
 
  

 Disclaimer :ข้อมูลต่างๆท่ีปรากฏ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพือ่วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่าน้ัน โดยส านักงาน 
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผดิชอบในความเสียหายใดใดท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีมีบุคคลน าข้อมูลน้ีไปใช้ไม่ว่ากรณีใดและโดยทางใด 

    1 | P a g e  

 
Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel. 

 ข่าวเด่นรายสัปดาห์ --      ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวฟี รัฐอสิราเอล 
 

      
      อิสราเอลไม่รวมบริษัท Cryptocurrency ในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 

 

  The Israel Security Authority (ISA) ประกาศเมื่อกลางเดือนมีนาคม 2018 ว่าบริษัทใน
กลุ่ม Cryptocurrencies จะไม่จัดรวมในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Tel Aviv Stock Exchange (TASE) indices 
โดย ISA อธิบายว่าการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวไม่เก่ียวกับข้อเสนอแนะจากรายงานของคณะกรรมาธิการด้าน
การตรวจสอบ initial coin offerings (ICOs) สู่สาธารณะ ในขณะเดียวกัน ISA ได้จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับ
เป็นการเตือนนักลงทุนเพ่ือให้มีการพิจารณาการลงทุนใน Cryptocurrencies อย่างรอบคอบ โดยระบุว่าการ
ลงทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงหลายด้าน รวมถึงการขาดสภาพคล่อง ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด 
การเคลื่อนไหวด้านราคาที่มีความผันผวนอย่างมาก กิจกรรมผิดกฎหมาย และความเสี่ยงจากการหลอกลวง 
และท าให้สูญเสียเงิน เป็นต้น  
  ISA Chairperson (Anat Guetta) ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าหน่วยงานพยายามป้องกันนัก
ลงทุนที่ก าลังพิจารณาตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่มีการท าธุรกรรมโดยใช้ Cryptocurrencies เป็นหลัก ซึ่งการ
ลงทุนในบริษัทประเภทดังกล่าวจะสุ่มเสี่ยงต่อการผันผวนและโจมตีค่าเงินจากการเก็งก าไรท าให้เกิดความ
เสี่ยงในการลงทุนมาก ทั้งนี้ ISA จะมีการพิจารณาทบทวน TASE regulations เพ่ือท าให้เกิดการเข้าสู่ TASE 
indices ของกลุ่มบริษัทประเภท Cryptocurrencies (bitcoin, Ether, and others) เป็นไปอย่างจ ากัดและ
รัดกุม และป้องกันไม่ให้บริษัทในกลุ่มประเภทการลงทุนดังกล่าวซึ่งมีความเสี่ยงสูงเข้าสู่ TASE indices  
  ทั้งนี้ หลังจากที่ทีการประกาศในเรื่องดังกล่าวของ ISA ได้มีการตอบรับจากประธานสมาคม 
Israel Bitcoin Association (Meni Rosenfeld) โดยระบุว่าความเสี่ยงจากการลงทุนใน digital currencies 
เกิดขึ้นจริงและนักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือการตัดสินใจลงทุนอย่างฉลาด การลงทุนดังกล่าวไม่
เหมาะสมกับทุกคน แต่ส าหรับผู้เข้าใจผลตอบแทนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น และเป็นที่ส าคัญด้วย
ว่าจะต้องจ าแนกและเห็นความแตกต่างระหว่าง decentralized currrencies และ centralized tokens ที่
ออกจากระบบของ ICO เอง ทั้งนี้ สกุลเงินดิจิตอลอย่าง bitcoin ซึ่งมีการพัฒนาใช้ระบบเทคโนโลยีไฮเทค
และเป็นกลไกขับเคลื่อนส าคัญในส าหรับภาคอุตสาหกรรมไฮเทคของประเทศอิสราเอล ซึ่ง ISA ระบุข้อมูล
เพ่ิมเติมว่าในบางกรณีรายงานผลการด าเนินการของบริษัทบางแห่งท าให้ราคาหุ้นของบริษัทเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
มากก่อนที่จะมีการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของบริษัทที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และลักษณะทางการค้า
ของ Cryptocurrencies ซึ่งมีการขึ้นๆลงๆอย่างแกว่งตัวในช่วงกว้างได้สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวด้านราคา
และมูลค่าของ Cryptocurrencies อย่างมากอีกด้วยและท าให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยส าคัญตามมา 
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แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 23/03/2018 
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 
  ส าหรับประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
ยกร่าง พ.ร.ก. ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอล ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีสาระส าคัญในการก าหนดแนวทางการก ากับดูแล และการจัดเก็บภาษีที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.ก. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...  (การ
เก็บภาษีจากทรัพย์สินดิจิตอล) โดยก าหนดนิยามของทรัพย์สินดิจิตอล (ทรัพย์สินดิจิตอล หมายความว่า (1) 
Cryptocurrencies (2) Digital token และ (3) ทรัพย์สิน ในรูปหน่ วยข้อมูล อิ เล็กทรอนิกส์ อ่ืน ใดที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด ) ประเภทเงินได้ของเงินได้เนื่องมาจากทรัพย์สินดิจิตอล 
และการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของเงินได้เนื่องมาจากทรัพย์สินดิจิตอล ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้
ข้อมูลว่า Cryptocurrencies เป็นสินทรัพย์ที่มูลค่ามีความผันผวนสูง ประชาชนควรท าความเข้าใจความเสี่ยง 
รวมถึงรายละเอียดการลงทุนอย่างชัดเจน และในปัจจุบัน Cryptocurrencies ไม่ถือเป็นเงินที่ใช้ช าระหนี้ได้
ตามกฎหมาย มีความเสี่ยงที่มูลค่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเสี่ยงจากการถูกขโมยข้อมูลและภัยไซ
เบอร์ และมีความเสี่ยงที่ผู้ใช้หรือนักลงทุนจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย  (ที่มา : Money and 
Banking Online วันที่ 14 มีนาคม 2561 และ ไทยรัฐ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) 
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