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หมายเหตุ: บริการทางการเงนิ ได้แก่ การโอนเงนิ การช าระเงนิ เงินฝาก และเงินกู้ ได้รับบริการทั่วถงึ หมายถึง ได้รับบริการทางการเงนิครบทั้ง 4 ประเภท ได้รับบริการแตไ่ม่ท่ัวถงึหมายถงึได้รับบริการอยา่งน้อย 1 
ประเภท แต่ไม่ครบ 4 ประเภท และไม่ได้รับบริการ หมายถึง ไม่ได้รับบริการแม้แตป่ระเภทเดียว ที่มา: รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559, ส านักงานสถติแิห่งชาต,ิ วิจัยกรุงศรี

สัดส่วนของคนไทยตามการเข้าถึงบริการทางการเงิน (%, 2559)

20.4 39.8 33.2 6.6

ได้รับบริการทั่วถึง ได้รับบริการแต่ไม่ทั่วถึง ไม่ได้รับบริการไม่ต้องการรับบริการ
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กู้เงิน

ช าระเงิน

โอนเงิน

ฝากเงิน

สัดส่วนของคนที่ไม่ได้รับบริการและได้รับบริการแตไ่ม่ทั่วถึงรายผลิตภัณฑ์

6.6

6.6

6.6

6.6

2.7

13.0

15.4

ที่มา: รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรอืน พ.ศ. 2559, ส านักงานสถติิแห่งชาต,ิ วิจัยกรุงศรี

19.0
ได้รับบริการทั่วถึงไม่ต้องการรับบริการ ได้รับบริการแต่ไม่ทั่วถึง ไม่ได้รับบริการ
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มีลักษณะอย่างไร?คนที่ถูกคัดออก
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รายได้น้อย
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รายได้น้อย ไม่รู้
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รายได้น้อย ไม่รู้ อยู่ไกล
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29

39

รายได้น้อย
15

46%
2553

53%
2559

โอกาสท่ีจะเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน (%)

ไม่รู้
22

อยู่ไกล
6

หมายเหตุ: ค านวณจาก Logistic model โดยบริการทางการเงนิพ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ บริการการโอนเงิน การช าระเงนิ เงินฝากและเงนิกู้
ที่มา: รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรอืน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2559, ส านักงานสถิตแิห่งชาติ, วิจัยกรุงศรี
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หมายเหตุ: ราคาสุทธิของบริการทางการเงนิ ค านวณจากส่วนต่างระหว่างค่าใช้จ่ายกบัรายไดท้ี่เกี่ยวข้องกบับริการทางการเงนิตอ่ผลรวมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ที่มา: รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรอืน พ.ศ. 2560, ส านักงานสถติแิห่งชาต,ิ วิจัยกรุงศรี

ราคาของบรกิารทางการเงนิ (%, 2560)

3.2 3.2 2.9 2.8 3.0 2.4 2.3 2.3 1.2 1.2
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$
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มีเงินเหลือเห็นโอกาส

จับคู่จัดการ

15



ธนาคาร คือ บริษัทข้อมูล

”
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CONNECTION-BASED

COLLATERAL-BASED

RISK-BASED
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CONNECTION-BASED

COLLATERAL-BASED

RISK-BASED
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CONNECTION-BASED

COLLATERAL-BASED

RISK-BASED
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คนที่เข้าไม่ถึง

ไม่มีศักยภาพ
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มูลค่าธุรกรรม

อยู่ไกล
ไม่รู้

Unbanked
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LOAN
+

FEE
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@
ข้อมูลเครดิต + ข้อมูลทางเลือก

74 คะแนน

ข้อมูลเครดิต 
68 คะแนน

?

123@

หมายเหตุ: คะแนนความแม่นย าของการประเมินสินเช่ือวัดจาก Area Under the Curve (AUC) ซ่ึงค านวณจากการกระจายตวัของ Sensitivity และ Specificity ของการประเมินสินเช่ือ โดยคะแนนเต็มเท่ากับ 100 
ซึ่งแปลว่าสามารถระบผุูกู้ท้ี่จะผิดนัดช าระหน้ีไดแ้ม่นย าโดยไม่พลาดระบวุ่าผู้กูจ้ะผดินัดช าระหน้ีโดยไม่ผดินัดช าระหน้ีจริงเลย ที่มา: Berg, Burg, Gombovi, and Piro (2018), วิจัยกรุงศรี 23
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6. โครงสร้างพ้ืนฐานและกฎเกณฑ์

1. ผู้กู้ 2. ผู้ให้กู้

3. ข้อมูลและการให้ข้อมูล 4. การประเมินสินเช่ือ 5. ผลิตภัณฑ์และการขาย
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1. ผู้กู้ 2. ผู้ให้กู้

พันธมิตร
การตลาด
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แพลตฟอร์ม
ขอสินเช่ือ

3. ข้อมูลและการให้ข้อมูล
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ลูกค้าบุคคล

SMEs

ข้อมูลด้ังเดิม ข้อมูลทางเลือก

3. ข้อมูลและการให้ข้อมูล

28



รวบรวม
ข้อมูล

ความ
ปลอดภัย

KYC

จัดการ
ความเส่ียง

4. การประเมินสินเช่ือ
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5. ผลิตภัณฑ์และการขาย

แพลตฟอร์มลงทุน
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6. โครงสร้างพ้ืนฐานและกฎเกณฑ์

1. ผู้กู้ 2. ผู้ให้กู้

3. ข้อมูลและการให้ข้อมูล 4. การประเมินสินเช่ือ 5. ผลิตภัณฑ์และการขาย
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ปัจจัยเอ้ือให้เกิด
ตลาดสินเช่ือ

บนฐานข้อมูลข่าวสาร
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Ai

ผู้กู้ ผู้ให้กู้และการขายข้อมูลและการให้ข้อมูล การประเมินสินเช่ือ

฿

฿
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Ai

ผู้ให้กู้และการขายการประเมินสินเช่ือ

฿

฿

ข้อมูลและการให้ข้อมูลผู้กู้

ความรู้ทางดิจิทัล

ความรู้ทางการเงิน

Cross-referral agreement

ความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการสินเช่ือ

และพันธมิตรการตลาด

การลดต้นทุนในการเข้าถึงบริการ
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Ai

ผู้กู้ ผู้ให้กู้และการขายการประเมินสินเช่ือ

฿

฿

นโยบาย e-Payment 

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

การใช้อัตลักษณ์ดิจิตอลยืนยันตัวตน

โครงสร้างพ้ืนฐานในการส่งต่อข้อมูล

ข้อมูลและการให้ข้อมูล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และสิทธิการเปิดเผยข้อมูล
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Ai

ผู้กู้ ผู้ให้กู้และการขายข้อมูลและการให้ข้อมูล

฿

฿

การประเมินสินเช่ือ

Ai

฿

นโยบายสนับสนุนผู้ให้บริการฟนิเทค 

ผู้ให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูลดิจิทัล

การใช้เทคโนโลยีจัดการข้อมูล

นโยบายการก ากบัดูแลที่เหมาะสม 
ใช้ได้จริง ชัดเจน และโปร่งใส

การใช้ Reg-Tech

การพัฒนา
ทักษะแรงงาน
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Ai

ผู้กู้ ข้อมูลและการให้ข้อมูล การประเมินสินเช่ือ

฿

฿

ผู้ให้กู้และการขาย

การส่งเสริมความรู้ทางดิจิทัล

นโยบายสนับสนุนและก ากับดูแลการแปลงสินเช่ือเป็นสินทรัพย์

นโยบายพัฒนาตลาดรอง

฿
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ผู้กู้ ผู้ให้กู้และการขายข้อมูลและการให้ข้อมูล การประเมินสินเช่ือ

Ai

฿

฿
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ผู้กู้ ผู้ให้กู้และการขายข้อมูลและการให้ข้อมูล การประเมินสินเช่ือ

Ai

฿
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COLLABORATION
การร่วมมือระหว่างผู้เล่น

สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างผู้เล่นต่างๆ ได้แก่ 
ผู้ให้บริการ ธนาคาร ฟนิเทค 

และบริษัทเทคโนโลยี

SHARING
การแบ่งปันข้อมูล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และการแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างผู้ให้บริการ

REGULATION
การก ากับดูแล

นโยบายการก ากับดูแลที่เหมาะสม 
ใช้ได้จริง มีหลักเกณฑ์ชัดเจน และ
โปร่งใส และสามารถจัดการกับ
ความเส่ียงที่มีความซับซ้อนและ

เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

EDUCATED LABORS
ก าลังคน

การสร้างความรู้ความเข้าใจทาง
การเงินในทุกระดับและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝา่ย รวมถึงการพัฒนาทักษะ

แรงงานในด้านเทคโนโลยี

ส่ิงท่ีต้องท า 4 ประการ เพ่ือสร้างตลาดการเงินบนฐานข้อมูลข่าวสาร
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THANK YOU
KRUNGSRI RESEARCH


