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P2P: Peer to peer lending platform หรื อ ธุ รกรรมสิ นเชื่ อระหว่ างบุ คคลผ่ านระบบหรื อเครื อข่ าย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามคานิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย (ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 4/2562,
2562) เป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ โดยบริษัท
Peer to Peer lending แห่งแรกของโลกคือ “Zopa” ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี ค.ศ. 2005 ในประเทศอังกฤษ
และได้ขยายไปกลุ่ มประเทศอื่น ๆ เช่น ประเทศในสหภาพยุโรป สหรัฐ อเมริกา และประเทศจีน เป็นต้น
ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 2015 มูลค่าตลาดสินเชื่อของ Peer to peer lending อยู่ที่ประมาณ 26,064 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และมี แ นวโน้ ม เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยคาดว่ า มู ล ค่ า ตลาดอาจมี ก ารขยายตั ว สู ง ขึ้ น จนถึ ง ระดั บ
460,312 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ในปี ค.ศ. 2022 ซึ่ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร Peer to peer lending ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม
ในต่างประเทศ ได้แก่ Lending Club และ Prosper ในสหรัฐอเมริกา Zopa ในสหราชอาณาจักร และ Lufax
ในประเทศจีน (อรรถสิทธิ์ แจ่มฟ้า, 2561)
ส าหรั บ ประเทศไทยการให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบ Peer to peer lending สามารถเริ่ มด าเนิ นการได้
เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 4/2562 เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคล
กับบุคคล (Peer to peer lending platform) ซึ่งหลักเกณฑ์ได้กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจ
ได้เฉพาะการเป็นช่องทางหรือตัวกลางในการให้สินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องมีระบบงานรองรั บการดาเนิ นธุรกิจอย่างเหมาะสม มีการคัดกรองผู้ ให้ กู้และผู้ กู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา
มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งของผู้ กู้ รวมทั้ ง ต้ อ งมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
และมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสม (ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 4/2562, 2562)
P2P: Peer to peer lending คืออะไร
P2P: Peer to peer lending เป็นการกู้ยืมระหว่างบุคคล (ผู้กู้) กับ (ผู้ให้กู้, นักลงทุน) ผ่ านช่องทาง
ออนไลน์ โดยมีแพลตฟอร์ม (Platform) เช่น เว็บไซต์ (Website) หรือแอปพลิเคชัน (Application) เป็นตัวกลาง
ในการจับคู่ระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ (Matchmaker) และจัดให้มีการทาสัญญาสินเชื่อ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562ข)
โดยอาจมี ห รื อไม่ มี การวางหลั กประกั น ก็ ได้ Peer to peer lending จึ งท าหน้ าที่ เป็ นตั ว กลางทางการเงิ น
แทนธนาคารหรื อสถาบันการเงิ น โดยการทาธุรกรรมรูปแบบดังกล่าวมีจุดเด่นคือ ผู้กู้หรือผู้ขอสินเชื่อหนึ่ งราย
จะมีผู้ให้กู้ร่วมได้มากกว่าหนึ่งราย ขณะเดียวกันผู้ให้กู้หนึ่งรายก็สามารถกระจายการปล่อยกู้ได้หลายราย
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย Peer to peer lending จะสูงกว่าสินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่ต่ากว่าอัตรา
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เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย Peer to peer lending จะสูงกว่าสินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่ต่ากว่าอัตรา
ดอกเบี้ยการกู้นอกระบบซึ่งอาจมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก โดยผู้กู้หรือผู้ขอสินเชื่อมีโอกาสที่จะได้รับข้อเสนออัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ากว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ และในขณะที่ผู้ให้กู้จะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
หรื อการซื้อพันธบั ตรรั ฐบาล Peer to peer lending จึงเป็นการนาเทคโนโลยีมาทาหน้าที่ตัวกลางทางการเงิน
ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้แก่ประชาชนและบุคคลผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ไม่สามารถเข้าถึงการกู้ยืมหรือสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ (อรรถสิทธิ์ แจ่มฟ้า, 2561 ; ปณิดา ถกลวิโรจน์, 2562)

ภาพที่ 1 ความแตกต่างระหว่างการกู้ยืมเงินในรูปแบบเดิมและการกู้ยืมเงินในรูปแบบ Peer to peer lending
ที่มา: 3 โจทย์ ท้าทาย ‘พีทูพี เลนดิ้ง’. โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2560, https://www.bangkokbiznews.com/
news/detail/746619
Peer to peer lending แห่งแรกถือกาเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 2005 โดยบริษัท Zopa ที่ประเทศอังกฤษ
ต่อมาแพลตฟอร์ ม ดังกล่ าวได้รั บ ความนิ ย มและเติบโตอย่ างต่อเนื่ องในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริ กา
สหภาพยุ โ รป ประเทศจี น เป็ น ต้ น ซึ่ ง ปั จ จั ย ที่ เ ร่ ง ให้ แ พลตฟอร์ ม Peer to Peer lending เติ บ โตได้ ดี
ในหลายประเทศ ได้แก่
1. สถาบั น การเงิ น แบบเดิ ม ไม่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการสิ นเชื่ อ ของผู้ กู้ ไ ด้ อ ย่ า งเพี ย งพอ
ตัวอย่างเช่น ประเทศจีน มีปริมาณสินเชื่อ Peer to peer lending เติบโตมากที่สุด เนื่องจากธนาคารของรัฐ
นิยมปล่อยสินเชื่อให้กับรัฐวิสาหกิจและบริ ษัทขนาดใหญ่ ทาให้จานวนประชากรจีนกว่าสองในสาม โดยเฉพาะ
ผู้ กู้ธรรมดาและธุร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อม ไม่สามารถเข้ าถึ งสิ นเชื่ อของธนาคารได้ และในประเทศ
อินโดนีเซีย ด้วยข้อจากัดทางสภาพทางภูมิศาสตร์ ทาให้ประชากรไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ
หรือแบบเดิมได้
2. ความต้องการการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนสู งขึ้นของนักลงทุน ภายหลั งจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก
เมื่อปี ค.ศ. 2008 การลงทุนในตลาดเงินให้ผลตอบแทนต่าอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้น
ของสถาบั นการเงิน ท าให้ นั กลงทุนมองหาช่องทางการลงทุนอื่น Peer to peer lending จึงเป็นผลิ ตภัณฑ์
ทางการเงินที่ได้รับความสนใจสาหรับนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น
3. ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี เมื่ อเทคโนโลยี มี ศั กยภาพสู งขึ้ นและมี ราคาที่ ถู กลง เอื้ อให้ เ กิ ด
เทคโนโลยีการเงินใหม่ ๆ เช่น ระบบการเก็บและประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ระบบการจับคู่สินเชื่อ
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อั ตโนมั ติ (Machine learning) และระบบตั ว ตนอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-KYC) ซึ่ งเป็ นโครงสร้ า งพื้ นฐานส าคั ญ
ต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ทางการเงิน
4. การยอมรับเทคโนโลยีของประชาชน และฐานข้อมูลอิเล็ก ทรอนิกส์ ด้วยสัดส่วนผู้ใช้สมาร์ต โฟน
ทั่วโลกเพิ่มขึ้น ทาให้ประชากรส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี นอกจากนี้พฤติกรรมในชีวิตประจาวัน
ของประชาชนทั่วไป ทั้ง การซื้อขายสิ นค้า บริการและการช าระเงิน ทาผ่ านช่องทางอิเล็ กทรอนิกส์ มากขึ้น
เกิดเป็ นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรื อ Digital footprint ซึ่งสามารถนามาประมวลผล และผลิ ตบริ การต่าง ๆ
ที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้
5. กฎระเบียบ ในหลายประเทศให้ความสาคัญต่อการแข่งขันทางด้านนวัตกรรม จึงส่งเสริมการสร้าง
ระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการเงินใหม่ โดยเฉพาะกฎระเบียบที่ยืดหยุ่น เช่น การเปิดพื้นที่
Regulatory sandbox ให้ แ พลตฟอร์ ม เข้ า มาทดลองให้ บ ริ ก ารภายใต้ ก รอบการก ากั บ ดู แ ลที่ ยื ด หยุ่ น
ของสหราชอาณาจักร (พรชนก เทพขาม, 2562)

ภาพที่ 2 Peer to peer landing
ที่มา: P2P Lending (peer-to-peer lending) สินเชื่อออนไลน์ระหว่างบุคคลรูปแบบใหม่. โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย,
2562ข, https://www.bot.or.th/Thai/ConsumerInfo/Documents/P2P_3May2019.pdf
P2P: Peer to peer lending ในต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การกากับดูแลที่ขึ้นตรงต่อมลรัฐของสหรัฐ อเมริกาทาให้ Peer to peer lending ไม่ได้รับอนุญาตให้
ด าเนิ น การได้ ใ นบางมลรั ฐ ประกอบกั บ การที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ธ นาคารต้ อ งเป็ น ผู้ อ อกสิ น เชื่ อ ท าให้
แพลตฟอร์ มจะต้องแปลงสิ น เชื่อที่ออกโดยธนาคารให้ เป็นตราสารเปิดขายให้ นักลงทุน โดยแพลตฟอร์ม
จาเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก Security and Exchange Commission (SEC) และรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงการมี
ข้อปฏิบัติให้รายงานข้อมูลทางการอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของทางการซึ่งทาหน้าที่คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้วย โดยกรณีแพลตฟอร์ม Lending Club สัญชาติอเมริกา ผู้ให้บริการสินเชื่อ Peer to peer lending
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อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งเปิดดาเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 ทั้งนี้ข้อมูล ณ สิ้นปี 2016 มีจานวน
เงิ น กู้ ผ่ า น Lending Club มี ม ากกว่ า 24,647 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ประมาณ 863,000 ล้ า นบาท
(“ท าความรู้ จั ก กั บ Peer-to-Peer Lending,” ม.ป.ป.) ทั้ ง นี้ Lending Club ประสบปั ญ หาสภาพคล่ อ ง
และปัญหาความเชื่อมั่น เนื่องจากมีการบิดเบือนข้อมูล เช่น การสร้างยอดสินเชื่อปลอม และไม่เปิดเผยข้อมูล
ที่จาเป็นแก่นักลงทุน ประกอบกับผู้ก่อตั้งและผู้บริหารมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกองทุนที่แพลตฟอร์มจะเข้าไป
ลงทุน หน่วยงาน Department of Justice ของสหรัฐอเมริกาได้เปิดการเจรจากับ Lending Club สาหรับ
การป้องกันพฤติกรรมที่จะนาไปสู่การฉ้อโกงในอนาคต (พรชนก เทพขาม, 2562)
สหราชอาณาจักร
ภายหลังที่แพลตฟอร์ม Peer to peer lending แห่งแรกชื่อ Zopa กาเนิดขึ้นในสหราชอาณาจักร
เมื่อปี ค.ศ. 2005 ปัจจุบัน Zopa มีจานวนผู้ให้กู้มากกว่า 500,000 ราย และมีจานวนผู้กู้มากกว่า 63,000 ราย
ด้ ว ยจ านวนเงิ น กู้ ก ว่ า 1,430 ล้ า นปอนด์ หรื อ ประมาณ 71,500 ล้ า นบาท ทั้ ง นี้ น โยบายการก ากั บ ดู แ ล
Peer to peer lending ของสหราชอาณาจักรมีแนวโน้มไปในทางการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมมากกว่า
การกากับดูแลอย่างเข้มงวด โดยเลือกใช้การกากับดูแลด้วยตนเอง (Self regulatory organization) ส่งเสริม
ให้ เกิ ดการรวมตั วของผู้ ให้ บริ การโดยการจั ดตั้ ง Peer to Peer Financial Association เพื่ อก าหนดข้ อตกลง
ในอุตสาหกรรมร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์มที่เป็นสมาชิก ซึ่งในภายหลังเมื่อหน่วยงาน Financial Conduct
Authority ของรัฐเข้ามากากับดูแลเพิ่มมากขึ้น ก็ได้มีการออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การจากัดการลงทุนของ
นักลงทุนทั่วไปให้ไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ที่ลงทุนได้ และให้มี Regulatory sandbox สาหรับติดตาม
ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ (พรชนก เทพขาม, 2562 ; “ทาความรู้จักกับ Peer-toPeer Lending,” ม.ป.ป.)
ประเทศจีน
จากรายงานของ MDPI พบว่าในครึ่งปีแรกของปี 2017 ธุรกรรม Peer to peer lending ในระบบ
ของประเทศจี น มี มู ล ค่ า 4.64 ล้ า นล้ า นหยวน หรื อ ประมาณ 21 ล้ า นล้ า นบาท นั บ เป็ น ตลาดที่ มี มู ล ค่ า
การทาธุรกรรมใหญ่เป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันมีจานวนผู้ให้บริการกว่า 1,900 ราย
ในช่วงแรกประเทศจีนไม่มีการกากับดูแล Peer to peer lending ต่อมาทางการได้ทยอยออกเกณฑ์
การกากับดูแลแต่ก็ประสบปัญหาการบังคับใช้จริงเนื่องจากมาตรฐานการกากับดูแลของแต่ละรัฐบาลท้องถิ่น
ไม่เท่ากัน โดยมาตรการควบคุมการกากับดูแลและจัดระเบียบ Peer to peer lending ของรัฐบาลจีน ได้แก่
1) ให้ผู้กู้และนักลงทุนเปิดบัญชีธนาคารตัวแทน และให้แพลตฟอร์มลงทะเบียนกับหน่วยงานกากับดูแลท้องถิ่น
เพื่อจ ากัดสิ ทธิการให้ บ ริ การแพลตฟอร์ ม ที่ขาดคุณสมบัติ และให้ ส ถาบันการเงินที่รับฝากเงินซึ่ง เป็นคู่ค้า
กับแพลตฟอร์มต้องได้รับ อนุญาตให้ดาเนินธุรกิจจากทางการ 2) กาหนดเพดานการกู้ยืมผ่านแพลตฟอร์ม
โดยกาหนดให้ บุ คคลรายย่ อยกู้ยื มได้ 1 ล้ านหยวน ส่ ว นผู้ ประกอบธุรกิจหรือบริษัทกู้ยืมได้ 5 ล้ านหยวน
3) การกาหนดขอบเขตของการทาธุรกิจแพลตฟอร์ม โดยไม่อนุญาตให้แพลตฟอร์มบิดเบือนข้อมูลการลงทุน
และทาธุรกิจที่นาไปสู่ขบวนการแชร์ลูกโซ่ ทั้งนีม้ แี พลตฟอร์มทีเ่ ปิดให้บริการในประเทศจีน เช่น
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Lufax เป็นแพลตฟอร์ม ที่เปิดให้บริการด้าน Peer to peer lending ที่ใหญ่และประสบความสาเร็จ
มากที่ สุ ด ในประเทศจี น ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี ค.ศ. 2011 ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว กลางระหว่ า งผู้ กู้ กั บ ผู้ ใ ห้ กู้ โ ดยคิ ด
ค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 4 จากยอดเงินในการกู้แต่ละครั้ง ปัจจุบัน Lufax มีฐานลูกค้าที่มีเครดิตน่าเชื่อถือ
กว่า 5 ล้านคน อีกทั้งกาลังจะขยายธุรกิจจากการกู้ยืมไปสู่การให้บริการในด้านกองทุน และการขายประกัน
รูปแบบต่าง ๆ
Ezubro เริ่มให้บริการในปี ค.ศ. 2014 ได้รับความนิยมจากนักลงทุน เนื่องจากสัญญาการจ่ายดอกเบี้ย
จากการลงทุน สู งกว่าการฝากเงิน ธรรมดาถึง 7 เท่า และมีความน่าเชื่อถือจากโฆษณาผ่ านช่ องโทรทั ศ น์
ของรัฐบาล ซึ่งในความเป็นจริงแพลตฟอร์มไม่ได้นาเงินไปปล่อยกู้ให้นักลงทุน ส่งผลให้นักลงทุนขาดความมั่นใจ
ต่อแพลตฟอร์ม และนาไปสู่การปิดตัวลงในปี ค.ศ. 2016 นักลงทุนเสียหายกว่า 9 แสนราย มูลค่าความเสียหาย
7.6 ล้านดอลลาร์ นาไปสู่การออกระเบียบเพิ่มเติมและการกากับดูแลอย่างเข้มงวดในประเทศจีน (พรชนก เทพขาม,
2562 ; Digital Ventures, 2561ข ; Digital Ventures, 2561ค)
ประเทศอินโดนีเซีย
มูลค่าธุรกรรมของ Peer to peer lending ซึ่งนับรวมทั้งผู้กู้รายบุคคลและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย มี แ นวโน้ ม เติ บ โตเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี โดยในปี ค.ศ. 2018 มู ล ค่ า ธุ ร กรรม
Peer to peer landing อยู่ ที่ 34.2 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ และคาดว่าในปี ค.ศ. 2023 จะมีมูล ค่าสู งขึ้นเป็น
60.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบสองเท่าในระยะเวลาเพียง 5 ปีเท่านั้น ทั้งนี้การให้บริการทางการเงิน
ด้วยแพลตฟอร์ม Peer to peer lending กลายเป็นทางออกสาหรับการไม่สามารถเข้าถึงบริ การทางการเงิน
ของประชากรในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ทาให้ประชากรอินโดนีเชียไม่สามารถเข้าถึง
บริ ก ารของธนาคารมากเป็ น อั น ดั บ สามของโลก โดยประชากรกว่ า 170 ล้ า นคน ไม่ มี บั ญ ชี ธ นาคาร
บริ การทางเลื อกโดย Peer to peer lending จึ งเข้ ามาตอบโจทย์ ผู้ ที่ ไม่ ส ามารถเข้ าถึ งบริการทางการเงิน
ในระบบได้
โดยหน่วยงานซึ่งทาหน้าที่กากับธุรกิจ Peer to peer lending ของประเทศอินโดนีเซีย คือ Finance
Service Authority หรือตัวย่อตามภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียว่า OJK ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2011 ทั้งนี้ หน่วยงาน OJK
ได้ประกาศมาตรการคุมเข้ม โดยกาหนดให้ผู้ ประกอบกิจการหรือบริษัทต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจ การ
Peer to peer lending เพื่ อ ป้ อ งกั น การหลอกลวง เช่ น การก าหนดให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งมี เ งิ น ทุ น ขั้ น ต่ า
จานวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในการดาเนินกิจการ โดยสามารถนาเงินทุนดังกล่าวไปปล่อยกู้ได้ไม่เกิน
150,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งยังเปิดให้ผู้ใช้บริการช่วยกันสอดส่องดูแลกิจการที่ไม่มีใบอนุญาต นาไปสู่ การปิด
บริษัทเป็นจานวนหลายร้อยราย ทัง้ นี้มแี พลตฟอร์มทีเ่ ปิดให้บริการในประเทศอินโดนีเซีย เช่น
KoinWorks แพลตฟอร์ม Peer to peer lending ชั้นนาในประเทศอินโดนีเซีย ได้กระจายความเสี่ยง
ให้แก่นักลงทุน โดยเปิดให้นักลงทุนเลือกลงทุนตามคะแนนหรือระดับความเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนที่ได้มากขึ้น
ส่วนทางผู้กู้ก็จะมี 3 แพ็กเกจ (Package) ในการกู้ยืมให้เลือก ได้แก่ เงินกู้เพื่อการศึกษา เพื่อดูแลสุขภาพ
และเพื่ อใช้ในการเสริ มสภาพคล่ องของกิจ การ โดยร่ว มกับมหาวิทยาลั ย โรงพยาบาล และคลิ นิกต่าง ๆ
เพื่อให้บริการตามแพ็กเกจได้ทันที
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Amartha เป็นแพลตฟอร์ม Peer to peer lending ที่เริ่มดาเนินการเมื่อปี ค.ศ. 2011 ซึ่งเปิดให้นักลงทุน
ทั่วไปและธนาคารเป็นผู้ปล่อยเงินกู้ ส่วนผู้กู้เน้นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหลั ก
นอกจากนี้ ยั ง ร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท เครดิ ต ประกั น ภั ย และบริ ษั ท ประกั น สิ น ทรั พ ย์ เ พื่ อ บริ ห ารความเสี่ ย ง
ของนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2559 ; Digital Ventures, 2561ก)
P2P: Peer to peer lending ในประเทศไทย
แม้ว่า Peer to peer lending จะเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ
แต่สาหรับประเทศไทยแพลตฟอร์ม Peer to peer lending ยังนับว่าเป็นสิ่งใหม่ และยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก
โดยมีผู้ ให้ บริ การแพลตฟอร์มดังกล่ าวในไทยเพียง 4-5 ราย ซึ่งอยู่ในวงจากัด คือผู้ ล งทุนมีเพียงนักลงทุน
รายใหญ่และนักลงทุนสถาบัน ส่วนผู้กู้ก็ยังจากัดเพียงสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อจานาทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล
เท่านั้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561)
สาหรับหลักเกณฑ์การกากับดูแล Peer to peer lending ในประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้มี ประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ สนส. 4/2562 เรื่อง การกาหนดหลั กเกณฑ์ ว ิธีการ และเงื่อนไข
ในการประกอบระบบหรื อ เครื อ ข่ า ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ ธุ ร กรรมสิ น เชื่ อ ระหว่ า งบุ ค คลกั บ บุ ค คล
(peer to peer lending platform) ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้
1. ขอบเขตการประกอบธุรกิจ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจได้เฉพาะการเป็นช่องทางหรือตัวกลาง (online marketplace
หรือ matchmaker) ที่ก่อให้เกิดการทาสัญญาให้สินเชื่อระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น โดยสกุลเงินในการให้สินเชื่อต้องเป็นสกุลเงินบาท
2. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ
1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
2) มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ากว่า 5 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ
3) มีจานวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
3. การขออนุญาตประกอบธุรกิจ
1) ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจต้องเข้าร่วมในการทดสอบใน Regulatory Sandbox กับธนาคารแห่งประเทศไทย
จนประสบความสาเร็จและพร้อมให้บริการในวงกว้าง
2) ยื่ นขออนุ ญาตกั บธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยธนาคารแห่ งประเทศไทยจะเสนอความเห็ นต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุญาต ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
3) การต่ออายุการอนุญาต ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคาขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยล่ วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันครบกาหนดการอนุญาต
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4) ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีระบบงานและกระบวนการ ดังนี้
- มีระบบงานที่มั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
- มีการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ โดยจัดให้มีกระบวนการในการรู้จักผู้ใช้บริการ (Know your
customer: KYC) และจัดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ (Customer
due diligence: CDD) และต้องมีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ ( Authentication) อย่างเหมาะสมทุกครั้ง
- มีระบบการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้ (Creditworthiness) ที่มีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีการประเมินความเหมาะสมของลูกค้า (Client suitability assessment)
- จัดให้มีบุคคลที่สามหรือคนกลางทาหน้าที่เป็นผู้รับและเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สิน หรือหลักประกัน
ของผู้ใช้บริการให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริการของผู้ประกอบธุรกิจ
- เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ
- เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
4. คุณสมบัติของผู้กู้ ประเภทและวงเงินสินเชื่อ
1) คุณสมบัติของผู้กู้
- เป็นบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถในการชาระหนี้
- ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
2) ประเภทและวงเงินสินเชื่อ
- สินเชื่อที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1.5-5 เท่า
ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- สินเชื่อเพื่อนาไปใช้ประกอบอาชีพหรือโครงการธุรกิจ วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50 ล้านบาท
5. คุณสมบัติของผู้ให้กู้ และวงเงินสินเชื่อ
1) คุณสมบัติของผู้ให้กู้
- เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้สินเชื่อและความเสี่ยงของการให้สินเชื่อผ่านระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านการประเมินความเหมาะสมของผู้ให้กู้ และต้องไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
2) วงเงินสินเชื่อ
- ผู้ลงทุนสถาบัน กิจการร่วมลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน ให้สินเชื่อได้โดยไม่จากัดจานวน
- ผู้ลงทุนรายย่อย ให้สินเชื่อได้ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี
6. อัตราดอกบี้ย
- อั ต ราดอกเบี้ ย หรื อ ผลตอบแทนจากการให้ สิ น เชื่ อ ระหว่ า งผู้ ใ ห้ กู้ แ ละผู้ กู้ ต้ อ งไม่ เ กิ น อั ต รา
ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาหนด (ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 4/2562, 2562 ;
ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562ก)
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ภาพที่ 3 ใครขอกู้ได้บ้าง ใครปล่อยกู้ได้บ้าง
ที่มา: P2P Lending (peer-to-peer lending) สินเชื่อออนไลน์ระหว่างบุคคลรูปแบบใหม่. โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย,
2562ข, https://www.bot.or.th/Thai/ConsumerInfo/Documents/P2P_3May2019.pdf
บทสรุปและความเห็นของผู้ศึกษา
Peer to peer lending เป็ น ธุ ร กรรมสิ นเชื่ อระหว่ างบุคคลรู ปแบบใหม่ ผ่ านช่องทางออนไลน์ ห รือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชั น เป็นตัวกลางทางการเงินแทนธนาคาร
ในการจั บ คู่ ร ะหว่ า งผู้ กู้ แ ละและผู้ ใ ห้ กู้ (Matchmaker) Peer to peer lending จึ ง เป็ น ทางเลื อ กที่ ช่ ว ยให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับบุคคลผู้ประกอบ
ธุรกิจที่มีทุนจากัดให้สามารถลงทุน และได้รับผลตอบแทนในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งเป็นการช่วยลด
ปัญหาหนี้นอกระบบ และลดข้อจากัดทางการเงินในการกู้ยืมหลายด้าน อีกทั้งยัง ส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ในต่างประเทศ Peer to peer lending ได้รับความนิยมและถูกใช้อย่างกว้างขวางในหลายประเทศ
เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า สหราชอาณาจั ก ร ประเทศจี น และประเทศอิ น โดนี เ ซี ย เนื่ อ งจากเป็ น การส่ ง เสริ ม
ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น หรื อ สิ น เชื่ อ อย่ า งสะดวกและรวดเร็ ว แต่ ใ นบางประเทศ
เมื่อ Peer to peer lending ขาดการกากับดูแลหรื อตรวจสอบ ธุรกิจบางรายเกิดปัญหาการทุจริ ต ส่ ง ผล
ให้ต้องเลิกกิจการหรือล้มละลาย จนทาให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ
สาหรับประเทศไทย Peer to peer lending ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถประกอบธุ ร กิจ ได้ เฉพาะการเป็ น ช่ องทางหรื อตัว กลางในการให้ สิ นเชื่ อผ่ านระบบหรื อ เครื อ ข่ า ย
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้กู้ที่เป็นบุคคลธรรมดากับผู้ให้กู้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องมีระบบงานที่มีความมั่นคง มีเสถียรภาพ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีการคัดกรองผู้ให้กู้และผู้กู้
มีการประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถู กต้องโปร่งใสและเป็นธรรม และมีกระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลการประกอบธุรกิจ Peer to peer lending
แล้วก็ตาม แต่ธุรกรรมสินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้นผู้ใช้ บริการควร
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ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อเข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของธุรกรรมสินเชื่อก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ทั้งการหลอกลวง การไม่ได้รับชาระหนี้หรือดอกเบี้ยตามสัญญา การไม่สามารถยกเลิกการให้สินเชื่อหรือการเรียก
ให้ชาระหนี้ และหากเป็นผู้กู้ก็ควรระมัดระวังการก่อภาระหนี้เกินตัวโดยต้องคานึงถึงความสามารถในการชาระ
หนี้ของตน และสาหรับผู้ประกอบธุรกิจควรมีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีความน่าเชื่อถือ ประกอบธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบโดยคานึงถึงภาระหนี้ครัวเรือนของประเทศด้วย
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