บล็อกเชน…เทคโนโลยีปฏิ วตั ิ โลกการค้าระหว่างประเทศ
โดย คุณขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ในช่วงไม่กป่ี ี ทผ่ี า่ นมา เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) กลายเป็ นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลายในฐานะเครื่องมือที่
รองรับการจัดการธุรกรรมของ Cryptocurrency โดยเฉพาะ Bitcoin สกุลเงินดิจทิ ลั ทีไ่ ด้รบั ความนิยม บล็อกเชน
เปรียบเสมือนระบบทีบ่ นั ทึกและควบคุมข้อมูลธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบโครงข่าย
แบบกระจายศูนย์ (Decentralized Network) คือ การแยกเก็บ ข้อมูลธุรกรรมไว้ในทีต่ ่างๆ ซึ่งผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในระบบ
เดียวกันจะสามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แบบไม่ตอ้ งผ่านตัวกลาง บล็อกเชนจึงได้รบั การยอมรับ
ว่ามีความปลอดภัยสูง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว และต้นทุนการทาธุรกรรมค่อนข้างต่ า จากจุดแข็งดังกล่าวส่งผลให้
เทคโนโลยีบล็อกเชนเติบโตอย่างก้าวกระโดด สอดคล้องกับข้อมูลของ International Data Corporation (IDC) ที่
คาดการณ์ว่ามูลค่าลงทุนเทคโนโลยีบล็อกเชนในช่วงปี 2560-2565 จะขยายตัวสูงเฉลีย่ 76% ต่อปี
ปั จจุบนั เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าไปมีบทบาทและถูกนาไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายวงการ ไม่เฉพาะแต่ภาค
การเงิน แต่ยงั รวมถึงภาคการศึกษา การแพทย์ โลจิสติกส์ อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก พลังงาน และภาคอุตสาหกรรม
เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินยังเป็ นกลุ่มผูเ้ ล่นหลักทีล่ งทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชนมากทีส่ ุดในโลก เนื่องจาก
บล็อกเชนช่วยลดต้นทุนการทาธุรกรรมทางการเงินอย่างมีนัยสาคัญ อีกทัง้ ช่วยสร้างเม็ดเงินให้แก่ภาคการเงินได้
มหาศาล ทัง้ นี้ เป็ นทีน่ ่ าสนใจว่าบล็อกเชนไม่เพียงตอบโจทย์การทาธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อยของสถาบัน
การเงิน (Retail Banking) เพียงอย่างเดียว แต่ได้ถูกพัฒนาให้เข้ามาปิ ดช่องว่างการทาธุรกรรมในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
(Corporate Banking) ด้วย โดยเฉพาะธุรกรรมการเงินเพือ่ การค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance)

“ปิ ดช่องว่างการค้าระหว่างประเทศด้วยบล็อกเชน”
ตัวอย่าง Flow of Trade Finance ด้วย L/C
การค้าระหว่างประเทศในปั จจุบนั ยังมีช่องว่างอีกมากจาก
หลายสาเหตุ เช่ น การเข้า ถึง แหล่ ง เงิน ทุ น ของผู้ป ระกอบการ
โดยเฉพาะ SMEs ทีย่ งั มีขอ้ จากัด รวมถึงต้นทุนการทาธุรกรรม
ค่ อ นข้ า งสู ง ทั ง้ ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยและระยะเวลา ประกอบกั บ
กระบวนการส่ ง ออก-น าเข้า มีข นั ้ ตอนยุ่ ง ยากและเกี่ย วข้อ งกับ
หน่ วยงานหลายแห่ง ดังนัน้ การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนจะช่วย
ปิ ดช่องว่างและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของธุรกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศ ในหลายมิติ เช่น
 เพิ่ มความสะดวกรวดเร็ว โดยข้อมูลจาก FINIWISE
ทีม่ า : Banking Hub
ประมาณการว่าปั จจุบนั การขนส่งสินค้าทางทะเลในแต่ละครัง้ จะต้อง
ใช้เอกสารฉบับจริงเฉลี่ย 36 ฉบับ และฉบับสาเนาอีก 240 ฉบับ ทีม่ า : Banking Hub
ขณะที่เทคโนโลยีบล็อคเชนจะเข้ามาลดขัน้ ตอนและเอกสารต่างๆ ลง โดยจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ แ ละตัด
ตัวกลางออกไป ทาให้เหลือเอกสารทีต่ อ้ งใช้เพียงไม่กฉ่ี บับ ตลอดจนลดขัน้ ตอนการทาธุรกรรมและกระบวนการชาระ
เงินค่าสินค้า สอดคล้องกับรายงานของ Bain & Company and HSBC ทีร่ ะบุว่าบล็อกเชนจะช่วยลดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารจาก 1-2 สัปดาห์เหลือ 24 ชัวโมง
่
นอกจากนี้ ผูเ้ กีย่ วข้องในวงจรการค้าระหว่างประเทศยังสามารถ
ตรวจสอบและติดตามธุรกรรมการเงินได้แบบเรียลไทม์

ลดต้นทุนการทาธุรกรรม ผูป้ ระกอบการสามารถทาธุรกรรมออนไลน์บนแพลทฟอร์มบล็อกเชน โดยไม่
จาเป็ นต้องผ่านสถาบันการเงิน ส่งผลให้ตน้ ทุนการทาธุรกรรม ทัง้ ด้านค่าธรรมเนียมและเอกสารต่างๆ ลดลงอย่างมาก
เมือ่ เทียบกับปั จจุบนั ทีย่ งั มีตน้ ทุนการโอนเงินระหว่างประเทศค่อนข้างสูง ข้อมูลจาก World Bank ระบุว่าปั จจุบนั ต้นทุน
การโอนเงินเฉลีย่ ทัง้ โลกอยู่ท่ี 6.9% ของมูลค่าเงินโอน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชีย/แปซิฟิกสูงถึง 7.2% ขณะทีค่ าดว่า
บล็อกเชนจะช่วยลดต้นทุนการทาธุรกรรม Trade Finance ลง 35% (ข้อมูลจาก Bain & Company and HSBC)
 มี ความปลอดภัย สูง ภายใต้กระบวนการทางานของบล็อกเชน ซึ่งจะสามารถเข้า ถึง ตรวจสอบ และ
ประมวลผลด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา ตลอดจนข้อมูลจะถูกกระจายการจัดเก็บไว้หลายแหล่ง จึงทาให้ การปลอมแปลง
หรือขโมยข้อมูลทาได้ยาก
 ผู้ประกอบการเข้าถึ งแหล่งเงิ นทุนได้มากขึ้น เทคโนโลยีบล็อกเชนจะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถ
เข้าถึงข้อมูลธุรกรรมการซือ้ -ขายสินค้าของผูป้ ระกอบการ และนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณา
สินเชือ่ (Information-based Lending) ซึง่ จะช่วยเพิม่ โอกาสให้ผปู้ ระกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึน้ โดยเฉพาะ
SMEs ทัง้ นี้ จากข้อมูลของ World Economic Forum (WEF) 2018 ระบุว่าผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศยังเข้าไม่ถงึ แหล่งเงินทุน (Trade Finance) ในระบบ คิดเป็ นมูลค่ากว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 10%
ของมูลค่าการค้าโลก) และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องจนแตะระดับ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568


“บริ ษทั ยักษ์ใหญ่พฒ
ั นาบล็อกเชนรองรับ Trade Finance และ Cross-border Payment”
ปั จจุบนั บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกต่างเร่งพัฒนาแพลทฟอร์มจากเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อรองรับธุรกรรม
Trade Finance กันอย่างแพร่หลาย ซึง่ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในนัน้ ต้องมีชอ่ื ของ บริ ษทั R3 ซึง่ เป็ นการรวมกลุ่มของ
บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ ร่วมกันพัฒนาบล็อกเชน เพื่อปิ ดช่องว่างธุรกรรม Trade Finance สมาชิกของกลุ่ม
ประกอบด้วยองค์กรและสถาบันการเงินชัน้ นากว่า 200 รายทัวโลก
่
ตัวอย่าง Flow of Trade Finance ผ่านบล็อกเชน
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ข้อมูลเจาะจงเฉพาะผูท้ เ่ี กีย่ วข้องแทนการกระจายข้อมูลออกสู่
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่ ทาให้มนใจได้
ั่
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บัน ทึก ไว้ อ ย่ า งปลอดภัย และตรวจสอบได้ จนได้ ร ับ ความ
ไว้ว างใจให้เ ป็ น แพลทฟอร์ม สาหรับ การบริหารจัด การข้อมูล
ต่างๆ และถูกนาไปปรับใช้ในธุรกิจธนาคารกันอย่างแพร่หลาย ทีม่ า : LC Lite
รวมถึง ธนาคารพาณิช ย์ของไทยที่นา Corda มาใช้พ ฒ
ั นาบริการธุร กรรมการค้าระหว่า งประเทศ เช่น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดขัน้ ตอนต่างๆ ของบริการ L/C ด้วยบล็อกเชน ตัง้ แต่การขอเปิ ด L/C จนถึงผูส้ ่งออกได้รบั ชาระ
ค่าสินค้า ช่วยลดระยะเวลาดาเนินการและการใช้เอกสารลงกว่าครึง่ หนึ่ง จาก L/C แบบเดิม ขณะทีบ่ ริ ษทั IBM มีบริการ
IBM Blockchain เป็ นการนาเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาบริหารจัดการ Trade Finance แบบครบวงจรตัง้ แต่จบั คู่ธุรกิจ
การร่างสัญญาซื้อ-ขาย ไปจนจบกระบวนการชาระค่าสินค้า โดย IBM Blockchain จะช่วยลดขัน้ ตอนการชาระเงิน
ระหว่างประเทศ รวมถึงแก้ไขอุปสรรคด้านความแตกต่างของสกุลเงินได้ดว้ ย นอกจากนี้ บริ ษทั LcLite เปิ ดตัวบริการ
LC Platform Blockchain Solution ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงผูท้ อ่ี ยูใ่ นวงจรการค้าทัง้ หมดโดยตรง เพือ่ จัดการธุรกรรม Trade
Finance ด้วยสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ทีบ่ นั ทึกข้อตกลงสัญญาในระบบดิจทิ ลั และดาเนินการเองอัตโนมัติ

ขณะทีล่ ่าสุด SWIFT ผูใ้ ห้บริการโอนเงินระหว่างประเทศรายใหญ่ของโลกประกาศเตรียมทีจ่ ะเชื่อมเครือข่าย Global
Payment Initiative (GPI) ของ SWIFT เข้ากับแพลทฟอร์มบล็อกเชน Corda ของกลุ่ม R3 รองรับการทาธุรกรรม
Cross-border Payment ระบบนี้ จ ะช่ว ยให้ผู้เ กี่ย วข้องกับ ธุ ร กรรมสามารถตรวจสอบเส้น ทางของเงิน ได้จ นจบ
กระบวนการ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการทดสอบและพัฒนา Ecosystem ให้รองรับธุรกรรมดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
จะเห็นได้ว่าการค้าระหว่างประเทศในยุคดิจทิ ลั กาลังจะเปลีย่ นโฉมหน้าไปอย่างมาก โดยส่วนหนึ่งมาจากแรง
ขับเคลื่อนสาคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีบล็อกเชน ทัง้ นี้ เป็ นที่
คาดว่าจะเกิดการเปลีย่ นแปลงใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) รูปแบบการทาธุรกิ จระหว่างประเทศ (Business Model
Change) รูปแบบการค้าระหว่างประเทศจะเปลีย่ นจาก Business to Business (B2B) เป็ น Business to Customer
(B2C) มากขึน้ เนื่องจากช่องทางการซื้อ-ขายสินค้าผ่าน E-Marketplace เปิ ดกว้างและหลากหลายขึน้ ทัง้ แพลทฟอร์ม
ของผูใ้ ห้บริการ E-Marketplace สถาบันการเงิน และสื่อสังคมออนไลน์ ต่างๆ ส่งผลให้ผซู้ ้อื -ผูข้ ายสามารถตกลงธุรกิจ
กันได้โดยตรง อีกทัง้ ยังขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ ได้งา่ ยขึน้ 2) รูปแบบการชาระเงิ นระหว่างประเทศ (Crossborder Payment Technology Change) โดยการชาระเงินระหว่างประเทศมีแนวโน้มหันมาใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน
มากขึ้น เนื่ องจากสะดวกรวดเร็ว ต้น ทุน ต่ า ลง รวมถึงสามารถตรวจสอบธุ รกรรมและสังจ่
่ ายเงินได้ โดยตรง และ
3) สถาบันการเงิ น (Financial Institution Change) การทาธุรกรรมทางการเงินแบบไม่ผ่านตัวกลางจะลดบทบาท
สถาบันการเงินลง อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มทีส่ ถาบันการเงินจะปรับตัว โดยหันมาใช้ FinTech และบล็อกเชนมากขึน้
รวมถึงร่วมมือกับ Start-up ทางการเงิน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าทัง้ รายย่อยและกลุ่มธุรกิจ ทัง้ นี้ การพัฒนา FinTech และเทคโนโลยีบล็อกเชนไม่เพียงเข้ามาเติ มเต็มช่องว่าง
บนเวที การค้าโลก แต่ยงั เข้ามาปฏิ วตั ิ ธรุ กรรมการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบเดิ มๆ ให้สะดวกและคล่องตัว
ตลอดจนช่วยให้วงจรการค้าโลกขับเคลื่อนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที ่ปรากฏ เป็ นข้อมูลที ่ได้จากแหล่งข้อมูลที ่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้
ข้อมูลแก่ผู้ทีส่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิ ดชอบในความเสี ยหายใดๆ ที อ่ าจเกิ ดขึ้ นจากการที ม่ ีบคุ คลนา
ข้อมูลนีไ้ ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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