
This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the 
financial instruments discussed herein. The information was obtained from 
various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, 
preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that 
any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or 
accounting advice in relation to entering into any transaction and does not 
have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the 
appropriateness of investing in any investment strategies discussed or 
recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation 
has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank 
makes no representation as to its accuracy or completeness. 
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Central Bank Digital Currency หรอื CBDC คือ “เงิน” ในรูปแบบ 
“ดิจิทัล” ท่ีออกโดย “ธนาคารกลาง” ซึ่งมีมูลค่าท่ีคงท่ี และท าหน้าท่ี
เหมือนกับเงินในรูปแบบเหรียญและธนบัตร จึงแตกต่างจาก 
Cryptocurrency อื่นๆ

CBDC เป็นเทรนด์ท่ีธนาคารกลางท่ัวโลกก าลังให้ความสนใจศึกษาและ
ทดลองความเป็นไปได้ เช่น จีน สวเีดน สิงคโปร ์ฮ่องกง และไทย แต่
ผลส ารวจธนาคารกลางกวา่ 66 แห่ง ของ BIS พบวา่กวา่ 70% คาดวา่
จะไม่มีการน า CBDC ออกมาใช้งานจรงิในระยะ 1-6 ปีข้างหน้านี้

 IMF ชี้ CBDC จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพระบบการช าระเงิน รวมถึง
ส่งเสริมการแข่งขันบริการช าระเงิน ช่วยลดต้นทุนเงินสด และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการส่งผ่านนโยบายการเงิน อย่างไรก็ดี CBDC อาจสรา้ง
ความท้าทายใหม่ๆ ต่อธนาคารกลางและ ธพ. เช่น ความเส่ียง Cyber 
attacks และบทบาทการเป็นตัวกลางทางการเงินท่ีอาจถูกลดทอนลง
หรอืเปล่ียนรูปแบบไป เป็นต้น

Krungthai COMPASS มองวา่ CBDC จะเป็นจุดเปล่ียนส าคัญท่ีผลักดัน
ให้เกิด Cashless Society อย่างเต็มขั้นมากขึ้น ท่ามกลางปัจจัยเร่ง
จาก COVID-19 สะท้อนผ่านตัวเลขล่าสุด ณ เม.ย. 2020 ท่ียอด
ลงทะเบียน PromptPay เพ่ิมขึ้นมากถึง 2.9 ล้านบัญชี จาก ณ ส้ินปี 
2019 ขณะท่ีปรมิาณการท าธุรกรรมก็พุ่งขึ้นกวา่ 100% (yoy)
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COVID-19 ก็ฉุดไม่อยู่จรงิๆ แถมยังตอกย้ำควำมส ำคัญ ส ำหรบักำร
เดินหน้ำใช้เงนิดิจทัิลของประเทศจนี โดยเมื่อเดือน พ.ค. 2020 ท่ีผ่ำนมำ 
เป็นท่ีฮือฮำกันไปท่ัวโลก เมื่อธนำคำรกลำงจีน (People’s Bank of 
China: PBoC) ลุกขึ้นมำประกำศวำ่จะเริ่มทดลองใช้ “ดิจิทัลหยวน” 
ซ่ึงเป็นเงนิในรูปแบบดิจิทัลท่ีออกโดยธนำคำรกลำง (Central Bank
Digital Currency: CBDC) หรอืเรยีกวำ่ Digital Currency Electronic 
Payment (DCEP) โดยโครงกำรน้ีจะเริ่มทดลองผ่ำนกำรใช้ดิจิทัล
หยวนเพ่ือจ่ำยเงินเดือนและเบี้ยเล้ียงบำงส่วนให้กับพนักงำนและ
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐใน 4 เมืองส ำคัญของจีน ซ่ึงโจทย์กำรทดสอบอำจ
แตกต่ำงกันในแต่ละเมือง เช่น บำงเมืองเน้นกำรจ่ำยค่ำโดยสำร 
ขณะท่ีบำงเมืองมุ่งกำรซ้ืออำหำรและสินค้ำอื่นๆ จำกรำ้นค้ำปลีกท่ัวไป
ท่ีรว่มโครงกำร อำทิ  McDonald’s  Starbucks และ Subway 

ส ำหรบัประเทศไทยของเรำ ก็มีควำมเคล่ือนไหวด้ำนน้ีเหมือนกัน โดย
เมื่อเดือน มิ.ย. 2020 ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกำศ
โครงกำรพัฒนำระบบต้นแบบกำรช ำระเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล
ท่ีออกโดยธนำคำรกลำง (CBDC) ร่วมกับภำคธุรกิจ โดย CBDC จะ
ถูกเชื่อมต่อกับระบบกำรบริหำรกำรจัดซ้ือและกำรช ำระเงินระหว่ำง 
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCG กับคู่ ค้ำในห่วงโซ่อุปทำน ท้ังน้ี 
โครงกำรดังกล่ำวเป็นกำรต่อยอดกำรพัฒนำจำกโครงกำร “อินทนนท์” 
เพ่ือศึกษำควำมเป็นไปได้และแนวทำงในกำรเชื่ อมต่อ CBDC กับ
นวัตกรรมท่ีพัฒนำโดยภำคเอกชน มาถึงจุดน้ี หลายท่านอาจเกิด
ข้อสงสัยหลายประการ เช่น CBDC คืออะไร? ความเคล่ือนไหวของ
ธนาคารกลางท่ัวโลกเป็นอย่างไร? เมื่อไรถึงจะได้ใช้ CBDC? และ
ผลกระทบท่ีจะตามมาคืออะไร? มำร่วมไขข้อสงสัยและท ำควำมรู้จัก
กับ CBDC จำกบทควำมฉบับล่ำสุดของ Krungthai COMPASS กัน 
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CBDC คืออะไร?

Central Bank Digital Currency หรอื CBDC คือ“เงิน” ในรูปแบบ “ดิจิทัล” 

ท่ีออกโดย “ธนาคารกลาง” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิวัฒนาการของเงินท่ี

ผสมผสานความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้าไป (รูปท่ี 1) แต่ยังคงมีมูลค่าท่ี

คงท่ีเช่นเดิม ท าให้ CBDC มีฟังก์ชันของเงินเหมือนกับเงินในรูปแบบเหรยีญ

และธนบัตร (Fiat Money) ท่ีเราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็น

ส่ือกลางในการแลกเปล่ียน (Medium of Exchange) มีหน่วยวัดทางบัญชี

ในการวัดมูลค่าสินค้าและบริการ (Unit of Account) และเป็นตัวเก็บมูลค่า 

(Store of Value) ท่ีสามารถเก็บและน ามาใช้ได้ในภายหลัง ด้วยเหตุนี้ CBDC

จึงแตกต่างจาก Cryptocurrency หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เช่น Bitcoin,

Ethereum  และ Libra 

Ecosystem ของเงนิ

ที่มำ: รวบรวมและน ำเสนอโดย Krungthai COMPASS

CBDC เป็นอีกหนึ่งววิฒันำกำรของเงนิจำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี

CBDC

CRYPTOCURRENCIES

ELECTRONICS

PHYSICAL ASSET
/FIAT MONEY

Cash/Coin

E-wallet/E-money

Debit or credit card
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CBDC มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละธนาคารกลาง 1 อาทิ 

หากมองในมิติของขนาดการช าระเงิน ก็สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 

1) Wholesale ซึ่งอยู่ในลักษณะท่ีธนาคารกลางออก CBDC ให้สถาบันการเงิน

ใช้ในการช าระธุรกรรมขนาดใหญ่ระหวา่งกัน และ 2) Retail ซึ่งมีวตัถุประสงค์

เพ่ือให้ภาคธุรกิจและประชาชนใช้ช าระธุรกรรมรายย่อย นอกจากนั้น รูปแบบ 

CBDC ยังแตกต่างกันไปตามมิติของบทบาทของธนาคารกลาง เช่น Retail 

CBDC อาจอยู่ในลักษณะท่ีขึ้นตรงกับธนาคารกลาง (Direct CBDC) หรือผ่าน

ตัวกลางทางการเงิน (Indirect CBDC) ดังรูปท่ี 2 นอกจากนี้ มิติของเทคโนโลยี 

คืออกีหนึ่งด้านท่ีท าให้ CBDC มีฟังก์ชันท่ีแตกต่างกันได้ กล่าวคือ ธนาคารกลาง

อาจเลือกใช้  Distributed Ledger Technology (DLT) หรือเทคโนโลยี 

Blockchain ซ่ึงท าให้ CBDC มีลักษณะกระจายศูนย์ (Decentralized) หรือ

อาจเลือกใช้เทคโนโลยีอื่นท่ียังคงรูปแบบรวมศนูย์ (Centralized) เป็นต้น

1 อ้ำงอิงข้อมูลจำกรำยงำน The technology of retail central bank digital currency โดย BIS (มี.ค. 2020)

ตัวอย่ำงรปูแบบ Retail CBDC

ที่มำ: BIS (มี.ค. 2020)
Retail CBDC อำจอยู่ในรูปแบบท่ีขึ้นตรงกับธนำคำรกลำง หรอืผ่ำนตัวกลำงอย่ำง ธพ. ก็ได้

Legal claim              Communications during payment:              Real-time                  Deferred

Person (if account-based) or pseudonym (if token-based)               Merchant

Indirect CBDC
(synthetic/
two-tier/

multi-cell)

CBDC is a claim on 
an intermediary

 Intermediaries 
onboard (KYC) and 
handle retail 
payments

Central bank 
handles wholesale 
payments

Central bank

Asset 
600

CBDC 
X: 300

Y: 300

CBDC bank X

CBDC 
300

ICBDC 
A: 200
B: 100

CBDC 
300

ICBDC 
C: 300

CBDC bank Y

A

B

C

Direct CBDC
(digital banknotes/ 

central bank 
accounts/

single-cell/ 
central bank 

cryptocurrency)

CBDC is a claim on 
central bank

 Intermediaries or 
central bank 
onboard (KYC) 

Central bank 
handles retail 
payments

Central bank

Asset 
600

C: 300

A

B

C

CBDC 
A: 200
B: 100
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ความเคล่ือนไหวของธนาคารกลางท่ัวโลกเป็นอย่างไร?

ธนาคารกลางท่ัวโลกกวา่ 81% ก าลังศึกษาเก่ียวกับ CBDC (อ้างอิงจากผลส ารวจ

ธนาคารกลางในปี 2019 ของ BIS ดังรูปท่ี 3) อีกท้ังยังมีทิศทางเพ่ิมขึ้นจาก 

71% ในปี 2018 โดยจากการรวบรวมข้อมูลของ Krungthai COMPASS พบวา่

มีหลายประเทศท่ีก าลังเดินหน้าศึกษาและทดลองเรื่องนี้ เช่น จีน สวีเดน 

สิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น (รูปท่ี 4) อย่างไรก็ดี เป็นท่ีน่าสังเกตว่าความ

เคล่ือนไหวจากธนาคารกลางสหรฐัฯ อาจไม่ชัดเจนนัก มีเพียงแต่การขยับตัว

ของภาคเอกชน โดยเฉพาะโครงการ Digital Dollar Project ซึ่งเป็นความ

รว่มมือระหวา่ง Accenture และ The Digital Dollar Foundation ท่ีก าลัง

ท าการศึกษาเรื่องเงินดิจิทัล เพ่ือเสนอแนวทางให้ทางการสหรฐัฯ น าไปพัฒนา

ต่อยอด และความเคล่ือนไหวจากสกุลเงนิดิจิทัลของ Facebook อย่าง “Libra” 

ส าหรับขอบเขตการศึกษา CBDC นั้น ผลส ารวจยังชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลาง

ส่วนใหญ่กว่า 51% สนใจศึกษารูปแบบ CBDC ท้ังฝั่ งของ Wholesale และ 

Retail เช่นเดียวกับท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท่ีได้ด าเนินโครงการ 

“อินทนนท์” เพ่ือศึกษาและทดลอง CBDC ในส่วนของ Wholesale ต้ังแต่ปี 2018 

และล่าสุดก็ได้เริ่มขยายขอบเขตการศึกษาสู่ระดับ Retail มากขึ้น อย่างไรก็ดี 

แม้ดูเหมือนจะมีความคืบหน้าในการศึกษา CBDC แต่ ธปท. ยังให้นิยามวา่ยังอยู่

ในขั้นตอนของการ “ลองเพ่ือรู ้ดูวา่ท าได้” (Proof of Concept) เท่านั้น

ผลส ำรวจธนำคำรกลำงท่ัวโลกต่อกำรทดลองและศึกษำเก่ียวกับ CBDC

ที่มำ: Central bank survey on CBDCs, BIS (ม.ค. 2020)
หมำยเหต:ุ เปน็กำรส ำรวจธนำคำรกลำง 66 แห่งทั่วโลก ซึง่ครอบคลุม 75% ของจ ำนวนประชำกรของโลก และ 90% ของจดีีพีโลก

กวำ่ 80% ก ำลังศึกษำและทดลองเก่ียวกับ CBDC โดยกวำ่ครึง่หนึ่งโฟกัสท้ัง Wholesale และ Retail 

65
71

81

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2018 2019

15

34

51

Engagement in CBDC work Focus of work
หน่วย: Share of respondents

Wholesale           General purpose (Retail)           Both
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ตัวอย่ำงกำรพัฒนำ CBDC ของธนำคำรกลำงต่ำงๆ

ที่มำ: รวบรวมและวเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS

หลำยธนำคำรกลำงให้ควำมสนใจศึกษำเก่ียวกับ CBDC

รว่มมือกับ ECB ศึกษา
เทคโนโลยี DLT ที่จะ
น ามาใช้ในโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการเงิน 
เช่น  ร ะบบการช าร ะ
เงนิระหวา่งประเทศ 

Bank of Japan

Bank of Estonia
มีแผนที่จะออก Escoin ในรปูแบบ Initial coin

offering เพ่ือให้นักลงทุนต่างชาติใช้ในการท าธรุกิจ

แบบเสมือนจรงิในประเทศ (2018)

Bank of India
ก าลังออก Draft bill เพ่ือ

ปูพ้ืนฐานส าหรบัการศึกษา 

CBDC แต่ยังไม่ได้น าเสนอ

ต่อ Parliament (2019)

US Federal 
Reserve

อยู่ระหวา่งศึกษาระบบการ

ช าระเงนิ การหักบญัชี และ 

Framework ของรปูแบบที่

เป็นไปได้ส าหรบั CBDC

Bank of England
อยู่ระหวา่งการศึกษา

และออกแบบรปูแบบ 

Retail CBDC รว่มกับ

ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจของ

ประเทศ (ม.ีค.2020)

People’s Bank of China
จีนอยู่ระหวา่งทดสอบใน 4 เมือง
หลักของจีนเมื่อเดือน พ.ค. 2020
โดยมีธนาคารแห่งรฐั บรษัิท
โทรคมนาคมยักษ์ใหญข่องจีน และ
รา้นค้าชั้นน าต่างๆ เข้ารว่มทดสอบ

Monetary Authority 
of Singapore
ประสบความส าเรจ็ในการ
ทดสอบ CBDC ในการช าระเงนิ
ระหวา่งประเทศ ที่เรยีกวา่ 
Project Ubin เมื่อเดือน มี.ค. 
2017 และอยู่ระหวา่งพัฒนา
รว่มกับธนาคารกลางจีน

Central Bank 
of the Russian 
Federation
อยู่ระหวา่งทดลอง Pilot
project เพ่ือทดสอบ
ความน่าเชื่อถือและ
ความต่อเนื่องของ CBDC 
ด้วยระบบ DLT 

Bank of Thailand
ประสบความส าเรจ็ในการทดสอบระบบโอน

เงนิระหวา่งประเทศกับธนาคารกลางฮอ่งกง 
และอยู่ระหวา่งทดสอบกับระบบการจัดซื้อ

และการช าระเงนิระหวา่ง SCG กับคู่ค้า 

Central Bank of 
Ecuador

ได้น า Centralized CBDC มาใช้
เป็นแห่งแรกของโลกในปี 2015
โดยมีลักษณะเป็น E-money

ซึ่งจะต้องออกบญัชีจากธนาคาร
กลางเท่านั้น แต่เกิดความล้มเหลว

จากปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ

Sveriges Riksbank
ได้ออก Retail CBDC ที่เรยีกวา่ e-krona
ในปี 2017 และได้ยื่นข้อเสนอต่อรฐัสภาไป

แล้วเมื่อเดือน เม.ย.2019

Bank of Canada
ได้ทดสอบระบบ Decentralized CBDC ระหวา่ง
ธนาคารโดยใช้ DLT แต่ยังติดแก้ไขปัญหาบางอย่าง
ด้านการพัฒนาและออกแบบระบบ DLT โดยมี
สิงคโปรแ์ละองักฤษเสนอเข้ารว่มทดสอบการโอนเงนิ
ระหวา่งประเทศในเฟสต่อไป (พ.ค.2020)
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อกีนานแค่ไหนถึงจะได้ใช้ CBDC?

จากผลส ารวจธนาคารกลางกว่า 66 แห่งท่ัวโลกของ BIS พบว่ากว่า 70% 

คาดว่าจะไม่มีการน า CBDC ออกมาใช้งานจรงิในระยะส้ันถึงกลางน้ี (1-6 

ปีขา้งหน้า)  เนื่องจากยังต้องพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย และศึกษารูปแบบท่ี

เหมาะสมกับบรบิทของแต่ละประเทศอย่างถ่ีถ้วนและรอบด้านก่อน อย่างไร

ก็ดี มีธนาคารกลางราว 10% ท่ีคาดวา่จะเริม่ใช้งาน CBDC ส าหรบัรายย่อย

ในระยะ 1-3 ปีท่ีจะถึงนี้ ขณะท่ี กว่า 20% คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะกลาง 

หรอื 3-6 ปีข้างหน้า (รูปท่ี 5)

ผลส ำรวจธนำคำรกลำงต่อแนวโน้มกำรน ำ CBDC มำใชง้ำน

ที่มำ: Central bank survey on CBDCs, BIS (ม.ค. 2020)
หมำยเหต:ุ - เปน็กำรส ำรวจธนำคำรกลำง 66 แห่งท่ัวโลก ซึง่ครอบคลุม 75% ของจ ำนวนประชำกรของโลก และ 90% ของจดีีพีโลก

- Short term = 1-3 ป,ี Medium term = 1-6 ปี

กวำ่ 70% คำดวำ่จะไม่มีกำรน ำ CBDC ออกมำใช้งำนจรงิในระยะ 1-6 ปีข้ำงหน้ำนี้
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2 ข้อมูลจำกงำนสัมมนำประจ ำปีของธปท. ในหัวข้อ “สู่ยุคใหม่ของระบบกำรเงินและธนำคำรกลำง” (2018)

CBDC มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

IMF ชี้ CBDC จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพระบบการช าระเงิน ท้ังในมิติความเรว็ 

ความปลอดภัย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการเข้าถึงของประชาชน 

ตลอดจนช่วยเพ่ิมเสถียรภาพระบบการช าระเงิน โดยเฉพาะในประเทศท่ีมี

ภาคเอกชนไม่ก่ีรายครองส่วนแบ่งตลาดบริการช าระเงิน รวมถึงส่งเสริมการ

แข่งขันในการพัฒนาบริการช าระเงินของภาคเอกชน ซึ่งจะมีส่วนท าให้ต้นทุน

หรอืค่าธรรมเนียมท่ีผู้บรโิภคต้องจ่ายมีแนวโน้มต่าลง นอกจากน้ัน CBDC จะยัง

ช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการเงินสด ดังเช่นกรณีประเทศไทยท่ีมีต้นทุนใน

การผลิตและขนส่งเงินสดปีละมากถึง 50,000 ล้านบาท2 นอกจากน้ี CBDC 

จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งผ่านนโยบายการเงิน เช่น การก าหนดอัตรา

ดอกเบี้ยติดลบในการถือ CBDC เพ่ือกระตุ้นการใช้จ่าย ขณะท่ีการถือเงินสด

ท าไม่ได้ เป็นต้น (รูปท่ี 6) 

อย่างไรก็ดี อกีด้านหน่ึง CBDC ก็อาจสรา้งความท้าทายใหม่ๆ ต่อธนาคารกลาง 

เช่น ความท้าทายจากภาระต้นทุนด้านเทคโนโลยี และอาจเผชิญความเส่ียงอื่นๆ 

เพ่ิมเติม อาทิ ความเส่ียงด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ และความเส่ียงด้าน

การคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber attacks) ขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชย์ก็

เป็นอีกกลุ่มท่ีต้องเผชิญความท้าทายจากการปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนิน

ธรุกิจ ตามบทบาทการเป็นตัวกลางทางการเงินท่ีอาจถูกลดทอนลงหรอืเปล่ียน

รูปแบบไป การแข่งขันท่ีสูงขึ้น และการรับมือกับความเส่ียงต่อการแห่ถอน

เงินฝาก (Run risk) เป็นต้น ท้ังน้ี ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอาจแตกต่างกันไปใน

แต่ละประเทศ ขึน้อยู่กับรูปแบบ (Model) ท่ีธนาคารกลางเลือกใช้
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ตัวอย่ำงผลกระทบท้ังเชงิบวกและลบจำกกำรน ำ CBDC มำใชง้ำน

ที่มำ: IMF (https://blogs.imf.org/2019/12/12/central-bank-digital-currencies-4-questions-and-answers/) 

CBDC จะช่วยเพ่ิมประสิทธภิำพระบบกำรช ำระเงนิ แต่ก็อำจสรำ้งควำมท้ำทำยใหม่ๆ แก่ระบบธนำคำร

Benefits

1
เพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงบรกิำรทำงกำรเงนิ (Financial Inclusion) โดยไม่
จ ำเป็นต้องมีบัญชีกับธนำคำร

2
เพ่ิมเสถียรภำพระบบกำรช ำระเงนิ โดยเฉพำะในประเทศท่ีมีภำคเอกชนไม่ก่ีรำยครอง
ส่วนแบ่งตลำดบรกิำรช ำระเงนิ

3 ส่งเสรมิกำรแข่งขันในกำรพัฒนำบรกิำรช ำระเงนิของภำคเอกชน 

4
รบัมือกับภัยคุกคำมจำกสกุลเงนิดิจทัิลของภำคเอกชน หรอื Cryptocurrency ซึ่ง
เป็นเรื่องยำกส ำหรบัธนำคำรกลำงและภำครฐัในกำรบรหิำรจดักำร

5 ลดต้นทุนเก่ียวกับกำรผลิตและบรหิำรจดักำรเงนิสด

6
เพ่ิมประสิทธภิำพในกำรส่งผ่ำนนโยบำยกำรเงนิ เช่น กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยในกำร
ถือ CBDC (Interest-bearing CBDC) เทียบกับกำรถือเงนิสดท่ีไม่สำมำรถก ำหนด
ดอกเบี้ยได้

Challenges

7
ลดบทบำทกำรเป็นตัวกลำงทำงกำรเงนิของธนำคำรพำณิชย์ โดยเฉพำะหำกธนำคำร
กลำงเลือกใช้รูปแบบกำรกระจำย CBDC จำกธนำคำรกลำงโดยตรงสู่ภำคธุรกิจและ
ประชำชน โดยไม่ผ่ำนตัวกลำง (Direct CBDC)

8
ควำมเส่ียงต่อกำรแห่ถอนเงนิฝำก (Run risk) ไปอยู่ในรูปแบบ CBDC ท่ีอำจท ำได้งำ่ย
และสะดวกกวำ่กำรถอนเงนิฝำกมำอยู่ในรูปเงนิสด โดยเฉพำะในภำวะวกิฤต

9 ควำมท้ำทำยในมิติกำรบรหิำรกำรช ำระเงนิระหวำ่งประเทศ และเงนิทุนส ำรอง

10

อำจสรำ้งภำระด้ำนต้นทุนต่อธนำคำรกลำง เช่น ต้นทุนกำรลงทุนและรกัษำเสถียรภำพ
ของเทคโนโลยีและระบบกำรจดัเก็บข้อมูลมหำศำล นอกจำกน้ันอำจน ำมำซึ่งควำมเส่ียง
อื่นๆ เช่น ควำมเส่ียงด้ำนชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือ และควำมเส่ียงด้ำน cyber 
attacks
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ปลายทางของ CBDC คืออะไร?

Krungthai COMPASS มองวา่ CBDC จะเป็นจดุเปล่ียนส าคัญท่ีผลักดันให้เกิด 

Cashless Society อย่างเต็มขั้นมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศท่ีประชาชน

ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการช าระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว อย่างเช่น 

สวีเดน ก็จะย่ิงท าให้การปรับตัวมาใช้ CBDC และการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

โดยแท้จรงิเป็นไปได้เร็วย่ิงขึ้น ส าหรบัประเทศไทยนั้น แม้ระดับความเป็นสังคม

ไรเ้งนิสดอาจไม่เทียบเท่าประเทศสวเีดน3 แต่ก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาก โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในช่วงท่ีเผชิญการแพรร่ะบาดของ COVID-19 สะท้อนจากข้อมูลสถิติ 

ณ เม.ย. 2020 ท่ีชี้ว่ายอดลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) เพ่ิมขึ้นมาก

ถึง 2.9 ล้านบัญชี จาก ณ ส้ินปี 2019 ขณะเดียวกัน ปรมิาณการท าธุรกรรมผ่าน 

PromptPay ก็พุ่งขึ้นแตะระดับ 10.8 ล้านรายการ/วนั หรอืเพ่ิมขึ้น 100% เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เช่นเดียวกับทิศทางของ e-Payment และ 

Internet & Mobile Banking ท่ีเพ่ิมขึ้นสูงเหมือนกัน (รูปท่ี 7) ล้วนสะท้อน

ความพรอ้มด้านพฤติกรรมการช าระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีมากขึ้น 

ซึ่งจะเอื้อให้การกระโดดไปสู่การใช้สกุลเงนิดิจิทัลมีความเป็นไปได้ในวงกวา้ง

3 ข้อมูลจำก ธปท. ซ่ึงอ้ำงอิงข้อมูลจำก BIS ช้ีว่ำสวีเดนมีกำรใช้ e-Payment เฉล่ีย 495 ครั้ง/คน/ปี (2017) ขณะท่ีประเทศไทยอยู่ท่ี 
63 ครั้ง/คน/ปี (ปี 2017) และ 151 ครั้ง/คน/ปี (เม.ย. 2020)

ธรุกรรมกำรโอนและช ำระเงนิผ่ำนชอ่งทำงออนไลน์ของคนไทย

ที่มำ: ธปท. และค ำนวณโดย Krungthai COMPASS 

COVID-19 เป็นตัวเรง่ให้ธุรกรรมกำรโอนและช ำระเงนิผ่ำนช่องทำงออนไลน ์เติบโตอย่ำงมำก

49.8

52.7

2019 เม.ย.-20

+2.9 7.0 

10.8

2019 4M/2020

+148%yoy

+100%yoy

ยอดลงทะเบียน PromptPay การใช้ PromptPay เฉล่ียต่อวนั
หน่วย: ล้ำนบัญชี หน่วย: ล้ำนรำยกำร/วนั
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135
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2017 2018 2019 เม.ย.-20

ปรมิาณธรุกรรม e-Payment

1,516 

3,124 

5,494 

1,476 

2,516 

2017 2018 2019 4M/2019 4M/2020

+106%

+76%

+70%

ปรมิาณธรุกรรมโอนและช าระเงนิผ่าน Internet & Mobile banking
หน่วย: ครัง้/คน/ปี หน่วย: ล้ำนรำยกำร
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สุดท้ายน้ี แม้การน าสกุลเงนิดิจทัิล
ท่ีออกโดยธนาคารกลางมาใช้งานจรงิ

อย่างกวา้งขวางในช่วงเรว็ๆ น้ี อาจเป็นไปได้ยาก 
เพราะจะต้องมีการทดลองและศึกษาอกีมาก เน่ืองจาก
เป็นเรื่องใหญ่ระดับโครงสรา้งของประเทศท่ีกระเทือน
ไปทุกภาคส่วน แต่ก็เป็นทิศทางท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นอย่าง

แน่นอนในระยะยาว ดังน้ัน จึงเป็นเรื่องใหม่ท่ีทกุภาคส่วนท้ัง
ธนาคารกลางเอง ธนาคารพาณิชย์ ภาคธุรกิจ หน่วยงาน

ภาครฐั รวมถึงภาคประชาชนต้องต่ืนตัวศึกษา เช่น 
ภาคธุรกิจท่ีท าการค้ากับประเทศท่ีมกีารน า CBDC 

มาใช้งานจรงิเรว็กวา่ประเทศอื่นๆ อย่างจีน 
จะต้องปรบัตัวอย่างไร? เป็นโจทย์ท่ีน่าขบคิด 

และต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไป 


