จับตา Libra สกุลเงินดิจทิ ัลใหม่ล่าสุดของโลก?
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กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สานักวิชาการ
นับเป็นก้าวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกสกุลเงินดิจิทัล และเทคโนโลยีบล็อกเชน เมื่อ Facebook
ประกาศเปิดตัวโครงการ “Libra (ลิบรา)” สกุลเงินดิจิทัล เมื่อไม่นานมานี้ (18 มิถุนายน 2562) โดยคาดว่า
จะพร้ อมใช้อย่ างเป็น ทางการในปี หน้ า พร้ อมด้ว ยพันธมิตรชื่อดังระดับโลกอีกกว่า 28 องค์กร อาทิ Visa,
MasterCard, Uber, PayPal, Spotify, eBay, Lyft, Vodafone (รายละเอีย ดดัง ปรากฏในภาพที ่ 1)
จากปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทั่วทั้งโลกต่างจับตามอง และให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มนักลงทุน กลุ่มธนาคาร กลุ่มภาครัฐ ตลอดจนกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ นับตั้งแต่การเปิดตัวของสกุลเงินดิจิทัล
สกุลแรกของโลก คือ Bitcoin (บิทคอยน์) โดยการเกิดขึ้นของสกุลเงินดิจิทัล Libra ดังกล่าว ก็เพื่อทาให้ทุกคนบนโลก
มีโครงสร้างระบบการเงินขั้นพื้นฐานที่สามารถเข้าถึงได้ อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังเป็นระบบทางการเงินที่มีต้นทุน
ต่อผู้ใช้ที่ถูกที่สุด มีความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ดี ยังคงมีคาถามสาคัญ
และความกังวลจากหลายฝ่ายในเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในวงกว้าง โดยเฉพาะในประเด็นความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากว่าที่ผ่านมา Facebook เคยแสดงให้เห็นถึงความไม่ระมัดระวังในการปกป้องข้อมูล
เหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้หลายพันล้านคนอยู่ในมือ ดังนั้น เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ
และเป็นการตอบคาถามในประเด็นต่าง ๆ ที่ยังคงเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ ในบทความนี้จึงได้ทาการสรุปสาระสาคัญ
ว่าด้วยเรื่องของสกุลเงินลิบราไว้ ดังนี้

ภาพที่ 1: สมาชิกร่วมก่อตั้ง Libra Association
ที่มา: Libra-Cryptocurrency ใหม่แกะกล่องของ Facebook. โดยหนังสือพิมพ์แนวหน้า, (2562).
จาก https://www.naewna.com/relation/422280
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Libra คืออะไร?
Libra คือ เงินดิจิทัลแบบ Stable Coin ที่มีมูลค่าคงที่ ผูกติดและอิงกับสกุลเงินจริงที่ใช้งานในโลกออนไลน์
รวมถึงสินทรัพย์ค้าประกันชนิดอื่น ๆ โดย Facebook เป็นผู้พัฒนาแนวคิดการสร้างมันขึ้นมาทั้งหมดภายใต้
เทคโนโลยีบล็อกเชน และหน่วยงาน Calibra (คาลิบรา) ซึ่งจะเป็นชื่อที่ถูกเรียกแทน E-Wallet (กระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์) โดยโครงการดังกล่าวนี้มีผู้นา คือ เดวิด มาร์คัส ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีประสบการณ์การทางาน
ในวงการเทคโนโลยีและการเงินมาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังเคยเป็นประธานบริษัท PayPal ตามมาด้วยตาแหน่ง
รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ Messenger ของ Facebook มาก่อน ซึ่งสาหรับแนวคิดของ Libra คือ การตั้งตัว
เป็ น เหมือนหน่ ว ยเงิน สากลที่ใช้บ นโลกดิจิ ทัล และที่ส าคัญ จะมีการใช้งานที่ง่ายเสมือนส่ งข้อความหากั น
(ปณชัย อารีเพิ่มพร, 2562) ขณะที่การเลือกชื่อ Libra นั้นมีหลายเหตุผล นอกจากโลโก้ที่แสดงความหมาย
เป็นหน่วยวัดน้าหนักโรมัน และมีความเกี่ยวข้องกับเหรียญแล้ว ชื่อนี้ยังมาจากเครื่องหมายทางโหราศาสตร์
รูปตาชั่งที่แสดงถึงความสมดุล และอีกส่วนหนึ่งมาจากคาภาษาฝรั่งเศส "Libre" ซึ่งหมายถึงอิสรภาพ รวมกันเป็นเงิน
ที่ผู้ถือจะได้รับความยุติธรรมและอิสระ (Positioning, 2562)
จุดประสงค์ของ Libra?
จุดประสงค์หลักของ Libra คือ เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการทางการเงินที่ยากลาบาก โดยการเกิดขึ้น
ของ Calibra และเหรียญดิจิทัล Libra จะทาให้การทาธุรกรรมเป็นเรื่องง่ายสาหรับคนทุกคน ทั้งนี้ การดาเนินงาน
จะอยู่บนระบบบล็อกเชนที่สามารถรองรับผู้ใช้งานที่ตั้งเป้าไว้ถึงระดับพันล้านคนได้ และหนุนหลังมูลค่า Libra
ด้วยเงินสารอง ซึ่งเป็นตะกร้าของสินทรัพย์ในสกุลเงินต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่า ซึ่งจะแตกต่างจาก Bitcoin ที่ไม่มี
เงินสารอง นอกจากนี้ยัง มีการกากับดูแลโดยหน่วยงานอิสระที่มีชื่อว่า Libra Association ซึ่งประกอบด้วย
สมาชิกถึง 28 องค์กรชั้นนาในหลายกลุ่มธุรกิจ (สุพริศร์ สุวรรณิก, 2562) โดยแรกเริ่มนั้น Libra ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา
เพราะต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการทาธุรกรรม มีบัญชีธนาคารได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรบางส่วน
ในประเทศกาลังพัฒนา หรือในบางวัฒนธรรมที่มีข้อกาหนดการใช้งานธนาคารของพลเมืองเพศหญิง ซึ่งในปัจจุบัน
มีผู้ประสบปัญหาในกลุ่มนี้มากถึง 1.7 พันล้านคนทั่วโลก เทียบเคียงเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของประชากรโลก
นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐาน และครอบครัวที่ต้องเดือดร้อนจากการเสียค่าธรรมเนียม
การโอนเงินกลับไปยังถิ่นฐานเดิมหรือต่างประเทศด้วยจานวนเงินที่สูง (ปณชัย อารีเพิ่มพร, 2562)
กระบวนการทางาน Libra เป็นอย่างไร ?
ตามเอกสารที่อ ธิบ ายหลัก การและเหตุผ ลของการสร้ า ง Libra หรือ ที่เ รีย กว่า White Paper
ซึ่ง มีความยาวทั้งหมด 12 หน้า (เทียบกับ White Paper ของบิทคอยน์ที่มีความยาว 9 หน้า) สามารถสรุปได้
โดยสังเขปว่า จุดประสงค์สาคัญของการสร้างและออกใช้ Libra คือ การเป็นสกุลเงินของโลก (Global Currency)
โดย Libra จะดาเนินงานอยู่บนระบบบล็อกเชนที่สามารถรองรับผู้ใช้งานที่ตั้งเป้าไว้ถึงระดับพันล้านคนได้
และหนุนหลังมูลค่า Libra ด้วยเงินสารอง ซึ่งเป็นตะกร้าของสินทรัพย์ในสกุลเงินต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่า
(ยังไม่ได้ประกาศในรายละเอียด แต่แตกต่างจาก Bitcoin ที่ไม่มีเงินสารอง) รวมทั้งกากับดูแลโดยหน่วยงานอิสระ
ที่ มี ชื่ อ เหมื อ นกั บ สกุ ล เงิ น ตนเองว่ า Libra Association ที่ ป ระกอบด้ ว ยสมาชิ ก ถึ ง 28 องค์ ก รชั้ น นา
ในหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ การชาระเงิน เทคโนโลยี และองค์กรไม่แสวงหากาไร โดย Libra ได้ถูกสร้าง และนาออกมาใช้
โดยหน่วยงานกลาง (ในที่นี้คือ Libra Association ซึ่งเปรียบเสมือนธนาคารกลางในประเทศต่าง ๆ ที่ออกใช้
เงินแต่ละสกุลของตน) มีสินทรัพย์หนุนหลัง (ในที่นี้คือตะกร้าของสินทรัพย์ในสกุลเงินต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่า)
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เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะทาให้ Libra มีมูลค่าในตัวเอง และมีจุดประสงค์ในการสร้างและออกใช้ที่ชัดเจน
โดยเฉพาะ นั่นคือ การมุ่งเป็นสกุลเงินของโลก (สุพริศร์ สุวรรณิก, 2562)
ประโยชน์ของ Libra มีอะไรบ้าง ?
จากการที่ Libra ได้ถูกออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้มีโครงสร้างระบบการเงินขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้ทุกคนในโลกสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงจะเป็นระบบทางการเงินที่มีต้นทุนต่อผู้ใช้ที่ถูกที่สุด พร้อมกับ
ความปลอดภัย สูงสุด โดยเป็น ที่ย อมรับ กัน อย่างกว้า งขวาง ส่งผลให้ไม่จาเป็นต้องพกเงินสดเงินกระดาษ
ซึ่งมีโ อกาสที่จ ะหาย ถูกขโมย หรื อก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหากพกพาติดตัว ตลอดเวลา นอกจากนั้น
ยัง สามารถเข้าถึง คนบนโลกนี้อีก หลายพันล้านคนที่ไม่เ คยเข้าถึง การเปิด บัญชีกับสถาบัน การเงิน ได้เ ลย
โดยกลุ่มคนเหล่านี้สามารถเข้าถึงระบบทางการเงินนี้ได้ แม้ว่าจะไม่เคยใช้ธุรกรรมทางการเงินใด ๆ กับธนาคาร
มาก่อนก็ตาม ขณะที่การดาเนินการโอนรับจ่ายเงินให้กับบุคคลที่อยู่ต่างประเทศก็จะสามารถทาได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว เงินถึงผู้รับได้ทันที ด้วยค่าธรรมเนียมราคาต่ามากถึงฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ การเดินทางไปต่างประเทศ
หรือการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ สามารถทาได้โดยใช้สกุลเงินเดียวกัน ไม่จาเป็นต้องแลกเงินหรือถือเงินสด
หรือไม่จาต้องใช้บัตรเครดิตที่จะมีอัตราค่าธรรมเนียมที่สูงอันเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ตลอดจนการเดินทาง
โดยรถสาธารณะ การจ่ายค่ากาแฟ ค่าอาหารต่าง ๆ ก็สามารถใช้จ่ายผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet)
ที่เก็บเงินดิจิทัลไว้ผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายและรวดเร็ว เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตและสมาร์ต์โฟนก็สามารถ
ใช้ระบบการเงินใหม่นี้ได้ (การเงินธนาคาร, 2562)
Libra เหมือนหรือต่างกับ Bitcoin อย่างไร?
แม้ว่าทั้งสองจะเป็ น เงิน ดิจิ ทัล เหมือ นกั น แต่ Libra และ Bitcoin กลั บมีความแตกต่ างกันสิ้ น เชิ ง
โดยเฉพาะในแง่ของฟีเจอร์การใช้งาน และแนวคิดการพัฒนา โดยตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ Libra เป็นสกุลเงิน
ดิจิทัลแบบ Stable ที่ไม่มีการผันผวน ไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่า กาเนิดขึ้นมาเพื่อใช้แทนเงินสด
ในโลกออนไลน์ โลกดิจิทัล เท่านั้น ขณะที่ Bitcoin ค่อนข้างจะตอบโจทย์กลุ่มนักลงทุนมากกว่า เนื่องจากมีการผันผวน
ของมูลค่าราคาตามกลไกตลาดอยู่ตลอดเวลา (ปณชัย อารีเพิ่มพร, 2562) กล่าวได้ว่า Libra ได้ถูกออกแบบมา
ให้มีคุณสมบัติเหมาะสาหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ไม่ใช่เพื่อไว้เก็งกาไรดังเช่น Bitcoin

ภาพ 2: ความเหมือนและความต่างระหว่าง Libra กับ Bitcoin
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Libra มีความเสี่ยงหรือไม่?
เรื่ อ งความปลอดภั ย ของสกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล ยั ง คงเป็ น ประเด็ น ที่ ห ลายฝ่ า ยมี ค วามวิ ต กกั ง วลอยู่ ม าก
แม้ว่า Facebook จะยืนยันว่าทั้งกระเป๋าเงินดิจิทัล Calibra และสกุลเงิน Libra นั้น มีความปลอดภัยที่รัดกุม
เช่นเดียวกับธนาคารในปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้แยกบัญชี Libra
กับ Facebook ออกจากกันชัดเจน ขณะที่การสมัครใช้งาน Calibra และเหรียญ Libra Facebook ได้ระบุว่าจะใช้
มาตรฐานการตรวจสอบ การลงทะเบียน และการป้องกันการฉ้อโกงแบบเดียวกันกับธนาคารและผู้ให้บริการ
บัตรเครดิตทั่วโลก (ต้องใช้บัตรประชาชนในการยืนยันสมัครใช้งาน) มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันพฤติกรรม
การโกงแบบเรียลไทม์ ถ้าเงินหายจะคืนเต็มจานวน และที่สาคัญจะไม่มีการแชร์ข้อมูลบัญชี และข้อมูลการเงิน
ของผู้ใช้ Facebook หรือผู้พัฒนา Application เจ้าอื่น ๆ เด็ดขาด (Third Party) หากไม่ได้รับการยินยอม
จากผู้ใช้งานก่อน (ปณชัย อารีเพิ่มพร, 2562) อย่างไรก็ดี Libra ยังคงถูกตั้งคาถามถึงประเด็นความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดตามมาอีกนานัปการ
Libra ส่งผลกระทบต่อใครบ้าง?
ลาดับแรกที่จะได้รับผลกระทบมากสุดคือสถาบันการเงิน ธนาคารหลายแห่งทั่วโลก เนื่องจากในอนาคต
หากว่าการโอนเงิน Libra ระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่าน Calibra หรือบน Platform อื่น ๆ ไม่มีการเสียค่าธรรมเนียม
อีกต่อไป หรืออาจจะเสียแต่ต่ามาก สถาบันการเงินที่เคยทาหน้าที่เป็นตัวกลางก็จะลดบทบาทลง และอาจถึงขั้น
หมดประโยชน์ลงทันทีในวันหนึ่ง ส่วนธนาคารและบริการทางการเงินในหลายประเทศที่อาจจะเคยมีข้อจากัด
ในแง่ของการเข้าถึงก็จะได้รับผลกระทบมากเช่นเดียวกัน และมีความเป็นไปได้สูงว่าต้องเริ่มหาแนวทางปรับตัว
เพื่อการอยู่รอด อย่างไรก็ดี ในกรณีของ Libra ได้มีการเปิดโอกาสให้ธนาคารแบบ Traditional สามารถเข้ามา
ร่วมโครงการนี้กับพวกเขาได้ ล่าสุดหน่วยงานหลายแห่งทั่วโลกเริ่มแสดงความกังวล ไม่ว่าจะคณะกรรมการ
สภาบริการทางการเงินสหรัฐอเมริกา (House Banking Committee) และคณะกรรมาธิการการธนาคารประจา
วุฒิสภา (Senate Banking Committee) ที่เรียกร้องให้ Facebook ยุติการพัฒนาโครงการจนกว่าสภาคองเกรส
และผู้กาหนดนโยบายจะดาเนิน การตรวจสอบอย่า งละเอีย ด โดยให้น้าหนัก ความกัง วลไปที่ค วามเสี่ย ง
จากการถือข้อมูลของผู้ใช้จานวนมาก นอกจากนี้ บรูโน เลอ แมร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝรั่งเศสก็ได้
ออกมาเรียกร้องให้มีการออกข้อกาหนดด้านนโยบายที่ชัดเจนในการควบคุม มีเพียงมาร์ค คาร์นีย์ ผู้ว่าการ
ธนาคารกลางสหราชอาณาจักรเท่านั้น ที่พร้อมเปิดใจให้ Facebook เข้ามาดาเนินการทั้ง Libra และ Calibra
แต่จาเป็นต้องอยู่ภายใต้นโยบายและข้อจากัดในประเทศอย่างรัดกุม (ปณชัย อารีเพิ่มพร, 2562)
อนาคตของเงินดิจิทัลสกุล Libra จะเป็นอย่างไร?
ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเงินดิจิทัลสกุล Libra กาลังมาถึงจุดที่ประสบกับปัญหาและอุปสรรคจากหลาย ๆ ฝ่าย
จนยากที่จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะยุติหรือก้าวเดินหน้าต่อภายใต้ข้อตกลงระหว่าง Facebook กับรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา ซึ่งแน่นอนว่าอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินจริงไปสู่เงิน ดิจิทัลจะต้องอ้างอิงถึงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
เป็น หลัก เพื่อให้เงิน สกุล ดอลลาร์ส หรัฐ ยังคงเป็นค่าเงินกลางของทั่ว โลกในการแลกเปลี่ยน นอกจากนี้
ยังรวมไปถึง การให้ธนาคารกลางสหรัฐ อเมริกา (Fed) เข้าร่วมวง Blockchain เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
อัต ราค่ า เงิ น ของ Libra ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ รั ฐ บาลสหรัฐ อเมริก าวางไว้ และการตรวจสอบเส้ น ทางการเงิน
โดยเฉพาะเส้ น ทางการเงิ น ของผู้ ต้ อ งสงสั ย ซึ่ ง ถื อ เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ส าหรั บ สหรั ฐ อเมริ ก าที่ ต้ อ งตรวจสอบ
(MarketingOops, 2562)
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ดังนั้น นับจากนีไ้ ปทั่วโลกยังต้องจับตามองและติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด เพราะหากเงินดิจิทัล
สกุล Libra ได้ถูกน าออกมาใช้ งานจริ ง รู ปแบบการใช้จ่ายเงิ นทั่วโลกอาจจะต้ องเปลี่ ยนแปลงไป พร้อมกั บ
ผลกระทบในวงกว้างทีอ่ าจจะตามมาด้วยเช่นกัน
Libra กับการดาเนินการรองรับของไทย
จากการที่ระบบเศรษฐกิจโลกทุกวันนี้ได้เคลื่อนตัวสู่การเป็นระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์อย่างก้าวกระโดด ซึ่งหากว่า Libra ซึ่งเป็น Stable Coin ประสบความสาเร็จ
และสามารถถูก นามาใช้ไ ด้จ ริง ระบบการเงิน โลกย่อ มมีก ารเปลี่ย นแปลงครั้ง ใหญ่ โ ดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
ธุร กิจ ธนาคาร และการทาธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ Libra จะได้รับความยินยอม
จากทางการ ทีมบริหารคงต้องตอบคาถามเกี่ยวกับการปกป้องและตรวจสอบข้อมูลการทาธุรกรรม ที่จะต้อง
ทั้งรักษาสิทธิส่วนบุคคล และการป้องกันการฟอกเงิน รวมถึงประเด็นเสถียรภาพของระบบ ซึ่งครอบคลุม
ถึงทั้งระบบเทคโนโลยี และกลไกการตั้งกองทุนสารองเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่นักลงทุนขาดความมั่นใจ
และต้องการจะแลก Libra กลับเป็นสกุลต่าง ๆ พร้อมกัน ระบบจะสามารถรองรับได้หรือไม่ ทีมจะมีการดูแล
สภาพคล่องและมีกลไกที่จะสามารถรักษาราคา Libra ไว้ในกรอบอย่างไร เพื่อให้กลุ่มคนที่ใช้ Libra เป็นสกุลหลัก
ในการค้าขายไม่ประสบปัญหา ทั้งนี้ด้วยระบบนิเวศขนาดใหญ่ของ Facebook ซึ่งมีผู้ใช้อยู่ 2.5 พันล้านคน
7 โครงการดัง กล่าวถือ ได้ว่า มีความสาคัญเชิงระบบ และสมควรกับที่ได้รับการกากับดูแลและตรวจสอบ
จากทางการ แม้ว่าทางการในบางประเทศจะยินยอมให้ Libra เปิดให้บริการ ด้วยเป้าหมายที่ทีมงานระบุไว้ว่า
ต้องการให้ Libra ขยายการเข้าถึงการบริการทางการเงินทั่วโลก ดั้งนั้น หากประเทศที่มีประเด็นการเข้าถึง
บริการเหล่านั้นไม่ได้ยอมรับให้ Libra เป็น Legal Tender หรือเงินตราที่ใช้ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย Libra
ก็จะไม่อาจบรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
สาหรับไทย กฎเกณฑ์สาคัญที่เกี่ยวข้องก็คือ พระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
รวมถึง กฎเกณฑ์ข้อ ยกเว้น ในการกาหนดลัก ษณะการให้บ ริก ารสิน ทรัพ ย์ดิจิทัล ต่า ง ๆ และหลัก เกณฑ์
การประกอบธุรกิจบริหารโอนเงินด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ พระราชบัญญัติระบบชาระเงิน พ.ศ. 2560
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องจากการที่โครงการ Libra จะเปิดให้บริการทาธุรกรรมได้ จะต้องมีช่องทาง
การแลกเปลี่ยน Libra เป็นสกุลบาท และการโอนเงินก็ต้องอยู่ในกรอบกฎหมายธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
โดยทางทีม Libra จะต้องคานึงถึงประเด็นทางปฏิบัติสาคัญหลายประเด็น ยกตัวอย่างเช่น แม้ พระราชกาหนด
การประกอบธุร กิจ สิ น ทรั พย์ ดิจิ ทัล พ.ศ. 2561 จะยกเว้นให้ ผู้ ออกเหรียญไม่ถูกจั ดเป็นนายหน้าหรือผู้ค้า
สิน ทรัพย์ดิจิทัล หากเหรียญนั้นมีมูลค่าคงที่กับเงินบาทและมีกลไกชัดเจนในการคงมูลค่า กรณีของ Libra
ก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าจะเข้าข่ายดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากตัวรองรับ Libra จะไม่ได้เป็นสกุลเงินหนึ่งใด แต่เป็น
หลายสกุล และหลักทรัพย์อื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งหาก Libra เข้าข่ายได้รับการยกเว้นให้เป็นเพียงศูนย์แลกเปลี่ยนฯ
ขั้นตอนการได้รับอนุญาตจาหน่าย Libra และเริ่มให้บริการอาจทาได้ง่าย และรวดเร็วกว่ากรณีที่ทางการไทย
ตัดสินว่า โมเดลธุรกิจของ Libra เป็นการจาหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัลเทียบเท่ากับการออก ICO ซึ่งมีขั้นตอน
ขอใบอนุญาตที่ยุ่งยากกว่า (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562) อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกมาเตือนประชาชนว่า หากมีผู้ใดชักชวนให้ลงทุนโดยอ้างว่าเป็น
การร่วมลงทุนใน Securities Token Offering (STO) ของ Libra Association หรือเหรียญชื่อ Libra Investment
Token โดยอ้างว่าเป็นโอกาสร่วมลงทุนกับ Facebook หรือพันธมิตรต่าง ๆ นั้น จะต้องมีความระวังมาก ๆ
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เนื่องจากเหรียญดังกล่าวเป็นเหรียญที่คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงการลงทุนได้ โดยจะมีการขายให้กลุ่มลูกค้า
พิเศษเท่านั้นซึ่งก็คือสมาชิก Libra Association ที่ต้องผ่านการคัดเลือกจาก Facebook (“ก.ล.ต. โพสต์ให้ข้อมูล
พร้อมชวนจับตา “Libra” – “ก้าวที่กล้า” ของ Facebook,” 2562)
บทสรุปและความเห็นของผู้ศึกษา
จากข้างต้น จะเห็น ได้ว่า การเปิดตัวเป็น Stable Coin ที่มีมูลค่าคงที่ของ Libra ได้ถูกออกแบบมา
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเงินดิจิ ทัลในรูปแบบเดิม ซึ่งเหมาะสาหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน เป็นอย่างมาก
อีกทั้งยังเป็นการร่วมทุนขององค์กรชั้นนาทั่วโลกอีกกว่า 28 องค์กร เช่น Visa Mastercard Uber เป็นต้น
โดยเมื่อพิจารณาถึงข้อได้เปรียบหลาย ๆ อย่างที่ Libra มีเหนือคู่แข่งอื่น ๆ แล้ว เป็นไปได้ว่าโอกาสที่ Libra
จะประสบความสาเร็จ ในอนาคตอัน ใกล้นี้จึงมีความเป็นไปได้อยู่ไม่น้อย และแน่นอนว่า การเปลี่ยนแปลง
ก้าวใหญ่ครั้งนี้ย่อมส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบการเงินทั่วโลก ดังนั้น สถาบันการเงินทั่วโลก รวมทั้งไทย
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามพัฒนาการของ Libra ต่อไปอย่างใกล้ชิด และพยายามปรับตัวให้เร็วมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ทันต่อโลกแห่งการแข่งขันที่เศรษฐกิ จขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากสุด
ก็คือ ธุรกิจการโอนเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจรับชาระเงิน โดยเฉพาะกลุ่ม Fintech เนื่องจากสกุลเงิน Libra
จะทาให้ผู้ใช้งานสามารถรับส่งเงินได้ทั่วโลกแบบไม่ต้องมีค่าธรรมเนียม หรือถ้ามีก็ต่ามาก อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้
เงินสด และช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างธนาคาร หรือ สถาบันการเงินได้อีกด้วย
กล่าวโดยสรุป การกาเนิดขึ้นของ Libra นั้น แม้ว่าในอนาคตอาจจะกลายเป็นเงินสกุลกลางใหม่ของโลก
ที่อาจนามาซึ่งประโยชน์ในการทาธุรกรรมทางการเงินของคนทั่วโลก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอีกด้านอาจนาไปสู่
การลดบทบาทลงของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการโอนและแลกเปลี่ยนเงินตรา ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามว่า
ธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะมีมาตรการในการดูแลอย่างไร เพราะขณะนี้แม้แต่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
ก็เริ่มมีความกังวลประเด็นในด้านการควบคุมธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ
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