THE
KNOWLEDGE

ฉบับที่ 3 ปี 2562

เรื่อง : ฝ่ายตลาดการเงิน

เทคโนโลยี DLT กับการธนาคารกลาง
คุ ณ ลั ก ษณะของ DLT จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
แลกเปลี่ ยนข้ อ มู ล อย่ า งมี นัยส� ำ คั ญ ซึ่ งส่ งผลให้ ภ าคการเงิ น ให้
ความสนใจและเริ่มน�ำ DLT มาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ตัวอย่างที่
ได้ยินกันบ่อยคงหนีไม่พ้นสกุลเงินดิจิทัล หรือ Cryptocurrency
ที่สามารถใช้โอนช�ำระค่าสินค้าและบริการระหว่างผู้ใช้ได้สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของ
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการช�ำระเงินอื่น ๆ ได้อีกด้วย
ดังนั้น ธนาคารกลางในประเทศต่าง ๆ จึงเริ่มให้ความสนใจ และ
เล็งเห็นศักยภาพของการน�ำ DLT มาประยุกต์ใช้ในงานธนาคารกลาง
อาทิ Project LionRock ของธนาคารกลางฮ่องกง และ Project Ubin
ของธนาคารกลางสิงคโปร์ ที่ทดสอบการโอนสกุลเงินดิจิทัลระหว่าง
ผู้เล่นรายใหญ่ในรูปแบบต่าง ๆ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตระหนักดีว่า เทคโนโลยี
ดังกล่าวมีพัฒนาการที่รวดเร็ว จากที่เคยมีข้อจ�ำกัดด้านต้นทุนสูง
และความซับซ้อนทีอ่ าจยากต่อการน�ำมาใช้ แต่ในระยะหลังเห็นได้วา่
ภาคเอกชนเริ่ ม น� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะ
ในด้านการเงินเป็นวงกว้าง ดังนั้น การสร้างองค์ความรู้เรื่อง DLT
ของ ธปท. สถาบั น การเงิ น และผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น และ

การช� ำ ระเงิ น อื่ น ๆ ในประเทศไทย จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง
ในการร่วมกันเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอด
และก้าวตามประเทศชั้นน�ำได้อย่างทัดเทียมและเท่าทัน
โครงการอินทนนท์คืออะไร?
โครงการอิ น ทนนท์ เ ป็ น หนึ่ ง ในโครงการที่ ธปท. ริ เ ริ่ ม ขึ้ น
โดยร่ ว มกั บ สถาบั น การเงิ น 8 แห่ ง และบริ ษั ท R3 (ผู ้ พั ฒ นา
DLT ใน Corda Platform) ในการทดสอบความเป็นไปได้ในการ
ประยุกต์ใช้ DLT กับระบบการช�ำระเงินของประเทศ ในลักษณะ
“ลองเพื่อรู้ ดูว่าท�ำได้” (Proof of Concept) 1 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ธปท. และสถาบั น การเงิ น มี ค วามเข้ า ใจและ
เท่าทันเทคโนโลยี ผ่านการลงมือพัฒนาและจ�ำลองระบบต้นแบบ
โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสถาบันการเงิน และ ธปท. ได้ร่วมกัน
ออกแบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางการเงิน โดยใช้ก ระบวนการคิด
เชิงออกแบบ (Design Thinking) รวมทั้งยังให้นักพัฒนาระบบ
(System Developer) จากสถาบั น การเงิ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
ร่วมกันพัฒนาระบบการช�ำระเงินต้นแบบเพือ่ เป็นรากฐานส�ำหรับการ
พัฒนาระบบการเงินของไทยในอนาคต

โครงการอินทนนท์

ก้าวส�ำคัญของการผลักดันนวัตกรรม
สู่โครงสร้างพื้นฐานระบบการเงินไทย
ในช่วงที่ผ่านมา เทคโนโลยีภาคการเงิน หรือ ฟินเทค (FinTech) ได้เปลี่ยนโลกการเงินในหลายมิติ รวมทั้งเข้ามา
มีบทบาทในชีวติ ประจำ�วันของเรามากขึน้ และหนึง่ ในเทคโนโลยีที่ได้รบั ความสนใจ คือ Distributed Ledger Technology
(DLT) หรือทีค่ นส่วนใหญ่มกั เรียกว่า บล็อกเชน (Blockchain) ได้ถกู นำ�มาใช้อย่างแพร่หลายและถูกมองว่าอาจมีบทบาท
สำ�คัญในการเปลี่ยนแปลงโลกการเงินในอนาคต ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันการเงินไทยได้เล็งเห็นถึง
ศักยภาพของเทคโนโลยีดังกล่าวที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินไทย จึงนำ�มาสู่โครงการอินทนนท์
ซึ่งเป็นโครงการทดสอบการนำ� DLT มาประยุกต์ ใช้ ในระบบโครงสร้างพื้นฐานของตลาดการเงิน
แล้ ว DLT คื อ อะไร? ถ้ า แปลความแบบตรงตั ว จะหมายถึ ง
เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ ซึ่งจะเอื้อให้สมาชิก
ในเครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงาน และท�ำธุรกรรม
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ระหว่างกันได้โดยตรง โดยไม่ตอ้ งผ่านตัวกลางใด ๆ รวมทัง้ สามารถ
น�ำสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) มาประยุกต์ใช้ในการก�ำหนด
เงื่อนไขของสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

1 Proof of Concept เป็นการทดสอบความเป็นไปได้ในการน�ำ DLT มาประยุกต์ใช้กบั ระบบต้นแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ว่าสามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้อง และได้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการหรือไม่
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ขอบเขตของโครงการอินทนนท์
ระยะที่ 1 สร้างระบบการช�ำระเงินต้นแบบ โดยใช้ DLT ใน
การรองรับการโอนเงินในประเทศระหว่างสถาบันการเงินที่เข้าร่วม
โครงการ โดยเริ่มจากการแปลงเงินฝากของสถาบันการเงินที่น�ำมา
ฝากไว้ที่ ธปท. (Reserve) ให้อยูใ่ นรูปสกุลเงินดิจทิ ลั ทีอ่ อกโดยธนาคาร
กลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนและโอนช�ำระเงินระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังได้
ออกแบบกลไกการให้สภาพคล่องแก่สถาบันการเงินระหว่างวันแบบ
อัตโนมัติ (Automated Liquidity Provision) เพื่อช่วยสนับสนุนให้
ระบบการช�ำระเงินท�ำงานได้โดยไม่ตดิ ขัด โดยโครงการในระยะที่ 1 ได้
ด�ำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2562 และได้เผยแพร่รายงาน
สรุปโครงการอินทนนท์ระยะที่ 1 ต่อสาธารณชนเรียบร้อยแล้ว
ระยะที่ 2 พั ฒ นาขี ด ความสามารถของระบบการช� ำ ระเงิ น
ต้นแบบ โดยต่อยอดจากโครงการในระยะที่ 1 ให้ครอบคลุมถึงการ
ใช้ประโยชน์จาก Smart Contract มาจ�ำลองวงจรชีวิตของพันธบัตร
ตั้งแต่การแปลงพันธบัตรให้อยู่ในรูป Token การส่งมอบพันธบัตรและ
ช�ำระเงินค่าพันธบัตรในเวลาเดียวกัน (Delivery Versus Payment:
DVP) การจ่ายดอกเบี้ย จนถึงการจ่ายคืนเงินต้นในวันที่พันธบัตร

ครบก�ำหนด รวมทั้งออกแบบระบบให้รองรับการซื้อขายพันธบัตร
ในตลาดรอง หรือน�ำพันธบัตรมาใช้เป็นหลักประกันส�ำหรับธุรกรรม
ซื้อคืน (Repurchase Agreement) ซึ่งการต่อยอดดังกล่าวจะช่วยให้
ระบบต้นแบบรองรับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกับโลกความเป็นจริงมากขึ้น
นอกจากนี้ ระบบต้นแบบในระยะที่ 2 นีย้ งั มีกลไกทีช่ ว่ ยตรวจสอบข้อมูล
เพื่อช่วยป้องกันธุรกรรมการช�ำระเงินที่ต้องสงสัย (Fraud Prevention)
รวมถึงตรวจสอบข้อมูลการท�ำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
นักลงทุนต่างชาติ เพือ่ ลดกระบวนการของสถาบันการเงินในการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้องปรามการเก็งก�ำไรค่าเงินบาทของ ธปท. ซึง่ โครงการ
ในระยะที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2562
ระยะที่ 3 เชือ่ มต่อกับระบบการช�ำระเงินในต่างประเทศ ผ่านการใช้
CBDC ซึง่ เป็นการขยายขอบเขตไปสูก่ ารช�ำระเงินข้ามประเทศระหว่าง
สถาบันการเงิน โดยมุง่ หวังทีจ่ ะลดกระบวนการในปัจจุบนั ทีต่ อ้ งท�ำผ่าน
ตัวกลางหลายราย และพัฒนาไปสู่การโอนและช�ำระเงินโดยตรงถึงกัน
ซึง่ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำธุรกรรมช�ำระเงินระหว่างประเทศ
ให้มีความรวดเร็ว มีต้นทุนที่ถูกลง แต่ยังคงมีความปลอดภัยสูง ซึ่ง
คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการระยะที่ 3 ได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2562

ระยะที่ 1: สร้างระบบการช�ำระเงินต้นแบบ โดยใช้เทคโนโลยี DLT
• การแปลงเงินฝากของสถาบันการเงินที่น�ำมาฝากไว้ที่ ธปท. ให้อยู่ในรูป CBDC
• การพัฒนาระบบให้รองรับการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน รวมถึงกลไกการจัดการคิว
(Queueing Mechanism) และการจัดการกลุ่มค�ำสั่งที่ติดอยู่ในคิว (Gridlock Resolution)
• กลไกการให้สภาพคล่องแก่สถาบันการเงินระหว่างวันแบบอัตโนมัติ (Automated
Liquidity Provision)

ระยะที่ 2: พัฒนาขีดความสามารถของระบบการช�ำระเงินต้นแบบ
• การแปลงพันธบัตรให้อยู่ในรูป Token รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)
มาจ�ำลองวงจรชีวิตของพันธบัตรให้ใกล้เคียงกับโลกความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
• การพัฒนาระบบต้นแบบให้รองรับการส่งมอบหลักทรัพย์และการช�ำระราคาพันธบัตรในลักษณะ DVP
• กลไกทีช่ ว่ ยการตรวจสอบข้อมูลเพือ่ ช่วยป้องกันธุรกรรมการช�ำระเงินทีต่ อ้ งสงสัย (Fraud Prevention) และ
ลดกระบวนการของสถาบันการเงินในการปฏิบัติตามมาตรการป้องปรามการเก็งก�ำไรค่าเงินบาทของ ธปท.

ระยะที่ 3: เชื่อมต่อกับระบบการช�ำระเงินในต่างประเทศ ผ่านการใช้ CBDC

• การทดสอบความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ในต่างประเทศ เพื่อให้รองรับ
ธุรกรรมการช�ำระเงินข้ามประเทศ
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การก�ำกับดูแลและด�ำเนินโครงการ
ธรรมาภิบาลโครงการ
(Governance)

เรียนรู้
ออกแบบ
พัฒนา

รูปแบบความร่วมมือระหว่าง ธปท. และสถาบันการเงิน
• ร่วมก�ำหนดทิศทางส�ำคัญในการพัฒนาระบบต้นแบบ
• ติดตามผลและความคืบหน้าอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่วางไว้

• ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้าน DLT ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ

• นักพัฒนาระบบมีความรู้ความเข้าใจในเชิงธุรกิจมากขึ้น
• ธปท. และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการร่วมกันออกแบบระบบช�ำระเงินต้นแบบ
ผ่านกระบวนการท�ำ Design Thinking

• ระบบการช�ำระเงินต้นแบบพัฒนาผ่านกระบวนการ Agile ที่ให้ความส�ำคัญ

ทั้งด้านเทคโนโลยีและกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

• เครือข่ายระหว่างผูเ้ ล่นในระบบการเงินทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

ผลลัพธ์

ด้านการช�ำระเงิน

• ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกถืงศักยภาพของ DLT
• ระบบต้นแบบด้านการช�ำระเงินที่ตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ความคืบหน้าของโครงการอินทนนท์
ปัจจุบัน โครงการอินทนนท์อยู่ระหว่างการด�ำเนินการในระยะที่
2 และนับว่าประสบความส�ำเร็จจากการสร้างระบบต้นแบบที่พิสูจน์
ได้ว่า เราสามารถน�ำ DLT มาใช้งานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบการเงินได้ แม้ว่าปัจจุบันจะยังอยู่ในขั้นทดลอง แต่ถือว่า
เป็นการปูทางไปสู่ระบบนิเวศทางการเงินโฉมใหม่ของไทยในอนาคต
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานกลางของระบบการเงินโดยใช้
CBDC นอกจากนี้ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ร่วมตลาดกลุ่มเล็ก ๆ
ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ DLT ที่สามารถ
น�ำไปต่อยอดและขยายไปสู่ภาคการเงินได้ในวงกว้าง จุดส�ำคัญของ
โครงการอินทนนท์อีกประการหนึ่ง คือ โครงการนี้ไม่ได้เป็นผลจาก
ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นชิ้นงานที่คิดและท�ำร่วมกัน
ระหว่างภาคเอกชนและทางการซึ่งช่วยให้ทุกฝ่ายค�ำนึงถึงความ
ต้องการของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันประเมินผลกระทบ
อย่างรอบด้าน เพือ่ คิดหาทางออกทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ ส�ำหรับทุกฝ่าย
เป้าหมายของโครงการอินทนนท์
เป้าหมายสูงสุดของโครงการอินทนนท์ไม่จำ� กัดแค่การพัฒนาระบบ
ต้นแบบอยูใ่ นห้องทดลองเท่านัน้ ในอนาคตอันใกล้ หาก DLT ได้รบั การ

พัฒนาไปถึงระดับทีส่ ามารถน�ำมาใช้ขยายออกไปในวงกว้างด้วยต้นทุน
ที่เหมาะสม ระบบต้นแบบที่ร่วมกันพัฒนาภายใต้โครงการอินทนนท์นี้
จะถือเป็นรากฐานส�ำคัญของโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงินของประเทศ
ที่น�ำมาใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการให้
บริการทางการเงินแก่ประชาชน ทัง้ ในแง่ของความเร็วและความสะดวก
ทีจ่ ะมีเพิม่ ขึน้ ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยจะต�ำ่ ลง ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการ
ด�ำเนินธุรกรรมหลายขั้นตอนและเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบ
ติดตามที่ดีขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมต่อการบริการทาง
การเงินระหว่างไทยและโลกให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น สามารถรองรับธุรกรรม
ทางการเงินครบวงจรได้แบบ Anywhere Anytime และ Seamless
มีความปลอดภัยสูง สอดรับกับชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง

สามารถอ่านรายงานสรุปผลโครงการอินทนนท์ ระยะที่ 1 ฉบับเต็มได้ที่ https://www.
bot.or.th/English/FinancialMarkets/ProjectInthanon/Documents/Inthanon_
Phase1_Report.pdf
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