


	 ต้ังแต่ท่ี	Bitcoin	ถูกสร้างขึ้นในปี	 2009	ก็ได้มีโปรแกรมเมอร์หลายคนท่ีได้สร้างเหรียญท่ีมีลักษณะ

คล้ายกับ	 Bitcoin	 และพัฒนาต่อยอดไอเดียด้านต่างๆ	 จนในปัจจุบันมีเหรียญเกิดขึ้นใหม่มากกว่า	 19,000	

เหรียญ	ซึ่งหนึ่งในเหรียญเหล่านั้น	คือ	เหรียญ	BNB	ท่ีเกิดขึ้นมาในเวลาเพียง	5	ปี	แต่มี	Market	Cap	มากกว่า	

1.6	ล้านล้านบาท	(อัพเดต	21	มิ.ย.	2022)	เหรียญ	BNB	มีความน่าสนใจอย่างไร	วันนี้เราจะมาหาคำาตอบไป

ด้วยกัน

	 เหรียญ	BNB	ถูกเสนอขายต่อนักลงทุนครั้งแรก	(Initial	Coin	Offering)	เมื่อเดือนกรกฎาคม	2017	

เพียง	11	วันก่อนท่ี	Binance	Exchange	จะเปิดให้มีการซื้อขาย	ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก	BNB	ถูกขาย

ท่ีราคา	$0.15	ต่อ	1	BNB	และมีการขายท้ังหมด	100	ล้าน	BNB	จึงได้รับเงินทุน	15	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	โดย	

50%	ของเงินลงทุนท่ีได้ถูกใช้ไปกับการโฆษณาของ	Binance	จำานวน	35%	ถูกใช้ไปกับการพัฒนา	Platform	

ของ	Binance	และส่วนท่ีเหลืออีก	15%	ถูกเก็บไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน

	 ใน	White	Paper	ของ	Binance	Exchange	ได้มีการสัญญากับนักลงทุนว่า	Binance	Exchange	จะมี

การแบ่งกำาไร	20%	มาทยอยซื้อเหรียญ	BNB	คืนจนครบ	100	ล้าน	BNB	(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นการเผาเหรียญ

ตามสูตรคำานวณ	ซึ่งจะชี้แจงในส่วนถัดไปของบทความ)	หลังจากเริ่มเปิดดำาเนินธรุกิจ	Binance	Exchange	

มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด	 ส่งผลให้มีนักลงทุนจำานวนมากเข้ามาเก็งกำาไรในเหรียญ	 BNB	 และทำาให้

ราคาเหรียญเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว

ทำ�คว�มรู้จักเหรียญ Binance (BNB) และ ระบบนิเวศ
Build-and-Build Chain ชุมชนแห่งนวัตกรรมและระบบ
ก�รเงินกระจ�ยอำ�น�จ

เหรียญ Binance (BNB) มีเป้�ร�ค�ที่กี่บ�ท? ลงทุนตอนนี้ส�ยไปหรือไม่? ดีกว่�ซื้อ

บิตคอยน์หรือไม่?

บทความชิ้นนี้ ไม่ใช่คำาแนะนำาในการลงทุน	#NotAFinancialAdvice	#DoYourOwnResearch

1



	 เหรียญ	BNB	นั้น	มี	Max	Supply	200	ล้านโทเคน	และจะไม่มีเงินเฟ้อ	(Inflation)	เพราะนโยบายข้อ

ตกลงเหรียญ	BNB	(Tokenomics)	กำาหนดไว้ว่าจะไม่ออกเหรียญเพิ่มในอนาคต	ในปัจจุบันนั้น	Binance	ได้

มีการเปลี่ยนเงื่อนไขในการเผาเหรียญโดยจะใช้สูตรท่ีชัดเจนในการเผาเหรียญแทนท่ีจะไปผูกกับกำาไรของ

บริษัทเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น	 การเผาเหรียญนี้เกิดขึ้นในทุกไตรมาส	 และจะมีประกาศให้ทุกคน

ทราบ	ล่าสุดในไตรมาสแรกของปี	2022	กลุ่ม	Binance	ได้ใช้เงินประมาณ	25,000	ล้านบาท	ซื้อ	1,839,786	

BNB	(เกอืบ	1%	Total	Supply)	เพื่อนำาออกจากระบบ	ขณะน้ีเหรียญ	BNB	ถูกเผาไปแลว้กว่า	37	ลา้นโทเคน	

จึงเหลือเหรียญ	BNB	อยู่เพียง	163	ล้านโทเคนในโลก	ซึ่งตัวเลขนี้จะลดลงเรื่อยๆ

	 เนื่องจากทางกลุ่ม	Binance	มีความต้องการให้การเผาเหรียญ	BNB	เกิดเร็วขึ้น	จึงได้เพิม่วิธกีารเผา

เหรยีญใหมอี่กวิธคืีอการนำาค่า	Commission	สว่นหนึง่จากการตรวจสอบ	Blockchain	Transaction	 ในเครอื	

BNB	ไปเผาด้วย	(Real-Time	Burn)	หมายความว่า	ยิง่ระบบมีผูใ้ช้เพิ่มขึ้น	มีการทำาธรุกรรมมากขึ้น	ตัวเหรียญ

ก็จะถูกเผามากขึ้นเช่นกัน	ทำาให้ราคาเหรียญ	BNB	จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำาไรของ	Binance	เพียงอย่างเดียว	แต่

จะขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับของกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีเกิดขึ้นบน	 BNB	 Chain	 ด้วย	 ท้ังนี้	 ผู้ท่ีช่วยตรวจสอบ

รายการ	 (Transaction)	 ต่างๆ	 ในระบบ	 คือ	Node	 Validator	 จะยังคงได้รับค่าตอบแทนส่วนหนึ่งจากผู้ใช้

ระบบซึ่ง	ณ	ตอนนี้อยู่ท่ีประมาณ	6-7%		ต่อปี	ผลตอบแทนจะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณและขนาดรายการ

ท่ีเกิดขึ้นใน	BNB	Chain	

ภาพ : BNB Circulating Supply Chart

ทีม่า : BNBBurn.info

38,913,636.73

161,086,363.27

Total Burned to Date

Circulating Supply

Total Amount
200,000,000 BNB
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โดยเหรียญท่ีได้เป็นค่าดำาเนินการ	(Gas	fee	commission)	จะเป็นเหรียญท่ีมีอยู่แล้วในระบบ	ไม่มีการผลิต

เหรียญใหม่เพื่อส่งเสริม	Node	Validator	เหมือน	Bitcoin	และ	Ethereum

	 การเผาเหรียญจำานวนมาก	เปรียบเสมือนการซื้ อหุ้นคืนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์	 	 (Share	

Buyback)	 ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่ อคืนผลประโยชน์ให้ผู้ ท่ีเข้ามาลงทุน	 ถ้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์	

นโยบายในการคืนผลประโยชน์จะมีสองวิธ	ีคือ	จ่ายเงินปันผล	(Dividend)	และซื้อหุ้นคืน	(Share	Buyback)	

ทว่าโลก	 Blockchain	 เนื่องจากระบบคริปโตจะไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับเงินจริง	 ทางกลุ่ม	 Binance	 จึงใช้วิธ	ี

Token	Buyback	ในการคืนผลประโยชน์ให้นักลงทุน

	 อัตราการเผาเหรียญนั้นจะขึ้นอยู่ราคาของเหรียญ	BNB	เป็นสำาคัญ	จากกราฟด้านล่างนี้แสดงถึง

อัตราการเผาเหรียญต่อไตรมาสท่ีระดับราคาต่างๆ	ซึ่งจะเห็นว่ายิ่งเหรียญ	BNB	ราคาลดลงมากเท่าไรก็จะมี

เหรียญ	BNB	ถูกเผามากขึ้น	ยกตัวอย่างง่ายๆ	เช่น	ถ้า	BNB	มีราคาคงท่ีท่ี	$300	ไปตลอด	ก็จะมีเหรียญ	BNB	

ถูกเผาประมาณ	2	ล้านเหรียญ	ต่อไตรมาส	ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ	8	ปี	จนกว่าจะเผาเหรียญจำานวน	63	ล้าน

เหรียญหมด	แต่หากเหรียญ	BNB	มีราคาอยู่ท่ี	$100	เหรียญก็จะถูกเผาไตรมาสละ	2.3	ล้านเหรียญ	ซึ่งจะใช้

เวลาท้ังสิ้น	6.7	ปี	ในการเผา	63	ล้านเหรียญ

กราฟแสดงอัตราการเผาเหรียญต่อไตรมาสทีร่ะดับราคาต่างๆ 

ทีม่า : Binance Blog
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 Binance	 Exchange	 มีการซื้อขายประมาณ	 2.5	 ล้านล้านบาทต่อวันในตลาดโลก	 (อ้างอิงจาก

เว็บไซต์	Binance.com)	หากค่า	Fee	โดยเฉลี่ยประมาณ	0.03%	และมีสมมุติฐานว่าทุกคนใช้	BNB	ในการ

จ่ายค่าธรรมเนียมเพราะจะได้รับส่วนลดค่า	Fee	แปลว่า	ควรจะมี	BNB	มูลค่ากว่า	1,600	ล้านบาทต่อวันถูก

นำามาใช้จ่ายเป็นค่า	Fee	ทุกวัน	หรือคิดเป็น	160,000	BNB	ต่อวัน	หากเหรียญ	BNB	มูลค่า	300	USD	ต่อ

เหรียญ	จำานวนความต้องการเหรียญ	BNB	รายปีจะอยู่ท่ี	60	ลา้น	BNB	Token		การประเมนิจะผนัผวนอยา่ง

มหาศาลตามปริมาณซื้อขายใน	Binance	Exchange	ในตลาดกระทิง	ความต้องการของเหรียญ	BNB	จะเพิ่ม

ขึ้นได้อีกหลายเท่าตัวตามการเติบโตของ	Crypto	Adoption	และ	ปริมาณซื้อขายใน	Exchange

	 อีกหนึ่งความจำาเป็นในการใช้เหรียญ	 BNB	 คือการนำามาใช้เพื่อจ่ายเป็นค่า	 Gas	 Fee	 หรือ	 ค่า	

Commission	 ในการทำาธรุกรรมในระบบ	 BNB	 Smart	 Chain	 โดยปริมาณธรุกรรมของ	 BNB	 Chain	 นั้น

ถือว่าสูงท่ีสุดในโลกเมื่อเทียบกับเครือข่ายอ่ืนและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ	ในระยะยาว

กราฟแสดงยอดซือ้ขายสูงสุดในแต่ละปีของ Binance Exchange

ทีม่า : CoinMarketCap.com

1. เหรยีญ BNB สามารถนำามาใช้ลดค่า Commission ในการเทรดได้บน Binance Exchange 

2. ความต้องการเหรยีญ BNB เพ่ือใชใ้นการจ่ายค่า Gas ใน BNB Smart Chain

3 ปัจจัยที่ทำ�ให้ BNB มีคว�มน่�สนใจ (Investment Highlight)
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	 BNB	Smart	Chain	มีการตรวจสอบแบบ	Proof	of	Staked	Authority	กล่าวคือ	ผู้ตรวจสอบระบบ	

(Validator)	 จะต้องวาง	 BNB	 เป็นหลักประกันในการดำาเนินการและนักลงทุนอ่ืนๆ	 (Delegator)	 สามารถ

ออกเสียงการโหวตว่าจะให้ใครเป็นผู้ตรวจสอบได้โดยการมอบอำานาจของเหรียญ	 BNB	 ท่ีตนเองถือให้กับ	

Validator	 ท่ีตนต้องการโหวต	 ผู้ตรวจสอบท่ีมีจำานวนโหวตสูงสุด	 (รวมของตนเองกับของผู้อ่ืน)	 21	 อันดับ

แรกจะได้รับสิทธใินการดำาเนินระบบ1	 	 และจะได้เหรียญ	 BNB	 เป็นรางวัลในแต่ละการปิด	 Block	 ธรุกรรม	

รางวัลท่ีได้นั้นมาจากการค่า	 Gas	 ท่ีผู้ใช้งานจ่ายให้กับ	 BNB	 Smart	 Chain	 ยิ่งผู้ใช้งานมีเยอะก็ต้องจ่ายค่า	

Gas	 มากขึ้น	 และค่า	 Gas	 ท่ีเรียกเก็บได้ก็จะถูกส่งมอบเป็นรางวัลให้กับผู้ดำาเนินระบบ	 นั้นหมายความว่า

หาก	 BNB	 Smart	 Chain	 เป็นท่ีนิยม	 ก็จะทำาให้ดำาเนินระบบได้ผลตอบแทนสูงนี้จะทำาให้มีผู้เล่นรายใหม่

ท่ีต้องการท่ีจะกลายเป็น	 Validator	 พวกเขาก็จะไปซื้อเหรียญ	 BNB	 จำานวนมากเพื่อท่ีจะโหวตให้ตนเองมี

สิทธใินการตรวจสอบ	นี้ก็จะเป็นแรงซื้อท่ีมีจำานวนมากแรงหนึ่ง	การ	Stake	เหรียญนั้นยังสามารถมองได้ว่า

เป็นการดูดเหรียญออกจากตลาด	แปลว่า	เมื่อมีแรงซื้อใหม่เข้ามาแล้วจะส่งผลให้ราคาเหรียญปรับตัวขึ้นไป

ได้ง่ายขึ้น	 ภาพด้านล่างเป็นกราฟแสดงจำานวนเหรียญท่ีถูก	 Stake	 ไว้ท้ังหมดเพื่อใช้โหวตเลือก	 Validators	

เปรียบเทียบกับรางวัล	BNB	ท่ีได้ต่อเดือน	

3. ความต้องการ BNB จากการตรวจสอบระบบแบบ Proof of Staked Authority 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลตอบแทน กับ จำานวนเหรียญ BNB ทีถู่ก Stake

1  หากรวม inactive validators อีก 20 nodes ก็จะมี Validators ทั้งหมด 41 nodes รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถศึกษาต่อได้ในหัวข้อ BEP-131
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	 จากกราฟจะเห็นว่าต้ังแต่ท่ี	Volume	รางวัลทำาจุดสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน	2021	และ	BNB	ท่ี

ถูก	 Stake	 ไว้มีจำานวนเพิ่มขึ้นอีกทีละเล็กน้อย	 ซึ่งส่วนทางกับรางวัลท่ีลดลงต่อเดือน	 ดังนั้นจึงทำาให้มีความ

เสี่ยงท่ี	 BNB	 จะถูกเทขายออกมาได้หากรางวัลยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง	 แต่ในทางกลับกัน	 หากรางวัลเพิ่ม

ขึ้นในแต่ละเดือนก็มีแนวโน้มสูงท่ีจะทำาให้มี	BNB	ถูก	Stake	มากขึ้น

	 นอกจาก	BNB	จะถูกใช้ในการเป็นส่วนลดในการเทรด,	ใช้เป็นค่า	Gas	ใน	BNB	Smart	Chain,	และ

ใช้ในการทำา	Stake	เพื่อค้ำาประกันในการดำาเนินระบบแล้ว	BNB	ยังถูกใช้ในเรื่องอ่ืนๆ	ได้อีกหลายกรณี	เช่น	

Binance	LaunchPad,	Binance	LaunchPool,	Binance	Pay	ในอนาคตก็อาจมี	Use	Case	อ่ืนๆ	เพิ่มขึ้นอีก	

ยิ่งมี	Use	Case	เพิ่มขึ้นจะทำาให้มีความต้องการเหรียญ	BNB	มากขึ้นและก็น่าจะทำาให้ราคาของเหรียญเพิ่ม

ขึ้นได้เช่นกัน	

	 จากข้อมูลท่ีกล่าวไป	สรุปได้ว่า	Supply	ของ	BNB	 คือ	163	ล้าน	Token	และมีแนวโน้มท่ีจะลดลง

อย่างต่อเนี่อง	 ส่วนความต้องการของเหรียญ	 (Demand)	 จะปรับตัวตามจำานวนผู้ใช้	 Binance	 Exchange	

และ	BNB	Smart	Chain	หากตลาดคริปโตขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต	และ	กลุ่ม		Binance		ยังครองตำาแหน่ง	

Exchange	ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกได้		Demand	ของเหรียญ	BNB	ก็ควรจะเพิ่มขึ้น	และการเผาเหรียญ	BNB	ก็จะ

อยู่ในอัตราท่ีสูงกว่าเดิม	ท้ังคู่จะเป็นปัจจัยบวกท่ีส่งผลต่อมูลค่าเหรียญ	BNB		ต่างจากระบบ	Ethereum	ท่ีมี

เงินเฟ้อจากการขุดเหรียญ	และไม่มีกำาไรจากธรุกิจจริงๆ	อย่าง	Crypto	Exchange	ท่ีจะนำาไปช่วยเผาเหรียญ	

และต่างจาก	Bitcoin	ท่ียังคงมีเงินเฟ้อจากการขุดเหรียญ	และไม่มี	

ภาพแสดงตัวอย่างข้อมูลของ Validators ในระบบ BNB Chain 

ณ วันที ่10 มิถุนายน 2022
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 Use	Case	แต่อย่างใดนอกจาก	Network	Effect	ท่ีคนเชื่อมั่นว่าจะมาแทนท่ีทองคำาในอนาคต	หรือ	

ใช้เป็นค่าเงินของโลกแทนท่ีสกุลเงินอ่ืนๆ	 ท้ังหมด	 ท้ังนี้เหรียญ	 ETH	 และ	 BTC	 มีข้อดีและข้อเสียอ่ืนๆ	 อีก

มากมายซึ่งบทความนี้จะไม่ได้กล่าวถึง

 ซึ่ง	Binance	ได้ถูกก่อต้ังต้ังแต่ปี	2017	หากยึดตาม	White	Paper	แล้ว	BNB	ควรจะไม่สามารถใช้

เป็นส่วนลดได้แล้ว	แต่ในความเป็นจริงนั้น	Binance	ยังคงรักษาความสามารถในการใช้	BNB	เป็นส่วนลดท่ี

อัตรา	25%	ไปจนถึงวันท่ี	13	กรกฎาคม	20222			Binance	ยังไม่ได้มีประกาศว่าหลังจากวันนั้นจะยังรักษา

ความสามารถในการใช้เป็นส่วนลดอยู่ท่ีเท่าเดิมหรือไม่	หากหลังจากวันนั้น	Binance	ประกาศลดความ

สามารถในการใช้เป็นส่วนลดของเหรียญ	BNB	ลง	 เช่น	ลดเหลือ	12.5%	จากเดิมท่ีเป็นส่วนลดได้	25%	ก็

อาจจะส่งผลต่อราคาเหรียญได้

 การลงทุนใน	 BNB	 Token	 นั้นก็มีความเสี่ยงอยู่หลายด้าน	 ในท่ีนี้จะยกตัวอย่างความเสี่ยงบาง

ประการท่ีอาจเกิดขึ้นได้	เช่น

1. Binance ประกาศลดความสามารถของ BNB Token ในการใช้เป็นสว่นลด 

 ใน	White	 Paper	 ของเหรียญ	 BNB	 ได้ระบุว่าจะลดความสามารถของเหรียญ	 BNB	 ในการใช้เป็น

ส่วนลดของแต่ละปี	ดังท่ีแสดงในภาพด้านล่าง	

ความเส่ียงของเหรียญ

2  ที่มา https://www.binance.com/en/support/announcement/2af5831727164545b8a2c665fae8bc04

ภาพแสดงส่วนลดของเหรียญ BNB ในแต่ละปี

ทีม่า : BNB’s White Paper
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2. Binance Smart Chain เป็นทีนิ่ยมน้อยลง  

 เนื่องจากมีเหรียญ	BNB	ถูก	Stake	ใน	BNB	Smart	Chain	เป็นจำานวนกว่า	18	ล้าน	Token	(มูลค่า

กว่า	2	แสนล้านบาท)	เพื่อใช้เป็นสินทรัพย์ในการโหวตเลือกผู้ดำาเนินระบบ	ซึ่งรางวัลของ	Validator	คือค่า	

Gas		ท่ีเก็บจากผู้ใช้งานระบบ	หากมีผู้ใช้งานในระบบน้อยลง	ก็จะทำาให้มีรางวัลให้กับ	Validator	น้อยลง	ใน

ส่วนนี้อาจทำาให้	Validator	ไม่ต้องการ	Stake	เหรียญ	BNB	จำานวนมากอีกต่อไป	เพราะอัตราผลตอบแทน

น้อยลง	อาจทำาให้เกิดการเทขาย	BNB	ได้

3. กลุ่ม Binance สญูเสยี Market Share หรอืปรมิาณซื้อขายในตลาดเพราะมผีูเ้ล่นให้

เข้ามา หรอื มกีฎเกณฑ์ใหม่ๆ ซึง่ทำาใหป้ระกอบธุรกิจได้ยากยิง่ขึน้

 หาก	Trading	Volume	ใน	Exchange	ลดลง	หรือธรุกจิไม่สามารถดำาเนนิต่อได้	เหรียญ	BNB	กจ็ะเสยี

มลูค่าอยา่งมหาศาลโดยทันที	ในบางกรณ	ีแค่การเติบโตของมูลค่าซื้อขายใน	Binance	Exchange	หรือในโลก

ครปิโต	ลดลงก็สามารถทำาใหผู้้ท่ีลงทนุในเหรียญ	BNB	เสยีความเชื่อมัน่ใจเหรียญและตัดสนิใจขายเหรียญได้

4. ธุรกิจประสบปัญหาในการดูแลระบบ หรอื ถกูโจมตโีดยแฮกเกอร ์

 เนื่องจากระบบ	Binance	มีความซับซ้อนสูง	และ	บริษัท	Binance	ยังเป็นบริษัทท่ีมีอายุไม่ถึงสิบปี	

ระบบอาจจะยังมีจุดบกพร่องอยู่	 มีโอกาสท่ีจะถูกแฮกเกอร์จู่โจมได้	 ซึ่งหากถูกจู่โจมและขโมยเหรียญต่างๆ	

ใน	 Exchange	 ไป	 คงเป็นเรื่องท่ีสามารถทำาลายตลาดคริปโตได้เลย	 ท้ังนี้กลุ่ม	 Binance	 ได้ลงทุนมหาศาล

เพื่อป้องกันเรื่องนี้ไม่ให้เกิดขึ้น	ซ้ำายังมีระบบ	Network	ท่ีกระจายไปในหลายประเทศ	พร้อมระบบ	Backup	

อ่ืนๆ	 อีกมากมาย	ปัจจัยความเสี่ยงนี้จึงน่าจะเกิดขึ้นได้ยากมากๆ	และหากเกิดการโจรกรรมทางไซเบอร์ขึ้น

จริงๆ	ทางแฮกเกอร์ก็มีสิทธถิูกตามจับได้สูงเพราะระบบ	Blockchain	จะช่วยหาตัวคนร้าย	ทำาให้คนร้ายนำา

เหรียญท่ีขโมยมา	ไปใช้งานต่อได้ยาก

5. ความเสีย่งอ่ืนๆ

 อย่างท่ีเรารู้กัน	 เทคโนโลยี	 Blockchain	 ยังเป็นนวัตกรรมท่ีใหม่มากๆ	 จึงอาจจะมีความไม่แน่นอน

หลายอย่างท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่มีใครสามารถคาดเดาได้	หรือเป็นความเสี่ยงท่ีหลายคนนิยามว่า	Black	

Swan	Event	ซึ่งในบางกรณีอาจจะทำาให้มูลค่าเหรียญต่างๆ	ลดลงอย่างมหาศาลได้ในพริบตา	
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ลงทุนตอนนี้สายไปหรือไม่?

 หลายคนอาจสงสัยว่า	ลงทุนตอนนี้สายไปหรือไม่	กฎข้อแรกในโลกคริปโตคือ	DYOR	(Do	Your	Own	

Research)	 ผู้ท่ีสนใจลงทุนจะต้องติดตามข้อมูลภาพกว้างอย่างต่อเนื่อง	 ข่าวสำาคัญจะเป็นเรื่องการยอมรับ	

คริปโตของประเทศใหม่ๆ	เช่น	Binance	จับมือประเทศอิตาลี	ฝรั่งเศส	เพื่อทำาธรุกิจ	Exchange	ถูกต้องตาม

กฎหมาย	 เพื่อให้ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น	และการลงทุนของสถาบันการเงินชั้นนำา	 เช่น	กองทุน	BlackRock,	ETFs,	

Mutual	Funds	ท่ีจะนำามาซึ่งเม็ดเงินมหาศาลให้ไหลเข้าสู่โลกคริปโต

	 นอกจากนี้เครือข่ายต่างๆ	 จะสามารถตรวจสอบจำานวนผู้ใช้งานและมูลค่าธุรกรรมของ	 BNB	 ได้	

ตัวอย่างเช่น	 เว็บไซต์	 bscscan.com	 หากนักลงทุนมองว่าในอีก	 2-3	 ปีข้างหน้า	 จะมีผู้ใช้คริปโตเพิ่มขึ้น

จากตัวเลขในวันนี้	ตลาดคริปโตก็จะมีโอกาสเติบโตท่ีสูงมากๆ	ส่งผลดีต่อราคาเหรียญคริปโต	 โดยเฉพาะ

เหรียญท่ีมี	Network	ขนาดใหญ่อยู่แล้วอย่าง	BNB

เป้าราคา (Target Price) ของเหรียญ BNB

 การต้ังเป้าหมายราคาของเหรียญ	BNB	เป็นสิ่งท่ีทำาได้ยากมากๆ	ด้วยปัจจัยมากมายและความไม่

แน่นอนท่ีคาดการณ์ไม่ได้	นักการเงินจะไม่สามารถประเมินมูลค่าด้วย	Discounted	Cash	Flow	ได้	เพราะ

ตัวเลขรายได้และกำาไรของเครือข่ายจะมีความผันผวนสูงมาก	จะทำาได้เพียงการประเมินท่ีกว้างมากๆ	จน

เรียกว่าไร้ประโยชน์เลยก็ว่าได้	 เพราะ	 Upside	 Gain	 จะขึ้นไปหลายสิบเท่า	 และ	 Downside	 Risk	 ก็คือ

ขาดทุนมหาศาลหากตลาดคริปโตหยุดเติบโต

	 ในการตีมูลค่า	นักวิชาการส่วนใหญ่จึงพยายามใช้หลัก	Demand	และ	Supply	ตามท่ีบทความ

ได้กล่าวไป	เพื่ อให้เห็นทิศทางการเติบโตท่ีน่าจะเป็นโดยไม่มีเป้าราคา	และในบางกรณีก็จะใช้	Relative	

Valuation	หรือการเปรียบเทียบกับโลกการเงินหรือตลาดทองคำา	เช่น	มูลค่า	Bitcoin	ตอนนี้คือ	5	เปอร์เซ็นต์

ของมูลค่าทองคำา	หากอัตราเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเพราะมีผู้ลงทุนในคริปโตเพิ่มขึ้น	 มูลค่าของเหรียญก็จะเพิ่ม

ขึ้นตามสัดส่วน	 แน่นอนว่าวิธกีารนี้เป็นเพียงแค่การประมาณการเท่านั้น	 ไม่สามารถใช้ตีมูลค่าจริงๆ	 ได้แต่

อย่างใด	เพียงแค่เป็นการชี้ให้เห็นถึง	Upside	Gain	ท่ีอาจเกิดขึ้นหากนักลงทุนเปลี่ยนพฤติกรรมไปลงทุนใน

คริปโตเพิ่มขึ้นด้วยการย้ายเงินจากตลาดการเงินต่างๆ	และตลาดทองคำาไปลงทุนในตลาดคริปโต
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 สุดท้ายนี้อย่าลืมว่าโลกคริปโตนั้นยังใหม่มาก	มีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา	โปร

เจกต์ส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสำาเร็จ	เพราะผู้ชนะจะมีเพียงไม่กี่โปรเจกต์ท่ีจะครอง	Market	Share	ของ

ตลาดคริปโตไว้ได้ด้วย	Network	Effect	ดังนั้นก่อนลงทุนในเรื่องนี้	ผู้ท่ีสนใจลงทุนควรศึกษาอย่างรอบคอบ	

และปรึกษาสำานักงาน	ก.ล.ต.	เพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งข่าวท่ีใช้มีความน่าเชื่อถือท่ีเพียงพอ

Market Capitalization by Asset in Trillion U.S. Dollars

Information: As of May 31, 2022 3 

3  ที่มา https://8marketcap.com/

https://companiesmarketcap.com/gold/marketcap/

Market capitalization
by asset in trillion U.S. dollar
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