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บริษัท ยืมม้ัย บล็อคเชน จำกัด มีเปาหมายของบริษัทคือ เปนผูใหบริการทางการเงิน และเปนผูบุกเบิกธุรกิจการใหบริการ 
ทางดานการเงินดิจิทัล ที่สามารถเขาถึงไดโดยการนำเทคโนโลยีอันล้ำสมัยเขามาชวยในการใหบริการสินคาอิเล็กทรอนิกส 
ภายใตช่ือแบรนด "ยืมม้ัย" โดยมีรูปแบบธุรกิจท่ีมุงขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม บริษัทฯ ไดสรางแพลตฟอรมการใหบริการท่ีมี 
ความยืดหยุน สามารถตอยอดธุรกิจไดอยางดีย่ิง โดยอาศัยนวัตกรรมโครงสรางพ้ืนฐานทางดานดิจิทัล และการเช่ือมโยง 
ประสบการณลูกคาจากหลายชองทางเขาดวยกันดวยทีมงานท่ีมีประสบการณ และบริษัทฯ ยังเปนผูนำท่ีกำลังเติบโตอยาง 
รวดเร็วในตลาดธุรกิจการใหบริการ

สำหรับผลิตภัณฑ "ยืมม้ัย" เปนบริการแพ็คเกจโทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต เคร่ืองใชไฟฟาและเครือขายโทรศัพทมือถือช้ันนำ 
อาทิ AIS True Dtac เพ่ือใหลูกคาไดเลือกเครือขายท่ีใช แพ็คเกจท่ีชอบ สบายใจ ไรกังวลกับคาใชจายแอบแฝง เปนทางเลือก 
ใหม สำหรับบุคคลท่ัวไปท่ีตองการควบความคุมคา สะดวกสบาย คงการท่ีตองใชงานแพ็คเกจตามความเหมาะสมขององคกร 
ตนเอง อีกท้ังยังมีคาบริการชำระรายเดือนท่ีผานชองทางท่ีหลากหลาย พรอมสิทธิประโยชนมากมาย เชน ใชงานซิมการดครบ 
6 เดือน รับสิทธิผอนโทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต เครื่องใชไฟฟามูลคา 5,000 บาทถึง 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% 
ในระยะเวลา 6 เดือนโดยไมตองใชบัตรเครดิต เปนตน มาพรอมแพ็คเกจโทรรายเดือนทุกเครือขายในไทยครบจบในท่ีเดียว 
ดวยราคาคาโทรท่ีถูกกวา ชูจุดแตกตางสามารถสรางเครดิตทางการเงิน เสริมศักยภาพการชอปปงมือถือเคร่ืองใหม หรือ 
สินคาอิเล็กทรอนิกสไดอยางคลองตัว ในอนาคตบริษัท ยืมม้ัย บล็อคเชน จำกัด มีแผนท่ีจะผลักดันให "ยืมม้ัย" กาวข้ึนแทน 
ผูใหบริการ "แพ็คเกจมือถือและสินคาอิเล็กทรอนิกส" อันดับหน่ึงในไทย และรายใหญท่ีสุดในเอเชีย พรอมท้ังมีแผนการขยายตัว 
ใหเทียบเทากับสถาบันการเงิน รวมถึงการเปนพารทเนอรกับแบรนดไลฟสไตล เพ่ือขยายไลนการใชเครดิตไปยังสินคาอ่ืนๆ 
ตั้งเปา 200,000 เลขหมายตอป มูลคากวา 477 ลานบาท

"ยืมม้ัย" (Yuemmai Blockchain) เปนแพลตฟอรมการเงินบนเทคโนโลยีบล็อคเชน (DeFi) ของบริษัทยืมม้ัย บล็อกเชน จำกัด 
ที่ใหบริการยืมใชสินทรัพยดิจิทัลแกผูที่ถือเหรียญ YES Token โดยระบบจะมีการแจกจายเหรียญ YES Token ใหกับ 
ลูกคา "ยืมมั้ย" เมื่อมีการใชบริการตามเงื่อนไข เชน การชำระคาบริการตามขอกำหนดของ "ยืมมั้ย" เปนตน นอกจากนี้ 
ยังมีการเเจกเหรียญใหกับลูกคาเปาหมายโดยตรง หรือแจกจายผานพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ยืมมั้ย
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จากรายงานของธนาคารโลกป 2560 พบวาประชากรกวารอยละ 31 หรือกวา 1.7 พันลานคนท่ัวโลกท่ีไมมีบัญชีธนาคารและ 
ในกลุมประเทศอาเซียนมีประชากรท่ีไมมีบัญชีธนาคารสูงถึง 345 ลานคนหรือรอยละ 53 ของจำนวนประชากรของอาเซียน 
ท้ังหมดและในจำนวนน้ีเปนประชาชนท่ีถูกจัดอยูในกลุมผูมีรายไดนอยกวารอยละ 50 หรือมากถึง 172 ลานคน โดยมีเหตุผล 
สำคัญมาจากการขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑทางการเงินและอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกล จึงทำใหไมสามารถเขาถึง 
แหลงเงินทุนหรือบริการทางการเงินที่จำเปนได เชน แหลงเงินทุนสำหรับการศึกษา การแพทยหรือการใชจายกรณีฉุกเฉิน 
ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุมน้ีและการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนในภาพรวมอีกดวย เน่ืองจาก 
ไมกอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

แตในทางกลับกัน ปจจุบันประเทศไทยไดกาวสูยุคดิจิทัลอยางรวดเร็วและตอเนื่อง และเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดเขามามีบทบาทตอประชาชน ในการใชเปนเคร่ืองมือในการเขาถึงขอมูลในรูปแบบของ 
ดิจิทัล การใหบริการในรูปแบบเดิมมีกระบวนการท่ียุงยากและมีความลาชา และมีรายละเอียดข้ันตอนทางเอกสารท่ีตองใชเวลานาน 
ในการจบกระบวนการ ท้ังกระบวนการกรอกเอกสารสมัคร กระบวนการรูจักลูกคา (KYC) การตรวจสอบเครดิต การอนุมัติ 
ซึ่งในกรณีแยที่สุดผูสมัครอาจถูกปฏิเสธ ดวยเหตุผลหลากหลายประการ
       
ดังนั้นจึงจำเปนตองใชเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาทันสมัยมาชวยลดตนทุนการทำธุรกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ใหบริการน้ี เทคโนโลยีบล็อกเชน คือวิธีการท่ีแกปญหาในจุดน้ีไดเปนอยางดีและเหมาะสมท่ีสุด ขอมูลสวนบุคคลของผูใหยืม 
สินทรัพยดิจิทัล และผูยืมจะจัดเก็บอยูในรูปแบบมาตรฐานโดยขอมูลจะจัดเก็บในกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส ท่ีบันทึกลงบนเครือขาย 
แทนการใชตัวกลางในการจัดเก็บ ดวยเหตุน้ีจึงชวยลดความจำเปนในการใชตนทุนท่ีเก่ียวของกับฐานขอมูลและเซิรฟเวอรตัวกลาง 
รายการบล็อกเชน ที่ทำรายการแลวจะไมมีการเปลี่ยนแปลง และสามารถรักษาความสมบูรณของขอมูลได ทำใหไมจำเปน 
ตองใชบริการของผูดูแลกลาง ทำใหลดคาใชจายท่ีเก่ียวของได คาใชจายในการทำธุรกรรมภายในระบบจะถูกหารลงสูบุคคลท่ี 
ชวยในกระบวนการทำธุรกรรมและดวยเหตุน้ีจึงสามารถลดคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการรักษาระบบการทำธุรกรรมแบบรวมศูนยได  
ทำใหประหยัดคาใชจายมากขึ้น
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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

นางสาวประกายจิตร สุรอมรกูล

นายคุณา วิทยาฐานกรณ

นายพิชญตม นันทธเนศ

นายจอนนี่ แอนโฟเน

นายชเนศวร แสงอารยะกุล

จำนวนหุน

5,600,000 หุน

800,000 หุน

400,000 หุน

400,000 หุน

400,000 หุน

400,000 หุน

รอยละ

70

10

5

5

5

5
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บริษัท ยืมมั้ย บล็อคเชน จำกัด

นายสุทธิเกียรติ กิตติภัทรากุล
ถือหุน 70%

นางสาวประกายจิตร สุรอมรกูล
ถือหุน 10%

นายคุณา วิทยาฐานกรณ
ถือหุน 5%

นายพิชญตม นันทธเนศ
ถือหุน 5%

นายจอนนี่ แอนโฟเน
ถือหุน 5%

นายชเนศวร แสงอารยะกุล
ถือหุน 5%

version 3.0

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ผูอำนวยการ
ฝายความเสี่ยงธุรกิจ

ผูอำนวยการ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอำนวยการ
ฝายการเงิน

ผูอำนวยการ
ฝายจัดซื้อ

ผูอำนวยการ
ฝายบัญชี

ผูอำนวยการ
ฝายปฏิบัติการ

ผูอำนวยการ
ฝายพัฒนาธุรกิจ

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายการตลาด

2. แผนผังผูถือหุน

3. ผังโครงสรางการบริหารจัดการ (Organization Chart)
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ยืมมั้ย.com

ยืมมั้ย.net ยืมมั้ย.storeยืมมั้ย.finance ยืมมั้ย.digital

4. โครงสรางบริษัท

บริษัท ยืมม้ัย บล็อกเชน จำกัด เปนบริษัทภายในเครือของ บริษัท ยืมม้ัย (ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงจะประกอบดวยในสวนของ 
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
ข้ันตอนแรกผูรับบริการจะตองเขามาสมัครสมาชิกในระบบดวยชองทาง ยืมม้ัย.com ซ่ึงจะมีการยืนยันตัวตน (KYC) เพ่ือ 
ยืนยันการสมัคร และทางเวลติจะนำขอมูลของผูสมัครมาวิเคราะหถึงความสามารถ ความนาเช่ือถือ ซ่ึงจะพิจารณาเปน Credit 
Score โดยอางอิงจากรายรับของลูกคา ประกอบการพิจารณาความนาเชื่อถือทางชองทางโซเชียลมีเดียของลูกคา เพื่อ 
กำหนด Credit Score ใหกับลูกคา 

หลังจากลูกคาผานข้ันตอน กระบวนการ KYC เรียบรอยแลวน้ัน ลูกคาจะตองเขามาในสวนของ ยืมม้ัย.digital หลังจากน้ี 
ลูกคาสามารถทำการยืมใชสินทรัพยดิจิทัลไดทันที ซึ่งในชวงแรกลูกคาจะไดสัดสวนวงเงินในปริมาณนอย (มูลคาในการ 
ค้ำประกัน) แตลูกคาสามารถท่ีจะเพ่ิมวงเงินไดโดยลูกคาตองใชบริการของยืมม้ัย ไมวาจะเปนสวนของการใหคืนตามท่ีกำหนด 
การยืมใชมือถือ เคร่ืองใชไฟฟาอิเล็กทรอนิก หรือบริการอ่ืนๆ โดยทางยืมม้ัยจะพิจารณาจากการใชบริการ เพ่ือจะกำหนดการ 
ยืมสินทรัพยดิจิทัลใหลูกคาทุกๆ เดือน ทำใหการยืมใชสินทรัพยดิจิทัลเพ่ิมข้ึนอีกดวย ซ่ึงการยืมใชสินทรัพยดิจิทัลสามารถ 
ยืมใชวงเงินไดสูงสุด ไมเกิน 50,000 บาท
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ระบบยืมม้ัย Blockchain ใหบริการโดย บริษัท ยืมม้ัย (ประเทศไทย) จำกัด เปนแพลตฟอรมท่ีผสมผสานระหวางการเงินแบบ 
รวมศูนย และการเงินแบบกระจายศูนย (CeDeFi) กลาวคือ เปนบริการใหยืมใชสินทรัพยดิจิทัลท่ีมีการทำงานแบบกระจายศูนย 
ผูใหยืมสามารถปลอยใหยืมใชสินทรัพยดิจิทัลโดยไมตองดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) สวนบริการใหยืมใชจะถูกควบคุมโดย 
บริษัท ยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดการความเสี่ยงใหแกผูใหยืม ระบบมีการใชเหรียญ YES เปนกลไกหลักเพื่อ 
ประเมินคะแนนความนาเช่ือถือของผูยืม เหรียญ YES จะถูกแจกจายใหแกลูกคาบริการยืมม้ัย โดยพิจารณาจากพฤติกรรม 
ของลูกคา เม่ือผูยืมตองการยืมใชสินทรัพยดิจิทัลออกจากระบบผูยืมตองวางเหรียญ YES เพ่ือค้ำประกัน เพ่ือจัดการกับ 
ความเสี่ยงในระบบ บริษัทยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด มีกลไกการจำกัดมูลคาการยืมใชตอครั้ง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยง 
ที่เกิดจากการไมคืน และปองกันความเสียหายตอสินทรัพยของผูใหยืมใหไดมากที่สุด

รูปที่ 1 แสดงภาพรวมของระบบ เมื่อลูกคาสมัครสมาชิก ระบบจะคำนวณปริมาณเหรียญ YES ที่จะปลอยใหแกลูกคา 
เหรียญที่ถูกสงไปยัง YES Vault และถูกล็อกไวเปนเวลา 10 เดือนนับตั้งแตระบบเปดใหบริการ จำนวนเหรียญ YES ที ่
เก็บอยูบน YES Vault จะถูกนับเปนมูลคาการค้ำประกันของเจาของเหรียญ เมื่อลูกคา (หรือผูยืม) มีมูลคาการค้ำประกัน 
และมีมูลคาจำกัดในการยืมท่ีเพียงพอ จะสามารถดำเนินการยืมใชสินทรัพยดิจิทัลจาก Lending Contract ได ระบบมีกลไก 
การยึดเหรียญ YES และขายทอดตลาดโดยอัตโนมัติ เพื่อชดใชสินทรัพยดิจิทัลใหแกผูใหยืมในกรณีที่เกิดการเบี้ยวจาย 
ในระบบ

04
ภาพรวมของระบบ

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ

Liquidator

YES Holder Customer

Lender

YES TokenYES VaultSecondary
Market

Lending Contracts

Airdrop

Register / Pay

Liquidate Repay

Supply / Withdraw
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or

ro
w

 / 
R
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ay
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or
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w

 / 
R
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ay

Claim (After 10 months)

Lock

(For 10 months)

Liquidate Sell

Buy / Sell

Liquidate
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ชวงเวลา

ระยะเปดตัว (เดือนที ่1 ถึง 3)

ระยะทดสอบ (เดือนที ่4 ถึง 6)

ระยะสมบูรณ (เดือนที่ 7 เปนตนไป)

Collateral Factor

0.25

0.5

0.75

ในระบบมีผูเกี่ยวของหลัก 3 กลุม ไดแก ลูกคายืมมั้ย ผูใหยืม และผูยืมใช

1. ลูกคา ยืมมั้ย ระบบมีการแจกเหรียญ YES ใหแกลูกคา เพื่อเปนการจูงใจใหรักษาคะแนนเครดิตที่ดีอยางสม่ำเสมอ 
เม่ือลูกคาทำการสมัครสมาชิก และชำระคาบริการรายเดือน ระบบจะทำการประเมินคะแนน และคำนวณปริมาณเหรียญท่ีจะ 
เปนรางวัลแกลูกคา จากนั้นจะโอนเหรียญ YES ไปเก็บไวใน YES Vault แตละบัญชีจะถูกจำกัดปริมาณเหรียญ YES 
ที่ไดรับไวที ่10,000 บาท

เหรียญ YES ท่ีอยูใน YES Vault จะถูกนับเปนมูลคาการวางค้ำประกันเพ่ือยืมใชสินทรัพยดิจิทัลจากระบบ ดังน้ันลูกคา 
สามารถใชประโยชนจากเหรียญ YES ทันทีท่ีระบบปลอยเหรียญไปเก็บไวบน YES Vault ในชวงระยะเวลา 10 เดือนแรก 
นับต้ังแตระบบเปดใหบริการลูกคาจะยังไมสามารถถอนเหรียญ YES ออกจาก YES Vault ได ซ่ึงกลไกการล็อกเหรียญ 
มีขึ้นเพื่อปองกันการดอยคาเหรียญในชวงตนของการใหบริการ

มูลคาการค้ำประกันจะสัมพันธกับคา Collateral Factor ซ่ึงมีคานอยในชวงตน และคอยๆ เพ่ิมข้ึนเม่ือเวลาผานไป กลไก 
การปรับคา Collateral Factor เปนอีกสวนท่ีใชรับมือกับความเส่ียงท่ีเกิดจากการไมชำระในระบบ โดยระบบมีการวางแผน 
การปรับคา Collateral Factor ตามตารางตอไปนี้

version 3.0

รูปที ่2 กระบวนการแจกเหรียญ YES Token
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2. ผูใหยืม ผูใหยืมสามารถฝากสินทรัพยดิจิทัลไปยัง Borrowing Contracts ซ่ึงเปนสวนสำหรับการใหยืมใชสินทรัพยดิจิทัล 
เม่ือผูยืมทำการคืนสินทรัพยท่ียืม จะตองจายคาธรรมเนียมในอัตรา 25 - 30% ตอป (อัตรามีการปรับตามสัดสวนการยืม 
ในระบบ) ผูใหยืมจะไดรับผลตอบแทนในอัตรา 10 - 15% ตอป สวนตาง 15% จะถูกสงใหกับระบบ โดยแบงเปน 10% 
สำหรับการชดเชยกรณีไมคืน และอีก 5% เปนคาดำเนินการ

ในชวงเปดตัวระบบ สินทรัพยดิจิทัลท่ีเปดใหยืม KUSDT และจะเปดสกุลอ่ืนๆ เพ่ิมเติมในภายหลังตามความตองการของผูใช

2.1 การฝากสินทรัพยดิจิทัล ผูใหยืมฝากสินทรัพยดิจิทัลไปยัง Lending Contracts ตามสกุลท่ีฝาก จากน้ัน Lending 
Contracts จะสรางเหรียญ L-token ซึ่งเปรียบเสมือนตั๋วใหยืมจากผูยืมใช

2.2 การถอนสินทรัพยดิจิทัล ผูใหยืมสามารถถอนสินทรัพยดิจิทัลออกจากระบบเม่ือใดก็ได โดยทำการสงเหรียญ L-token 
ใหกับ Renting Contracts จากน้ันจะสามารถถอนสินทรัพยดิจิทัลออกจากระบบได ระบบยืมม้ัย Blockchain คำนวณ 
ผลตอบแทนทุก Block ดังน้ันผูใหยืมจะไดรับจำนวนสินทรัพยดิจิทัลท่ีสูงกวาจำนวนเร่ิมตนท่ีใหยืม หากในระบบเกิดการยืม 
ในระหวางที่ผูใหยืมฝากเหรียญไวในระบบ

รูปที ่3 ขั้นตอนการฝากสินทรัพยดิจิทัล

Lender

รูปที่ 4 กระบวนการถอนสินทรัพยดิจิทัล
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3. ผูยืมใช

3.1 ขอบเขตการยืมใชสินทรัพยดิจิทัล ขอบเขตการยืมใชของแตละบัญชีถูกคำนวณจากมูลคาการค้ำประกัน (Collateral 
Value) และขอบเขตการยืมสูงสุด (Max Rent Limit) มูลคาการค้ำประกันถูกคำนวณจากจำนวนเหรียญ YES ของ 
ผูยืมใชใน YES Vault ราคาเหรียญ และ Collateral Factor สวนขอบเขตการยืมสูงสุดจะถูกกำหนดโดย Wealthi 
ซึ่งเปนผูประเมินคะแนนความนาเชื่อถือของผูยืม

ผูยืมแตละรายท่ีมี Collateral Value เทากันอาจจะมีขอบเขตในการยืมท่ีแตกตางกันได เน่ืองจากมีขอบเขตการยืมสูงสุด 
แตกตางกัน ผูยืมอาจถูกลดขอบเขตการยืมสูงสุดหากมีการตรวจพบพฤติกรรมท่ีผิดปกติ ซ่ึงการปรับคาขอบเขตการยืมสูงสุด 
จะถูกดำเนินการโดย Wealthi ในชวงใดก็ได ดังนั้นขอบเขตในการยืมของผูเชาสามารถคำนวณได ดังนี้

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

3.2 การยืม และคาบริการ เม่ือผูยืมมีการใชเหรียญ YES ค้ำประกันไวบน YES Vault และมีขอบเขตการยืมสูงสุดเพียงพอ 
ผูยืมสามารถทำการเชาสินทรัพยดิจิทัลจากระบบ ผูยืมสามารถนำสินทรัพยดิจิทัลไปใชไดอยางอิสระ ไมวาจะเปนการโอน 
การแลกเปล่ียน การทำ Staking หรือการแลกเปล่ียนสินทรัพยดิจิทัลเปนเงินสด อยางไรก็ตามผูยืมตองระมัดระวังการถูกยึด 
เหรียญ YES ท่ีใชค้ำประกัน (ซ่ึงจะเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติเม่ือมูลคาการยืมถึงจุดเส่ียง) เน่ืองจากการถูกยึดสินทรัพยค้ำประกัน 
ไมเพียงแตจะทำใหผูยืมขาดทุน แตจะสงผลกระทบตอเครดิต และขอบเขตในการยืมในรอบถัดไป 

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

Rent Limit = min(Max Rent Limit, Collateral Value)

รูปที่ 5 การปรับขอบเขตการยืมสูงสุด
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รูปที ่6 ตัวอยางกระบวนการยืมสินทรัพยดิจิทัล

Borrower
YES Vault

YES ControllerKUB
Lending Contract

2.4 Determine
KUB price in YES

2.
request

borrowing

2.2
Determine
collateralized
YES

3.
transfer

KUB

1. deposit YES

2.1 Determine
borrow limit

2.3 Determine
max borrow limit

KUB - YES
AMM Pool

Price Oracle

2.5
Get KUB / YES TWAP

ผูใหบริการจะทำขอตกลงกับลูกคาใหมีการใหคืนในอัตราที่ผูยืมมีกำลังสามารถที่จะใหคืนไดดีที่สุด เพื่อเปนการปองกัน 
ความเสี่ยงของผูยืมที่ทิ้งระยะเวลาออกไป แลวทำใหคาธรรมเนียมสูงขึ้นจนผูยืมไมสามารถที่จะคืนได

3.3 การคำนวณคาธรรมเนียมการยืม คาธรรมเนียมการยืมจะถูกสะสมในทุก Block ระบบมีฐานคาธรรมเนียมการยืมท่ี 23% 
ตอป และสามารถเพิ่มขึ้นไดตามสัดสวนของมูลคาการยืมและสินทรัพยในระบบ (Utilization Rate)

หากสัดสวนดังกลาวมีคาสูง คาธรรมเนียมการยืมในระบบจะมีคาสูงตาม การคำนวณคาธรรมเนียมการยืมแบงเปน 2 ชวง ไดแก 
ชวงปกต ิ(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 อัตราคาธรรมเนียมชวงปกต ิ(Normal Rate) คือ 23 - 31% ตอป โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

Utilization Rate = Total Rent / Total Supply

Borrow Rate (%) = 23 + 10 * Utilization Rate

version 3.0
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เวลา
(วัน)

0

30

60

90

ดอกเบี้ย

0

189.04

381.55

577.91

จำนวนเหรียญที่
ยืมใชสินทรัพยดิจิทัล

100,000

100,000

100,000

100,000

จำนวน Block โดยประมาณ
(5 block/วินาที)

0

518,400

1,036,800

1,555,200

มูลคาการยืมใช
สินทรัพยดิจิทัล

10,000

10,189.04

10,381.65

10,577.91

3.3.2 อัตราคาธรรมเนียมชวงกาวกระโดด (Jump Rate) หากในระบบเหลือสภาพคลองนอย อาจเกิดเหตุการณท่ีผูใหยืม 
ไมสามารถถอนสินทรัพยออกจากระบบได ระบบจึงมีกลไกปรับอัตราคาธรรมเนียมอยางกาวกระโดด เพ่ือเรงใหผูยืมรีบนำ 
สินทรัพยท่ียืมออกจากระบบมาคืนเพ่ือหลีกเล่ียงคาธรรมเนียมการยืมท่ีสูงมาก และเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนเขามาใหยืมในระบบ 
เน่ืองจากมีผลกำไรสูง ดวยกลไกดังกลาวจะทำใหระบบมีสภาพคลองท่ีเพียงพอใหผูใหยืมสามารถถอนสินทรัพย เมื่อใดก็ได 
ที่ตองการ

ระบบจะเริ ่มใชการคำนวณคาธรรมเนียมแบบกาวกระโดดเมื ่อคา Utilization Rate มากกวาหรือเทากับ 80% 
อัตราคาธรรมเนียมในชวงกาวกระโดด คือ 31 - 100% ตอป โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

ปริมาณคาธรรมเนียมสะสมจะถูกนำไปรวมกับมูลคาการยืมทุกคร้ังท่ีมีการคำนวณ (ในลักษณะทบตนทบดอก) ซ่ึงผูยืมตอง 
พยายามหลีกเล่ียงไมใหมูลคาการยืมมีคาเกินขอบเขตการยืม เน่ืองจากจะเกิดกระบวนการยึดสินทรัพยค้ำประกันได ตาราง 
ตอไปนี้เปนตัวอยางการคำนวณคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในระบบเมื่อคาธรรมเนียมการยืมมีคาเทากับ 23% ตอป

3.4 สภาพคลองของบัญชี (Account Liquidity) สะทอนถึงสภาพของบัญชีวามีความเส่ียงท่ีจะถูกยึดสินทรัพยค้ำประกัน 
หรือไม ซึ่งสามารถคำนวณไดจากขอบเขตการยืม (Borrow Limit) และมูลคาการยืม (Borrow Value)

Borrow Rate (%) = 31 +  345 * (Utilization Rate - 0.8)

Account Liquidity = Borrow Limit - Borrow Value
เมื่อคาสภาพคลองของบัญชีนอยกวาศูนย ผูยืมจะสามารถถูกยึดสินทรัพยค้ำประกันได
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3.5 การยึดสินทรัพยค้ำประกัน เม่ือบัญชีใดมีคาสภาพคลองของบัญชีเปนลบ ผูติดตาม (Liquidator) สามารถทำการยึด 
สินทรัพยค้ำประกันได ระบบใหรางวัลแกผูติดตาม ซ่ึงเปนการจูงใจใหมีการดำเนินการยึดสินทรัพยใหเร็วท่ีสุด เพ่ือลดความเส่ียง 
ดานราคา ระบบใช Automated-Market-Maker (AMM) เปนตลาดรองสำหรับการรับซื้อเหรียญ YES ที่ถูกยึด
สินทรัพยค้ำประกันของผูยืมถูกแบงเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเคยมีการถอนออกแลวฝากเขาระบบเพ่ือค้ำประกัน (Deposited) และ 
สวนท่ีไมเคยมีการถอน (Airdropped) สวนที่ผูยืมฝากเขามาในระบบจะถูกยึดใหเพียงพอสำหรับการคืนสินทรัพยดิจิทัล 
บวก 8% เพื่อเปนรางวัลแกผูติดตาม และสวนที่ผูยืมไมเคยถอนออกจะถูกยึดทั้งหมด เหรียญที่ถูกยึดจะถูกนำไปแลกเปน 
เหรียญสกุลที่ถูกเชาออกจากระบบ และนำไปคืนเขาระบบ สวนเหรียญที่เหลือจะถูกเก็บไวใน YES Vault เพื่อใชหมุนเวียน 
ในระบบตอไป การคำนวณปริมาณเหรียญที่ถูกยึดสามารถดำเนินการไดตามสมการตอไปนี้

3.6 การคืนสินทรัพย ผูยืมตองทำการคืนสินทรัพยท่ียืมบวกกับคาธรรมเนียม เพ่ือหลีกเล่ียงการถูกยึดสินทรัพยค้ำประกัน 
เมื่อผูยืมทำการคืนสินทรัพยเรียบรอยแลว จะสามารถถอนสินทรัพยค้ำประกันออกจากระบบได

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

รูปที่ 7 ตัวอยางการยึดสินทรัพยค้ำประกัน
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Liquidator

KUB - YES
AMM Pool

3. Sell the remaining YES

4. Get KUB

6. Transfer KUB as a reward

1. Request liquidation

YES Vault

KUB
Blockchain Contract

5. Repay KUB and
transfer reward

2. Requese YES
liquidation

รูปที่ 8 ขั้นตอนการคืนเหรียญดิจิทัล

Borrower

Repay Tokens

Lending Contracts
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จุดเดน และโอกาสในการตอยอด

การประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในการแปลงขอมูลเครดิตใหอยูในรูปแบบสินทรัพยดิจิทัลกอใหเกิดนวัตกรรมทางการเงิน 
รูปแบบใหมท่ีเอ้ือประโยชนตอผูใชงาน ผูใหบริการ และระบบการเงินในอนาคต ระบบยืมม้ัย Blockchain มีจุดเดน และโอกาส 
ในการตอยอด ดังนี้

เครดิตท่ีซ้ือขายแลกเปล่ียนได ระบบใชเหรียญ YES ในการประเมินคาความนาเช่ือถือของผูถือเหรียญ ทำใหเครดิตเปนส่ิงท่ี 
มีมูลคา สามารถซ้ือขายได เปนการเพ่ิมชองทางการใชประโยชนของเครดิต ลูกคาสามารถเก็บสิทธิในการยืมสินทรัพยดิจิทัล 
ไวที่ตนเอง หรือยกสิทธิใหแกผูอื่นที่ตองการใชบริการยืม โดยเจาของเครดิตจะไดรับคาตอบแทนเทากับมูลคาของเครดิต 
ณ เวลานั้น

เครดิตบนฐานขอมูลบล็อกเชน เน่ืองจากประวัติการทำธุรกรรมท้ังหมดของระบบยืมม้ัย Blockchain ถูกเก็บบนบล็อกเชน 
เปนการรับประกันวาขอมูลท่ีถูกบันทึกแลวจะไมถูกเปล่ียนแปลงการเก็บขอมูลเครดิตบนบล็อกเชนเปนการสรางระบบนิเวศ 
ท่ีเอ้ืออำนวยใหระบบอ่ืนสามารถอางอิงขอมูลจากขอมูลท่ีมีอยูแลว ชวยลดตนทุน และเวลาไดอยางมหาศาล สงผลใหการพัฒนา 
บริการทางการเงินบนบล็อกเชนทำไดงายย่ิงข้ึน อีกท้ังกอใหเกิดการชวยเหลือกันใหเกิดระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงในอนาคต

version 3.0



16

05

การจัดสรร

ตลาดรอง

แจกจายลูกคา

ทีมงาน

รวม

จำนวนเหรียญ (ลานเหรียญ)

5

2.5

2.5

10

สัดสวน

50%

25%

25%

100%

มูลคา (ลานบาท)

135

67.5

67.5

270

จำนวนเหรียญ YES จะถูกจำกัดท่ี 10,000,000 YES แตละเหรียญมีราคา $0.8 (ประมาณ 27 บาท) การกระจายเหรียญ 
มีการวางโครงสรางดังตอไปนี้

50% สำหรับการเปดขายสาธาณะ (Public) ที่ตลาดรอง เหรียญ YES จะถูกจับคูกับสินทรัพยที่ใหยืมในระบบ เชน 
   KUB, KBTC, KUSDT ซ่ึงเปนการวางราคาเร่ิมตนใหเหรียญ YES และเปนการเตรียมการสำหรับกลไกการยึด 
    สินทรัพยค้ำประกัน
25% จะถูกเก็บไวบน YES Vault เพื่อแจกจายใหกับลูกคา (Community) โดยระบบจะทำการแจกจายเหรียญเมื่อ 
   ลูกคาปฏิบัติตรงตามเงื่อนไขที่ผูใหบริการวางไว
25% จะถูกเก็บใหกับบริษัท ยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงานสำหรับเปนคาดำเนินการ

เศรษฐศาสตร
และการกระจายเหรียญ

         สัดสวนการจัดสรร
         เหรียญ YES TOKEN

  50% จำนวน 5,000,000 YES Token
      สำหรับตลาดรอง
  25% จำนวน 2,500,000 YES Token
      สำหรับแจกจายใหลูกคา
      (Lock ใน Vault 10 เดือน)
  25% จำนวน 2,500,000 YES Token
      สำหรับทีมงาน (ทยอยจัดสรร 25 เดือน
      เดือนละ 100,000 YES Token)

ตลาดรอง แจกจายลูกคา ทีมงาน

version 3.0
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การแจกจายเหรียญ YES ใหแกลูกคาประเมินจากขอบเขตการยืมใชสูงสุดตอลูกคา 1 ราย ซ่ึงถูกกำหนดไวท่ี 10,000 บาท 
ลูกคาจะไดรับเหรียญ YES ท่ีเพียงพอสำหรับการค้ำประกันเพ่ือเชาสินทรัพยดิจิทัลในขอบเขตการยืมใชสูงสุดอยางเร็วภายในเวลา 
12 เดือน ลูกคาท่ีสมัครใชบริการยืมม้ัย Blockchain กอน จะไดรับเหรียญจนกระท่ังครบขอบเขตการกูสูงสุดเร็วกวาลูกคารายหลัง 
นอกจากน้ีปริมาณการแจกเหรียญ YES พิจารณาจากพฤติกรรมทางการเงินของลูกคาดวย ดังน้ันปริมาณการแจกเหรียญ 
YES ตอเดือนตอลูกคา 1 ราย สามารถคำนวณไดจากสมการตอไปนี้

ตัวอยาง

ตัวอยางที ่1 นาย ก สมัครสมาชิกยืมม้ัย Rental ต้ังแตชวงเปดตัว (คาระดับการเขารวม = 1) และมีพฤติกรรมในระดับดีเย่ียม 
(คาระดับพฤติกรรม = 1) เมื่อนาย ก ชำระคาบริการรายเดือน จะไดรับเหรียญ YES จำนวน: 10,000 / 12 / 27 *  1 
* 1 = 30.86 YES

ตัวอยางที ่2 นาย ข สมัครสมาชิกยืมม้ัย Blockchain หลังจากระบบเปดตัวเปนเวลา 1 ป (คาระดับการเขารวม = 0.75) 
และมีพฤติกรรมทางการเงินในระดับดี (คาระดับพฤติกรรม = 0.8) สมมติราคาเหรียญ YES ณ เวลาดังกลาวเปน 50 บาท 
ตอเหรียญ เม่ือนาย ข ชำระคาบริการรายเดือน จะไดรับเหรียญ YES จำนวน: 10,000 / 12 / 50 * 0.75 * 0.8 = 10 YES

ปริมาณเหรียญ YES Token ท่ีไดรับ = 10,000 / 12 / ราคาเหรียญ * คาระดับการเขารวม * คาระดับพฤติกรรม
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1. ความเสี่ยงทางดานการกำกับควบคุม
สินทรัพยดิจิทัล และเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งหมายรวมถึงการออกและการใชโทเคนอรรถประโยชน (Utility Token) ใน 
โครงการน้ี ดำเนินการภายใตกฎหมายสินทรัพยดิจิทัล บริษัท ยืมม้ัย บล็อคเชน จำกัด ซ่ึงดำเนินงานภายใตกฎหมายของไทย 
ซ่ึงบริษัทตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด และแมวาหลักเกณฑเก่ียวกับการใหบริการดวยสินทรัพยดิจิทัล ยังคงอยูระหวาง 
การพิจารณา ซ่ึงคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกลน้ี ซ่ึงหากกฎเกณฑดังกลาวมีผลบังคับใชแลว บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
ดังกลาวอยางเครงครัด

2. มูลคาของเหรียญ YES Token
มูลคาของเหรียญ YES Token จะปรับตัวดวยหลายสาเหตุ บริษัทฯ ไมสามารถรับรองมูลคาในแตละเวลาได บริษัทฯ ไม 
รับผิดชอบตอการเปล่ียนแปลงของมูลคาของเหรียญ YES Token โดยมูลคาของเหรียญ YES Token อาจข้ึนอยูกับ 
อุปสงค และอุปทานของการบริการ การคาดการณทางเศรษฐกิจในอนาคต การแขงขันและสภาพตลาด รวมถึงการตัดสินใจ 
ทางธุรกิจ ความไมแนนอนเหลาน้ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทีมงานของ บริษัท ยืมม้ัย บล็อคเชน จำกัด ดังน้ัน 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

06
ความเสี่ยง

version 3.0



19

กรุณาอานคำสงวนสิทธ์ิภายใตหัวขอน้ีอยางละเอียด ถามีขอสงสัยเกิดข้ึน ผูอานควรปรึกษาท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาการเงิน 
และภาษี หรือท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ขอมูลท่ีอยูในเอกสารฉบับน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงโดยท่ีไมตองแจงลวงหนาและ 
ไมเปนขอพันธสัญญาใดๆ กับบริษัท 

ขอมูลน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนขอมูล และไมถือเปนการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยใดๆ ซ่ึงการออกและเสนอขาย 
หลักทรัพยเหลานั้นจะถูกกำกับโดยกฎหมายหลักทรัพยที่เกี่ยวของหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ชุดขอมูลที่แสดงเหลานี้อาจ 
ไมครบถวนและไมไดเปนขอสัญญาใดๆ เราพยายามอยางที่สุดที่จะทำใหขอมูลในเอกสารฉบับนี้ถูกตองและเปนปจจุบัน 
ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีไมไดนับเปนการใหคำแนะนำใดๆ เราไมรับรองและยอมรับขอผูกพันทางกฎหมายอันอาจเกิดจากหรือเก่ียวของ 
ความถูกตองของขอมูลความนาเชื่อถืออัตราแลกเปลี่ยนและความสมบูรณของขอมูลในเอกสารฉบับนี้ ผูสนับสนุนหรือ 
ผูที่สนใจเปนผูถือโทเคนจะตองสืบหาคำแนะนำจากที่ปรึกษาอาชีพกอนที่จะกระทำการใดหรือทำธุรกรรมใดๆ อันเกิดจาก 
ขอมูลในเอกสารที่เผยแพรฉบับนี้ซึ่งถือวาขอมูลฉบับนี้เปนเอกสารเผยแพรเพื่ออางอิงเทานั้น 
 
ความเส่ียงและความไมแนนอนอาจเกิดข้ึนจากการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานโทเคนน้ีไมมีเจตนาใหเปนหลักทรัพยภายใต 
กฎหมายใดๆก็ตาม ดังนั้นขอมูลในเอกสารนี้ไมใชเอกสารเสนอขายหลักทรัพยหรือหนังสือชี้ชวนในการออกและเสนอขาย 
หลักทรัพย ขอมูลในเอกสารฉบับน้ีท้ังหมดหรือบางสวนไมถือเปนคำแนะนำในการซ้ือขายหลักทรัพย การเปนการชักชวนใหซ้ือ 
โทเคนใดๆ หรือเปนการใหความเห็นในการตัดสินใจลงทุนเราไมไดใหความเห็นใดๆในการใหซื้อ ขาย หรือทำธุรกรรมใดๆ 
บนโทเคน ดังนั้นขอมูลในเอกสารแสดงฉบับนี้ไมถือเปนแบบ หรือสัญญาในการตัดสินใจลงทุน
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• พัฒนา Token Economic

• พัฒนา Tokenization

• พัฒนา White Paper

• เพิ่มคา Collateral Factor เปน 0.25

• เพิ่มคา Collateral Factor เปน 0.50
• พัฒนา Governance Token Functions

• เพิ่มคา Collateral Factor เปน 0.75
• ดำเนินการ Token Listing

• เหรียญ YES Token ท่ีแจกจายท้ังหมดจะ
  ถูกปลอยออกมาจาก Yuemmai Vault
  และคา Collateral Factor คือ 0.75
• สามารถนำเหรียญ YES Token มา Vote
  ในการพัฒนาระบบได
• สามารถนำเหรียญ YES Token ไปซ้ือขายใน
  กระดานซ้ือขายสินทรัพยดิจิทัล (Exchange) ได
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แผนการดำเนินงาน
(ROAD MAP)
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09
ผูรวมกอตั้ง

สุทธิเกียรติ กิตติภัทรากุล
ประธานเจาหนาที่บริหาร

คุณา วิทยฐานกรณ
กรรมการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

จักรพันธ จารุธีรศานต
ผูเชี่ยวชาญดานการเงิน

จอนนี่ แอนโฟเน
นักแสดงและนักธุรกิจ

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล
กรรมการผูจัดการใหญ

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

พิชฌุตม นันทธเนศ
นักลงทุนอิสระ
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ทีมงานที่ปรึกษา

ธวัชชัย อิงบุญมีสกุล
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เวลธิเทคฟน จำกัด

อรรถพล วงศทวีพิทยากุล
ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน
บริษัท ฟนสเตเบิ้ล จำกัด

เผด็จ จินดา
ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท ฟนสเตเบิ้ล จำกัด

สมาน ทาโคตร
ประธานเจาหนาที่ฝายกฏหมาย

บริษัท ฟนสเตเบิ้ล จำกัด
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ภูมิฐานนท กรีฑาภิรมย
ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบิติการ

บริษัท ฟนสเตเบิ้ล จำกัด

ธนากร กาโหรด
ประธานเจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ฟนสเตเบิ้ล จำกัด

นราทร บุญเปยม
นักพัฒนาระบบ

บริษัท ฟนสเตเบิ้ล จำกัด

วรุณ ซิงหเกิล
นักพัฒนาระบบ

บริษัท ฟนสเตเบิ้ล จำกัด

อมร สุขสวัสดิ์
ประธานเจาหนาที่ฝายการตลาด

บริษัท ฟนสเตเบิ้ล จำกัด


