บันทึกการเปลี่ยนแปลง
เวอรชั่น 1.1
•

ใชสกุลเงินไทยบาท (THB) เปนสกุลเงินหลักในการระดมทุน

•

หัวขอที่ 2 ปรับปรุงหัวขอปญหาและแหลงอางอิง

•

หัวขอที่ 3.2 เพิ่มหัวขอ JFin โทเคน

•

หัวขอที่ 3.3 เพิ่มชวงประมาณคาธรรมเนียมของธุรกรรม และการแบงสวนของคา
ธรรมเนียมธุรกรรม

•

หัวขอที่ 4 ระบุวันเขาซื้อขายวันแรก และวันที่สามารถโอน JFin Coin

•

หัวขอที่ 4 ระบุชวงเวลาหามขายของทีมผูบริหาร ที่ปรึกษา และพันธมิตร

•

หัวขอที่ 8 ปรับปรุงคำสงวนสิทธิ์

เวอรชั่น 1.0
•

เผยแพรเอกสาร

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้จะแสดงดวยตัวอักษรสีแดง
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บทคัดยอ
กวารอยละ 72 ของประชากรในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตยังคงไมสามารถ
เขาถึงหรือเขาถึงบริการของธนาคารไดอยางไมเพียงพอ ซึ่งหมายรวมถึงปญหาของการเขาถึง
สินเชื่อรายยอย (Micro Loan) อันเนื่องจากตนทุนของการจัดตั้งและการเขาถึงบริการของ
สถาบันการเงินในปจจุบัน
เพื่อที่จะแกไขปญหาความไรประสิทธิภาพของตลาดการเงิน ระบบนิเวศนทางการเงิน
ของ JFin ผานระบบสินเชื่อแบบไมมีตัวกลาง หรือ Decentralized Digital Lending
Platform (DDLP) ซึ่งไดนำเอาเทคโนโยลีบล็อกเชน (Blockchain) และการเปลี่ยนผาน
ธุรกรรมทางการเงินดวยระบบดิจิตัล ดวยระบบบล็อกเชน ซึ่งจะสามารถสรางระบบสินเชื่อ
ที่ไมมีตัวกลางในการกูยืมและทำใหระบบการกูยืมมีประสิทธิภาพ
การใชสัญญาอัจฉริยะ
(Smart Contracts) บนระบบ Proof-of-Stake ซึ่งเปนการใชรูปแบบ Tendermint จะเขา
มาชวยระบบการใหผลตอบแทนบนบล็อกเชนนี้ JFIN จะเสนอขายตอประชาชนครั้งแรก
(Initial Coin Offering: ICO) จำนวน 100 ลานเหรียญ เพื่อที่จะระดมทุน 660 ลานบาท
เหรียญ JFIN เปนเหรียญ Utility สำหรับระบบของ JFIN System ซึ่งไมเพียงแตเปนตัว
ขับเคลื่อนระบบ แตจะกระตุนใหเกิดการเขามามีสวนรวมในวงกวางซึ่งจะสนับสนุนสินเชื่อ
รายยอยแบบ P2P และบริการทางการเงินอื่นๆ ที่จะแกปญหาพื้นฐานของการเขาไมถึงระบบ
สถาบันการเงิน การทำ ICO ครั้งนี้จะเริ่มเสนอขายรอบเปดตัว (Presales) เริ่มตั้งแตวันที่ 14
กุมภาพันธ 2561 และจะเปดขายจริงตอสาธารณะชนในวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยสามารถ
ลงทะเบียนไดที่ https://www.jfincoin.io/

คำหลัก:

decentralized digital lending, lend-loan ecosystem, peer-to-peer lending,

personal finance, credit scoring, blockchain, smart contract, mobile payment.
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ขอมูลบริษัท

1

บริษัท เจมารท จำกัด (มหาชน) (”เจมารท”) กอตั้งโดยนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา และนางสาว
ยุวดี พงษอัชฌา โดยแรกเริ่มของการจัดตั้งทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหนายเครื่องใชไฟฟาดวย
ระบบเงินผอน ตอมาบริษัทไดขยายธุรกิจเพิ่มเติมโดยขายสินคาเครื่องใชไฟฟาที่หลากหลาย เชน
โทรทัศน VCR เครื่องปรับอากาศ โทรศัพทมือถือ และสินคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม
ในป 2540 บริษัทไดมุงสูธุรกิจการจัดจำหนายโทรศัทพมือถือและเริ่มขยายธุรกิจเขาสูธุรกิจคา
ปลีกในประเทศไทยอยางชัดเจน ในป 2553 เจมารทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ปจจุบันดวยธุรกิจที่หลากหลาย เจมารทมี บริษัทยอยที่ทำธุรกิจติดตามและบริหาร
หนี้ดอยคุณภาพ สินเชื่อ และมีบริษัทรวม ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
•

บริษัท เจ มารท โมบาย จำกัด (”เจ มารท โมบาย”) ซึ่งเจมารทถือหุนรอยละ 99.99 ดวย
ทุนจดทะเบียนชำระแลว 480 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งประกอบธุรกิจจัด
จำหนายมือถือและอุปกรณเสริมทั้งขายสงและขายปลีก ปจจุบัน เจ มารท โมบาย คือ บริษัท
แกนของเจมารท

•

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (”เจ เอ็ม ที”) ซึ่งเจมารทถือหุนรอย
ละ 57.0 ดวยทุนจดทะเบียนชำระแลว 390.0 ลานบาท เจ เอ็ม ที ประกอบธุรกิจบริหารหนี้
และติดตามหนี้ดอยคุณภาพ และปลอยสินเชื่อ

•

บริษัท เจ เอ เอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเจมารทถือหุนรอยละ
ทะเบียน 370.39 ลานบาท

•

บริษัท เจ ฟนเทค จำกัด ซึ่งเจมารทถือหุนรอยละ 95.66 มีทุนจดทะเบียนชำระแลว 1,220
ลานบาท ประกอบธุรกิจปลอยสินเชื่อใหกับผูบริโภค

•

บริษัท เจ แคปปตอล จำกัด ซึ่งเจมารทถือหุนรอยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนชำระแลว 81
ลานบาท ประกอบธุรกิจลงทุน

•

บริษัท ซิงเกอร ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (”ซิงเกอร”) ซึ่งเจมารทถือหุนในสัดสวนรอย
ละ 24.9 มีทุนจดทะเบียนชำระแลว 270 ลานบาท ประกอบธุรกิจขายตรงเครื่องใชไฟฟาใน
บานและเชิงพาณิชย ดวยสินเชื่อเชาซื้อ
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67.5

โดยมีทุนจด

•

บริษัท เจ เวนเจอรส จำกัด (”เจ เวนเจอรส” หรือ ”บริษัท”) ซึ่งเจมารท ถือหุนรอยละ 80
มีทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทำ Digital Transformation และสราง Synergy ระหวางบริษัทในกลุมเจมารท

รูปที่ 1: โครงสรางองคกร
* เจมารทถือหุนทั้งทางตรงและทางออม

ตลอดระยะเวลาของการประกอบธุรกิจที่ผานมา ธุรกิจเหลานี้ไดสะสมขอมูลทางดานเครดิต
ของลูกคา ซึ่งเปนสวนสำคัญที่จะเปนจุดเริ่มของผูที่ใช JFin ในการสรางฐานขอมูลและระบบรูจัก
ตัวตนลูกคา (KYC) และการสรางระบบการจัดอันดับเครดิตของลูกคา
1.1

J Ventures

บริษัท เจ เวนเจอรส จำกัด เปนบริษัทยอยของบริษัท เจ มารท จำกัด (มหาชน)กอตั้งเมื่อป
และมีฐานการประกอบธุรกิจในประเทศไทย บริษัทเปนเจาของและออกเสนอขาย JFin ซึ่ง
มีการออกและเสนอขายเหรียญ JFin ทั้งหมดจำนวน 300,000,000 เหรียญ ซึ่งในชวงเสนอขาย
ตอประชาชนครั้งแรกจะนำออกขาย 100,000,000 เหรียญ ซึ่งคิดเปน 1 ใน 3 ของสัดสวนเหรียญ
ทั้งหมด โดยการเสนอขายตอประชาชนครั้งแรกนี้จะระดมทุนได 660 ลานบาท เพื่อทำไปพัฒนา
ระบบการปลอยสินเชื่อแบบดิจิทัลแบบไมมีตัวกลาง (DDLP)
นอกจากนี้ เจ เวนเจอรส ยังรวมมือกับ เจ เอ็ม ที (ซึ่งเปนบริษัทยอยของเจมารท) ในการบริหาร
หนี้ และติดตามหนี้ดอยคุณภาพ ซึ่งทำใหการบริหารจัดการดานหนี้ดอยคุณภาพถูกบริหารอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งหนี้เสีย และอัตราหนี้เสียตอสินเชื่อรวม (Non-Performing Loan: NPL) ซึ่ง
2560
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เจ เอ็ม ที มีระบบการบริหารจัดการเครดิตที่มีกลยุทธที่เหมาะสม ทั้งการปรับโครงสรางหนี้ และ
กระบวนการทางดานกฎหมาย
บริษัทมั่นใจวาดวยความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของกลยุทธการ Synergy รวมกัน ของกลุม
บริษัทจะทำใหเกิดการ Disrupt ในดานการบริการทางการเงินที่มีอยูในปจจุบันของประเทศ และ
ทั่วโลก ซึ่งไมเพียงในประเทศไทย แตหมายรวมถึงประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

2

ปญหาและโอกาส

มากกวารอยละ 72 ของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไมไดรับการเขาถึงระบบธนาคาร หรือ
เขาถึงไดอยางจำกัดโดยบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานนี้ หมายรวมถึง การฝากเงิน การโอนเงิน และ
สินเชื่อ ประชากรสวนใหญในกลุมประเทศอินโดจีน ก็เชนกันที่ยังประสบกับปญหานี้ และที่สำคัญ
คือระบบสินเชื่อรายยอย[3]
อยางไรก็ตาม ดวยปญหาดานประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงินในปจจุบัน ทำใหตนทุน
ในการเปดธนาคารเพื่อใหบริการเขาถึงประชากรทั้งหมดมีสูงมาก
นอกจากนี้ผูสมัครบริการ
ทางการเงินจะตองมีเอกสาร และประวัติยอนหลังเพื่อสมัครใชบริการทางการเงิน โดยเฉพาะการ
บริการทางดานสินเชื่อสำหรับประชาชนที่อยูในตางจังหวัด ซึ่งอาจขาดขอมูลยอนหลังทางดาน
การเงิน และผูยายถิ่นซึ่งจากขอมูลของกระทรวงแรงงาน มีประมาณ 4 ลานคนในประเทศไทย
นอกจากนี้การสมัครของผูถือสมัครที่อยูในเขตหางไกล เชน ชนบท หรือผูยายถิ่นพำนัก และ
แรงงานขามชาติ มักจะไมมีเอกสารหรือประวัติของธุรกรรมการเงินในอดีตเพื่อประกอบการยื่นขอ
สินเชื่อ ยิ่งเฉพาะแรงงานผูยายถิ่นพำนัก หรือแรงงานขามชาติ ที่ตองการบริการทางการเงิน และ
ยังหมายรวมถึงผูปลอยสินเชื่อที่จะคงใชการโอนธุรกรรมกาทางการเงินที่ยังไมไดรับใบอนุญาต
การปลอยสินเชื่อในแบบเดิมมีกระบวนการที่ชา และมีรายละเอียดขั้นตอนทางเอกสารที่ตอง
ใชเวลานานในการจบกระบวนการ ทั้งกระบวนการกรอกเอกสารสมัคร กระบวนการรูจักลูกคา
(KYC) การตรวจสอบเครดิต การอนุมัติ และการโอนเงิน ซึ่งในกรณีแยที่สุดผูสมัครอาจถูกปฏิเสธ
ดวยเหตุผลหลากหลายประการ
นอกจาก กระบวนการที่ยาวนาน อัตราการปฏิเสธของสินเชื่อสวนบุคคลก็มีสถิติที่คอนขางสูง
โดยขอมูลจาก อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส พบวาอัตราการปฏิเสธการอนุมัติปลอยสินเชื่ออยู
ที่รอยละ 61 ในเดือนกันยายน 2560 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมที่ผานที่รอยละ 57 เนื่องจาก กฎ
เกณฑในดานการปลอยสินเชื่อสวนบุคคลที่เปลี่ยนแปลง โดยลูกคาสามารถกูไดมากที่สุด 3 สถาบัน
การเงินเทานั้น [4]
ดวยการจำกัดในการเขาถึงแหลงเงินทุนตามความตองการ ผูขอกูจึงตองเปลี่ยนไปหาแหลงทุน
ที่มีความเสี่ยง และผิดกฎหมาย เชน สินเชื่อนอกระบบ (Loan Shark) ซึ่งการปลอยกูนอก
ระบบจะคิดอัตราดอกเบี้ยมากกวารอยละ 150 ตอป เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดานหนี้เสีย ดวย
ความตองการเงินทุนนี้ ทำใหการกูยืมตอครัวเรือนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในทุกๆ ป จากขอมูลของ
ศูนยวิจัยกสิกรไทย หนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นมากกวา 16 ลานลานบาท (หรือ 5 ลานลาน ดอลลาร
สหรัฐฯ) [9].
นอกจากนี้ สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินคอนขางสูง เนื่องจากธนาคารเสนอ
อัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับการฝากเงิน ในขณะที่ปลอยสินเชื่อที่อัตราดอกเบี้ยคอนขางสูง ใน
ประเทศไทยการฝากเงินในรูปแบบเงินฝากทั่วไป หรือหุนกู อาจเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่ระดับ
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ตอป ซึ่งเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อสวนบุคคลที่อัตรา 20% - 28% ตอป [8]
โดยหากไมมีการจัดทำกระบวนการรูจักลูกคา (KYC) ไมวาจะเปนระบบศูนยกลางหรือไมก็ตาม
ธนาคารยังคงเปนแนวทางแบบดั้งเดิม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยและใหผูกูที่ดีตองกูดวยอัตราดอกเบี้ย
ที่สูง ปญหาเชนนี้ จะถูกแกไขดวยระบบการจัดอันดับเครดิตแบบกระจาย (Distributed Credit
Rating System) ซึ่งจะสามารถพิสูจนแบบกระจายตัวดวยเทคโนโยลีบล็อกเชน ผูกูที่มีเครดิต
ดีสมควรที่จะไดรับอัตราดอกเบี้ยที่ดีกวา ในขณะที่ผูใหกูก็จะไดผลตอบแทนที่ดีกวา ระบบ สิน
เชื่อแบบไมมีตัวกลางจะเขามาปดชองวางนี้ ดวยเทคโนโยลีบล็อกเชนที่เปนกลไกในการพิจารณา
เครดิต
0.5%
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แนวคิดในการออกแบบ

3

ความทาทายประการหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการใหการบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานกับผูที่ไมสามารถ
เขาถึงระบบธนาคาร คือมูลคาของการทำธุรกรรมที่ต่ำในแตละรายการ แตมีจำนวนธุรกรรมมาก
ซึ่งกอใหเกิดคาใชจายสูงสำหรับผูใหบริการทางการเงิน ดังนั้นจึงจำเปนตองใชเทคโนโลยีที่ชวยลด
ตนทุนการทำธุรกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการใหบริการนี้ เทคโนโลยีบล็อกเชนคือวิธีการที่
แกปญหาในจุดนี้ไดเปนอยางดี:
•

ขอมูลสวนบุคคลของผูใหกูและผูยืมจะจัดเก็บอยูในรูปแบบมาตรฐาน ERC-20 โดยขอมูล
จะจัดเก็บในกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสที่บันทึกลงบนเครือขายแทนการใชตัวกลางในการ
จัดเก็บ
ดวยเหตุนี้จึงชวยลดความจำเปนในการใชตนทุนที่เกี่ยวของกับฐานขอมูลและ
เซิรฟเวอรตัวกลาง

•

รายการบล็อกเชน ที่ทำรายการแลวจะไมการเปลี่ยนแปลง และสามารถรักษาความ
สมบูรณของขอมูลไดทำใหไมจำเปนตองใชบริการของผูดูแลกลาง
ทำใหลดคาใชจายที่
เกี่ยวของได

•

คาใชจายในการทำธุรกรรมภายในระบบจะถูกหารลงสูบุคคลที่ชวยในกระบวนการทำ
ธุรกรรมและดวยเหตุนี้จึงสามารถลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับการรักษาระบบการทำ
ธุรกรรมแบบรวมศูนยได

•

ไมจำเปนตองใชตู
จายมากขึ้น

ATM

หรือพนักงานธนาคารในการทำธุรกรรม ทำใหการประหยัดคาใช

รูปที่ 2: สวนประกอบของระบบ
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3.1

ระบบ JFin Decentralized Digital Lending Platform

เปนแพลตฟอรมการใหบริการการกูยืม
ออนไลนที่อยูบนพื้นฐานของบล็อกเชน โดยเปนแพลตฟอรมที่บริหารจัดการอัตโนมัติที่เชื่อมโยงผู
ที่เกี่ยวของทุกรายในระบบนิเวศเขาดวยกัน มีทั้งผูกู ผูใหกู ผูใหเครดิต และผูใหบริการพิเศษตางๆที่
รองรับการทำธุรกรรมทั้งหมด พวกเขาสามารถสรางสัญญาการกูเงินแบบเรียลไทมได โดยเราแบง
ไดเปน 3 ผลิตภัณฑหลักไดแก การใหสินเชื่อแบบดิจิทัล การใหสินเชื่อแบบ Peer-to-Peer และการ
ใหสินเชื่อผานตลาดกลาง
เทคโนโลยีนี้จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผลิตภัณฑสินเชื่อเหลานี้ เพื่อรองรับ
อุปสงคและอุปทานดานการเงินของโลก โดยเปนโซลูชันที่อยูบนพื้นฐานของบล็อกเชนที่ใหความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับการระบุตัวตนและความเปนสวนตัว และยังไมมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียสัญญา
อิเล็กทรอนิกสของลูกคา เนื่องจากสัญญาอิเล็กทรอนิกสจะไดรับการบันทึกไวในรูปแบบสัญญาอัฉ
ริยะ (Smart Contract) บนบล็อกเชน แพลตฟอรม DDLP ประกอบไปดวยสวนประกอบ 8 สวน:
Decentralized Digital Lending Platform (DDLP)

• Loan Origination ทำหนาที่ใหบริการและอำนวยความสะดวกในการขอเครดิตของผูกู

ทำหนาที่ใหบริการดานการประเมินคะแนนเครดิต
แกผูกูตามปจจัยตางๆ เชนประวัติสินเชื่อ ประวัติการเงินสวนบุคคล การใชงานโซเชียลของ
บุคคล ฯลฯ โดยการคำนวณนี้จะมาจากขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์ของเรา ขอมูลการทำธุรกรรม
ออนไลน / ออฟไลน และพฤติกรรมผูใชงาน เปนตน

• Credit Assessment and Scoring

• Lending Products

ไดแก

มีผลิตภัณฑสินเชื่อมากมายเพื่อใหเหมาะกับความตองการของผูกู

Digital Lending คือ แพลตฟอรมการใหบริการสินเชื่อแบบดิจิทัลจาก JFin ที่ใช
ประโยชนจากลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส e-KYC และ e-Consent*
P2P Lending คือ แพลตฟอรมการใหบริการสินเชื่อแบบบุคคลตอบุคคล ซึ่งผูยืม
สามารถพบผูใหกูไดทันทีทั่วโลก*
Marketplace Lending คือ ตลาดออนไลนที่ผูกูสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบ
ขอเสนอทั้งหมดจากสถาบันการเงินและบุคคลทั่วไปได

ใหบริการการคำนวณการชำระคืนเงินกูโดยอัตโนมัติ
เพื่อคำนวณการชำระคืนสำหรับการกูเงินในแตละครั้งสำหรับบุคคล

• Loan Repayment Management

เปนกระบวนการในการติดตามการชำระหนี้ที่ผูใหกูคางชำระภายใต
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ของประเทศไทย

• Debt Collection

เปนกระบวนการรองรับการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล Know Your
(KYC) โดยจะตรวจสอบทั้งผูยืมและผูใหกูวามีตัวตนและความถูกตองของ

• The JFin Identity
Customers

ขอมูลบุคคล

มีกระเปาเงินแบบดิจิทัลแบบ all-in-one เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการจัดเก็บเงิน การโอนเงิน คำขอการกูยืม และการซื้อสินคาในรานคา

• The Wallet Management
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• The JFin Blockchain Network เปนวิธีการบันทึกและทำธุรกรรมบนเครือขายดวยวิธีที่

ตรวจสอบไดโดยขอมูลที่บันทึกจะไมมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ * อาจมีการลาชาเนื่องดวยการไดมาซึ่งใบอนุญาตการใชงานจากทางราชการ

รูปที่ 3: JFin Ecosystem
3.1.1

Loan Origination

คือกระบวนการที่ผูกูยื่นขอสินเชื่อ โดยทั่วไปจะรวมถึงขั้นตอนตางๆ ของ
ผูใหกู / ธนาคาร เริ่มตั้งแต ผูกูมีความสนใจในผลิตภัณฑเงินกู จนไปถึงการเบิกจายเงิน โดย
แพลตฟอรมจะชวยใหผูกูสามารถทำเอกสารแบบดิจิทัลใหเสร็จสมบูรณ ทำการชำระเงินออนไลน
และดูสถานะการกูไดตลอดเวลาในระหวางกระบวนการ
Loan Origination

3.1.2

Credit Scoring

การประเมินการขอสินเชื่อบุคคลจะดำเนินการโดยอัตโนมัติผานเทคนิคการใหคะแนนเครดิต ผูกู
แตละรายจะถูกพิจารณาจากน้ำหนักของขอมูลและการคำนวณจากขอมูลตางๆที่ระบุ เชนเดียว
กับขอมูลทางการเงิน และขอมูลประกอบอื่นๆ เชน ประวัติการชำระเงิน การใชงานบนโซเชียล
ประวัติการทำธุรกรรมในระบบ DDLP ของ JFin เปนตน ขอมูลเหลานี้จะใชในการคำนวณวงเงิน
สินเชื่อสูงสุด, อัตราดอกเบี้ยสำหรับคำขอกูเงินในครั้งนั้นๆ และเงื่อนไขในการชำระเงิน โดยหลัก
เกณฑการคำนวณจะพิจารณาจากความนาเชื่อถือของผูกูเปนสำคัญ โดยจะการคำนวณนี้จะใช
เทคนิค Machine learning เพื่อใหมีประสิทธิภาพและความแมนยำสูงสุด
นอกจากนี้ เจมารทเองมีประสบการณในดานการขาย และการใหบริการทางดานการเงินมา
นานหลายทศวรรษแลว บริษัทมีขอมูลที่เพียงพอตอการพิจารณาความสามารถในการจายชำระ
คืนสำหรับบุคคลตางๆ (ลูกคาของเจมารท) ไดเปนอยางดี นี่คือเอกลักษณของบริษัทที่ชวยพัฒนา
รูปแบบการใหคะแนนเครดิตที่ไมใชแบบดั้งเดิม โดยควบคูไปกับหลักการ Machine Learning
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ที่ทันสมัยเพื่อใหสามารถคาดการณความสามารถในการชำระหนี้ไดดียิ่งขึ้น ความนาเชื่อถือของ
บุคคลจะถูกเขารหัสอยูในบล็อกเชนโดยวิเคราะหจากประวัติความสามารถในการชำระคืน ที่จะ
ทำใหบุคคลเหลานั้นสามารถกูยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวาได
ทางเจมารทเองมีการใชเทคนิค Machine Learning และสถิติหลายรูปแบบเพื่อประเมินการ
ใหคะแนนเครดิตแตละราย ตัวอยางเชน k-nearest neighbor-classifier, logistic classier, และ
random forest [6][7][8]ซึ่งเราไดดำเนินการทดสอบยอนกลับโดยการสุมตัวอยางขอมูลเครดิต
จากลูกคาของเราจำนวนนับแสนราย เพื่อประเมินเทคนิคและรูปแบบความสัมพันธ นอกจากนี้ เรา
ยังใชปจจัยอีกนับรอยประกอบการประเมินนี้ดวย ผลจากการประเมินพบวา เทคนิคการประเมิน
ดวย random forest ใหผลที่โดดเดนที่สุด อยางไรก็ตามระบบจะตองถูกปรับแตงปรับแตงใน
รายละเอียดและประเมินโมเดลใหมทุกเดือนเพื่อความแมนยำยิ่งขึ้น การใสขอมูลที่เพิ่มขึ้นจะชวย
ใหการวิเคราะหของ Machine Learning มีความแมนยำมากขึ้นและลดการคาดการณที่ผิดพลาด
ลง ซึ่งในความเปนจริงแลวนั้น เราใชเทคนิคการเรียนรู Machine Learning หลายๆ โมเดล
พรอมๆ กัน เพื่อทำการประเมินและปรับแตงอยางตอเนื่อง ซึ่งนี่คือกุญแจสำคัญสำหรับระบบการ
ใหคะแนนเครดิตที่ดีที่สุด

รูปที่ 4: ตัวอยางผลลัพทของการทดสอบ
3.1.3

Digital Lending

กระบวนการกูหรือการใหยืม รวมถึงการสอบถามขอมูลสวนบุคคล การสมัคร การเบิกเงินสด และ
การคืนเงินกูนั้น จะสามารถทำไดในแบบดิจิทัลเพื่อมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว โดยการนำ
แอปพลิเคชันบนมือถือมาใชงาน ทำใหการขอสินเชื่อ การสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบ
หนาของใบสมัคร ยอดคางชำระ และวันที่ครบกำหนด ทั้งหมดนี้สามารถทำไดในมือของลูกคา อีก
ทั้งมีกระบวนการการยืนยันตัวตน ( Know Your Customer - KYC ) และกระบวนการ
การปองกันการฟอกเงิน (AML) ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้จะยังรองรับ
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การดำเนินยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส เชน การใชรูปถายดิจิทัลของบัตรประจำตัวประชาชน
พรอมกับใบหนาของผูสมัครเพื่อตรวจสอบดวยกระบวนการ KYC ได*
3.1.4

P2P Lending

การใหกูยืมจากบุคคลตอบุคคลถือเปนขั้นถัดไปของการทำระบบอยางยั่งยืน
ซึ่งผูใหกูและผูกู
จะเจรจาและตกลงในสัญญากันเองบนระบบเครือขายของ JFIN เนื่องจากการปรับเปลี่ยน
กระบวนการกูยืมใหเปนในรูปแบบดิจิทัล ผูใหกูก็เปรียบเสมือนนักลงทุนที่ลงทุนและจะไดรับผล
ตอบแทนจากการใหกูตามความเสี่ยงที่ไดรับ โดยระบบจะนำปญญาประดิษฐ และ Machine
Learning ชวยวิเคราะหสินเชื่อและเครดิตของผูกู เทคนิคดังกลาวชวยใหมั่นใจวาผูใหกูและผูกูจะ
ไดรับการจับคูที่เหมาะสมดีที่สุด โดยขึ้นอยูกับเกณฑที่กำหนดในแตละบุคคล กอนที่จะมีการสราง
สัญญาอัฉริยะ (Smart Contract)
อยางไรก็ดีระบบการใหกูยืมแบบบุคคลตอบุคคลของ JFin ไดรับการออกแบบมาเพื่อลดความ
เสี่ยงและเพิ่มผลประโยชนใหกับทุกฝายโดยใชเทคนิคหลายอยาง เชน การกระจายเงินกูใหแก
ผูกูหลายรายและการใหผูกูหนึ่งรายไดรับเงินกูจากผูใหกูหลายราย อยางไรก็ตามกลไกการจับคู
สามารถปรับแตงไดโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูใหกูและสินเชื่อของผูกู
ปจจัยหลายประการจะถูกนำมาใชในการพิจารณาการกูยืมและประเมินเครดิต เชน ขอมูล
สวนบุคคล ประวัติสินเชื่อที่ผานมา ประวัติเครดิต การใชงานโซเชียล และอัตลักษณทางสังคม
เปนตน ผูกูที่เชื่อถือไดควรจะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ดีขึ้น ในขณะที่ผูใหกูสามารถไดรับผล
ตอบแทนจากการลงทุนไดดียิ่งขึ้นเชนกัน นอกจากนี้เราจะวางระบบที่สรางโครงสรางการจูงใจที่
เปนประโยชนสูงสุดสำหรับทุกฝาย*
3.1.5

Marketplace

ตลาดออนไลนในรูปแบบเว็บ หรือโมบายแอปพลิเคชั่น เปนสถานที่ที่สถาบันการเงินตางๆให
บริการแกผูกูได โดยหลักการคือเปน พื้นที่สวนกลางที่ใหผูกู และผูใหกู มาพบกันเพื่อการใหกู การ
ลงทุน โดยเราเชื่อในความเรียบงายของการใชงาน ประกอบกับความความปลอดภัยและความถูก
ตองของแพลตฟอรม*
3.1.6

Loan Repayment Management

ระบบการชำระเงินของ JFin จะชวยใหผูกูสามารถดูยอดการชำระคืนเงินกูของตนตามสัญญา
เครดิต และมีหนาตางสรุปตัวเลขสำคัญของการกูยืม เชน การชำระเงินคืนรายเดือน ระยะเวลา
การกูยืม ยอดคงคางของบุคคล เปนตน นอกจากนี้ยังมีการแจงเตือนไปยังโทรศัพทมือถือ เพื่อตอบ
รับระบบการชำระเงินแบบเรียลไทมสำหรับผูกู
3.1.7

Debt Collection

หากมีความจำเปนตองติดตามหนี้ในชวงตน เราก็มีบริษัท เจเอ็มทีเน็ทเวอรคเซอรวิสเซส จำกัด
(มหาชน) (”JMT”) เปนผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณจะชวยผูกูผานขั้นตอนตางๆของกระบวนการ
หมายเหตุ * จะมีขั้นตอนการขอใบอนุญาตในการดำเนินการ การพิจารณาของธนาคารแหงประเทศไทย
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จัดเก็บหนี้ที่คางชำระ กระบวนการตางๆ เชน การสงจดหมายกอนการดำเนินการการติดตาม การ
ติดตามผลทางโทรศัพท การพบตัวเพื่อติดตามหนี้ การเขาสูระบบกฎหมาย เปนตน ขั้นตอน
การติดตามการชำระหนี้ที่คางชำระนั้น จะดำเนินการภายใตพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ใน
ประเทศไทยและประเทศตนสังกัดอื่นๆ
3.1.8

JFin Identity Management

ระบบการยืนยันตัวตนจะตรวจสอบความถูกตองของผูกูและผูใหกูแตละรายเพื่อยืนยันตัวตน การ
ดำเนินการนี้จะปองกันการฉอโกงหรือพยายามหลอกลวงได และการนำขอมูลนี้ออกมาใหกับผูให
กูในกรณีที่ผิดนัดชำระ คนทั่วไปสามารถสมัครเขาใชเระบบนี้ไดโดยไมมีคาใชจาย แตหากตองการ
ทำธุรกรรม จะตองผานขั้นตอนการตรวจสอบตัวตนขั้นถัดไป (JFin Identity Know Your Customer Process – KYC)

ผูใชงานระบบจะตองยื่นเอกสารสำหรับการดำเนินการตรวจสอบตัวตน KYC ในรูปแบบ
ของดิจิทัล ขอมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไวเปนความลับ หากจำเปนอาจจะใชขอมูลเหลานี้มาคำนวณ
คะแนนเครดิต ขั้นตอน KYC มีบทบาทสำคัญในการประเมินและตรวจสอบความเสี่ยงของ
ลูกคาและการปฏิบัติตามขอกำหนดทางกฎหมายวาดวยการปองกันการฟอกเงิน (Anti-Money
Laundering - AML) หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสจะถูกสรางขึ้น
3.1.9

JFin Wallet Management

กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสในระบบจะถูกสรางขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไปหลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการ KYC ซึ่งจะบรรจุเงินเพื่อใชในการซื้อในรานคา ถอนเงินสด หรือ จายคา
สาธารณูปโภคได โดยจะรองรับแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อเก็บเงินสกุลตางๆไดอยางปลอดภัย มี
ความสามารถในการดำเนินการโอนเงินระหวางประเทศ การชำระเงิน การถอนเงิน และการชำระ
เงินออนไลนแบบทันทีดวยคาธรรมเนียมต่ำผานเครือขาย บล็อกเชน การคืนเงินและการเรียก
เก็บเงินตามเงื่อนไขการใหกูยืมสามารถทำไดผานทางกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยมีขั้นตอน
งายๆ คือ การเติมเงินกลับเขาไปในกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสกอนวันครบกำหนด สัญญาอัจฉริยะ
จะบังคับใหมีการตัดเงินโดยอัตโนมัติผานทางเครือขายบล็อกเชน ในกรณีที่เกิดการไมคืนเงินกู
(NPL) หรือการผิดนัดเงินกู ตัวแทนเรียกตามเก็บหนี้จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเปนในการ
เรียกคืนเงินที่คางชำระหรือบัญชีที่ผิดนัดตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้
3.1.10

JFin Decentralized Network

คือเครือขายที่สรางขึ้นบนบล็อกเชน เทคโนโลยีบล็อก
เชนทำหนาที่เปนระบบบริหารบัญชีแยกประเภทแบบดิจิทัลที่กระจายขอมูลซึ่งจะบันทึกการทำ
ธุรกรรมทั้งหมดระหวางสองฝายในเครือขายดวยวิธีที่สามารถตรวจสอบไดและถาวร ไมสามารถ
แกไขได [1] [6] เมื่อรายการไดถูกเขียนขึ้นลงในบล็อกของขอมูลแลว จะไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดหากไมมีการเปลี่ยนแปลงของบล็อกทั้งหมดกอนบล็อกปจจุบันของบล็อกเชน บล็อกเชนมีความ
ปลอดภัยสูงตามการออกแบบและเปนตัวอยางของระบบคอมพิวเตอรแบบกระจายที่มีความ
ทนทานตอความผิดพลาดสูง (Byzantine fault tolerance) [10].
JFin Decentralized Network (JDN)
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เราใชสัญญาอัจฉริยะเพื่อดำเนินการใหบริการสินเชื่อ สัญญาอัจฉริยะนี้จะทำงานดวยตัวเอง
โดยถูกเขียนขึ้นจากภาษาคอมพิวเตอรเพื่อใหแนใจวาขอกำหนดและขอตกลงระหวางสองฝายจะ
ถูกบันทึกไว โดยขอมูลขอตกลงจะกระจายการจัดเก็บอยูในเครือขาย JDN สัญญาอัจฉริยะชวย
ใหสามารถทำธุรกรรมและขอตกลงนี้อยางนาเชื่อถือบนเครือขายใดๆ การทำธุรกรรมนี้ จะมีความ
โปรงใส ติดตามได และถาวร [11].
เราจะใชอัลกอริธึม Tendermint หรือ อัลกอริธึมแบบ Proof-of-Stake อื่น ๆ เปนเครื่องมือใน
การทำงานบนเครือขาย JDN ที่ชวยใหความทนทานตอความผิดพลาดในเครื่องอื่นๆ ทั่วโลก โดย
ประโยชนของการใช อัลกอริธึม Tendermint คือ ความเร็ว ความปลอดภัย และความสามารถใน
การขยายตัวเองของระบบ ซึ่งจะตางกับระบบที่ใช อัลกอริธึมแบบ Proof-of-Work [2] [7]. บล็อก
ของขอมูลบน Tendermint นั้น จะสามารถบันทึกและปดผนึกไดในหนวยวินาที โดยระบบสามารถ
รองรับการทำธุรกรรมไดถึง 10,000 ธุรกรรมตอวินาที ที่ธุรกรรมที่มีขนาด 250 byte อัลกอริทึมนี้
สามารถรองรับเครื่องของผูตรวจสอบไดเปนพันเครื่องซึ่งแตกตางจากเทคนิค Proof-of-Work[5].
การแลกเปลี่ยนเงินจะทำงานบนเครือขายบล็อกเชนนี้ผานสัญญาอัจฉริยะ การทำธุรกรรมบน
JDN มีความปลอดภัยสูง สามารถตรวจสอบไดในเครือขายบล็อกเชน JFinCoin เปน cryptotoken ที่ใชภายในระบบ ซึ่งออกแบบมาในรูปของโทเคนอัตถประโยชน ซึ่งเปรียบเสมือนเปนเชื้อ
เพลิงหมุนเวียนภายในเครือขาย JDN คาธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สำเร็จจะนำลงมาจายใชกับ
เครือขาย JDN ในรูปของ JFinCoin และเพื่อความสะดวกของผูถือ JFinCoin JFinCoin สามารถ
ซื้อขายเปนเงินสกุลอื่น (เชนสกุลเงินบาท) ไดอยางอิสระจากตลาดภายนอกระบบซึ่งอยูนอกเหนือ
การควบคุมของเรา เชน ตลาด TDAX, ตลาด Bittrex เปนตน
3.2

JFin โทเคน

บทบาทที่สำคัญของ JFin โทเคนคือ การเปนปจจัยที่นำมาผลักดันระบบ Blockchain ซึ่ง
เปรียบเสมือนกับ ”แกส หรือ น้ำมัน” หรือเปนโทเคน อรรถประโยชน (Utility Token) ซึ่ง
โทเคนนี้ใชเปนตัวกลางของระบบ Blockchain โดยสำหรับผูสอบทานธุรกรรม (Validator) ซึ่ง
ตองการเขามามีสวนรวมในการสอบทานธุรกรรมและจัดเก็บไวในระบบ Blockchain ซึ่งในความ
หมายนี้คือ โทเคน อรรถประโยชนจะเขามาเปนเครื่องมือในการสรางผลตอบแทนใหกับการเขามา
รวมตรวจทานระบบดวยพลังงานคอมพิวเตอร
นอกจากนี้ JFin Coin จะใชนำมาเปนเครื่องมือสำคัญในระบบกลไก Proof of Stake ซึ่งผูที่
จะเขามาเปนผูสอบทานธุรกรรมบนระบบจะตองวางโทเคนไวเพื่อพิสูจนความมีตัวตนของธุรกรรม
วามีจริงและถูกตอง ซึ่งหากธุรกรรมไมถูกตองหรือมีความพยายามที่จะเขามาสรางขอมูลที่ผิดบน
ระบบ โทเคนที่วางไวก็จะถูกกระจายใหกับคนอื่นในระบบ
ดังนั้น JFin Coin จะมีวัตถุประสงคอยู 2 เรื่องคือ เปนโทเคน อรรถประโยชนที่จะเปนเครื่อง
มือที่ตองมีเพื่อเขามาใชระบบ Blockchain และเปนเครื่องมือผลักดันใหระบบเดิน เปรียบเสมือ
นน้ำมนสำหรับผูที่ตองการเขามาเปนผูสอบทานธุรกรรมบน Blockchain ซึ่งโทเคนเหลานี้จะ
ไหลกลับเขาสูระบบดวยอัลกริทึมที่ถูกกำหนดไวซึ่งขึ้นอยูกับความเร็วและจำนวนของการพิสูจน
ธุรกรรม
วัตถุประสงคของ ICO นี้ จึงเปนไปเพื่อการออกโทเคนใหกับผูสนับสนุนกลุมแรก ซึ่งกลุม
ผูสนับสนุนที่เปนกลุมที่ตองการเขามาใชระบบ Blockchain ที่มีอัตราสวนลดที่จะเอามาใชใน
อนาคตหลังจากที่ระบบไดขึ้นใชแลว ดังนั้น เงินที่ไดรับจากการออกเสนอขายตอผุสนับสนุนจะ
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เปนรายรับลวงหนา (Deferred
มามีผลณ วันที่ออกขาย
3.3

Revenue)

ซึ่งจะรับรูรายไดเมื่อโทเคนไดถูกใช ดังนั้นภาษีจะเขา

กระบวนการทำงาน

ระบบ JFin DDLP นั้นจะเปนรากฐานของกระบวนการกูยืมแบบดิจิทัล การทำธุรกรรมทางการ
เงินระหวางผูใหกูและผูกูจะทำงานผานเครือขายบล็อกเชน กระบวนการใหกูยืมนั้นจะใชสกุลเงิน
ทั่วไป (เชน ไทยบาท) ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมในการทำธุรกรรมนั้นจายใหกับระบบ โดยจำนวนเงินที่
เรียกเก็บเปนคาธรรมเนียมนั้นไมเกินราคาพื้นฐานของบริการที่คลายคลึงกัน ประมาณการณเบื้อง
ตนสำหรับคาธรรมเนียมของธุรกรรมนั้นสูงสุดที่รอยละ 3 อยางไรก็ดีคาธรรมเนียมดังกลาวอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับ ความเหมาะสมทางธุรกิจ การใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตอทั้ง
ระบบนิเวศ ฯลฯ คาธรรมเนียมการทำธุรกรรมแบงออกเปนสองสวน ไดแก คาบริการเครือขาย
บล็อกเชนของ JFin และคาบริการการใชงานระบบ JFin DDLP
คาบริการเครือขายบล็อกเชนของ JFin จะจายใหกับเครือขายบล็อกเชนโดยตรงที่ดำเนินการ
ตรวจสอบและประมวลผลธุรกรรมนั้นๆ เครือขายบล็อกเชนจะรับเฉพาะ JFinCoin โคเค็นสำหรับ
การทำธุรกรรมเทานั้น อยางไรก็ตามคาธรรมเนียมจากมุมมองของผูใหกูและผูกูอยูในรูปของเงิน
สกุลหลัก (เชน ไทยบาท, ดอลลารสหรัฐฯ) ระบบ JFin DDLP จะดำเนินการแลกเปลี่ยนจากสกุล
หลักไปยัง JFinCoin ใหโดยอัตโนมัติจากตลาดการซื้อขาย เชน ตลาด TDAX, ตลาด Bittrex
เปนตน เพื่อชวยเพิ่มความสะดวกในการใชงานสำหรับผูกูและผูใหกูขณะเดียวกันก็รักษาความราบ
รื่นในระบบ

รูปที่ 5: หลักการทำงาน
คาบริการการใชงานระบบ JFin DDLP เปนสิ่งจำเปน เนื่องจากแพลตฟอรมมีความสามารถ
และหนาที่ที่เปนประโยชนตอกระบวนการกูยืม เชน การบริการ E-KYC การบริการ E-Consent
การใหคะแนนเครดิต แอปพลิเคชันบนมือถือ การเปาเงินอิเล็กทรอนิกส E-Wallet และระบบ
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การยืนยันตัวตน ซึ่งเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดวาระบบนี้มีความจำเปนตองมีคาธรรมเนียมสำหรับ
การดำเนินการดังกลาวและเพื่อปรับปรุงบริการใหดียิ่งขึ้นตอไป อยางไรก็ตามเรามั่นใจวาจะมีการ
เรียกเก็บคาบริการที่ไมสงผลกระทบตอระบบโดยรวม
ประมาณการการแบงสัดสวนคาธรรมเนียมเบื้องตน คือ ประมาณรอยละ 15-30 จะถูกจัดสรร
ใหกับการบริการเครือขายบล็อกเชนของ JFin โดยสวนที่เหลือราวรอยละ 70-85 จะถูกจัดสรร
ใหกับการบริการการใชงานระบบ JFin DDLP อยางไรก็ดีการแบงสัดสวนดังกลาวนี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับ ความเหมาะสมทางธุรกิจ การใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตอระบบนิเวศ
ฯลฯ
เรานำเสนอตัวอยางการใชงานระบบโดยแตละฝาย ไดแก :
•

ผูใหกู เปนแหลงเงินทุนที่ลงทุนใหกูเพื่อที่จะไดรับดอกเบี้ย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะเปนอัตราที่
ตกลงกันไว โดยแปรผันตามความเสี่ยงที่ไดรับ ผูใหกูจะตองมีการบริหารความเสี่ยง กอน
การใหกู

•

ผูกู จะตองผานกระบวนการการทำ E-KYC และ E-Consent จากนั้นดำเนินการ
สราง E-Wallet เพื่อใหสามารถเบิกถอนเงินสดได หลังจากนั้นผูกูสามารถขอสินเชื่อไดที่
แพลตฟอรม JFin DDLP โดยวงเงินเครดิตและอัตราดอกเบี้ยของเงินกูจะคำนวณโดยการ
ใหคะแนนเครดิตภายในแพลตฟอรม ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือผิดนัดหนี้ ผูติดตาม
หนี้จะดำเนินการจัดเก็บหนี้ตามขั้นตอนในทันที

•

เครือขายบล็อกเชน (JFin Decentralized Network) จะประมวลผลธุรกรรมที่เกิดขึ้น
จากผูใหกูกับผูกู โดยจะไดรับคาธรรมเนียมในการทำธุรกรรมที่เปรียบเสมือนกับเชื้อเพลิง
ในการดำเนินงานเครือขาย อัลกอริธึม Proof-of-Stake จะใชเปนวิธีการในการประมวลผล
ธุรกรรมชุดถัดไป
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การเสนอขายและการกระจายโทเคน

4

จำนวนโทเคนทั้งหมดของ JFIN เทากับ 300,000,000 โทเคน ซึ่งเปนเปนจำนวนโทเคนที่ถูกจำกัด
ไวแตแรก (Pre-mined) จำนวนโทเคนที่จะเปดเสนอขายตอประชาชนครั้งแรก (Initial Coin Offering: ICO) เทากับ 100,000,000 เหรียญ หรือคิดเปนรอยละ 33.33 ของจำนวนโทเคน
ทั้งหมด JFIN โทเค็นจะสามารถซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนไดไมเกินวันที่ 2 เมษายน 2561 เปนตน
ไป โดยเราจะแจงวันที่แนนอนใหทราบทาง https://jfincoin.io เงินที่ไดจากการระดม
ทุนผาน ICO ครั้งแรกในครั้งนี้จะนำไปเพื่อใชในสวนตางๆ ดังนี้
• รอยละ 75 สำหรับการพัฒนาระบบเพื่อผลประโยชนของผูถือโทเคน ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน
เทคโนโลยี เชน เครือขายบล็อกเชน (Blockchain Network) ระบบการจัดอันดับเครดิต
(Improved Credit Scoring) กระเปาเงินคริบโต (Crypto-Wallet), การวิเคราะหฐาน
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analysis) การเขาซื้อกิจการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เปนตน
•

รอยละ 20 สำหรับการบริหาร การจัดการ การวิจัยและพัฒนา และคาการตลาด

•

รอยละ 5 สำหรับกิจกรรมอื่นๆ การบวนการทางกฎหมาย และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับ
การกำกับดูแลของหนวยงานกำกับดูแล

รอยละ 30.00 ของจำนวนโทเคนทั้งหมด หรือ 90,000,000 โทเคน จะถูกสำรองไวใชในอนาคค
ซึ่งอาจอยูในรูปการออกเสนอขาย ICO รอบตอไป เพื่อนำไปพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่เปนประโยชน
ตอระบบ JFinCoin เราใหความมั่นใจไดวาโทเคนที่จะนำมาระดมทุนจะใชไปเพื่อการพัฒนาระบบ
การออกผลิตภัณฑหรือบริการที่ใกลเคียงกับแผนดำเนินการ เปนตน จำนวน 90,000,000 โทเคนนี้
จะถูกเก็บไวไมออกมาเสนอขาย ไปจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
รอยละ 13.33 ของจำนวนโทเคนทั้งหมด หรือ 40,000,000 โทเคน จะจัดสรรใหกับผูบริหาร
พนักงาน ที่ปรึกษา และพันธมิตร
• รอยละ 3.33 ของจำนวน JFIN หรือ 10,000,000 โทเคนจะถูกเก็บไวไมออกมาเสนอขาย
ไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2562
รอยละ 10.00 ของจำนวน JFIN หรือ 30,000,000 โทเคนจะถูกเก็บไวไมออกมาเสนอขาย
ไปจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
รอยละ 23.34 ของจำนวนโทเคนทั้งหมด หรือ 70,000,000 โทเคน จะเปนการขายเฉพาะ
เจาะจง (Private Sale) ใหกับกลุมเจมารท และบริษัทยอย โดยแบงเปน
• รอยละ 6.67 ของจำนวน JFIN หรือ 20,000,000 โทเคนจะถูกเก็บไวไมออกมาเสนอขาย
ไปจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561
•

รอยละ 16.67 ของจำนวน JFIN หรือ 50,000,000 โทเคนจะถูกเก็บไวไมออกมาเสนอขาย
ไปจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
และสำหรับจำนวน JFinCoin ที่เหลือจะเปนของผูออก JFinCoin กลาวคือ บริษัท เจ เวน
เจอรส จำกัด การจัดสรรนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับนโยบายทางธุรกิจของบริษัทและกฎเกณฑ
การกำกับดูแล
•
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สัญลักษณของโทเคน: JFIN
จำนวนโทเคนทั้งหมด: 300,000,000 JFIN
ทศนิยมสูงสุดของโทเคน: 18 จุดทศนิยม
ชวงเวลาในการเสนอขายรอบ ICO: มีนาคม 2561
จำนวนโทเคนที่เสนอขายรอบ ICO: 100,000,000 โทเคน
จำนวนระดมทุนขั้นต่ำที่จะตองไดรับสำหรับการ ICO: 30,000,000 โทเคน

(a) การกระจายโทเคน

(b) การใชเงินทุนที่ระดมทุนมา
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Managing Director, CLSA

6

ระยะเวลาและแผนดำเนินงาน

รูปที่ 7: ระยะเวลาและแผนดำเนินงาน
หมายเหตุ * จะมีขั้นตอนการขอใบอนุญาตในการดำเนินการ อาจทำใหเกิดการลาชา
ขอมูลเพิ่มเติมที่: https://www.jfincoin.io/
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7
7.1

ความเสี่ยง
ความเสี่ยงทางดานการกำกับควบคุม

เทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งหมายรวมถึงการออกและการใชโทเคนถือไดวาเปนเทคโนโยลีที่คอนขาง
ใหมสำหรับประเทศ กฎเกณฑในปจจุบันอาจยังไมครอบคลุมในหลายมุมของเทคโนโลยีนี้ ใน
อนาคตหากมีขอกำหนดกฎเกณฑใหมอาจเปนขอจำกัด หรือขัดกับเทคโนโลยีบล็อกเชน ไดเชน
การจัดใชสัญญาอัจฉริยะ และ JFin โทเคน
เจ เวนเจอรส เปนบริษัทยอยของบริษัท บริษัท เจ มารท จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินงานภาย
ใตกฎหมายของประเทศไทย และกฎเกณฑของบริษัทในประเทศไทย ซึ่งบริษัทตองปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด นอกจากนี้ เจมารท ในฐานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จะตอง
อยูภายใตการกำกับควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) อีกทั้งกระบวนการ E-KYC E-Consent
และสินเชื่อดิจิทัล แบบดิจิทัล ก็อยูภายใตการกำกับ และตองมีใบอนุญาตในการดำเนินการ และ
แมวาหลักเกณฑเกียวกับสินเชื่อแบบ Peer-to-peer ยังคงอยูระหวางการพิจารณาของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้
ในระยะเวลาที่บริษัททำ ICO ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย อยูระหวางกระบวนการออกประกาศที่เกี่ยวของกับการ ICO ซึ่งหากกฎ
เกณฑดังกลาวมีผลบังคับใชแลว บริษัทจะปฎิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว
7.2

มูลคาของ JFinCoin

มูลคาของ JFinCoin จะปรับตัวดวยหลายสาเหตุ บริษัทไมสามารถรับรองมูลคาในแตละเวลาได
บริษัทไมรับผิดชอบตอการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของ JFinCoin โดยมูลคาของ JFinCoin อาจ
ขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานของการบริการ การคาดการณทางเศรษฐกิจในอนาคต การแขงขัน
และสภาพตลาด รวมถึงการตัดสินใจทางธุรกิจ ความไมแนนอนเหลานี้อยูนอกเหนือการควบคุม
ของทีมงาน JFin ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะคาดการณถึงมูลคาของ JFinCoin ในอนาคต ดังนั้น
ขอมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการคาดการณลวงหนาในเอกสารนี้ มิไดเปนการอธิบาย หรือเปนการ
รับประกันโดยเจ เวนเจอรส หรือหนวยงานอื่น อยางไรก็ตาม เราเชื่อวาสมมติฐานตางๆ ที่อธิบาย
ภาพในเอกสารนี้สมเหตุสมผล
7.3

ความเสียงอื่นๆ

พึงระลึกไวเสมอวา โครงการ JFinCoin อาจเผชิญกับความเสี่ยงอื่นๆ ที่ยังไมสามารถมองเห็นได ณ
วันนี้
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คำสงวนสิทธิ์

8

กรุณาอานคำสงวนสิทธิ์ภายใตหัวขอนี้อยางละเอียด ถามีขอสงสัยเกิดขึ้น ผูอานควรปรึกษาที่
ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน และภาษี หรือที่ปรึกษาอื่นๆ
ขอมูลที่อยูในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโดยที่ไมตองแจงลวงหนาและ
ไมเปนขอพันธะสัญญาใดๆ กับบริษัท ขอมูลนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอมูล และไมถือเปนการออก
และเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยใดๆ ซึ่งการออกและเสนอขายหลักทรัพยเหลานั้นจะถูกกำกับ
โดยกฎหมายหลักทรัพยที่เกี่ยวของ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ชุดขอมูลที่แสดงเหลานี้อาจไมครบ
ถวนและไมไดเปนขอสัญญาใดๆ เราพยายามอยางที่สุดที่จะทำใหขอมูลในเอกสารฉบับนี้ถูกตอง
และเปนปจจุบัน ซึ่งขอมูลเหลานี้ไมไดนับเปนการใหคำแนะนำใดๆ เราไมรับรอง และยอมรับขอ
ผูกพันทางกฎหมายอันอาจเกิดจากหรือเกี่ยวของความถูกตองของขอมูล ความนาเชื่อถือ อัตรา
แลกเปลี่ยน และความสมบูรณของขอมูลในเอกสารฉบับนี้ ผูสนับสนุนหรือผูที่สนใจเปนผูถือโท
เคนจะตองสืบหาคำแนะนำจากที่ปรึกษาอาชีพกอนที่จะกระทำการใดหรือทำธุรกรรมใดๆ อันเกิด
จากขอมูลในเอกสารที่เผยแพรฉบับนี้ ซึ่งถือวาขอมูลฉบับนี้เปนเอกสารเผยแพรเพื่ออางอิงเทานั้น
ความเสี่ยงและความไมแนนอนอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงาน โทเคน
และการออกเสนอขายโทเคนครั้งแรก เอกสารนี้หรือสำเนาของเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดหรือบาง
สวนไมไดถูกนำออกหรือกระจายไปยังประเทศอื่นที่มีกฎหมายในการหามทำการขายโทเคนหรือ
การเสนอขายโทเคนครั้ง แรกตอสาธารณชน โทเคนนี้ไมมีเจตนาใหเปนหลักทรัพยภายใตกฎหมาย
ใดๆ ก็ตาม ดังนั้น ขอมูลในเอกสารนี้ไมใชเอกสารเสนอขายหลักทรัพยหรือหนังสือชี้ชวนในการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางสวน ไมถือเปนคำแนะนำใน
การซื้อขายหลักทรัพย หรือการเปนการชักชวนใหซื้อโทเคนใดๆ หรือเปนการใหความเห็นในการ
ตัดสินใจลงทุน เราไมมีเจตนาใหเปนหลักทรัพยภายใตกฎหมายใดๆ เอกสารนี้ไมใชหนังสือชี้ชวน
หรือหนังสือเสนอขายหลักทรัพยเพื่อการลงทุนในหลักทรัพยใดๆ ก็ตาม เราไมไดใหความเห็นใดๆ
ในการใหซื้อ ขาย หรือทำธุรกรรมใดๆ บนโทเคน ดังนั้นขอมูลในเอกสารแสดงฉบับนี้ไมถือเปน
แบบ หรือสัญญาในการตัดสินใจลงทุน ไมมีบุคคลใดที่มีพันธะสัญญาหรือขอผูกพันตามกฎหมายใน
การซื้อหรือขายโทเคน และไมมี Cryptocurrency และรูปแบบการชำระใดๆ ที่ยอมรับในเอกสาร
ฉบับนี้
•

ธุรกรรม JFin จะถูกกำหนดใหอยูบนสกุลเงินปกติ (Fiat Money) เชน ไทยบาท เปนตน
สมมติวามูลคาของ JFin เพิ่มขึ้นในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง บางครั้งจะเปนประโยชนกวาที่จะ
ทำธุรกรรมดวยสกุลเงินปกติกวามากวาสกุลเงินดิจิตัล เชน BTC ETH หรือ USDT เปนตน
JVC ขอสงวนสิทธิ์ในการทำธุรกรรมเหลานี้ดวยสกุลเงินปกติ เมื่อเห็นสมควรวาเปนเชนนั้น
ซึ่งอาจเปนความเสี่ยงของผูถือ JFin Coin ที่จะมีสภาพคลองลดลง

•

แมวาจะสามารถคาดการณมูลคาของ JFin Coin จะปรับสูงขึ้นเนื่องจากความตองการที่
มากขึ้น ซึ่งเปนผลจากธุรกรรมบนระบบ JFin ซึ่งอาจสงผลใหสภาพคลองของ JFin Coin
ต่ำดวยปจจัยอื่นๆ ในตลาด ผูสนับสนุนควรตองพิจาณาและกระทำการใดๆ ที่สมควร

•

แมวา JFin Coin อาจพิจารณาเปน Utility Coin และไมเปนหลักทรัพยภายในกฎเกณฑ
ในปจจุบัน แตในอนาคต JFin Coin อาจถูกพิจารณาเปนหลักทรัพยได ซึ่งอาจจะเพิ่มการ
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กำกับดูแลและตนทุนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นสำหรับผูถือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนี้

JFin Coin

ผูสนับสนุนตองระลึกไวใน

•

ในกระบวนการทางเทคนิคสำหรับการทำ ICO JFin Coin ไดใหทางตลาดรอง TDAX
เปนผูดำเนินการ แมวาจะมีคำระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยของ JFin Coin แตผู
ถือ JFin Coin จะตองระมัดระวังอยูเสมอเกี่ยวกับการเก็บรักษา JFin Coin ในกระเปา
อิเล็กทรอนิกสซึ่งอาจมีความปลอดภัยที่สูงกวา

•

แมวา JFin DDLP จะสามารถดำเนินการดวยแมจะมีใบอนุญาตหรือผานใบอนุญาตของ
บริษัทยอยของเจมารท JFin อาจขอใบอนุญาตเพื่อใหการดำเนินการและบริการที่ดีขึ้น ใบ
อนุญาตนั้นอาจเพิ่มกระบวนการทำงาน หรือตนทุนธุรกรรม ซึ่งอาจกระทบตอมูลคาของ
JFin Coin

•

เนื่องจากโครงสรางระบบพื้นฐานของ JFin Coin ยังไมสำเร็จ ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจาก
ปจจัยทางตลาดที่มิอาจมองเห็นหรือสถานการณทางการเทคนิค JVC ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำใหธุรกิจของ JFin ยังคงดำเนินตอไปได ซึ่งอาจกระทบตอมูลคา
ของ JFin Coin ในอนาคต ผูสนับสนุนจะตองใหความระมัดระวังและรับทราบในคำเตือนนี้

สิ่งสำคัญ
ผูสนับสนุนจะไมมีสิทธิ์และไมสามารถซื้อโทเคนไดหากผูสนับสนุนเปนพลเมืองหรือผูมีถิ่น
พำนักอาศัย (ทางภาษีหรืออื่นใด) ของสาธารณประชาชนจีน หรือสหรัฐฯ นอกจากนี้ เนื่องจากกฎ
เกณฑในปจจุบันยังคงมีความไมแนนอน และกอนที่ขอมูลสวนเพิ่มจะแสดงตอสาธารณชน ผูถือ
Green Card ของสหรัฐฯ หรือพลเมืองหรือผูพำนักอาศัย (ทางภาษีหรืออื่นใด) ของสหรัฐอเมริกา
หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปนพลเมืองจีนไมสามารถลงทะเบียนเปนผูสนับสนุน ขอจำกัดนี้
หมายรวมถึงพลเมืองของสหรัฐฯ และจีนในการใชประโยชนจากโทเคนและมีสวนรวมในอนาคต
และการกระจายของเงินระดมทุน
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ระบบนิเวศนของ JFin เปนเครื่องมือที่จะเขาถึงประชากรอีก 400 ลานคน ที่ยังไมสามารถเขาถีง
ระบบธนาคาร หรือไมมีธนาคารในประเทศไทย และประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อ
ที่จะเขาถึงความตองการทางดานการเงินได การใหบริการทางการเงินนี้เปนจุดเริ่มที่สำคัญในการ
ปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น ซึ่งระบบการเงินในปจจุบันนั้นยากที่จะใหบริการทางการเงินใหเขาถึงได
เนื่องจากมีตนทุนที่สูง
ดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน JFIin จะเปนระบบที่กระจายการใหบริการของธนาคารไปยังกลุมที่
ไมสามารถเขาถึงระบบธนาคาร หรือไมมีธนาคาร และสรางผลกำไรจากธุรกิจไดตามความตองการ
เริ่มจากการปลอยสินเชื่อดวยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมยุติธรรมสำหรับผูขอสินเชื่อ JFin จะ
สามารถลดการปฏิเสธสินเชื่อที่มีมากกวา 60
เพื่อที่จะสะทอนถึงความตั้งใจ JFin อยูระหวางการออกและเสนอขาย JFin ครั้งแรก จำนวน
100 ลานเหรียญเพื่อระดมทุน 660 ลานบาท เพื่อนำมาพัฒนาและใชจริงไดในประเทศไทย JFin
เปน Utility สำหรับระบบ JFin ซึ่งไมเพียงแตเปนตัวผลักดันระบบ แตเปนการกระตุนใหมีการเขา
ถึงในวงกวาง เพื่อสนับสนับสนุนระบบสินเชื่อรายยอยแบบ P2P และการใหบริการทางดานการ
เงินอื่นๆ
เราหวังอยางยิ่งวาทุกทานจะใหการสนับสนุน ICO ของ JFin เพื่อที่จะรวมกันสรางระบบ
การเงินที่ยั่งยืนและสนับสนุนการเขาถึงบริการทางการเงิน นำผูที่ไมสามารถเขาถึงบริการธนาคาร
ไดออกจากความลำบากทางในทางเศรษฐกิจ และสรางสังคมที่ยั่งยืน
เราขอเชิญชวนทานใหสนับสนุน JFinCoin ICO เพื่อที่เราจะสามารถสรางระบบที่รองรับ
ความตองการ
และตอบสนองความจำเปนอันสูงสุดเพื่อที่จะสนับสนุนใหประเทศไทยเปน
ประเทศไทย 4.0 อยางยั่งยืน
กรุณารวมแสดงความสนใจของทานเพื่อที่จะมีสวนรวมและแสดงตัวตนของทานที่ https:
//www.jfincoin.io/
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