Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.
ข่ าวเด่ นรายสัปดาห์ -- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 85 : เดือนมีนาคม 2561 (26 – 30 มีนาคม 2561)
อิสราเอลไม่รวมบริษัท Cryptocurrency ในดัชนีตลาดหลักทรัพย์
The Israel Security Authority (ISA) ประกาศเมื่อกลางเดือนมีนาคม 2018 ว่าบริษัทใน
กลุ่ม Cryptocurrencies จะไม่จัดรวมในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Tel Aviv Stock Exchange (TASE) indices
โดย ISA อธิบายว่าการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากรายงานของคณะกรรมาธิการด้าน
การตรวจสอบ initial coin offerings (ICOs) สู่สาธารณะ ในขณะเดียวกัน ISA ได้จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์สาหรับ
เป็นการเตือนนักลงทุนเพื่อให้มีการพิจารณาการลงทุนใน Cryptocurrencies อย่างรอบคอบ โดยระบุว่าการ
ลงทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงหลายด้าน รวมถึงการขาดสภาพคล่อง ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
การเคลื่อนไหวด้านราคาที่มีความผันผวนอย่างมาก กิจกรรมผิดกฎหมาย และความเสี่ยงจากการหลอกลวง
และทาให้สูญเสียเงิน เป็นต้น
ISA Chairperson (Anat Guetta) ได้ให้ ข้อ มู ล เพิ่ ม เติม ว่า หน่ ว ยงานพยายามป้ อ งกัน นั ก
ลงทุนที่กาลังพิจารณาตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ มีการทาธุรกรรมโดยใช้ Cryptocurrencies เป็นหลัก ซึ่งการ
ลงทุนในบริษัทประเภทดังกล่าวจะสุ่มเสี่ยงต่อการผันผวนและโจมตีค่าเงินจากการเก็งกาไรทาให้เกิดความ
เสี่ยงในการลงทุนมาก ทั้งนี้ ISA จะมีการพิจารณาทบทวน TASE regulations เพื่อทาให้เกิดการเข้าสู่ TASE
indices ของกลุ่มบริษัทประเภท Cryptocurrencies (bitcoin, Ether, and others) เป็นไปอย่างจากัดและ
รัดกุม และป้องกันไม่ให้บริษัทในกลุ่มประเภทการลงทุนดังกล่าวซึ่งมีความเสี่ยงสูงเข้าสู่ TASE indices
ทั้งนี้ หลังจากที่ทีการประกาศในเรื่องดังกล่าวของ ISA ได้มีการตอบรับจากประธานสมาคม
Israel Bitcoin Association (Meni Rosenfeld) โดยระบุว่าความเสี่ยงจากการลงทุนใน digital currencies
เกิดขึ้นจริงและนักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อการตัดสินใจลงทุนอย่างฉลาด การลงทุนดังกล่าวไม่
เหมาะสมกับทุกคน แต่สาหรับผู้เข้าใจผลตอบแทนและความเสี่ยงที่อาจเกิด ขึ้นเท่านั้น และเป็นที่สาคัญด้วย
ว่าจะต้องจาแนกและเห็นความแตกต่างระหว่าง decentralized currrencies และ centralized tokens ที่
ออกจากระบบของ ICO เอง ทั้งนี้ สกุลเงินดิจิตอลอย่าง bitcoin ซึ่งมีการพัฒนาใช้ระบบเทคโนโลยี ไฮเทค
และเป็นกลไกขับเคลื่อนสาคัญในสาหรับภาคอุ ตสาหกรรมไฮเทคของประเทศอิสราเอล ซึ่ง ISA ระบุข้อมูล
เพิ่มเติมว่าในบางกรณีรายงานผลการดาเนินการของบริษัทบางแห่งทาให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
มากก่อนที่จะมีการประเมินผลการดาเนินกิจกรรมของบริษัทที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และลักษณะทางการค้า
ของ Cryptocurrencies ซึ่งมีการขึ้นๆลงๆอย่างแกว่งตัวในช่วงกว้างได้สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวด้านราคา
และมูลค่าของ Cryptocurrencies อย่างมากอีกด้วยและทาให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญตามมา
Disclaimer :ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
ส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสี ยหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด

1|Page

Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.
ข่ าวเด่ นรายสัปดาห์

-- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 85 : เดือนมีนาคม 2561 (26 – 30 มีนาคม 2561)

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 23/03/2018
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
สาหรับประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
ยกร่าง พ.ร.ก. กากับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอล ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี กา โดยมีส าระส าคัญ ในการก าหนดแนวทางการก ากับ ดูแล และการจัด เก็บ ภาษี ที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (การ
เก็บภาษีจากทรัพย์สินดิจิตอล) โดยกาหนดนิยามของทรัพย์สินดิจิตอล (ทรัพย์สินดิจิตอล หมายความว่า (1)
Cryptocurrencies (2) Digital token และ (3) ทรั พ ย์ สิ น ในรู ป หน่ ว ยข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ใดที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกาหนด) ประเภทเงินได้ของเงินได้เนื่องมาจากทรัพย์สินดิจิตอล
และการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของเงินได้เนื่องมาจากทรัพย์สินดิจิตอล ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้
ข้อมูลว่า Cryptocurrencies เป็นสินทรัพย์ที่มูลค่ามีความผันผวนสูง ประชาชนควรทาความเข้าใจความเสี่ยง
รวมถึงรายละเอียดการลงทุนอย่างชัดเจน และในปัจจุบัน Cryptocurrencies ไม่ถือเป็นเงินที่ใช้ชาระหนี้ได้
ตามกฎหมาย มีความเสี่ยงที่มูลค่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเสี่ยงจากการถูกขโมยข้อมูลและภัยไซ
เบอร์ และมี ค วามเสี่ ย งที่ ผู้ ใช้ ห รื อ นั ก ลงทุ น จะไม่ ได้ รั บ การคุ้ ม ครองตามกฎหมาย (ที่ ม า : Money and
Banking Online วันที่ 14 มีนาคม 2561 และ ไทยรัฐ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561)
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
26 มีนาคม 2561
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