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ธนาคารแห่งประเทศไทย
แวดวงการเงินดิจิทัลในช่วงไม่กี่เดือนมานี้มีข่าวใหญ่น่าเก็บมาฝากกันค่ะ ซึ่งก็น่าคิดว่าการเดินเกมการเงิน
ดิจิทัลเชิงรุกของประเทศยักษ์ใหญ่ใกล้บ้านจะเกี่ยวโยงมาถึงประเทศไทยอย่างไร
1. ข่าวการออกใช้เงินดิจิทัลรายใหญ่ในโลก
เมื่ อ กลางเดื อน ต.ค. 63 ธนาคารกลางจีน ออกเงิ นหยวนดิ จิทัล (DCEP: Digital Currency Electronic
Payment) มูลค่า 10 ล้านหยวน มาสุ่มแจกเป็นอั่งเปาให้ประชาชน 50,000 คนในเมืองเซินเจิ้น กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการทดลองใช้เงินหยวนดิจิทัลสาหรับประชาชนใน 4 เมืองสาคัญ ได้แก่ เซินเจิ้น เฉิงตู ซูโจว สงอัน ที่เริ่มมาตั้งแต่
เดือน ส.ค. และเป็นการเปิดตัวใช้เงินสกุลดิจิทัลของธนาคารกลางครั้งแรกของโลก หลังจากที่จีนซุ่มพัฒนาโครงการนี้มา
ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อลดอิทธิพลของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และยกระดับเงินหยวนให้เป็นที่ยอมรับในตลาดการเงินโลกมากขึ้น
รวมถึงปูทางสู่การเป็นผู้นาเศรษฐกิจดิจิทัลในโลก ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศให้ครอบคลุมทั้งตัวเงินหยวนดิจิทัลและระบบ
การชาระเงินดิจิทัล ตามชื่อ DCEP ที่ตั้งขึ้น มา โดยคาดกันว่า จีนมีแผนจะออกใช้เงินหยวนดิจิทัลสาหรับประชาชนทั่ว
ประเทศภายในปี 2565
พอช่ ว งปลายเดื อ น พ.ย. สมาคมลิ บ ร้ า (Libra Association) ที่ ก่ อ ตั้ ง โดย Facebook และพั น ธมิ ต ร
ประกาศพร้อมออกใช้เงินดิจิทัลของตัวเองตั้งแต่ปีใหม่ 1 ม.ค. 64 นี้ เป็นแบบหนุนหลังด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (single
dollar-pegged) และมีแผนจะเปิดตัวเงินดิจิทัลแบบหนุนหลังด้วยตะกร้าเงินหลายสกุล (multi-currency basket) ใน
ภายหลัง อันที่จริงสมาคมลิบร้าได้ประกาศแผน Libra 1.0 ครั้งแรกไปเมื่อกลางปี 62 โดยมุ่งหวังจะเป็น global currency
เข้าถึงสมาชิก Facebook ได้ง่าย แต่แผนการนี้ต้องสะดุดลง เมื่อสภาคองเกรสสหรัฐฯ และองค์กรกากับดูแลด้านการเงิน
ระหว่างประเทศชั้นนาหลายแห่งเริ่มกังวลว่า Libra อาจสร้างความเสี่ยงต่อระบบการเงินโลก เพราะขาดการกากับดูแลที่ดี
พอ จนต้องขอหารือเพื่อปรับคุณสมบัติ Libra 1.0 เป็น Libra 2.0 ให้สามารถออกใช้ได้ การเปิดตัวแผน Libra 1.0 นี้ทาให้
หลายธนาคารกลาง โดยเฉพาะจีน เริ่มเห็นถึงความจาเป็นต้องเร่งออกสกุลเงินดิจิทัลเชิงรุก เพื่อให้สกุลเงินของประเทศมี
คุณสมบัติดิจิทัลไม่น้อยหน้าเงินดิจิทัลเจ้าอื่น ช่วยให้ประชาชนยัง อยากใช้เงินหยวนอยู่ ทาให้ทางการยังรักษาอานาจ
อธิปไตยทางการเงินภายในประเทศได้เช่นเดิม
2. ข่าวแผนการขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไป (IPO) ของบริษัท Ant Financial ถูกระงับกะทันหัน
ในช่วงต้นเดือน พ.ย. ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ประกาศระงับ แผนขายหุ้น IPO ของ Ant Financial บริษัท
Fintech จีนยักษ์ใหญ่ของแจ๊ค หม่า กลายเป็นข่าวดังทั่วโลกเพราะเป็นดีลใหญ่ ที่น่าจับตา แถมยังเป็นการคว่าดีลก่อน
เปิดขาย IPO แค่ 2 วันเท่านั้น สาเหตุที่หน่วยงานภาครัฐของจีนยับยั้งการขายหุ้น IPO ของบริษัท Ant กะทันหัน ส่วนหนึ่ง
เพราะเริ่ม กัง วลว่ า ได้ ป ล่ อยให้ ธุ รกิจ Fin Tech เติ บ โตเร็ว มาก ถึง จะช่ ว ยให้ คนจี น เข้า ถึง สิ น เชื่ อรายย่ อยง่ า ยขึ้น บน
แพลตฟอร์มของธุรกิจ Fin Tech แต่ก็ส่งผลให้ประเทศจีนมีปัญหาหนี้สูงตามมา นอกจากนี้ หลายฝ่ายมองว่าอาจมีอีก
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สาเหตุหนึ่งเพราะ แจ๊ค หม่าไปกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Fintech ที่เซี่ยงไฮ้ก่อนหน้าไม่นาน ได้วิพากษ์วิจารณ์กฎเกณฑ์
กากับดูแลภาคการเงินของทางการจีนไว้ค่อนข้างแรงว่าไม่ทันสมัย และประเด็นความเสี่ยงในระบบการเงิน จีนที่ทางการ
กังวลไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่ความเสี่ยงใหญ่ ที่สุดตอนนี้คือ ประเทศขาดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
การเงิน จึงจาเป็นต้องปฏิรูป
กล่าวกันว่าหากดีลครั้งนี้สาเร็จ บริษัท Ant จะระดมทุนได้เกือบ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีมูลค่า
สูงสุดในโลก และจะมีความสาคัญเชิงระบบ (systemic importance) ต่อประเทศจีนสูงขึ้นอีก หน่วยงานภาครัฐของ
จีนได้พิจารณาปรับกฎเกณฑ์การให้กู้ยืมรายย่อยออนไลน์ และการเปิดเผยข้อมูล ให้เข้มงวดขึ้น บริษัท Ant เลยไม่ผ่าน
เกณฑ์การออก IPO ที่เปลี่ยนแปลงใหม่แบบไม่ทันตั้งตัว จึงนับว่าเป็นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมกฎเกณฑ์ทางการเงินครั้ง
สาคัญของจีน จากที่เคยเปิดทางสะดวกให้บริษัท Fintech ทดลองนวัตกรรมใหม่และออกผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน ได้
ง่าย มาเป็นการกากับดูแลเชิงรุกและระมัดระวังมากขึ้นเพื่อเน้นดูแลเสถียรภาพเชิงระบบของประเทศ
การแก้เกมการเงินดิจิทัลเชิงรุกของจีนและนัยต่อไทย
จะเห็ นได้ ว่า ข่ า วการออก DCEP ของจี น นอกจากจะตอบโจทย์ ส กุ ล เงิ นดิ จิ ทั ล ส าหรับ โลกอนาคตได้ไม่
น้อยหน้า Libra แล้ว ยังเป็นทางเลือกในการชาระเงินให้ประชาชน แก้เกมบริษัท Fintech ยักษ์ใหญ่ในจีนที่โตเร็วจน
ผูกขาดระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ มีบทบาทมากกว่าระบบธนาคารจีนไปแล้ว นอกจากนี้ การออก
สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางจีนมีข้อได้เปรียบเงินดิจิทัลของภาคเอกชน คือ เงินนี้มีผลทางกฎหมายทุกฝ่ายยอมรับ คน
ถือเงินนี้มีสิทธิเรียกร้องกับธนาคารกลางโดยตรงและสามารถใช้จ่ายเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ถึงแม้ไม่มีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต (offline) ธนาคารกลางจีนจึงยังสามารถรักษาอานาจในการควบคุมปริมาณเงินในประเทศได้ ช่วยลดการ
เติบโตของปริมาณเงินที่สร้างจากแพลตฟอร์มการกู้ยืมของบริษัท Fin Tech ที่ยังกากับดูแลไม่ทั่วถึง
สาหรับไทย ผู้เขียนมองว่าอาจเป็นไปได้ว่า เทรนด์การใช้ เงินดิจิทัลเจ้าใหญ่ที่พูดถึงอาจแผ่ขยายมาถึงไทยไม่ช้าก็เร็ว
ด้วยความที่ไทยค้าขายลงทุนกับจีนเยอะ ส่วนคนไทยที่ใช้ Facebook ก็มีหลายสิบล้านคน จึงน่าจะเข้าถึงช่องทางทดลอง
ใช้ เงิ น ดิ จิ ทั ลของ Libra ได้ ไ ม่ ย าก ดั ง นั้น ไม่ว่า จะอยู่ใ นฐานะธุ รกิจ /ผู้ บ ริโภคที่ ส นใจใช้ เ งิ นดิ จิทั ล ที่ส ะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย ลดต้นทุน หรือเป็นผู้กากับดูแลเสถียรภาพการเงินประเทศที่ต้องตามดูกระแสตอบรับว่า คนไทยจะยังนิยมใช้
เงินบาทชาระค่าสินค้าหรือทาธุรกรรมการลงทุนอยู่หรือไม่ การเปลี่ยนแปลงของโลกการเงินดิจิทัลรอบตัวจึงน่าติดตาม
อย่างใกล้ชิดค่ะ
-------------------------------------------------------------------------บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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