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  การเติบโตของเทคโนโลยีและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางได้ส่งผลให้กระแส  Disruptive 
Economy กินวงกว้างออกไปในทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสุขภาพผ่าน HealthTech ธุรกิจประกันภัยผ่าน 
InsureTech ธุรกิจในตลาดเงินตลาดทุน และบริการทางการเงิน ผ่าน FinTech โดยส าหรับประเทศไทยนัน้ ภาพ
ของการเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นได้อย่างชดัเจนในเวลานี ้ยังคงกระจุกตวัอยู่ในธุรกิจบริการทางการเงิน ท่ีมี FinTech 
ทยอยเปิดตวั และเข้ามาแข่งขนักบัผู้ เล่นรายเดิมในตลาด เช่น ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ความหลากหลายของบริการ
ทางการเงินจาก FinTech นบัเป็นหนึง่ในจดุเปลี่ยนท่ีส าคญัในอตุสาหกรรมการเงินของประเทศไทย ท่ีมาพร้อมกบั
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท าธุรกรรมทางการเงินของประชาชนในประเทศ  

P2P Lending โฉมใหม่ของผลิตภณัฑท์างการเงิน
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 การกู้ยืมผ่านช่องทางบุคคลต่อบุคคล (Peer-to-Peer Lending: P2P Lending) เป็นเคร่ืองมือส าหรับ
การระดมทุนรูปแบบใหม่ที่อาจจะมีบทบาทมากขึน้ในอนาคต โดย P2P Lending มีข้อดีอยู่ท่ีต้นทุนการ
กู้ ยืมท่ีต ่ากวา่ช่องทางปกติและเข้าถึงได้ง่ายกว่า ขณะท่ีในฝ่ังผู้ ให้กู้หรือนกัลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนในอตัราท่ี
สงูกวา่ตลาด และยงัมีผลิตภณัฑ์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ 

 ถึงแม้ผลตอบแทนท่ีดึงดูดใจและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายจะเป็นจุดเด่นส าคัญของการให้สินเช่ือใน
รูปแบบ P2P Lending แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จุดเด่นดงักล่าวไม่ใช่องค์ประกอบส าคญัเพียงล าพงั
ส าหรับการด าเนินธุรกิจด้านการเงิน เน่ืองจากการจดัตัง้ธุรกิจการเงินต้องการส่วนประกอบพืน้ฐานท่ีส าคญั
อย่างน้อยอีก 3 ส่วน คือ 1. ความแข็งแกร่งของตวักลางทางการเงินในการเผชิญกับความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจ 2. มีระบบประเมินความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ และ 3. ระบบจดัการกบัหนีเ้สียท่ีมีประสิทธิภาพ จึง
จะเพียงพอให้ธุรกิจทางการเงินสามารถด าเนินไปได้ 

 ปัจจัยที่ P2P Lending Platform สามารถควบคุมมาตรฐานได้ เช่น การทดสอบความแข็งแกร่งของ Platform 
การจดัให้มีทุนประกนัเพ่ือรองรับความเสี่ยง หรือการติดตามทวงหนี ้ล้วนแต่เป็นปัจจัยเส่ียงที่เกิดขึน้ ณ ขัน้
ตอนท้ายๆ ของกระบวนการปล่อยสินเชื่อ แต่ปัจจัยส าคัญที่เป็นหัวใจหลักในกระบวนการคัดเลือกผู้กู้
ที่มีความเส่ียงต ่าเพื่อให้สินเชื่อ (เช่น มาตรฐานข้อมูลพฤติกรรมของผู้กู้) ยังเป็นประเด็นที่ต้องได้รับ
การพัฒนาในอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมความม่ันใจของนักลงทุน และเพิ่มความเชื่อม่ันด้านเสถียรภาพใน
ภาพรวมได้  

             ประเดน็ส าคัญ 
 
เงินกู้  
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2 CURRENT ISSUE 

  ส าหรับในธุรกิจสินเชื่อนัน้ FinTech หน่ึงที่น่าสนใจ และอาจเกิดขึน้ในประเทศไทยในช่วงเวลา
หลายเดือนข้างหน้า ก็คือ P2P Lending1 (ซึ่งในขณะนี ้ก าลังอยู่ในช่วงทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย) กลไกการท างานของ P2P Lending คือ การจบัคู่ผู้ ท่ีต้องการเงินกู้กบัผู้ ให้กู้  
(นกัลงทุน) ผ่านตวักลาง ซึง่ในท่ีนี ้คือ ผู้ ให้บริการ (P2P Lending Platform) ท่ีตัง้อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต ซึง่นกั
ลงทนุจะเป็นผู้ก าหนดขนาดของเงินลงทนุท่ีจะกระจายไปสู่ผู้กู้ ท่ีมีวตัถุประสงค์ในการกู้แบบใดก็ได้ตามท่ีนกัลงทุน
ต้องการ 

 
 

 ผลตอบแทนนักลงทุนสูง ดอกเบีย้เงนิกู้ต ่า และเข้าถงึได้ง่าย จุดเด่นของ P2P Lending Platform  

  เน่ืองจากธุรกิจ P2P Lending Platform มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ ส่งผลให้มีความ
ได้เปรียบเมื่อเทียบกบัสถาบนัการเงินทัว่ไปใน 3 ด้าน คือ 1. เข้าถงึง่ายเน่ืองจากมีช่องทางในการท าธุรกรรมอยู่บน
อินเทอร์เน็ต 2. การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตวักลางในการจดัหาผู้กู้และผู้ให้กู้  สง่ผลให้เกิดการประหยดัต้นทุนคงท่ีจาก
การตัง้สาขาและการจัดจ้างพนักงานจ านวนมาก 3. สามารถตัง้ราคาแข่งขันได้ต ่ากว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป และ
ด้วยต้นทุนในการแข่งขนัท่ีต ่ากว่านีเ้อง ท าให้ P2P Lending เป็นช่องทางการระดมทุนท่ีนิยมมากในต่างประเทศ ซึง่ 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้เปรียบเทียบความแตกต่างของการให้บริการ P2P Lending ท่ีเกิดขึน้แล้วในต่างประเทศ 
กบัช่องทางการขอสินเช่ือในรูปแบบเดิมผ่านธนาคารพาณิชย์ไว้ดงันี ้

เปรียบเทียบ P2P Lending ต่างประเทศ กับช่องทางการกู้ยืมเงนิผ่านธนาคารพาณิชย์ 

 
การกู้ยมืเงนิผ่านธนาคารพาณิชย์ P2P Lending Platform  

ช่องทางการเข้าถึง ธนาคารพาณิชย์ ตวักลาง (Platform) ที่อยูบ่นระบบอินเตอร์เน็ต 

กลุ่มลูกค้า ลกูค้ารายยอ่ย, SMEs, ลกูค้าธุรกิจ ลกูค้ารายยอ่ย ลกูค้าธุรกิจ หรือ SMEs 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อการบริโภค, เพ่ือเป็นเงินทนุในการประกอบ

ธุรกิจ, Refinance, ซือ้อสงัหาริมทรัพย์ 
เพ่ือการบริโภค เพ่ือเป็นเงินทนุในการประกอบธุรกิจ 

เพ่ือ Refinance หรือเพ่ือซือ้อสงัหาริมทรัพย์ 

แหล่งเงนิทุน เงินฝาก นกัลงทนุ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทดสอบความเส่ียงของ √ X 

                                                                                 
1
 P2P Lending เป็นการให้กู้แบบบคุคลต่อบคุคล (Peer to Peer: P2P) ซึง่ในบางครัง้อาจมีความหมายครอบคลมุไปถงึลกัษณะการปล่อยกู้แบบบคุคล

ต่อผู้ที่ต้องการเงินทนุเพ่ือการประกอบธุรกิจ (Person to Business: P2B)   

เงินกู้ 

ดอกเบีย้เงินฝาก ดอกเบีย้เงินกู้ 

ผู้กู้ ธนาคาร 
เงินกู้ 

ผู้ลงทุน 

ผลตอบแทน 

ช าระคืนเงินกู้ 

ผู้กู้ 

Platform 

การกู้ในรูปแบบ P2P Lending การกู้ผ่านตัวกลางทางการเงินรูปแบบเดิม 

ท่ีมา:ศนูย์วิจยักสิกรไทย 

ผู้ฝากเงนิ 
เงินฝาก 



 

 

3 CURRENT ISSUE 

 
การกู้ยมืเงนิผ่านธนาคารพาณิชย์ P2P Lending Platform  

ระบบจากผู้ตรวจสอบ
ภายนอก (Stress test) 
การรับประกันเงนิฝาก √ x 

การประเมนิความเส่ียง √ √  ตามมาตรฐานของแตล่ะ Platform 
การตดิตามทวงถามหนีแ้ละ
การฟ้องร้องตามกฎหมาย √ √ 

ที่มา: ศนูย์วิจยักสิกรไทย 
 

  P2P Lending กับองค์ประกอบพืน้ฐานส าหรับการเป็นตัวกลางทางการเงนิของประเทศไทย 

  แม้ว่าการประหยัดต้นทุนในการประกอบการ ความสามารถทางการตลาดและการเข้าถึงลูกค้า จะเป็น
จดุส าคญัท่ีเสริมสร้างให้ P2P Lending Platform มีข้อได้เปรียบเหนือตวักลางทางการเงินในปัจจุบนั แต่ปัจจยัเหล่านี ้
ยังไม่ใช่ปัจจัยส าคญัท่ีจะยืนยันความสามารถในการประกอบการ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเกิดขึน้ของ 
P2P Lending Platform ในประเทศไทย ยังต้องการองค์ประกอบเพิ่มเติมอย่างน้อย 3 ประการ เพื่อให้
เพียงพอต่อการจัดตัง้เป็นตัวกลางทางการเงิน คือ 1. การทดสอบความแข็งแกร่งของ Platform 2. การประเมิน
ความเสี่ยงท่ีมีสิทธิภาพ และ 3. การติดตามทวงหนีแ้ละการฟ้องร้องตามกฎหมาย 

 ประเมินวิกฤตล่วงหน้า เตรียมมาตรการป้องกัน...โจทย์ส าคัญของ P2P Lending Platform ถึงแม้ว่า 
P2P Lending Platform จะเป็นช่องทางในการระดมเงินทุนท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างมากในต่างประเทศ แต่จนถึง
ปัจจบุนั ยงัไมเ่คยมี Platform รายใดท่ีผ่านการทดสอบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและในปัจจุบนัเอง ก็ยงั
ไมม่ีนกัลงทนุหรือผู้ประกอบการรายใด สามารถตอบได้วา่ ในยามท่ีระบบเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ  Platform 
จะยงัสามารถเป็นแหล่งพึ่งพิงทางการเงินต่อไปได้ ดงันัน้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เหน็ว่า ก่อนที่ Platform จะ
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจริง น่าจะต้องผ่านการทดสอบและพัฒนาให้ Platform มีระบบที่
ปลอดภัย น่าเชื่อถือและแข็งแกร่งเพียงพอที่จะท าให้ม่ันใจว่า สามารถรองรับช่วงเวลาที่ภาวะ
เศรษฐกิจเผชิญกับความผันผวน (ซึ่งอาจจะส่งผลต่อเน่ืองถึงความสามารถในการช าระหนีข้องผู้กู้ ในวง
กว้าง ท าให้อตัราการผิดนดัช าระหนีเ้พ่ิมสงูขึน้กวา่ท่ีคาดการณ์ไว้) 

 การประเมินความเส่ียง…ยังเป็นขัน้ตอนส าคัญของกระบวนการปล่อยสินเชื่อ ปัญหาพืน้ฐานในการให้
สินเช่ือท่ีตวักลางทางการเงินต้องเผชิญ คือ “การตดัสินใจวา่ผู้กู้สมควรได้รับอนมุตัิเงินกู้หรือไม”่ การคดักรองผู้
กู้ ท่ีมีคุณภาพจะส่งผลให้อัตราการผิดนัดช าระหนีอ้ยู่ในระดับต ่า ซึ่งจะเป็นตัวชีว้ัดความส าเร็จของการ
ประกอบการ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า หวัใจส าคัญของ P2P Lending Platform ที่จะเข้ามาท าหน้าที่
เป็นตัวกลางระหว่างผู้กู้และผู้ปล่อยกู้ คงจะหนีไม่พ้นประสิทธิภาพของการประเมิน และการปิด
ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ เพ่ือเป็นการลดโอกาสของการผิดนดัช าระหนีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
และเสริมสร้างความมัน่ใจให้กบันกัลงทนุใน Platform  

 การติดตามทวงหนีแ้ละการฟ้องร้องตามกฎหมาย…กลไกที่จ าเป็นในการปิดความเส่ียงใน
กระบวนการให้สินเชื่อ แม้ P2P Lending จะออกแบบมาเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงให้กบันกัลงทุนแล้วในระดบั
หนึง่ เพราะนกัลงทนุสามารถเลือกกระจายเงินลงทนุไปสูผู่้กู้ ในจ านวนท่ีนกัลงทุนต้องการ และในกรณีท่ีผู้กู้ ผิด



 

 

4 CURRENT ISSUE 

นดัช าระหนี ้เงินลงทนุท่ีกระจายไปสู่ผู้ขอกู้หนึ่งคน จะคิดเป็นสดัส่วนท่ีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกบัเงินลงทุน
รวม (ซึง่เป็นจุดเด่นส าคญัของการลงทุนในสินเช่ือแบบ P2P Lending) อย่างไรก็ตาม การกระจายเม็ดเงินลงทุน
อาจไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีใ้น Platform ซึ่งท าให้การสร้างกลไกดูแลหรือ
ล้อมกรอบการผิดนัดช าระหนีผ่้านการติดตามทวงหนีท้ี่ มีประสิทธิภาพ รวมถึงการฟ้องร้องตาม
กฏหมาย จะเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ช่วยสร้างความม่ันใจให้กับนักลงทุนได้  
 

  P2P Lending Platform กับการเป็นช่องทางการระดมทุนที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย 

  องค์ประกอบท่ีครบถ้วนดงักล่าวข้างต้น เป็นเพียงแค่สิ่งท่ียืนยนัว่า P2P Lending Platform จะสามารถเร่ิม
ด าเนินการในฐานะตวักลางทางการเงินได้ แต่หากมองในมิติความ “ยั่ งยืน” ของ P2P Lending Platform ในฐานะ
ตัวกลางทางการเงนินัน้ คงต้องยอมรับว่า Platform ที่จะเกิดขึน้ในประเทศไทย ยังขาดองค์ประกอบพืน้ฐาน
ส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมอัตราการผิดนัดช าระหนี ้และรองรับความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจที่อาจจะเกิดในอนาคต ทัง้นี ้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า Platform และหน่วยงานของทางการท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในการก ากบัและดแูลสามารถร่วมกนัพฒันาคณุภาพขององค์ประกอบพืน้ฐานผ่านการสร้างข้อก าหนดต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคณุภาพและความแข็งแกร่งให้กบักลไก P2P Lending ได้ นัน่คือ 1. ก าหนดเกณฑ์ส ารองทุน
ประกนัเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กบั Platform และสร้างความมัน่ใจให้กบันกัลงทุน 2. การสร้างเง่ือนไขสินทรัพย์ค า้
ประกันเพ่ือลดความเสี่ยงจากการปล่อยกู้  และ 3. การจัดจ้างบริษัทในการติดตามทวงหนีเ้พ่ือปิดความเสี่ยงใน
กระบวนการกู้ ยืม  

 ข้อก าหนดด้านทุนประกัน หวัใจส าคัญในการรับมือกับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก 

 การก าหนดจ านวนเงินทุนส าหรับจัดตัง้กิจการท่ีสูงเพียงพอ จะเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการคัดกรอง
ผู้ประกอบการท่ีมีความตัง้ใจในการประกอบธุรกิจอย่างแท้จริง รวมถึงเงินทุนประกันจะสามารถน ามาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงได้ในกรณี Platform ต้องเผชิญกบัเหตกุารณ์ไม่คาดฝัน นอกจากนี ้การจัดตัง้

บคุคลท่ี 3 ดงัเช่น Trustee2 เพ่ือดแูลเงินของนกัลงทนุ ก็เป็นอีกวิธีหนึง่ท่ีแสดงถงึความโปร่งใสในการบริหารจดัการ
เน่ืองจากมีหน่วยงานภายนอกคอยติดตาม และตรวจสอบการลงทุนของผู้บริหาร Platform เพ่ือให้นกัลงทุนมัน่ใจ
ได้วา่ Platform จะไมน่ าเงินลงทนุไปใช้ผิดวตัถุประสงค์ และจะไม่เกิดการเวียนกู้ เงินใน Platform ในรูปแบบ “แชร์
ลกูโซ”่ 

 สินทรัพย์ค า้ประกันทางเลือกส าหรับ Platform ในการแยกกลุ่มความเส่ียงของผู้กู้ 

 เน่ืองจาก P2P Lending Platform ยงัไม่มีข้อมูลท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนในการประเมินความเสี่ยงของผู้กู้  
ดงันัน้ ในฝ่ังของผู้ลงทุน Platform ควรสร้างความเข้าใจให้กับนักลงทุนถึงโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาอตัราการผิด
ช าระหนีท่ี้สงูกวา่ท่ีประเมินไว้นัน้ สามารถเกิดขึน้ได้ ซึง่นกัลงทนุจะต้องยอมรับความเสี่ยงนีห้ากตดัสินใจลงทุน ใน
ด้านของผู้กู้นัน้ ในระยะแรกเร่ิมของการปลอ่ยสินเช่ือนัน้ ผู้ ให้บริการคงมุง่เน้นไปท่ีกลุม่ผู้กู้ ท่ีมีความเสี่ยงต ่า ดงัเช่น 
ลกูค้ากลุ่มท่ีมีรายได้ประจ า ซึง่เป็นกลุ่มลกูค้าส าคญัท่ีช่วยลดความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนีล้งไปได้ อย่างไรก็ดี 
                                                                                 
2
 ซึง่มกัจะด าเนินการโดยธนาคารพาณิชย์ 
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในระยะถัดไป Platform อาจจะต้องขยายกลุ่มลูกค้าออกไปสู่กลุ่มผู้กู้ที่ มี
สินทรัพย์ค า้ประกัน ส าหรับผู้กู้ที่ ต้องการวงเงินในการกู้ที่ สูงขึน้ หรือ อาจจะเป็นการเสนอจากผู้กู้เอง
เพื่อเหตุผลในการสร้างความเช่ือม่ันและจูงใจนักลงทุน และได้รับดอกเบีย้เงินกู้ที่ต ่าลง ซึง่  Platform ท่ี
เตรียมการรองรับทางเลือกส าหรับสินทรัพย์ค า้ประกันไว้ จะเป็นผู้ ท่ีสามารถดึงดูดผู้ กู้ ท่ีมีความเสี่ยงต ่าไว้เป็น
สมาชิกกับ Platform ได้ ซึง่เป็นผลดีต่อการควบคุมอตัราการผิดนัดช าระหนี ้อย่างไรก็ตาม การจัดให้มีเง่ือนไข
สินทรัพย์ค า้ประกนัเงินกู้  ก็จะสร้างต้นทนุส่วนเพ่ิมให้กบัผู้ประกอบ P2P Lending Platform ด้วยเช่นกนั เน่ืองจาก
จะต้องมีการตัง้ทีมงานเพ่ิมขึน้มาประเมินมลูค่าและตีราคาสินทรัพย์ ตรวจสอบกรรมสิทธ์ิของสินทรัพย์ ตลอดจน
การน าสินทรัพย์เพ่ือขายทอดตลาด ซึ่งเท่ากับว่า P2P Lending Platform ต้องมีการบริการจัดการท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพควบคูก่นัไปด้วย 

 การตดิตามหนี ้และกระบวนการบังคับคดีตามกฎหมาย...ต้นทุนแฝงที่ต้องระบุผู้รับผิดชอบ 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จากจุดแข็งของการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปสู่ผู้ กู้หลายคน อาจ
กลายเป็นจุดอ่อนท่ีท าให้ต้นทุนในการฟ้องร้อง
และบังคับคดีท่ีสูงขึน้ เน่ืองจากมูลหนีท่ี้มีขนาด
เล็กและมีคู่สัญญามากมาย ยกตัวอย่างจากรูป
หากมีผู้ กู้ ผิดนัดช าระหนี ้5 ราย ผู้ ลงทุนจะเกิด
คู่กรณีในการฟ้องร้องทัง้หมด 5 สัญญา ผ่านมูล
หนีส้ัญญาละ 2,000 บาท ซึ่งจะพบว่า ต้นทุนใน
การฟ้องร้องรายสญัญาอาจจะมีมลูค่ามากกว่ามลู
หนีท่ี้เกิดขึน้ สง่ผลให้นกัลงทุนไม่มีแรงจูงใจในการ
ฟ้องร้อง และในทางเดียวกนั P2P Lending Platform เองก็จะต้องแบกรับต้นทุนท่ีสงูหากเป็นผู้ รับภาระในส่วนนีไ้ป 
ดงันัน้ในอนาคตนักลงทุนในไทยอาจจะต้องมีการสอบถามถึงกระบวนการติดตามทวงหนี ้รวมถึงการฟ้องร้องตาม
กฎหมายจากผู้ประกอบการอย่างละเอียดถ่ีถ้วนว่า ใครจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือมาประกอบการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุกบั Platform แตล่ะราย 

ทัง้นี ้เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ปัจจยัท่ี P2P Lending Platform สามารถควบคมุมาตรฐานและปิดความเสี่ยงด้วย
ตวัเองได้ เช่น การทดสอบระบบของ Platform ให้มีความแข็งแกร่งปลอดภัย การมีทุนประกันเพ่ือรองรับความเสี่ยง 
หรือการติดตามทวงหนี ้ล้วนแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ ณ ขัน้ตอนท้ายๆ ของกระบวนการปล่อยสินเช่ือ แต่ปัจจัย
ส าคญัท่ีเป็นหวัใจหลกัในกระบวนการคดัเลือกผู้กู้ ท่ีมีความเสี่ยงต ่าเพ่ือให้สินเช่ือ เช่น มาตรฐานข้อมลูพฤติกรรมของผู้
กู้  ยังเป็นประเด็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาในอนาคตเพ่ือเติมเต็มและเพ่ิมความสมบูรณ์ของข้อมูลเครดิ ต โดยต้อง
ยอมรับว่า ส าหรับ P2P Lending Platform ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ในไทยนัน้ อาจต้องอาศยัศนูย์บริการข้อมลูด้านเครดิต
กลางของประเทศในการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยกู้  อนัจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้กับนกัลงทุนในระยะก่อตัง้
ได้ แม้วา่หากเทียบกบัธนาคารพาณิชย์แล้ว Platform จะยงัคงต้องทยอยสะสมข้อมลูเพ่ิมเติมในระยะต่อไป เน่ืองจาก
ธนาคารพาณิชย์ใช้ข้อมูลการท าธุรกรรมการเดินบัญชีของลูกค้าประกอบด้วย ซึ่งท าให้สามารถตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวและความเสี่ยงของลกูค้ารวดเร็วและครบถ้วนกวา่  
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สรุป 

                ประเด็นท่ีส าคญัของการเร่ิมด าเนินธุรกิจ P2P Lending Platform ในประเทศไทยนัน้ จะอยู่ท่ีเสถียรภาพ
ของตวักลาง ซึง่ก็คือ การวางระบบและการประเมินความเสี่ยงส าหรับการปล่อยกู้ ระหว่างบุคคลกบับุคคล หรืออีกนยั
หนึ่งก็คือ ตัว Platform เอง จะต้องสามารถตอบโจทย์และรองรับเง่ือนไขความต้องการทัง้จากฝ่ังผู้กู้ และนักลงทุน 
ตลอดจนสามารถปิดความเสี่ยงตัง้แต่กระบวนการเร่ิมตรวจสอบพิจารณาเครดิตของผู้ กู้  ไปจนถึงกระบวนการ
ด าเนินคดีหากเกิดการผิดนดัช าระหนี ้ในขณะท่ี ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการดแูลและก ากบัเสถียรภาพของระบบการเงิน 
จ าต้องสร้างบททดสอบอย่างละเอียดต่อ P2P Lending Platform เพ่ือหามาตรการและข้อก าหนดท่ีส าคญั ส าหรับ
ควบคมุปัญหาตา่ง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ และสง่เสริมการเข้าถงึบริการทางการเงินของประเทศมากขึน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหล่งข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความ
สมบรูณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมูลต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดต่อผู้ ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 


