Libra…เงินดิจิทัลปิ ด Pain Point การส่ งออกไทย
พิศิษฐ์ เสรี วิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ระดับโลกที่หลายท่านให้ ความสนใจเป็ นอย่างมาก เพราะปรากฏการณ์
ดังกล่าวอาจพลิกโฉมวงการการเงินครัง้ ใหญ่ นัน่ คือการที่ Facebook และบริ ษัทพันธมิตรเปิ ดตัวสกุลเงินดิจิทลั ใหม่
ภายใต้ ชื่อ “Libra” ซึง่ สามารถใช้ แลกเปลี่ยนหรื อซื ้อขายสินค้ าและบริ การได้ เสมือนเงินสด ผ่านกระเป๋ าเงินดิจิทลั
ที่เรี ยกว่า Calibra ทังนี
้ ้ Libra มีจุดที่แตกต่างจากเงินดิจิทลั สกุลอื่นๆ โดยเฉพาะ Bitcoin เงินดิจิทลั ที่หลายท่าน
คงรู้ จกั กันแล้ วใน 2 ประเด็นสาคัญ คือ 1. Libra จะมีสินทรัพย์ที่เป็ นเงินสกุลสาคัญของโลกหรื อพันธบัตรรัฐบาล
มารองรับค่าเงิน (Asset-backed Currency) ซึง่ จะช่วยให้ ค่าเงิน Libra ไม่ผนั ผวนอย่างรุ นแรงดังเช่นที่เกิดขึ ้นกับ
Bitcoin และ 2. Libra จะมีหน่วยงานที่เรี ยกว่า Libra Association จัดตังโดย
้ Facebook และหน่วยงานพันธมิตร
ทาหน้ าที่กากับและดูแลการดาเนินการและเสถียรภาพของ Libra
ขณะนีแ้ ม้ ยงั ไม่มีรายละเอียดของ Libra มากนัก เนื่องจากจะเริ่ มใช้ งานจริ งในปี 2563 แต่หลังจากผม
ได้ รับฟั งแนวคิดของการก่อกาเนิด Libra ผมมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จ ะเกิดขึน้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการค้ า
ระหว่างประเทศ ซึง่ Libra จะเข้ ามาปิ ด Pain Point และช่วยผู้ประกอบการไทยใน 5 ประเด็นสาคัญ ผมขอใช้
ตัวอักษรภาษาอังกฤษของคาว่า Libra มานาเสนอแนวคิดของผม ดังนี ้

Low Cost (ต้ นทุนต่า) : ที่ผ่านมาการโอนเงินระหว่างประเทศยังมีต้นทุนดาเนินการค่อนข้ างสูง โดย
ข้ อมูลจาก World Bank ระบุว่าต้ นทุนการโอนเงินเฉลี่ยทังโลกอยู
้
่ที่ 6.9% ขณะที่ในกลุ่มประเทศเอเชีย/แปซิฟิกสูงถึง
7.2% ซึง่ ต้ นทุนที่สูงดังกล่าวกระทบต่ออัตรากาไรของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ขณะที่การโอนเงินด้ วย
Libra มีคา่ ธรรมเนียมอยู่ในระดับที่ต่ามากหรื ออาจเป็ นศูนย์

Independent Action (ทาได้ ทุกที่ทุกเวลา) : Libra จะช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการทาธุรกรรมการเงินได้ อย่าง
อิสระ จากเดิมที่ต้องไปทาธุรกรรมที่ธนาคารที่มีเวลาเปิ ด /ปิ ดทาการ ขณะที่ผ้ ปู ระกอบการที่ทาการค้ าด้ วย Libra
จะสามารถทาธุรกรรมได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา รองรับคาสัง่ ซื ้อจากผู้ซื ้อทัว่ โลกได้ ทนั ท่วงที

Broad Market (ตลาดเปิ ดกว้ าง): การส่งออกของไทยไปตลาดหลักส่งสัญญาณชะลอตัวมาหลายปี ต่อเนื่อง
ตามทิ ศทางเศรษฐกิ จของประเทศมหาอานาจ ประกอบกับความกังวลของสงครามการค้ า ทาให้ ผ้ ูส่งออกไทย
วางแผนเบนเข็มไปสู่ตลาดใหม่ๆ หรื อที่เรี ยกว่า New Frontiers มากขึน้ เช่น เอเชียใต้ เอเชียกลาง แอฟริ กา
อย่างไรก็ตาม Pain Point สาคัญประการหนึ่งในการรุ กสู่ New Frontiers คือมีระยะทางไกลจากประเทศไทยและ
ไม่ร้ ู วา่ จะเข้ าไปนาเสนอการขายผ่านช่องทางไหน เช่น ต้ องการขายสินค้ าให้ ผ้ ซู ื ้อในแอฟริ กา อาจต้ องเดินทางไป
งานแสดงสินค้ าในแอฟริ กา แล้ วยังต้ องหาธนาคารที่ส ามารถชาระเงินมายังประเทศไทย ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ไม่ง่ายและ
อาจไม่ค้ มุ ค่าสาหรับผู้สง่ ออกกลุม่ SMEs แต่การมาของ Libra จะช่วยแก้ ปัญหาดังกล่าว ด้ วยการเชื่อมโยงการขาย
กับ Platform ของ Social Media ที่เป็ นพันธมิตร รวมถึง Facebook ที่ปัจจุบนั มีสมาชิกไม่ต่ากว่า 2 พันล้ านคน
(ราว 1 ใน 3 ของประชากรโลก)

Rapid

Transaction (ปิ ดการขายได้ เร็ ว) : ผมมองว่า Libra จะเข้ ามาช่วยให้ การค้ าระหว่างประเทศ
เกิดขึ ้นได้ เร็ ว สอดคล้ องกับพฤติกรรมผู้ซื ้อยุคใหม่ที่ตดั สินใจเร็ ว จ่ายเงินเร็ ว ซึง่ Libra สามารถตอบโจทย์ดังกล่าว
ได้ เป็ นอย่างดี ทัง้ การเลือกซื ้อสินค้ าผ่าน Platform ของ Social Media ต่างๆ พร้ อมกับการชาระเงินที่ง่ายและ
สะดวกรวดเร็ วผ่าน Calibra ซึง่ ผู้ประกอบการไทยจะได้ รับเงินค่าสินค้ าอย่างรวดเร็ วเทียบกับปั จจุบนั ที่อาจต้ องใช้
เวลา 1-3 วันทาการ

Advanced Security (ปลอดภัยสูง) : ความกังวลด้ านความปลอดภัยในการทาธุรกรรมออนไลน์เป็ นอีกหนึ่ง
Pain Point ของผู้ประกอบการไทยในการทาการค้ าระหว่างประเทศ ซึง่ ที่ผ่านมามีข่าวว่าผู้ประกอบการโดนหลอก
จากอีเมลหรื อเว็บไซต์ปลอมต่างๆ ปั ญหาดังกล่าวจะถูกแก้ ไขโดย Libra ที่ให้ บริ การอยู่บนเทคโนโลยี Blockchain
ซึง่ ปั จจุบนั ได้ รับการยอมรับว่ามีความปลอดภัยสูง ทังการเข้
้
ารหัสข้ อมูลและกระจายการจัดเก็บข้ อมูลไว้ หลายที่
จะเห็นได้ ว่า Libra เข้ ามาปิ ด Pain Point ของผู้ประกอบการไทยในหลายมิติ ยิ่งไปกว่านัน้ ข้ อมูลจาก
Boston Consulting Group ระบุว่าการเปลี่ยนจากธุรกรรมแบบดัง้ เดิมมาเป็ นธุรกรรมออนไลน์ จะช่วยให้
เศรษฐกิจ ของประเทศขยายตัวเพิ่มขึน้ 0.3-5% สะท้ อนให้ เห็นถึงความสาคัญของ FinTech ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เรายังไม่เห็นรายละเอียดและเงื่อนไขในการดาเนินการของ Libra จึงยังต้ องติดตามกัน
ต่อไป นอกจากนี ้ ผมอยากให้ ผ้ ปู ระกอบการทุกท่านใช้ เครื่ องมือทางการเงิน ซึง่ รวมถึง Libra อย่างระมัดระวังและ
รอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหายที่คาดไม่ถึง สาหรั บฉบับต่อไปผมจะยังคงนาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับ
Libra และ FinTech แต่จะเป็ นประเด็นใด โปรดติดตามครับ
Disclaimer : คอลัมน์นีเ้ ป็ นข้อคิ ดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิ ดเห็นของ EXIM BANK
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