เทคโนโลยี Blockchain กับตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้งของเมียนมา
โดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่
่
งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุง้ (Yangon Stock Exchange : YSX) ของเมียนมา ซึง่ เป็ นตลาดหลักทรัพย์น้องใหม่
ของอาเซียนทีเ่ ปิ ดดําเนินการอย่างเป็ นทางการเมื่อช่วงปลายปี 2558 และเพิง่ เริม่ ทําการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อ
เดือนมีนาคม 2559 ด้วยจํานวนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพียง 4 แห่ง กําลังจะก้าวลํ้าทางเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดดเหนือประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าคด้วยการสร้าง Trading Platform สําหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ด้วยเทคโนโลยี Blockchain โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ให้สามารถบันทึกและเก็บข้อมูลการทํารายการซื้อขายได้
อย่ า งสมบูร ณ์ รวมทัง้ ป้ อ งกัน ความผิด พลาดระหว่ า งการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ท่ีอ าจเกิด ขึ้น จากปั ญ หาระบบ
สาธารณู ปโภคทีย่ งั ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพของเมียนมา ซึ่งเป็ นทีค่ าดว่าตลาดหลักทรัพย์ย่างกุง้ จะสามารถนํ า
เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ได้อย่า งเต็มรูปแบบภายใน 2 ปี ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ย่า งกุ้งกําลังจะ
กลายเป็ นผู้นําในการใช้ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ในยุค FinTech เป็ นแห่งแรกๆ
ของโลก ซึ่ งจะช่ วยให้ การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้งเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี ความปลอดภัย
และเป็ นที่ น่าเชื่อถือในระดับสากล
รู้จกั การทํางานของระบบการซื้อขายด้วย Blockchain ในตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง
การนําเทคโนโลยี Blockchain มาใช้บน Trading Platform ของตลาดหลักทรัพย์ย่างกุง้ จะช่วยปรับปรุง
ระบบการเก็บบันทึกข้อมูลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของเมียนมาให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เนื่องจากเมียนมามีปัญหา
ไฟฟ้ าดับบ่อยครัง้ และระบบสัญญาณโทรศัพท์ทไ่ี ม่มคี ุณภาพ ส่งผลให้ในบางครัง้ การบันทึกข้อมูลการซื้อขาย
หลักทรัพย์เกิดความผิดพลาด หรือข้อมูลบางส่วนสูญหาย ในการนี้ บริษทั Daiwa Securities Group (Daiwa)
ของญี่ป่ ุ น ซึ่ง มีห น้ า ที่ใ นการร่ ว มบริห ารจัด การและพัฒ นาระบบตลาดหลัก ทรัพ ย์ ย่ า งกุ้ง จึง นํ า เทคโนโลยี
Blockchain มาใช้เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าวด้วยระบบการทํางานที่มลี กั ษณะเฉพาะในการจัดเก็บข้อมูลแบบ
กระจายตัว (Decentralized) แทนแบบเดิมทีเ่ ป็ นการรวมศูนย์ (Centralized) เพื่อกระจายความเสีย่ งจากการพึง่ พา
ฐานข้อมูลหลักในกรณีทร่ี ะบบ Server ล่มหรือเสียหาย
ทัง้ นี้ ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ย่างกุง้ ในปั จจุบนั ยังไม่เป็ นระบบเวลาจริง (Real
Time System) โดยจะจับคูก่ ารซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Matching) เพียงวันละ 2 ครัง้ คือ เวลา 11.00 น. และ 13.00 น.
ขณะทีข่ อ้ มูลการซือ้ ขายหลักทรัพย์จะถูกบันทึกไว้ใน Server ของตลาดหลักทรัพย์ยา่ งกุง้ เพียงแห่งเดียว
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ขณะทีร่ ะบบ Blockchain เป็ นการเชือ่ มโยงเครือข่ายระหว่างบริษทั หลักทรัพย์รายย่อยและตลาดหลักทรัพย์
ย่างกุง้ ไว้บน Trading Platform เดียวกัน โดยธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ท่เี กิดขึน้ ไม่ว่าจะผ่านบริษัท
หลักทรัพย์ใดก็ตามจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีธุรกรรมของบริษทั หลักทรัพย์ทุกแห่งที่อยู่บน Platform เดียวกัน
ส่งผลให้ทุกบริษทั หลักทรัพย์จะมีบนั ทึกรายการธุรกรรมเดียวกันทัง้ หมด การทําธุรกรรมบน Trading Platform
ภายใต้ระบบ Blockchain จึงมีความปลอดภัยสูงและสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากบันทึกรายการธุรกรรมของ
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การทดสอบการทํางานของระบบการซื้อขายด้วย Blockchain ในตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง
บริษทั Daiwa ได้ทําการทดสอบระบบ Trading Platform ด้วยเทคโนโลยี Blockchain เมื่อเดือน
มิถุนายน-กันยายน 2559 เพือ่ ตรวจสอบว่าระบบจะทํางานอย่างไรในกรณีทเ่ี กิดปั ญหาไฟฟ้ าดับ ซึง่ ถือเป็ นปั ญหา
สําคัญทีเ่ กิดขึน้ บ่อยครัง้ ในเมียนมา ผลการทดสอบพบว่าบริษทั หลักทรัพย์ยงั สามารถดําเนินการบางส่วนได้อย่าง
ต่ อเนื่ อง (กรณี ท่ใี ช้เ ครื่องมือสื่อสารที่ไม่ จํา เป็ น ต้องใช้ไฟฟ้ า ) อาทิ การเข้า ถึง ข้อมูล การซื้อ ขายหลักทรัพ ย์
ย้อนหลังของลูกค้า รวมทัง้ สามารถเรียกดูยอดคงค้างการทําธุรกรรม (Outstanding Balances) ของลูกค้าได้
เนื่องจากระบบการซือ้ ขายยังเชือ่ มต่อได้กบั บัญชีธุรกรรมของบริษทั หลักทรัพย์อ่นื ทีอ่ ยู่นอกพืน้ ทีไ่ ฟฟ้ าดับ ซึง่ ต่างจาก
ระบบการซือ้ ขายในปั จจุบนั ทีห่ ากตลาดหลักทรัพย์ยา่ งกุง้ เกิดไฟฟ้ าดับจะส่งผลให้ Server ล่มหรือเสียหายได้
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ทัง้ นี้ Daiwa เชื่อมันว่
่ าระบบ Blockchain จะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดหลักทรัพย์
ย่างกุง้ เนื่องจาก Blockchain สามารถรองรับการทําธุรกรรมได้ 7 ธุรกรรมต่อวินาที ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณ
ธุรกรรมในแต่ละวันของตลาดหลักทรัพย์ย่างกุง้ ทีย่ งั มีไม่มากนัก ด้วยจํานวนบริษทั จดทะเบียนในตลาดเพียง 4 แห่ง
และทําการ Matching เพียง 2 ครัง้ ต่อวันเท่านัน้
Trading Platform ทีใ่ ช้เทคโนโลยี Blockchain จึงเป็ นตัวเลือกทีต่ อบโจทย์ได้คอ่ นข้างดีสาํ หรับประเทศที่
มีปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคอย่างเมียนมา ปั จจุบนั บริษทั Daiwa อยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลเมียนมา
เพื่อเตรียมใช้ร ะบบดังกล่า วอย่างเป็ น ทางการ และคาดว่าจะพร้อมใช้งานจริงภายใน 2 ปี ขา้ งหน้ า ส่งผลให้
ตลาดหลักทรัพย์ยา่ งกุง้ กําลังจะเป็ นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของอาเซียนทีใ่ ช้เทคโนโลยี Blockchain อันจะช่วย
สนับสนุ นให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในเมียนมาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังเป็ นการส่งเสริมภาพลักษณ์
ด้านการลงทุนในเมียนมาให้มคี วามน่ าเชื่อถือในระดับสากล อันจะมีส่วนสําคัญในการเกือ้ หนุ นเศรษฐกิจเมียนมา
ให้เติบโตอย่างยังยื
่ นในระยะถัดไป
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ใน
การให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที ่
อาจเกิดขึ้นจากการทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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