย.digital

ยืมมั้ย.store

บริษทั ยืมมัย้ บล็อกเชน จำกัด เปนบริษทั ภายในเครือของ บริษทั ยืมมัย้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึง่ จะประกอบดวยในสวนของ
บริษัทตางๆ ประกอบดวย
ยืมมั้ย.com บริษัท ยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด
บริการจัดจำหนายเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกและเครือขายโทรศัพทมือถือชั้นนำ
ยืมมั้ย.finance บริษัท เวลติ จำกัด
เปนแฟลตฟอรมระบบ Credit Score ที่มีการปลอยกูโดยใชสินเชื่อ PICO Finance
ยืมมั้ย.digital บริษัท ยืมมั้ย บล็อคเชน จำกัด
เปนแพลตฟอรมที่ผสมผสานระหวางการเงินแบบรวมศูนย และการเงินแบบกระจายศูนย (CeDeFi)
5. ระบบการดำเนินงาน
ขัน้ ตอนแรกผูร บั บริการจะตองเขามาสมัครสมาชิกในระบบดวยชองทาง ยืมมัย้ .com ซึง่ จะมีการยืนยันตัวตน (KYC) เพือ่
ยืนยันการสมัคร และทางเวลติจะนำขอมูลของผูส มัครมาวิเคราะหถงึ ความสามารถ ความนาเชือ่ ถือ ซึง่ จะพิจารณาเปน Credit
Score โดยอางอิงจากรายรับของลูกคา ประกอบการพิจารณาความนาเชื่อถือทางชองทางโซเชียลมีเดียของลูกคา เพื่อ
กำหนด Credit Score ใหกับลูกคา

หลังจากลูกคาผานขัน้ ตอน กระบวนการ KYC เรียบรอยแลวนัน้ ลูกคาจะตองเขามาในสวนของ ยืมมัย้ .digital หลังจากนี้
ลูกคาสามารถทำการยืมใชสินทรัพยดิจิทัลไดทันที ซึ่งในชวงแรกลูกคาจะไดสัดสวนวงเงินในปริมาณนอย (มูลคาในการ
ค้ำประกัน) แตลกู คาสามารถทีจ่ ะเพิม่ วงเงินไดโดยลูกคาตองใชบริการของยืมมัย้ ไมวา จะเปนสวนของการใหคนื ตามทีก่ ำหนด
การยืมใชมอื ถือ เครือ่ งใชไฟฟาอิเล็กทรอนิก หรือบริการอืน่ ๆ โดยทางยืมมัย้ จะพิจารณาจากการใชบริการ เพือ่ จะกำหนดการ
ยืมสินทรัพยดจิ ทิ ลั ใหลกู คาทุกๆ เดือน ทำใหการยืมใชสนิ ทรัพยดจิ ทิ ลั เพิม่ ขึน้ อีกดวย ซึง่ การยืมใชสนิ ทรัพยดจิ ทิ ลั สามารถ
ยืมใชวงเงินไดสูงสุด ไมเกิน 50,000 บาท
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ภาพรวมของระบบ
ระบบยืมมัย้ Blockchain ใหบริการโดย บริษทั ยืมมัย้ (ประเทศไทย) จำกัด เปนแพลตฟอรมทีผ่ สมผสานระหวางการเงินแบบ
รวมศูนย และการเงินแบบกระจายศูนย (CeDeFi) กลาวคือ เปนบริการใหยมื ใชสนิ ทรัพยดจิ ทิ ลั ทีม่ กี ารทำงานแบบกระจายศูนย
ผูใ หยมื สามารถปลอยใหยมื ใชสนิ ทรัพยดจิ ทิ ลั โดยไมตอ งดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) สวนบริการใหยมื ใชจะถูกควบคุมโดย
บริษัท ยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดการความเสี่ยงใหแกผูใหยืม ระบบมีการใชเหรียญ YES เปนกลไกหลักเพื่อ
ประเมินคะแนนความนาเชือ่ ถือของผูย มื เหรียญ YES จะถูกแจกจายใหแกลกู คาบริการยืมมัย้ โดยพิจารณาจากพฤติกรรม
ของลูกคา เมือ่ ผูย มื ตองการยืมใชสนิ ทรัพยดจิ ทิ ลั ออกจากระบบผูย มื ตองวางเหรียญ YES เพือ่ ค้ำประกัน เพือ่ จัดการกับ
ความเสี่ยงในระบบ บริษัทยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด มีกลไกการจำกัดมูลคาการยืมใชตอครั้ง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยง
ที่เกิดจากการไมคืน และปองกันความเสียหายตอสินทรัพยของผูใหยืมใหไดมากที่สุด

Borrow / Repay

YES Holder

Buy / Sell

Borrow / Repay

Register / Pay

Customer

Claim

(After 10 months)

Liquidate Sell

Secondary
Market

Airdrop

Lock

YES Vault

(For 10 months)

YES Token

Liquidate Repay

Liquidate

Liquidator

Supply / Withdraw

Lending Contracts

Lender

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ

รูปที่ 1 แสดงภาพรวมของระบบ เมื่อลูกคาสมัครสมาชิก ระบบจะคำนวณปริมาณเหรียญ YES ที่จะปลอยใหแกลูกคา
เหรียญที่ถูกสงไปยัง YES Vault และถูกล็อกไวเปนเวลา 10 เดือนนับตั้งแตระบบเปดใหบริการ จำนวนเหรียญ YES ที่
เก็บอยูบน YES Vault จะถูกนับเปนมูลคาการค้ำประกันของเจาของเหรียญ เมื่อลูกคา (หรือผูยืม) มีมูลคาการค้ำประกัน
และมีมลู คาจำกัดในการยืมทีเ่ พียงพอ จะสามารถดำเนินการยืมใชสนิ ทรัพยดจิ ทิ ลั จาก Lending Contract ได ระบบมีกลไก
การยึดเหรียญ YES และขายทอดตลาดโดยอัตโนมัติ เพื่อชดใชสินทรัพยดิจิทัลใหแกผูใหยืมในกรณีที่เกิดการเบี้ยวจาย
ในระบบ
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ในระบบมีผูเกี่ยวของหลัก 3 กลุม ไดแก ลูกคายืมมั้ย ผูใหยืม และผูยืมใช
ลูกคา ยืมมั้ย ระบบมีการแจกเหรียญ YES ใหแกลูกคา เพื่อเปนการจูงใจใหรักษาคะแนนเครดิตที่ดีอยางสม่ำเสมอ
เมือ่ ลูกคาทำการสมัครสมาชิก และชำระคาบริการรายเดือน ระบบจะทำการประเมินคะแนน และคำนวณปริมาณเหรียญทีจ่ ะ
เปนรางวัลแกลูกคา จากนั้นจะโอนเหรียญ YES ไปเก็บไวใน YES Vault แตละบัญชีจะถูกจำกัดปริมาณเหรียญ YES
ที่ไดรับไวที่ 10,000 บาท
1.

Register / Pay

Customer

Claim

Airdrop

(After 10 months)

Lock

YES Vault

(For 10 months)

YES Token

รูปที่ 2 กระบวนการแจกเหรียญ YES Token

เหรียญ YES ทีอ่ ยูใ น YES Vault จะถูกนับเปนมูลคาการวางค้ำประกันเพือ่ ยืมใชสนิ ทรัพยดจิ ทิ ลั จากระบบ ดังนัน้ ลูกคา
สามารถใชประโยชนจากเหรียญ YES ทันทีทร่ี ะบบปลอยเหรียญไปเก็บไวบน YES Vault ในชวงระยะเวลา 10 เดือนแรก
นับตัง้ แตระบบเปดใหบริการลูกคาจะยังไมสามารถถอนเหรียญ YES ออกจาก YES Vault ได ซึง่ กลไกการล็อกเหรียญ
มีขึ้นเพื่อปองกันการดอยคาเหรียญในชวงตนของการใหบริการ
มูลคาการค้ำประกันจะสัมพันธกบั คา Collateral Factor ซึง่ มีคา นอยในชวงตน และคอยๆ เพิม่ ขึน้ เมือ่ เวลาผานไป กลไก
การปรับคา Collateral Factor เปนอีกสวนทีใ่ ชรบั มือกับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการไมชำระในระบบ โดยระบบมีการวางแผน
การปรับคา Collateral Factor ตามตารางตอไปนี้
ชวงเวลา

Collateral Factor

ระยะเปดตัว (เดือนที่ 1 ถึง 3)

0.25

ระยะทดสอบ (เดือนที่ 4 ถึง 6)

0.5

ระยะสมบูรณ (เดือนที่ 7 เปนตนไป)

0.75
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2. ผูใหยืม

ผูใ หยมื สามารถฝากสินทรัพยดจิ ทิ ลั ไปยัง Borrowing Contracts ซึง่ เปนสวนสำหรับการใหยมื ใชสนิ ทรัพยดจิ ทิ ลั
เมือ่ ผูย มื ทำการคืนสินทรัพยทย่ี มื จะตองจายคาธรรมเนียมในอัตรา 25 - 30% ตอป (อัตรามีการปรับตามสัดสวนการยืม
ในระบบ) ผูใ หยมื จะไดรบั ผลตอบแทนในอัตรา 10 - 15% ตอป สวนตาง 15% จะถูกสงใหกบั ระบบ โดยแบงเปน 10%
สำหรับการชดเชยกรณีไมคืน และอีก 5% เปนคาดำเนินการ
ในชวงเปดตัวระบบ สินทรัพยดจิ ทิ ลั ทีเ่ ปดใหยมื KUSDT และจะเปดสกุลอืน่ ๆ เพิม่ เติมในภายหลังตามความตองการของผูใ ช
2.1 การฝากสินทรัพยดจ
ิ ทิ ลั ผูใ หยมื ฝากสินทรัพยดจิ ทิ ลั ไปยัง Lending Contracts ตามสกุลทีฝ
่ าก จากนัน้ Lending
Contracts จะสรางเหรียญ L-token ซึ่งเปรียบเสมือนตั๋วใหยืมจากผูยืมใช

Supply Tokens

Mint L-Tokens

Lender

Lending Contracts

รูปที่ 3 ขั้นตอนการฝากสินทรัพยดิจิทัล

2.2 การถอนสินทรัพยดิจิทัล ผูใ หยม
ื สามารถถอนสินทรัพยดจิ ทิ ลั ออกจากระบบเมือ่ ใดก็ได โดยทำการสงเหรียญ L-token
ใหกบั Renting Contracts จากนัน้ จะสามารถถอนสินทรัพยดจิ ทิ ลั ออกจากระบบได ระบบยืมมัย้ Blockchain คำนวณ
ผลตอบแทนทุก Block ดังนัน้ ผูใ หยมื จะไดรบั จำนวนสินทรัพยดจิ ทิ ลั ทีส่ งู กวาจำนวนเริม่ ตนทีใ่ หยมื หากในระบบเกิดการยืม

ในระหวางที่ผูใหยืมฝากเหรียญไวในระบบ

Redeem L-Tokens

Withdraw Tokens

Lender

Lending Contracts

รูปที่ 4 กระบวนการถอนสินทรัพยดิจิทัล
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3. ผูยืมใช
3.1 ขอบเขตการยืมใชสน
ิ ทรัพยดจิ ทิ ลั ขอบเขตการยืมใชของแตละบัญชีถูกคำนวณจากมูลคาการค้ำประกัน (Collateral
Value) และขอบเขตการยืมสูงสุด (Max Rent Limit) มูลคาการค้ำประกันถูกคำนวณจากจำนวนเหรียญ YES ของ
ผูยืมใชใน YES Vault ราคาเหรียญ และ Collateral Factor สวนขอบเขตการยืมสูงสุดจะถูกกำหนดโดย Wealthi

ซึ่งเปนผูประเมินคะแนนความนาเชื่อถือของผูยืม

Collateral Value = YES token in Vault * Price * Collateral factor

ผูย มื แตละรายทีม่ ี Collateral Value เทากันอาจจะมีขอบเขตในการยืมทีแ่ ตกตางกันได เนือ่ งจากมีขอบเขตการยืมสูงสุด
แตกตางกัน ผูย มื อาจถูกลดขอบเขตการยืมสูงสุดหากมีการตรวจพบพฤติกรรมทีผ่ ดิ ปกติ ซึง่ การปรับคาขอบเขตการยืมสูงสุด
จะถูกดำเนินการโดย Wealthi ในชวงใดก็ได ดังนั้นขอบเขตในการยืมของผูเชาสามารถคำนวณได ดังนี้
Rent Limit = min(Max Rent Limit, Collateral Value)

ขอบเขตการยืมสูงสุดอาจถูกปรับเมื่อมีการดำเนินการ เชน การสมัครสมาชิก, การชำระคาบริการ, การยืนยันตัวตน และ
การคืนสินทรัพยที่ยืม เปนตน ในบางกรณี Wealthi จะทำการปรับลดคาขอบเขตการยืมสูงสุดเปนกรณีพิเศษ เชน
การไมคืน, การคืนลาชา เปนตน

Register / Pay

Customer

Update Max Borrow Limit

YES Controller

รูปที่ 5 การปรับขอบเขตการยืมสูงสุด
3.2 การยืม และคาบริการ เมือ
่ ผูย มื มีการใชเหรียญ YES ค้ำประกันไวบน YES Vault และมีขอบเขตการยืมสูงสุดเพียงพอ

ผูยืมสามารถทำการเชาสินทรัพยดิจิทัลจากระบบ ผูยืมสามารถนำสินทรัพยดิจิทัลไปใชไดอยางอิสระ ไมวาจะเปนการโอน
การแลกเปลีย่ น การทำ Staking หรือการแลกเปลีย่ นสินทรัพยดจิ ทิ ลั เปนเงินสด อยางไรก็ตามผูย มื ตองระมัดระวังการถูกยึด
เหรียญ YES ทีใ่ ชคำ้ ประกัน (ซึง่ จะเกิดขึน้ โดยอัตโนมัตเิ มือ่ มูลคาการยืมถึงจุดเสีย่ ง) เนือ่ งจากการถูกยึดสินทรัพยคำ้ ประกัน
ไมเพียงแตจะทำใหผูยืมขาดทุน แตจะสงผลกระทบตอเครดิต และขอบเขตในการยืมในรอบถัดไป
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ผูใหบริการจะทำขอตกลงกับลูกคาใหมีการใหคืนในอัตราที่ผูยืมมีกำลังสามารถที่จะใหคืนไดดีที่สุด เพื่อเปนการปองกัน
ความเสี่ยงของผูยืมที่ทิ้งระยะเวลาออกไป แลวทำใหคาธรรมเนียมสูงขึ้นจนผูยืมไมสามารถที่จะคืนได

1. deposit YES

YES Vault

Borrower

3.
transfer
KUB

2.2
Determine
collateralized
YES

2.
request
borrowing
2.1 Determine
borrow limit

KUB
Lending Contract

2.3 Determine
max borrow limit

YES Controller

YES Token

2.4 Determine
KUB price in YES

2.5
Get KUB / YES TWAP
Price Oracle

KUB - YES
AMM Pool

รูปที่ 6 ตัวอยางกระบวนการยืมสินทรัพยดิจิทัล
3.3 การคำนวณคาธรรมเนียมการยืม คาธรรมเนียมการยืมจะถูกสะสมในทุก Block ระบบมีฐานคาธรรมเนียมการยืมที่ 23%
ตอป และสามารถเพิ่มขึ้นไดตามสัดสวนของมูลคาการยืมและสินทรัพยในระบบ (Utilization Rate)
Utilization Rate = Total Rent / Total Supply

หากสัดสวนดังกลาวมีคา สูง คาธรรมเนียมการยืมในระบบจะมีคา สูงตาม การคำนวณคาธรรมเนียมการยืมแบงเปน 2 ชวง ไดแก
ชวงปกติ (Normal Rate) และชวงกาวกระโดด (Jump Rate) ซึ่งระบบจะเลือกวิธีการคำนวณอัตราคาธรรมเนียมโดย
พิจารณาจากคา Utilization Rate กลาวคือ หาก Utilization Rate มีคานอยกวา 80% ระบบจะใชวิธีการคำนวณแบบ
Normal Rate และหากคา Utilization Rate มีคา 80% ขึ้นไป ระบบจะใชวิธีการคำนวณแบบ Jump Rate
3.3.1 อัตราคาธรรมเนียมชวงปกติ (Normal Rate) คือ 23 - 31% ตอป

โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

Borrow Rate (%) = 23 + 10 * Utilization Rate
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3.3.2 อัตราคาธรรมเนียมชวงกาวกระโดด (Jump Rate) หากในระบบเหลือสภาพคลองนอย

อาจเกิดเหตุการณทผ
่ี ใู หยมื
ไมสามารถถอนสินทรัพยออกจากระบบได ระบบจึงมีกลไกปรับอัตราคาธรรมเนียมอยางกาวกระโดด เพือ่ เรงใหผยู มื รีบนำ
สินทรัพยทย่ี มื ออกจากระบบมาคืนเพือ่ หลีกเลีย่ งคาธรรมเนียมการยืมทีส่ งู มาก และเพือ่ ดึงดูดใหนกั ลงทุนเขามาใหยมื ในระบบ
เนือ่ งจากมีผลกำไรสูง ดวยกลไกดังกลาวจะทำใหระบบมีสภาพคลองทีเ่ พียงพอใหผใู หยมื สามารถถอนสินทรัพย เมื่อใดก็ได
ที่ตองการ

ระบบจะเริ่มใชก ารคำนวณค า ธรรมเนี ยมแบบก า วกระโดดเมื ่ อ ค า Utilization Rate มากกว า หรื อ เท า กั บ 80%
อัตราคาธรรมเนียมในชวงกาวกระโดด คือ 31 - 100% ตอป โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้
Borrow Rate (%) = 31 + 345 * (Utilization Rate - 0.8)

ปริมาณคาธรรมเนียมสะสมจะถูกนำไปรวมกับมูลคาการยืมทุกครัง้ ทีม่ กี ารคำนวณ (ในลักษณะทบตนทบดอก) ซึง่ ผูย มื ตอง
พยายามหลีกเลีย่ งไมใหมลู คาการยืมมีคา เกินขอบเขตการยืม เนือ่ งจากจะเกิดกระบวนการยึดสินทรัพยคำ้ ประกันได ตาราง
ตอไปนี้เปนตัวอยางการคำนวณคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในระบบเมื่อคาธรรมเนียมการยืมมีคาเทากับ 23% ตอป
เวลา

จำนวน Block โดยประมาณ
(5 block/วินาที)

จำนวนเหรียญที่
ยืมใชสินทรัพยดิจิทัล

ดอกเบี้ย

0

0

100,000

0

30

518,400

100,000

189.04

10,189.04

60

1,036,800

100,000

381.55

10,381.65

90

1,555,200

100,000

577.91

10,577.91

(วัน)

มูลคาการยืมใช
สินทรัพยดิจิทัล
10,000

3.4 สภาพคลองของบัญชี (Account Liquidity) สะทอนถึงสภาพของบัญชีวา มีความเสีย
่ งทีจ่ ะถูกยึดสินทรัพยคำ้ ประกัน
หรือไม ซึ่งสามารถคำนวณไดจากขอบเขตการยืม (Borrow Limit) และมูลคาการยืม (Borrow Value)
Account Liquidity = Borrow Limit - Borrow Value

เมื่อคาสภาพคลองของบัญชีนอยกวาศูนย ผูยืมจะสามารถถูกยึดสินทรัพยค้ำประกันได
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การยึดสินทรัพยคำ้ ประกัน เมือ่ บัญชีใดมีคา สภาพคลองของบัญชีเปนลบ ผูต ดิ ตาม (Liquidator) สามารถทำการยึด
สินทรัพยคำ้ ประกันได ระบบใหรางวัลแกผตู ดิ ตาม ซึง่ เปนการจูงใจใหมกี ารดำเนินการยึดสินทรัพยใหเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ดานราคา ระบบใช Automated-Market-Maker (AMM) เปนตลาดรองสำหรับการรับซื้อเหรียญ YES ที่ถูกยึด
สินทรัพยคำ้ ประกันของผูย มื ถูกแบงเปน 2 สวน คือ สวนทีเ่ คยมีการถอนออกแลวฝากเขาระบบเพือ่ ค้ำประกัน (Deposited) และ
สวนทีไ่ มเคยมีการถอน (Airdropped) สวนที่ผูยืมฝากเขามาในระบบจะถูกยึดใหเพียงพอสำหรับการคืนสินทรัพยดิจิทัล
บวก 8% เพื่อเปนรางวัลแกผูติดตาม และสวนที่ผูยืมไมเคยถอนออกจะถูกยึดทั้งหมด เหรียญที่ถูกยึดจะถูกนำไปแลกเปน
เหรียญสกุลที่ถูกเชาออกจากระบบ และนำไปคืนเขาระบบ สวนเหรียญที่เหลือจะถูกเก็บไวใน YES Vault เพื่อใชหมุนเวียน
ในระบบตอไป การคำนวณปริมาณเหรียญที่ถูกยึดสามารถดำเนินการไดตามสมการตอไปนี้
3.5

Liquidated deposited = min (borrow value * 1.08, deposited)
Total liquidated = Liquidated deposited + Airdropped

4. Get KUB
3. Sell the remaining YES

KUB - YES
AMM Pool

YES Vault
2. Requese YES
liquidation

5. Repay KUB and
transfer reward

1. Request liquidation
6. Transfer KUB as a reward

Liquidator

KUB
Blockchain Contract

รูปที่ 7 ตัวอยางการยึดสินทรัพยค้ำประกัน

การคืนสินทรัพย ผูย มื ตองทำการคืนสินทรัพยทย่ี มื บวกกับคาธรรมเนียม เพือ่ หลีกเลีย่ งการถูกยึดสินทรัพยคำ้ ประกัน
เมื่อผูยืมทำการคืนสินทรัพยเรียบรอยแลว จะสามารถถอนสินทรัพยค้ำประกันออกจากระบบได

3.6

Repay Tokens

Borrower

Lending Contracts

รูปที่ 8 ขั้นตอนการคืนเหรียญดิจิทัล
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จุดเดน และโอกาสในการตอยอด
การประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในการแปลงขอมูลเครดิตใหอยูใ นรูปแบบสินทรัพยดจิ ทิ ลั กอใหเกิดนวัตกรรมทางการเงิน
รูปแบบใหมทเ่ี อือ้ ประโยชนตอ ผูใ ชงาน ผูใ หบริการ และระบบการเงินในอนาคต ระบบยืมมัย้ Blockchain มีจดุ เดน และโอกาส
ในการตอยอด ดังนี้
เครดิตทีซ่ อ้ื ขายแลกเปลีย่ นได ระบบใชเหรียญ YES ในการประเมินคาความนาเชือ่ ถือของผูถ อื เหรียญ ทำใหเครดิตเปนสิง่ ที่
มีมลู คา สามารถซือ้ ขายได เปนการเพิม่ ชองทางการใชประโยชนของเครดิต ลูกคาสามารถเก็บสิทธิในการยืมสินทรัพยดจิ ทิ ลั
ไวที่ตนเอง หรือยกสิทธิใหแกผูอื่นที่ตองการใชบริการยืม โดยเจาของเครดิตจะไดรับคาตอบแทนเทากับมูลคาของเครดิต
ณ เวลานั้น
เครดิตบนฐานขอมูลบล็อกเชน เนือ่ งจากประวัตกิ ารทำธุรกรรมทัง้ หมดของระบบยืมมัย้ Blockchain ถูกเก็บบนบล็อกเชน
เปนการรับประกันวาขอมูลทีถ่ กู บันทึกแลวจะไมถกู เปลีย่ นแปลงการเก็บขอมูลเครดิตบนบล็อกเชนเปนการสรางระบบนิเวศ
ทีเ่ อือ้ อำนวยใหระบบอืน่ สามารถอางอิงขอมูลจากขอมูลทีม่ อี ยูแ ลว ชวยลดตนทุน และเวลาไดอยางมหาศาล สงผลใหการพัฒนา
บริการทางการเงินบนบล็อกเชนทำไดงา ยยิง่ ขึน้ อีกทัง้ กอใหเกิดการชวยเหลือกันใหเกิดระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในอนาคต
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05

เศรษฐศาสตร
และการกระจายเหรียญ
จำนวนเหรียญ YES จะถูกจำกัดที่ 10,000,000 YES แตละเหรียญมีราคา $0.8 (ประมาณ 27 บาท) การกระจายเหรียญ
มีการวางโครงสรางดังตอไปนี้
สำหรับการเปดขายสาธาณะ (Public) ที่ตลาดรอง เหรียญ YES จะถูกจับคูกับสินทรัพยที่ใหยืมในระบบ เชน
KUB, KBTC, KUSDT ซึง่ เปนการวางราคาเริม
่ ตนใหเหรียญ YES และเปนการเตรียมการสำหรับกลไกการยึด
สินทรัพยคำ้ ประกัน
25% จะถูกเก็บไวบน YES Vault เพื่อแจกจายใหกับลูกคา (Community) โดยระบบจะทำการแจกจายเหรียญเมื่อ
ลูกคาปฏิบัติตรงตามเงื่อนไขที่ผูใหบริการวางไว
25% จะถูกเก็บใหกับบริษัท ยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงานสำหรับเปนคาดำเนินการ
50%

การจัดสรร

สัดสวน

จำนวนเหรียญ (ลานเหรียญ)

มูลคา (ลานบาท)

ตลาดรอง

50%

5

135

แจกจายลูกคา

25%

2.5

67.5

ทีมงาน

25%

2.5

67.5

รวม

100%

10

270

สัดสวนการจัดสรร
เหรียญ YES TOKEN
50% จำนวน 5,000,000 YES Token

25%

สำหรับตลาดรอง

50%

25% จำนวน 2,500,000 YES Token

สำหรับแจกจายใหลกู คา
(Lock ใน Vault 10 เดือน)
25% จำนวน 2,500,000 YES Token
สำหรับทีมงาน (ทยอยจัดสรร 25 เดือน
เดือนละ 100,000 YES Token)

25%

ตลาดรอง

แจกจายลูกคา

ทีมงาน
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การแจกจายเหรียญ YES ใหแกลกู คาประเมินจากขอบเขตการยืมใชสงู สุดตอลูกคา 1 ราย ซึง่ ถูกกำหนดไวท่ี 10,000 บาท
ลูกคาจะไดรบั เหรียญ YES ทีเ่ พียงพอสำหรับการค้ำประกันเพือ่ เชาสินทรัพยดจิ ทิ ลั ในขอบเขตการยืมใชสงู สุดอยางเร็วภายในเวลา
12 เดือน ลูกคาทีส่ มัครใชบริการยืมมัย
้ Blockchain กอน จะไดรบั เหรียญจนกระทัง่ ครบขอบเขตการกูส งู สุดเร็วกวาลูกคารายหลัง
นอกจากนีป้ ริมาณการแจกเหรียญ YES พิจารณาจากพฤติกรรมทางการเงินของลูกคาดวย ดังนัน้ ปริมาณการแจกเหรียญ
YES ตอเดือนตอลูกคา 1 ราย สามารถคำนวณไดจากสมการตอไปนี้
ปริมาณเหรียญ YES Token ทีไ่ ดรบั = 10,000 / 12 / ราคาเหรียญ * คาระดับการเขารวม * คาระดับพฤติกรรม

ตัวอยาง
ตัวอยางที่ 1 นาย ก สมัครสมาชิกยืมมัย้ Rental ตัง้ แตชว งเปดตัว (คาระดับการเขารวม = 1) และมีพฤติกรรมในระดับดีเยีย่ ม
(คาระดับพฤติกรรม = 1) เมื่อนาย ก ชำระคาบริการรายเดือน จะไดรับเหรียญ YES จำนวน: 10,000 / 12 / 27 * 1

* 1 = 30.86 YES

ตัวอยางที่ 2 นาย ข สมัครสมาชิกยืมมัย้ Blockchain หลังจากระบบเปดตัวเปนเวลา 1 ป (คาระดับการเขารวม = 0.75)
และมีพฤติกรรมทางการเงินในระดับดี (คาระดับพฤติกรรม = 0.8) สมมติราคาเหรียญ YES ณ เวลาดังกลาวเปน 50 บาท
ตอเหรียญ เมือ่ นาย ข ชำระคาบริการรายเดือน จะไดรบั เหรียญ YES จำนวน: 10,000 / 12 / 50 * 0.75 * 0.8 = 10 YES
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ความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงทางดานการกำกับควบคุม
สินทรัพยดิจิทัล และเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งหมายรวมถึงการออกและการใชโทเคนอรรถประโยชน (Utility Token) ใน
โครงการนี้ ดำเนินการภายใตกฎหมายสินทรัพยดจิ ทิ ลั บริษทั ยืมมัย้ บล็อคเชน จำกัด ซึง่ ดำเนินงานภายใตกฎหมายของไทย
ซึง่ บริษทั ตองปฏิบตั ติ ามอยางเครงครัด และแมวา หลักเกณฑเกีย่ วกับการใหบริการดวยสินทรัพยดจิ ทิ ลั ยังคงอยูร ะหวาง
การพิจารณา ซึง่ คาดวาจะเกิดขึน้ ในอนาคตอันใกลน้ี ซึง่ หากกฎเกณฑดงั กลาวมีผลบังคับใชแลว บริษทั จะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ
ดังกลาวอยางเครงครัด
2. มูลคาของเหรียญ YES Token
มูลคาของเหรียญ YES Token จะปรับตัวดวยหลายสาเหตุ บริษทั ฯ ไมสามารถรับรองมูลคาในแตละเวลาได บริษทั ฯ ไม
รับผิดชอบตอการเปลีย่ นแปลงของมูลคาของเหรียญ YES Token โดยมูลคาของเหรียญ YES Token อาจขึน้ อยูก บั

อุปสงค และอุปทานของการบริการ การคาดการณทางเศรษฐกิจในอนาคต การแขงขันและสภาพตลาด รวมถึงการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ ความไมแนนอนเหลานีอ้ ยูน อกเหนือการควบคุมของทีมงานของ บริษทั ยืมมัย้ บล็อคเชน จำกัด ดังนัน้ จึงเปน
การยากที่จะคาดการณถึงมูลคาของเหรียญ YES Token ในอนาคต ดังนั้นขอมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการคาดการณ
ลวงหนาในเอกสารนี้มิไดเปนการอธิบาย หรือเปนการรับประกันโดย บริษัท ยืมมั้ย บล็อคเชน จำกัด หรือหนวยงานอื่น
อยางไรก็ตาม เราเชื่อวาสมมติฐานตางๆ ที่อธิบายภาพในเอกสารนี้สมเหตุสมผล

3. ความเสี่ยงอื่นๆ
พึงระลึกไวเสมอวา ระบบ Yuemmai Blockchain อาจเผชิญกับความเสี่ยงอื่นๆ ที่ยังไมสามารถมองเห็นได ณ วันนี้
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คำสงวนสิทธิ์
กรุณาอานคำสงวนสิทธิภ์ ายใตหวั ขอนีอ้ ยางละเอียด ถามีขอ สงสัยเกิดขึน้ ผูอ า นควรปรึกษาทีป่ รึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาการเงิน
และภาษี หรือทีป่ รึกษาอืน่ ๆ ขอมูลทีอ่ ยูใ นเอกสารฉบับนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุงโดยทีไ่ มตอ งแจงลวงหนาและ
ไมเปนขอพันธสัญญาใดๆ กับบริษัท
ขอมูลนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ เปนขอมูล และไมถอื เปนการออกและเสนอขายหุน หรือหลักทรัพยใดๆ ซึง่ การออกและเสนอขาย
หลักทรัพยเหลานั้นจะถูกกำกับโดยกฎหมายหลักทรัพยที่เกี่ยวของหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ชุดขอมูลที่แสดงเหลานี้อาจ
ไมครบถวนและไมไดเปนขอสัญญาใดๆ เราพยายามอยางที่สุดที่จะทำใหขอมูลในเอกสารฉบับนี้ถูกตองและเปนปจจุบัน
ซึง่ ขอมูลเหลานีไ้ มไดนบั เปนการใหคำแนะนำใดๆ เราไมรบั รองและยอมรับขอผูกพันทางกฎหมายอันอาจเกิดจากหรือเกีย่ วของ
ความถูกตองของขอมูลความนาเชื่อถืออัตราแลกเปลี่ยนและความสมบูรณของขอมูลในเอกสารฉบับนี้ ผูสนับสนุนหรือ
ผูที่สนใจเปนผูถือโทเคนจะตองสืบหาคำแนะนำจากที่ปรึกษาอาชีพกอนที่จะกระทำการใดหรือทำธุรกรรมใดๆ อันเกิดจาก
ขอมูลในเอกสารที่เผยแพรฉบับนี้ซึ่งถือวาขอมูลฉบับนี้เปนเอกสารเผยแพรเพื่ออางอิงเทานั้น
ความเสีย่ งและความไมแนนอนอาจเกิดขึน้ จากการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานโทเคนนีไ้ มมเี จตนาใหเปนหลักทรัพยภายใต
กฎหมายใดๆก็ตาม ดังนั้นขอมูลในเอกสารนี้ไมใชเอกสารเสนอขายหลักทรัพยหรือหนังสือชี้ชวนในการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย ขอมูลในเอกสารฉบับนีท้ ง้ั หมดหรือบางสวนไมถอื เปนคำแนะนำในการซือ้ ขายหลักทรัพย การเปนการชักชวนใหซอ้ื
โทเคนใดๆ หรือเปนการใหความเห็นในการตัดสินใจลงทุนเราไมไดใหความเห็นใดๆในการใหซื้อ ขาย หรือทำธุรกรรมใดๆ
บนโทเคน ดังนั้นขอมูลในเอกสารแสดงฉบับนี้ไมถือเปนแบบ หรือสัญญาในการตัดสินใจลงทุน
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แผนการดำเนินงาน
(ROAD MAP)
ไตรมาส

Road Map

• พัฒนา Token Economic

2/2564
3/2564

สาระสำคัญ

พัฒนาระบบ Yuemmai Blockchain
(ระยะที่ 1)

• พัฒนา Tokenization
• พัฒนา White Paper

4/2564
1/2565

เปดใหใชงานระบบ Yuemmai Blockchain
(ระยะที่ 1)

• เพิ่มคา Collateral Factor เปน 0.25

2/2565

พัฒนาระบบ Yuemmai Blockchain
(ระยะที่ 2)

• เพิ่มคา Collateral Factor เปน 0.50
• พัฒนา Governance Token Functions

3/2565

พัฒนาระบบ Yuemmai Blockchain
(ระยะที่ 2)

• เพิ่มคา Collateral Factor เปน 0.75
• ดำเนินการ Token Listing

4/2565

เปดใหใชงานระบบ Yuemmai Blockchain
(ระยะที่ 2)

• เหรียญ YES Token ทีแ่ จกจายทัง้ หมดจะ

ถูกปลอยออกมาจาก Yuemmai Vault
และคา Collateral Factor คือ 0.75
• สามารถนำเหรียญ YES Token มา Vote
ในการพัฒนาระบบได
• สามารถนำเหรียญ YES Token ไปซือ้ ขายใน
กระดานซือ้ ขายสินทรัพยดจิ ทิ ลั (Exchange) ได
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ผูรวมกอตั้ง

สุทธิเกียรติ กิตติภัทรากุล
ประธานเจาหนาที่บริหาร

คุณา วิทยฐานกรณ

กรรมการ
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

จักรพันธ จารุธีรศานต

จอนนี่ แอนโฟเน

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล

พิชฌุตม นันทธเนศ

นักแสดงและนักธุรกิจ

กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ผูเชี่ยวชาญดานการเงิน

นักลงทุนอิสระ
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ทีมงานที่ปรึกษา

ธวัชชัย อิงบุญมีสกุล
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เวลธิเทคฟน จำกัด

อรรถพล วงศทวีพิทยากุล
ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน
บริษัท ฟนสเตเบิ้ล จำกัด

ธนากร กาโหรด

ประธานเจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ฟนสเตเบิ้ล จำกัด

เผด็จ จินดา

ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท ฟนสเตเบิ้ล จำกัด

ภูมิฐานนท กรีฑาภิรมย

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบิติการ
บริษัท ฟนสเตเบิ้ล จำกัด

นราทร บุญเปยม

นักพัฒนาระบบ
บริษัท ฟนสเตเบิ้ล จำกัด

สมาน ทาโคตร

ประธานเจาหนาที่ฝายกฏหมาย
บริษัท ฟนสเตเบิ้ล จำกัด

อมร สุขสวัสดิ์

ประธานเจาหนาที่ฝายการตลาด
บริษัท ฟนสเตเบิ้ล จำกัด

วรุณ ซิงหเกิล

นักพัฒนาระบบ
บริษัท ฟนสเตเบิ้ล จำกัด
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