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รู้จัก Coinbase แพลตฟอร์มซื้อ-ขาย Cryptocurrency
บริษัทแรกเตรียม Listed บน ตลาดหุ้น Nasdaq
รู้จักกับ Coinbase
Coinbase เป็นแพลตฟอร์มซื้อ-ขาย Cryptocurrency สัญชาติอเมริกัน ก่อตั้งเมื่อวันที่
20 มิ.ย. 2012 โดย นาย Brian Armstrong และ นาย Fred Ehrsam จุดเริ่มต้นมาจากโจทย์ที่ว่า
จะทำอย่างไรให้ผู้คนทำการรับ-ส่ง Bitcoin ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย จากทุกที่ทุกเวลา
จนปัจจุบัน Coinbase ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ให้บริการซื้อ-ขาย Cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุด
ในสหรัฐฯ(พิ จารณาจากปริมาณการซื้อ-ขาย ในช่วงเดือน มี.ค. 2021 ที่ผ่านมา) มีผู้ใช้บริการที่
ผ่านการยืนยันตัวตนกว่า 56 ล้านราย ให้บริการกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานกว่า
1,700 คน โดยจุดเด่นของแพลตฟอร์มคือ มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และ ใช้งานง่าย พร้อมกับ
รองรับการซื้อ-ขาย สกุลเงิน Cryptocurrency ที่หลากหลายกว่า 51 ชนิด

source : https://www.coinbase.com/about

แนวโน้มการเติบโตของรายได้
รายได้ของ Coinbase นั้น หลักๆกว่า 96% มาจากค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย และส่วนที่
เหลือมาจาก การให้บริการต่างๆแก่นักลงทุนสถาบัน เช่น บริการ Custody และ Hedge Funds
ล่าสุด(6 เม.ย.) ทางบริษัทได้ออกมาคาดการณ์ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2021
โดยคาดรายได้อยู่ที่ $1.8 billion เติบโตขึ้นถึง 9 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กำไรสุทธิคาดไว้
ระหว่าง $730 million ถึง $800 million โตขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว ที่ $32 million
เติบโตกว่า 2,000% YoY
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ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และจะยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก จากการที่
Cryptocurrency เพิ่ งจะเริ่มได้รับการยอมรับจากนักลงทุนสถาบัน และบริษัทเอกชนมากขึ้น จน
ล่าสุดมูลค่าตลาดรวมของ Cryptocurrency ปรับเพิ่ มขึ้นสู่ระดับ $1.9 trillion แล้ว
ปริมาณการซื้อ-ขาย ของนักลงทุนสถาบันเพิ่ มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง Q4/20

เตรียมจดทะเบียน ซื้อ-ขาย บนดัชนี Nasdaq คาด market cap. สูงกว่า Twitter หรือ Spotify
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Coinbase ได้ประกาศว่า SEC สหรัฐฯ อนุมัติให้บริษัทสามารถ
จดทะเบียนซื้อ-ขายในรูปแบบ “Direct Listing” บนดัชนี Nasdaq ได้แล้ว โดยใช้สัญลักษณ์ใน
การ ซื้อ-ขาย คือ “COIN” ซึ่งการจดทะเบียนในรูปแบบ “Direct Listing” นั้น จะแตกต่างจากการ
ระดมทุน แบบ IPO(Initial Public Offerings) กล่าวคือ จะไม่มีการออกหุ้นใหม่มาขายเพื่ อระดม
ทุนไปใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจ แต่จะเป็นการเอาหุ้นสามัญที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นเดิม มาทำการซื้อ-
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ขายบนตลาด Nasdaq เพื่ อให้นักลงทุนรายใหม่ทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในการเติบโตไปกับ
บริษัท
โดยบริษัทจะนำหุ้นสามัญ จำนวน 114,850,769 หุ้น มาทำการซื้อ-ขาย เบื้องต้นมีการ
ประเมินมูลค่าบริษัทไว้สูงถึง $68 billion (สูงกว่าเมื่อเทียบกับขนาด market cap. ของ Twitter
่ ระมาณ $53 billion) ซึ่งจะเริม
และ Spotify ทีป
่ ซื้อ-ขายอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 เม.ย.2021 ที่
จะถึงนี้
นับว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญ ที่บ่งบอกว่า Cryptocurrency ได้ก้าวเข้ามาสู่
เวทีโลกอย่างเป็นทางการ และ จะเป็นการเปิดทางให้แก่นักลงทุนทั่วโลก ทั้งนักลงทุนรายย่อย
และ นักลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะกองทุนรวม หรือ ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ให้
สามารถเข้ามามีส่วนเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มการ ซื้อ-ขาย Cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุด
ในสหรัฐฯ และมีโอกาสเติบโตสูงได้ในระยะข้างหน้า
ที่มา : investor.coinbase.com,coinbase.com,investopedia.com,CNBC & WSJ
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