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ที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุน ทัง้น้ี ในระยะแรกของสินเช่ือที่จะกูยืมผาน peer to peer lending 
platform ควรเปนสินเช่ือทีม่ีความเสี่ยงที่ตํ่าในการที่จะไมไดรับชําระหน้ี เชน สินเช่ือโครงการธุรกจิทีม่ี
แนวทางการประกอบธุรกิจ และมีแหลงรายไดที่สามารถชําระหน้ีไดชัดเจน สินเช่ือที่มหีลกัประกัน 
และสินเช่ือที่มีการประกันความเสี่ยงในรูปแบบตาง ๆ นอกจากน้ี เพื่อใหเกิดความมั่นใจในรูปแบบ
การใหบริการ การบรหิารจัดการความเสี่ยง และกระบวนการคุมครองผูใชบริการของผูประกอบธุรกจิ 
ธนาคารแหงประเทศไทยจงึกําหนดใหผูที่ประสงคจะประกอบธุรกิจตองเขารวมทดสอบและพฒันา
นวัตกรรมที่นําเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการใหบริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) กอนย่ืน
ขออนุญาต จนกวาจะมีการกําหนดเปนอยางอื่น 

2. อํานาจตามกฎหมาย 
อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 3 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 10 และขอ 13 แหงประกาศ

กระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 
(เรือ่ง ธุรกจิระบบหรอืเครอืขายอิเล็กทรอนิกสสําหรบัธุรกรรมสินเช่ือระหวางบุคคลกับบุคคล) ลงวันที่ 
10 กันยายน 2561 ธนาคารแหงประเทศไทยจึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการประกอบธุรกจิระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกรรมสินเช่ือระหวางบุคคลกบับุคคล 
เพื่อใหผูประกอบธุรกิจถือปฏิบัติ 

3. ขอบเขตการบังคับใช 
ประกาศฉบับน้ีใหใชบงัคับกบัผูประกอบธุรกจิระบบหรอืเครอืขายอิเล็กทรอนิกสสําหรบั

ธุรกรรมสนิเช่ือระหวางบุคคลกบับุคคล ทีม่ิใชสถาบันการเงนิ 
4. เน้ือหา 

4.1 คําจํากัดความ 
“ระบบหรือเครือขายอเิลก็ทรอนิกส” หมายความวา เว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือ

สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อรองรับการทําธุรกรรมสินเช่ือระหวางบุคคลกับบุคคล 
“ธุรกรรมสนิเช่ือระหวางบุคคลกับบุคคล” (peer to peer lending) หมายความวา 

การใหสินเช่ือระหวางผูใหกูกับผูกู ผานระบบหรือเครือขายอเิล็กทรอนิกส  
“ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูใหบริการระบบหรอืเครอืขายอิเล็กทรอนิกส

สําหรับธุรกรรมสินเช่ือระหวางบุคคลกบับุคคลเปนทางการคาปกติ 
“ผูมีอํานาจในการจัดการ” หมายความวา 
(1) ผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจดัการของผูประกอบธุรกิจ หรอืผูซึ่งมีตําแหนง

เทียบเทาทีเ่รียกช่ืออยางอื่น หรือ 
(2) บุคคลซึ่งผูประกอบธุรกิจทําสญัญาใหมีอํานาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือ

บางสวน หรือ 
(3) บุคคลที่ตามพฤติการณมีอํานาจควบคุมหรือครอบงําผูจัดการหรือกรรมการ 

หรือการจัดการของผูประกอบธุรกิจ ใหปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินงาน
ของผูประกอบธุรกิจ 

“กรรมการ” หมายความวา ผูที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของผูประกอบธุรกิจ   
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“สถาบันการเงิน” หมายความวา 
(1)  ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมาย

วาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(2)  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 

“ผูใชบรกิาร” หมายความวา ผูใหกูหรอืผูกูที่ใชบรกิารหรือทาํธุรกรรมผานระบบ
หรือเครือขายอเิลก็ทรอนิกส 

“ผูกู” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ขอสินเช่ือผานระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส 
“ผูใหกู” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใหกูผานระบบหรือเครือขาย

อิเลก็ทรอนิกส แตไมรวมถึงผูใหบริการระบบคราวดฟนดิง ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน
วาดวยการเสนอขายหลักทรัพยผานระบบคราวดฟนดิง 

 “ผูถือหุนรายใหญ” หมายความวา บุคคลที่ถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนของผูประกอบธุรกจิ
เกินรอยละหาของหุนทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมด และใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูทีเ่กี่ยวของดวย 

 “ผูทีเ่กี่ยวของ” หมายความวา บุคคลที่มีความสัมพันธกบัอกีบุคคลหน่ึงในลกัษณะ
ดังตอไปน้ี 

 (1) เปนคูสมรส 
 (2) เปนบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
 (3) บุคคลอื่นทีม่ีลกัษณะตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 

4.2 หลักเกณฑในการยื่นคําขออนุญาตและการตออายุการอนุญาต 
 4.2.1  การยื่นคําขออนุญาต 

ใหผูที่ประสงคจะประกอบธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส
หารือมายังธนาคารแหงประเทศไทยเปนรายกรณีกอนการย่ืนคําขออนุญาต และตองเขารวมทดสอบใน 
Regulatory Sandbox1 กับธนาคารแหงประเทศไทยจนประสบความสําเร็จและพรอมใหบริการใน
วงกวางในประเทศไทยกอน จึงจะสามารถย่ืนคําขออนุญาตผานธนาคารแหงประเทศไทยได และหาก
ในระยะตอไปธนาคารแหงประเทศไทยมีการกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวของกบัการกํากบัดูแลความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจดังกลาวและการดูแลผูใชบริการแลว ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดให
ผูประสงคจะประกอบธุรกจิปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาวโดยไมตองเขาทดสอบใน Regulatory 
Sandbox ก็ได 

ในการย่ืนขออนุญาตประกอบธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหย่ืนขออนุญาตผานธนาคารแหงประเทศไทย ตามแบบย่ืนคําขอ
อนุญาตประกอบธุรกจิระบบหรือเครือขายอเิล็กทรอนิกสสําหรบัธุรกรรมสินเช่ือระหวางบคุคลกบับุคคล 
และจัดสงตามชองทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในคูมือประชาชน 

                                                        
1 อางอิงแนวปฏิบัติธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยแนวทางการเขารวมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมท่ีนําเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการ
ใหบริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox)  



4 
  

ฝนสป91-กส92001-25620409   

ผูประกอบธุรกิจตองเริม่ประกอบธุรกจิระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส
ภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงั 

4.2.2  การตออายุการอนุญาต 
ในการตออายุการอนุญาต ใหผูประกอบธุรกิจย่ืนคําขออนุญาตผาน 

ธนาคารแหงประเทศไทยตามทีก่ําหนดในคูมือประชาชนลวงหนาไมนอยกวา 90 วันทําการกอนวันครบ
กําหนดการอนุญาต  

4.3 ขอบเขตการประกอบธุรกิจ 
  ใหผูประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกจิไดเฉพาะการเปนชองทางหรือตัวกลาง 

(online marketplace หรือ matchmaker) ที่กอใหเกิดการทําสัญญาการใหสินเช่ือระหวางผูใหกูและผูกู
ผานระบบหรอืเครอืขายอิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน โดยสกลุเงินในการใหสินเช่ือตองเปนสกลุเงินบาท  

  ทั้งน้ี ในกรณีผูประกอบธุรกจิที่ไดรบัอนุญาตใหประกอบธุรกจิระบบหรอืเครอืขาย
อิเล็กทรอนิกส ตองการประกอบธุรกิจอื่น หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเน่ืองหรือเกี่ยวกับการใหบริการ
ระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส ใหย่ืนขออนุญาตมายังธนาคารแหงประเทศไทยตามทีก่ําหนด
ในคูมือประชาชนเปนรายกรณี โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ไดรบัคําขอและเอกสารครบถวนถูกตอง 

4.4 คุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจ 
 4.4.1  ทุนจดทะเบียนและสวนของผูถือหุน 
 ผูประกอบธุรกจิตองเปนนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย โดยมี

ทุนจดทะเบียนชําระแลวและสวนของผูถือหุนไมตํ่ากวา 5 ลานบาทตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกจิ 
และมีจํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมตํ่ากวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
และจําหนายไดแลวทั้งหมด 

4.4.2  คุณสมบัติของกรรมการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการ 
กรรมการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของผูประกอบธุรกจิตองมีคุณสมบัติ

และความสามารถที่เหมาะสม (fit and proper) โดยตองไมมีลักษณะตองหามตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง กิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกจิระบบหรือ
เครือขายอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกรรมสินเช่ือระหวางบุคคลกับบุคคล) และตองมีคุณสมบัติ และไมมี
ลักษณะตองหาม ดังน้ี 

(1)   ดานความซื่อสัตย สจุริต และช่ือเสียง 
กรรมการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของผูประกอบธุรกิจตอง

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสจุริต และตองไมมีลกัษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
(1.1) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทยหรือสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือหนวยงานของรฐัทั้งในและตางประเทศ กลาวโทษ รองทุกข 
หรือกําลังถูกดําเนินคดี ในความผิดฐานฉอโกง หรือทุจริต เวนแตปรากฏวาคดีถึงที่สุดโดยไมมีความผิด 
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(1.2) มีหรอืเคยมสีวนรวมในการประกอบธุรกจิหรือการดําเนิน
กิจการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือที่มลีักษณะเปนการหลอกลวงผูอื่นหรือประชาชน 

(1.3) มีหรือเคยมปีระวัติสวนตัวหรือพฤติกรรมทีเ่ปนการกระทําอนัไม
เปนธรรม หรอืเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค หรือมสีวนรวมหรือสนับสนุนใหเกิดการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น 

(1.4) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการทาํงานอันสอไปในทาง 
ไมสุจริตหรือฉอฉล หรือมีสวนรวมหรือสนับสนุนใหเกิดการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึง
การเลือกปฏิบัติหรือแสวงหาประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง หรือเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจใด
อันอาจกอใหเกิดผลประโยชนทบัซอน (conflict of interest)  

(1.5) เคยดําเนินการใดที่ผิดกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสงู 

(2)   ดานความรู ความสามารถ และประสบการณ 
 กรรมการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของผูประกอบธุรกิจตอง

เปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณทีจ่ําเปนและเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ทีร่ับผิดชอบ
ในระดับทีผู่ประกอบวิชาชีพพึงมี และตองไมมหีรือไมเคยมกีารทํางานที่แสดงถึงการขาดมาตรฐาน
วิชาชีพในการดําเนินธุรกิจ 

(3)   ดานสถานะทางการเงิน 
 กรรมการ หรือผูมอีํานาจในการจัดการของผูประกอบธุรกจิจะตองไมมี

ปญหาในการชําระหน้ีกบัสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ใหสินเช่ือ  
4.4.3  การแจงการแตงต้ังหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการ 

ใหผูประกอบธุรกิจแจงรายช่ือและคุณสมบัติของกรรมการ หรือผูมอีํานาจ
ในการจัดการ ตามแบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ หรือผูมีอาํนาจในการจัดการ และจัดสงตามชองทาง
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในคูมือประชาชนพรอมการย่ืนขออนุญาตประกอบธุรกิจระบบหรือ
เครือขายอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกรรมสินเช่ือระหวางบุคคลกับบุคคล 

ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผูมีอํานาจในการจัดการ 
ใหผูประกอบธุรกิจมีหนังสือแจงตามแบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการ และ
จัดสงตามชองทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในคูมอืประชาชนภายใน 15 วันทําการนับแตวันที่
มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  

4.5 หลักเกณฑในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส 
 4.5.1  คุณสมบัติของผูใชบริการ ประเภทและวงเงินสินเชื่อ 
 4.5.1.1 คุณสมบัติผูกู ประเภทและวงเงินสินเชื่อ 

 ผูประกอบธุรกจิสามารถใหบรกิารแกผูกูทีจ่ะขอสินเช่ือผานระบบ
หรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสไดเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคุณสมบัติภายใตเงื่อนไขและวงเงินการขอสินเช่ือ  
ตามลักษณะดังตอไปน้ี 
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   (1)   คุณสมบัติของผูกู 
(1.1) เปนบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถในการชําระหน้ี  
(1.2) ไมเปนผูประกอบธุรกจิ 
(1.3) ไมเปนกรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือผูถือหุน

รายใหญ ของผูประกอบธุรกิจน้ันหรือผูทีเ่กี่ยวของกบับุคคลดังกลาว  
(1.4) การไดรับสินเช่ือจะตองเปนไปตามที่กําหนดใน

หลักเกณฑ ทัง้น้ี ผูประกอบธุรกจิตองตรวจสอบคุณสมบัติดังกลาวตามสมควร เชน การจัดใหผูกูรบัรอง
ตนเอง (self-declaration) วาผูกูไมไดรับสินเช่ือประเภทเดียวกันหรือโครงการเดียวกันอยูกอนแลวเกิน
กวาที่กําหนด หรืออางอิงขอมลูเครดิตจากบริษัทขอมูลเครดิต 

(2)   ประเภทและวงเงินสินเช่ือ 
ประเภทสินเช่ือและวงเงินสินเช่ือสูงสุดทีผู่กูแตละราย

สามารถไดรบัผานระบบหรือเครือขายอเิลก็ทรอนิกสมีดังน้ี  
(2.1)  สินเช่ือที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชใน            

การประกอบอาชีพ  
(2.1.1)  วงเงินสินเช่ือ 

   กรณีทีผู่กูมีรายไดหรอืมีกระแสเงินสดหมุนเวียน
เขาบัญชีเงินฝากโดยเฉลี่ยนอยกวา 30,000 บาทตอเดือน ผูกูสามารถไดรับวงเงินสินเช่ือไดไมเกิน 1.5 เทา
ของรายไดเฉลี่ยตอเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเขาในบัญชีเงินฝากของผูกูเฉลี่ยตอเดือน 

 กรณีทีผู่กูมีรายไดหรอืมีกระแสเงินสดหมุนเวียน
เขาบัญชีเงินฝากโดยเฉลี่ยต้ังแต 30,000 บาทตอเดือนข้ึนไป ผูกูสามารถไดรับวงเงินสินเช่ือไดไมเกิน 5 เทา
ของรายไดเฉลี่ยตอเดือนหรอืกระแสเงินสดหมุนเวียนเขาในบัญชีเงินฝากของผูกูเฉลี่ยตอเดือน 

 กรณีทีผู่กูไดรบัสินเช่ือที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
นําไปใชในการประกอบอาชีพจากผูประกอบธุรกจิระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส หรือผูประกอบธุรกิจ
สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับอยูแลว 3 แหงในปจจุบัน จะไมสามารถขอสินเช่ือประเภทดังกลาว
ผานผูประกอบธุรกิจระบบหรือเครือขายอเิล็กทรอนิกสไดอีก 

(2.1.2)  แนวทางการพิจารณาฐานะการเงนิของผูกู  
ผูประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาฐานะทาง

การเงินของผูกูจากรายไดจากแหลงที่มาตาง ๆ รวมกัน หรือจากกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากซึ่ง
ฝากไวกับสถาบันการเงินทีส่ามารถรับเงินฝากจากประชาชนไดตามกฎหมายยอนหลังเปนระยะเวลาไมนอย
กวา 6 เดือน หรือนําปจจัยอื่นที่สะทอนความสามารถในการชําระหน้ีของผูกูอยางถูกตองและนาเช่ือถือมา
ใชพิจารณาประกอบรวมกับรายไดหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากตามที่กําหนดขางตนได โดย
ตองเปนไปตามแนวทางการใชปจจัยอื่นในการพิจารณาความสามารถในการชําระหน้ีเพื่อรองรับ information 
based lending ตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกจิสินเช่ือสวนบุคคล
ภายใตการกํากับสําหรับผูประกอบธุรกจิสินเช่ือบุคคลภายใตการกํากับทีม่ิใชสถาบันการเงิน 
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 (2.2)  สินเช่ือเพื่อนําไปใชประกอบอาชีพหรอืโครงการธุรกิจ 
ทั้งทีม่ีหลกัประกันและไมมหีลักประกนั และสนิเช่ืออื่นทีม่ีประกันหรือหลักประกนั เชน สินเช่ือแฟกเตอริง  

(2.2.1)  วงเงินสินเช่ือ 
 ไมเกิน 50 ลานบาท และในกรณีที่มสีินทรัพย

เปนประกันหรือหลักประกัน ตองมีการพจิารณาอัตราสวนการใหสินเช่ือตอสินทรพัยหรือหลักประกัน 
(loan to value) ที่เหมาะสม  

ในกรณีที่ผูกูสินเช่ือเพือ่นําไปใชประกอบอาชีพ
หรือโครงการธุรกิจที่ไดรับอนุมัติวงเงินกูบางสวนจากแหลงเงนิกูอื่นอยูแลวในปจจุบัน และตองการวงเงินกู
เพิ่มเติมในสวนที่ขาด หรือตองการวงเงินกูเพิ่มเพื่อขยายธุรกจิ สามารถขอกูผานผูประกอบธุรกจิระบบ
หรอืเครือขายอเิล็กทรอนิกสเพิม่ได โดยวงเงินที่ไดรบัอนุมัติตองเปนไปตามความสามารถในการชําระหน้ี
ของผูกู และผูกูตองเปดเผยวงเงินและมลูคาสินเช่ือทั้งหมดของโครงการที่ไดรับอยูกอนแลว 

(2.2.2)  แนวทางการพิจารณาฐานะการเงนิของผูกู  
 ผูประกอบธุรกจิสามารถพิจารณาฐานะทาง

การเงินของผูกูจากรายไดจากแหลงทีม่าตาง ๆ รวมกัน หรือจากกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝาก
ซึ่งฝากไวกับสถาบันการเงินที่สามารถรบัเงินฝากจากประชาชนไดตามกฎหมายยอนหลังเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 6 เดือน หรือใชปจจัยอื่นทีส่ะทอนความสามารถในการชําระหน้ีของผูกูอยางถูกตองและ
นาเช่ือถือ โดยตองเปนไปตามแนวทางการใชปจจัยอื่นในการพิจารณาความสามารถในการชําระหน้ี
เพื่อรองรับ information based lending ตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับผูประกอบธุรกิจสินเช่ือบุคคลภายใต
การกํากบัที่มิใชสถาบันการเงิน 

 4.5.1.2 คุณสมบัติผูใหกู และวงเงินใหสินเชื่อ 
 ผูประกอบธุรกิจสามารถใหบริการแกผูใหกูผานระบบหรือ
เครือขายอิเล็กทรอนิกสไดเฉพาะกรณีที่ผูใหกูมีคุณสมบัติและวงเงินใหสินเช่ือ ตามที่กําหนดดังตอไปน้ี 

  (1)   คุณสมบัติของผูใหกู 
เปนผูทีม่ีความรูความเขาใจในเรื่องการใหสินเช่ือและความเสีย่ง

ของการใหสินเช่ือผานระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสโดยผานการประเมินความเหมาะสมของผูใหกู 
(client suitability assessment) กอนการใหสินเช่ือ และตองไมเปนผูประกอบธุรกิจ ทั้งน้ี ในกรณีที่
กรรมการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของผูประกอบธุรกิจน้ัน หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวเปน
ผูใหกูดวย สามารถใหกูไดไมเกินรอยละ 10 ของมลูคาสินเช่ือรวมในแตละสัญญา 

นอกจากน้ี กอนการใหสินเช่ือผูประกอบธุรกิจตองแนะนํา
ประเภทสินเช่ือตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูใหกู และใหขอมูลที่เพียงพอตอการพจิารณา
ตัดสินใจในการใหสินเช่ือแตละประเภทดวย ทั้งน้ี การประเมนิความเหมาะสมของผูใหกูจะตองดําเนินการ
กอนวันที่ใหกูไมเกิน 2 ป  
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(2)   วงเงินใหสินเช่ือ 
(2.1) ผูใหกูซึง่เปนผูลงทนุสถาบนั กิจการรวมลงทุน นิติบุคคล

รวมลงทุน หรือผูลงทุนที่มลีักษณะเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการเสนอ
ขายหลักทรัพยผานระบบคราวดฟนดิง สามารถใหสินเช่ือไดโดยไมจํากัดจํานวน  

(2.2) ผูใหกูนอกเหนือจากทีก่ําหนดในขอ (2.1) ตองมีมูลคา
การใหสินเช่ือผานผูประกอบธุรกจิทุกรายรวมกันไมเกิน 500,000 บาท ในรอบ 12 เดือน โดยผูประกอบ
ธุรกิจควรสงเสริมใหผูใหกูมีการกระจายความเสี่ยงในการใหสนิเช่ือ ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจตองตรวจสอบ
คุณสมบัติดังกลาวตามสมควร เชน การจัดใหผูใหกูเปนผูรับรองขอมูลการใหสินเช่ือของตนเอง 
(self-declaration)  

4.5.2  อัตราดอกเบ้ีย 
 อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจากการใหสินเช่ือในสัญญาการใหสินเช่ือ
ระหวางผูใหกูและผูกู ตองไมเกินอัตราตามทีป่ระมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนด 
 4.5.3  การเรียกเก็บคาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืน ๆ 
 อัตราคาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จะเรียกเก็บน้ัน ผูประกอบ
ธุรกิจตองเรียกเก็บโดยคํานึงถึงความเปนธรรมตอผูใชบริการ และเปนไปตามที่จายจริงหรือพอสมควรแกเหตุ 

4.5.4  การบริหารจัดการและระบบงาน 
ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีนโยบายในการประกอบธุรกิจ และแนวทาง

การปฏิบัติงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลที่ดี รวมทัง้ตระหนักถึงสทิธิของผูใชบริการอยางนอย 4 ประการ 
คือ (1) สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
(2) สิทธิที่จะเลือกใชบริการทางการเงินไดตามความตองการ (3) สิทธิที่จะรองเรียนเมื่อผูใชบริการ
ประสบปญหา ซึ่งผูประกอบธุรกจิควรจัดใหมีชองทางการรับเรื่องรองเรียน และมาตรการดําเนินการเพื่อ
บรรเทาความเสียหายหรือแกไขเรื่องรองเรียนดังกลาว และ (4) สิทธิทีจ่ะไดรบัการพจิารณาการชดเชย
ที่พอสมควรแกเหตุสําหรบัความเสยีหายทีเ่กิดข้ึน  

นอกจากน้ี ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีระบบการใหบริการที่เหมาะสม 
ปลอดภัย และเพียงพอเพื่อใหสามารถประกอบธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามกรอบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ โดยผูประกอบธุรกจิตองปฏิบัติตามมาตรฐานข้ันตํ่าในเรื่องดังตอไปน้ี 

(1)   กระบวนการและระบบงาน  
(1.1) จัดใหมีระบบงานที่มั่นคงปลอดภัย นาเช่ือถือ และสามารถ

ใหบรกิารไดอยางตอเน่ือง เชน การรบัคําขอสินเช่ือ การรบัคําสั่งการใหสินเช่ือ การใหบริการทําสญัญา
การใหสินเช่ือ การติดตามการรับและจายเงินของผูใหกูและผูกูตามสัญญาการใหสินเช่ือ   

(1.2) จัดใหมีการตรวจสอบตัวตนของผูใชบริการ โดยใหมีกระบวนการ
ในการรูจักผูใชบริการ (know your customer : KYC) ตามหลักเกณฑของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กอนเริ่มใหบริการ และใหมีกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเทจ็จริง
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เกี่ยวกับผูใชบรกิาร (customer due diligence : CDD) รวมถึงตองมกีารยืนยันตัวตนของผูใชบรกิาร 
(authentication) อยางเหมาะสมทุกครัง้ที่ใชบรกิาร 

(1.3) จัดใหมรีะบบการประเมินความนาเช่ือถือของผูกู (credit-
worthiness) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดอัตราดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนสําหรับผูใหกูที่จะไดรับจากการใหสินเช่ือแกผูกูรายน้ัน โดยควรมีการอธิบายความหมาย
ของระดับความเสี่ยงใหผูใชบรกิาร โดยเฉพาะผูใหกูทราบดวย 

ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจอาจนําเสนอแนวทางเพื่อลดความเสี่ยง
ในการใหสินเช่ือของผูใหกู เชน เสนอใหผูใหกูสามารถใชบริการปองกันความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม 
เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ผูกูไมสามารถชําระหน้ีได   

(1.4) จัดใหมรีะบบการประเมินความเหมาะสมของผูใหกู (client 
suitability assessment) โดยผูประกอบธุรกิจตองมีกระบวนการที่ทําใหมั่นใจไดวา ผูใหกูมีความรู
ความเขาใจในลกัษณะธุรกรรมและกระบวนการทําธุรกรรม เขาใจความเสีย่งและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน
จากการใหสินเช่ือ และยอมรบัในความเสี่ยงที่เกิดข้ึนกอนการตัดสินใจใหสินเช่ือผานระบบหรือเครือขาย
อิเล็กทรอนิกสของผูประกอบธุรกจิ ซึง่ผูประกอบธุรกจิอาจมกีระบวนการในการประเมินความเหมาะสม
ของผูใหกูที่แตกตางกันตามประเภทของผูใหกู  

(1.5) จัดใหมีการกําหนดวงเงินและประเภทสินเช่ือ ใหสอดคลองตาม
ลักษณะของผูใหกูและผูกู 

(1.6) กรณีทีเ่ปนสนิเช่ือทีส่ามารถยกเลกิคําสัง่ได เชน สนิเช่ือประเภท
โครงการธุรกิจ จะตองมีระบบรองรับโดยผูใหกูสามารถยกเลิกคําสั่งการใหสินเช่ือไดกอนปดรับคําสั่ง 
48 ช่ัวโมง (cooling-off period) โดยเมื่อมีผูใหกูยกเลกิคําสั่งการใหสินเช่ือ ระบบตองมกีารแจงยืนยัน
การยกเลิกคําสั่งการใหสินเช่ือน้ันไปยังผูใหกูทราบ รวมถึงคืนเงินแกผูใหกูภายใน 3 วันทําการนับแต
วันที่ผูใหกูมีคําสั่งยกเลิกการใหสินเช่ือ   

 ทั้งน้ี ในกรณีที่ไมสามารถจดัใหมรีะบบที่ผูใหกูสามารถยกเลิก
คําสั่งการใหสินเช่ือไดตลอดเวลาตามวรรคหน่ึง จะตองจัดใหมีกระบวนการแจงผูใหกูรบัทราบขอมลู
และเงื่อนไขลวงหนากอนการใหสินเช่ือ 

(1.7) จัดใหมีกระบวนการแจงผูใหกูรับทราบลวงหนากอนการให
สินเช่ือ เพื่อใหผูใหกูทราบถึงเงือ่นไขและความเสี่ยงทีอ่าจเกดิข้ึน กรณีดังตอไปน้ี 

 (1.7.1)  กรณีที่มเีงื่อนไขใหสามารถปดรบัคําสัง่การใหสินเช่ือ
กอนกําหนด โดยสามารถใหสินเช่ือแกผูกูเมื่อครบวงเงินสินเช่ือที่ตองการ (fully subscribed)   

 (1.7.2)  กรณีที่จัดใหมเีงื่อนไขการปดรบัคําสัง่การใหสินเช่ือ
โดยไมครบวงเงินสินเช่ือ (partially subscribed) ซึ่งสามารถใหสินเช่ือในจํานวนน้ัน ๆ ได   

(1.8) จัดใหมีกระบวนการ และกําหนดระยะเวลามาตรฐานใน
การจัดการกบัเรื่องรองเรียนของผูใชบริการอยางเพียงพอและมีประสทิธิภาพ รวมถึงชองทางการติดตอ
สอบถามขอมูลและแจงเรื่องรองเรียน  
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 ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจตองมีแนวทางในการชดเชยความเสียหาย
ใหกับผูใชบรกิารตามความเหมาะสม  

(1.9) จัดใหมีการเปดเผยขอมลูตามขอ 4.5.5 ของประกาศฉบบัน้ี 
ผานระบบหรอืเครอืขายอิเล็กทรอนิกส และมรีะบบเก็บขอมลูยอนหลังเพื่อการตรวจสอบ โดยเฉพาะ
เมื่อมปีระเด็นขอรองเรียน พรอมทัง้ใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถตรวจสอบไดเมื่อรองขอ 

(2)   การบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการและระบบงาน 
(2.1)  ผูประกอบธุรกิจตองมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการ

และระบบงานตามขอ 4.5.4 โดยเฉพาะความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสีย่งจากภัย
คุกคามทางไซเบอร (cyber risk) ตามแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เปนมาตรฐานสากลหรอืมาตรฐานทีย่อมรบัโดยทั่วไป เชน มีการรกัษาความปลอดภัยของขอมลูทีอ่ยูใน
ระหวางการรับสง การประมวลผล และการจัดเก็บ เพือ่ปองกัน การเขาถึงหรือการแกไขเปลี่ยนแปลง
โดยผูที่ไมมสีทิธิหรือไมไดรบัอนุญาต มกีระบวนการในการทําลายขอมลูอยางเหมาะสม โดยเฉพาะขอมลู
ของผูใชบริการเมื่อสิน้สุดสญัญาการใชบรกิารหรอืเลกิการใหบรกิารแลว  

(2.2) จัดใหมีการทบทวน ปรบัปรุงพฒันาระบบงานและกระบวนการ
ใหบริการอยางสม่ําเสมอ ใหเหมาะสมตอสภาพการณทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เพื่อลดความเสีย่งในการปฏิบัติงาน
และปดจุดออนของระบบงาน  

(2.3) จัดใหมีการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (business continuity 
management : BCM) และแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (business continuity plan : BCP) 
เพื่อรองรับเหตุการณในภาวะไมปกติ รวมทัง้มีระบบงานสํารองทีส่ามารถปฏิบัติงานทดแทนไดเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน และตองมีการทดสอบและทบทวนแผนรองรับการดําเนินธุรกจิอยางตอเน่ืองและระบบงาน
สํารองอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมั่นใจวามีความพรอมและสามารถปฏิบัติไดจรงิ 

(2.4) ในกรณีทีผู่ประกอบธุรกจิมกีารใชบรกิารจากบุคคลภายนอก 
(outsourcing) ซึ่งรวมถึงการใชบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากบุคคลภายนอก (information 
technology outsourcing) ผูประกอบธุรกิจตองรบัผิดชอบเสมือนกบัดําเนินการดวยตนเอง และ
ดําเนินการใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถเขาตรวจสอบหรือเรียกดูขอมลูได 

 (3)   การเก็บรกัษาเงนิ ทรพัยสนิ และหลกัประกัน การรบัหรือสงมอบเงนิ
ตามสัญญาการใหสินเช่ือระหวางผูใหกูและผูกู  
 (3.1)  ผูประกอบธุรกจิตองไมรับหรอืเกบ็รกัษาเงิน ทรัพยสนิ หรือ
หลักประกัน ของผูใชบริการอันเน่ืองมาจากธุรกรรมสินเช่ือระหวางบุคคลกับบุคคล เวนแตเงินหรอื
ทรัพยสินทีเ่ปนคาบริการ คาธรรมเนียม หรอืคาใชจายอื่นตามขอ 4.5.3 
 (3.2)  ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีการเก็บรักษาเงิน ทรัพยสิน หรือ
หลักประกันของผูใชบริการ โดย 

 (3.2.1) บุคคลทีส่ามที่มกีระบวนการและระบบการเกบ็รกัษาเงนิ 
ทรัพยสิน หรือหลักประกันของผูใชบริการ เปนผูรับและเก็บรักษาเงิน ทรัพยสิน หรือหลักประกัน
ของผูใชบริการใหมีความมั่นคงปลอดภัยและเปนไปตามวัตถุประสงคในการใหบริการของผูประกอบธุรกิจ 
โดยบุคคลทีส่ามดังกลาวจะตองเปนผูใหบริการรบัฝากทรัพยสิน (custodians) ที่ไดรับความเห็นชอบ
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จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรัพย หรือเปนสถาบันการเงินที่ใหบรกิาร
รับฝากเงินที่มเีงื่อนไขการเบกิถอนเงินจากบญัชีตามคําสัง่ลกูคา (escrow account) ซึ่งอยูภายใตการกํากบั
ดูแลของหนวยงานกํากับดูแลหลัก หรือผูที่มรีะบบการดูแลทรัพยสินที่นําเทคโนโลยีมาใชเพือ่การรับและ
เกบ็รกัษาเงิน ทรพัยสนิ หลักประกัน โดยการดําเนินการดังกลาวอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงาน
กํากับดูแลหลัก หรอื 

 (3.2.2) ระบบการดูแลทรพัยสนิที่นําเทคโนโลยีมาใชเพือ่การรับ
และเกบ็รกัษาเงิน ทรัพยสิน หรอืหลักประกันของผูใชบริการใหมีความมั่นคงปลอดภัยและเปนไปตาม
วัตถุประสงคในการใหบรกิารของผูประกอบธุรกิจ โดยระบบดังกลาวจะตองมกีารรักษาความปลอดภัย
ของขอมลูสารสนเทศทีส่ําคัญ (confidentiality) ความถูกตองเช่ือถือไดของขอมลูและระบบสารสนเทศ 
(integrity) และความพรอมใชงานของระบบสารสนเทศที่ใชบริการ (availability) 
 ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจตองขอความเห็นชอบการใชระบบตามขอ 
(3.2.2) จากธนาคารแหงประเทศไทย  
 (3.3)  ผูประกอบธุรกจิตองดําเนินการใหบุคคลทีส่ามหรือระบบการดูแล
ทรัพยสินตามขอ (3.2) มีการเก็บรักษาเงิน ทรัพยสิน หรือหลักประกันของผูใชบริการแยกตามแตละธุรกรรม
การใหสินเช่ือระหวางผูใหกูและผูกูแตละราย และตองจัดใหมีการแยกเงิน ทรัพยสิน หรือหลกัประกัน
ดังกลาวออกจากทรัพยสินของผูเก็บรักษาทรัพยสินดวย 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูประกอบธุรกจิมีการเปลี่ยนแปลงระบบการดูแล
ทรัพยสินตามขอ (3.2.2) อยางมีนัยสําคัญ ผูประกอบธุรกจิตองขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยตามที่กําหนดในคูมือประชาชนลวงหนาอยางนอย 60 วันทําการกอนการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะพจิารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วันทําการนับจาก
วันที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับคําขอความเห็นชอบและเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวน
ถูกตอง ทั้งน้ี หากลวงเลยเวลาดังกลาวและธนาคารแหงประเทศไทยยังไมไดแจงผลการพิจารณา 
ใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการเปลี่ยนแปลงน้ันได 

นอกจากน้ี ผูประกอบธุรกจิตองจัดใหมรีายงานประเมินผลและ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานการเก็บรักษาเงิน ทรัพยสิน หรือหลักประกัน เพื่อแสดงใหเห็นวามี
การปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด และจดัเก็บรายงานประเมินผลและการตรวจสอบ
ดังกลาวไว เพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบได 

4.5.5  การเปดเผยขอมูล 
ผูประกอบธุรกจิตองเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง เพียงพอ ชัดเจน เปนปจจบุัน 

และเปนประโยชนในการพิจารณาตัดสินใจของผูใชบริการ ดังน้ี 
 (1)    การเปดเผยขอมลูเปนการทั่วไป 

ผูประกอบธุรกจิตองเปดเผยขอมูลของผูประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงจาก
การลงทนุ การใหบริการ การขอสินเช่ือและใหสินเช่ือ การรองเรียนตาง ๆ และคาบริการ คาธรรมเนียม 
และคาใชจายอื่น ๆ  ของผูประกอบธุรกิจ ผานระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูใชบริการไดศึกษา
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และทําความเขาใจการใชบริการระบบหรือเครือขายอเิลก็ทรอนิกส โดยอยางนอยตองมีขอมลูทีส่ําคัญ 
ตามเอกสารแนบ 1.1 

 (2)   การเปดเผยขอมลูของผูกูและขอมลูเฉพาะของการกูรายสัญญา 
 ผูประกอบธุรกจิตองดูแลใหผูกูเปดเผยขอมลูที่ครบถวน ถูกตอง และ

เพียงพอ เพื่อใหผูประกอบธุรกิจสามารถใชในการวิเคราะหขอมูลและความเสี่ยงของผูกูไดอยางถูกตอง 
และเพื่อใหผูประกอบธุรกจินําขอมลูไปเปดเผยตอผูใหกูไดอยางเพียงพอตอการตัดสินใจ ทั้งน้ี ผูประกอบ
ธุรกิจตองจัดใหมีขอมูลที่ควรรู ซึ่งเปนขอมูลเฉพาะที่เกี่ยวของกับสัญญาการใหสินเช่ือน้ันบนระบบ
หรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสแกผูใชบริการ เพื่อใหผูใชบรกิารทีเ่ปนคูสญัญาน้ันสามารถตรวจสอบ
รูปแบบ รายละเอียด เงื่อนไข และสถานะปจจบุันของสินเช่ือแตละสญัญาการใหสินเช่ือ โดยอยางนอย
ตองมีขอมลูทีส่ําคัญ ตามเอกสารแนบ 1.2 - 1.3 

4.5.6  การทําสัญญา 
 (1)  สัญญาการใชบรกิารระบบหรือเครือขายอเิล็กทรอนิกส 

ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีการทําสัญญาการใชบริการระบบหรือ
เครือขายอิเล็กทรอนิกสระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูใชบรกิาร โดยสัญญาดังกลาวตองมผีลบังคับใช
ตามกฎหมาย และเปนสัญญาที่มีความเปนธรรม โดยอยางนอยตองระบุช่ือผูประกอบธุรกิจ ช่ือผูใชบริการ 
ขอบเขตและเงื่อนไขในการใชบริการ และคาธรรมเนียมหรือคาบริการ (ถามี)  

(2)  สัญญาการใหสินเช่ือระหวางบุคคลกบับุคคลผานระบบหรือเครือขาย
อิเลก็ทรอนิกส 

ผูประกอบธุรกจิตองจัดใหมีการทําสญัญาการใหสินเช่ือระหวางบุคคล
กับบุคคล โดยสัญญาดังกลาวตองมีผลบังคับใชตามกฎหมาย และเปนสัญญาที่มีความเปนธรรม 
โดยอยางนอยตองระบุช่ือผูใหกูและผูกู ที่อยูของผูใหกูและผูกู ประเภทสินเช่ือ จํานวนเงินใหสินเช่ือ 
ภาระผูกพัน ระยะเวลาการใหสินเช่ือ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตาง ๆ ใหทั้งผูใหกูและผูกูทราบ
อยางชัดเจน โดยผูประกอบธุรกจิตองสงมอบสัญญาการใหสนิเช่ือดังกลาวใหแกผูใหกูและผูกู  

4.5.7  การจัดทําบัญชี และการรายงาน 
ผูประกอบธุรกจิมหีนาที่ในการจัดทํารายงานผลประกอบการ และรายงาน

เรื่องรองเรียนดังตอไปน้ี และจัดสงมายังธนาคารแหงประเทศไทยตามที่กําหนดในคูมือประชาชน 
พรอมทั้งสงสําเนารายงานดังตอไปน้ีใหกระทรวงการคลังทราบดวย 

(1) งบการเงินที่จัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหรอืมาตรฐาน
การบัญชีไทย ทุกรอบ 12 เดือน โดยรายงานดังกลาวตองไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็น
โดยผูสอบบญัชีรบัอนุญาต มายังธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 180 วันนับจากวันสิ้นรอบบญัชี 

(2) รายงานเกีย่วกับการใหบริการเปนประจาํทุกเดือน ไดแก รายงานขอมลู
ผูใหกู รายงานขอมลูผูกู และรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรมที่กาํหนดในเอกสารแนบ 2 มายัง
ธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นเดือน 

(3) รายงานขอมูลและสถิติเรื่องรองเรียนของผูใชบริการ และรายงาน
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เหตุการณที่สําคัญ เชน ขอมูลเหตุการณผิดปกติที่เกิดข้ึนจากการใหบรกิาร ขอมลูการฉอโกงหรือทจุริต 
ขอมูลการหยุดใหบริการของระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ี ใหรายงานเปนประจําทุกเดือน 
มายังธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นเดือน  

4.5.8  การเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการ 
ผูประกอบธุรกิจตองรักษาความลับของผูใชบริการ โดยไมนําขอมูล

สวนบุคคลหรือขอมูลที่สามารถระบุตัวตนของผูใชบริการ ซึ่งผูประกอบธุรกิจลวงรูหรือไดมาจาก
การประกอบธุรกจิไปใชในทางการคาหรือเพื่อวัตถุประสงคอืน่นอกเหนือจากการใหบริการระบบหรือ
เครือขายอิเล็กทรอนิกส เวนแตกรณีดังตอไปน้ี โดยใหถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(1)  การเปดเผยโดยไดรบัคํายินยอมเปนหนังสือจากผูใหกูหรอืผูกู แลวแตกรณี 
(2)  การเปดเผยตามหนาที่หรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
(3)  การเปดเผยแกผูสอบบัญชีของผูประกอบธุรกิจน้ัน 
(4)  การจัดสงขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต 
(5)  การเปดเผยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

4.5.9  การโฆษณาและการสงเสรมิการขาย 
ในการโฆษณาประชาสัมพันธของผูประกอบธุรกจิเกี่ยวกับการใหบริการน้ัน 

ตองมเีน้ือหาและวิธีการนําเสนอที่เหมาะสม เพื่อใหผูใชบรกิารไดรับขอมลูที่ครบถวน ถูกตอง และเพียงพอ
ตอการพจิารณาตัดสินใจใชบรกิารหรือตัดสินใจขอหรือใหสนิเช่ือ โดยการโฆษณาประชาสัมพันธหรือ
การสงเสรมิการขายอยางนอยตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

(1) มีความชัดเจนและถูกตองในสาระสําคัญของธุรกรรมสินเช่ือระหวาง
บุคคลกับบุคคล ไมมลีกัษณะเปนเท็จ ใหขอมลูเกนิความจริง บิดเบือน ปดบัง หรอืทําใหเกิดความเขาใจผิด 
เชน อัตราผลตอบแทนจากการใหสินเช่ือ ตนทุนการกูยืม และภาระคาธรรมเนียมทีเ่กี่ยวของ 

(2) ไมใชถอยคําในลักษณะที่เรงรัดใหเกิดการตัดสินใจใชบริการหรือ  
ในการขอหรือใหสินเช่ือ และไมใชวิธีการที่อาจทําใหผูใหกูไมไดพิจารณาขอมลูประกอบการใหสินเช่ือ
หรือไมไดตัดสินใจในการใหสินเช่ือดวยตนเอง เชน มกีารใหผลตอบแทนเพิม่แกผูใหกูทีส่ามารถชักชวน
ผูใหกูรายใหม (member get member) หรือมีลกัษณะคลายแชรลูกโซ 

(3) ไมมีลักษณะช้ีนําหรือรับประกันผลตอบแทนจากการใหสินเช่ือ 
(4) มีคําเตือนเกี่ยวกบัความเสี่ยงในการขอหรือใหสินเช่ืออยางชัดเจนและ

เหมาะสม โดยเฉพาะการเตือนใหผูกูตองคํานึงถึงการกอหน้ีที่ไมเกินความสามารถในการชําระหน้ี และ
คําเตือนเกี่ยวกบัความเสี่ยงของผูใหกูทีอ่าจไมไดรับเงินและผลตอบแทนตามสัญญา รวมทั้งความเสี่ยง
จากการไมมีตลาดรองรับซื้อสินเช่ือกอนครบกําหนดสัญญา 

(5) มีการแจงชองทางและวิธีการในการติดตอสอบถามขอมลูเพิม่เติม
เกี่ยวกับการใชบรกิารหรือการขอหรอืใหสินเช่ือ 
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(6) ในกรณีที่มีการใชหรืออางองิขอมลูจากแหลงขอมลูอื่น ควรมกีารระบุ
แหลงที่มาของขอมูลไวอยางชัดเจน โดยควรเปนแหลงขอมลูที่มีความนาเช่ือถือ 

4.5.10  การปฏิบัติเมื่อมีขอรองเรียน 
 ผูประกอบธุรกิจตองดําเนินการตรวจสอบเมื่อมีขอรองเรียนเกี่ยวกับ

ธุรกรรมสินเช่ือระหวางบุคคลกับบุคคล และแจงความคืบหนาของผลการตรวจสอบ รวมทั้งช้ีแจง
ข้ันตอนการดําเนินการตอไปใหผูรองเรียนทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่ไดรับแจงการรองเรียน 
รวมทั้งใหดําเนินการแกไขขอรองเรียนน้ันใหแลวเสร็จ และแจงใหผูรองเรียนทราบโดยเรว็ 

4.5.11  การปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 ผูประกอบธุรกิจตองประกอบธุรกิจโดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย และหลักเกณฑอื่นที่เกี่ยวของ เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมาย  
วาดวยการทวงถามหน้ี กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสงู กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล    

 4.5.12  การตรวจสอบ และการรายงานขอมูลตอธนาคารแหงประเทศไทย 
 ธนาคารแหงประเทศไทยอาจเขาตรวจสอบการดําเนินงานของผูประกอบ

ธุรกิจและผูใหบริการภายนอก เพื่อใหทราบถึงการดําเนินงานและสถานะที่แทจริงของกิจการ และเพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจวา ความเสี่ยงของกิจการไดมีการบริหารจัดการอยางเหมาะสม โดยอาจสั่งการใหผูประกอบธุรกิจ
สงขอมูลใด ๆ  เพิ่มเติมเพื่อประโยชนในการตรวจสอบฐานะและผลการดําเนินงาน 

4.5.13  การยายสถานท่ีต้ัง 
 ผูประกอบธุรกิจที่ประสงคจะยายสํานักงานใหญหรือสถานที่ติดตอ  

ใหผูประกอบธุรกิจแจงธนาคารแหงประเทศไทยลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนวันดําเนินการยาย
สถานที่ต้ัง หากไมไดรับการทักทวงจากธนาคารแหงประเทศไทย ใหถือวาธนาคารแหงประเทศไทย
อนุญาตใหผูประกอบธุรกจิยายสํานักงานใหญหรือสถานที่ติดตอได 

ทั้งน้ี ใหผูประกอบธุรกจิประกาศกําหนดการยายสถานที่ต้ังสาํนักงานใหญ
หรือสถานที่ติดตอลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยอยางนอยตองเปดเผยไวในระบบหรือเครือขาย
อิเลก็ทรอนิกสของผูประกอบธุรกจิ และในชวงเวลาดําเนินการยายสถานที่ต้ังดังกลาว ผูประกอบธุรกจิ
ตองกําหนดแนวทางดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูใชบริการตามความเหมาะสม 

4.5.14  การหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือเลิกประกอบธุรกิจ 
 (1) กรณีหยุดใหบริการเปนการช่ัวคราว  
  (1.1) กรณีหยุดใหบรกิารช่ัวคราวที่ไดวางแผนไวลวงหนา ผูประกอบ
ธุรกิจตองแจงธนาคารแหงประเทศไทยและผูใชบริการทราบกอนหยุดใหบริการ ไมนอยกวา 15 วัน 
เชน การปดปรับปรงุระบบงาน  
   (1.2) กรณีหยุดใหบริการช่ัวคราวอันเน่ืองมาจากเหตุจําเปน หรือกรณีที่
เกิดเหตุการณผิดปกติทีส่งผลกระทบตอการใหบริการในวงกวาง (major incident) เชน ระบบงานขัดของ 
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หรือกรณีที่พบเหตุการณที่เกี่ยวของกับการฉอโกงหรือทุจริต หรือสงสัยวาระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส
ถูกเจาะขอมูล ผูประกอบธุรกิจตองแจงเหตุดังกลาวพรอมแนวทางการแกไขในเบื้องตนใหธนาคารแหง
ประเทศไทยทราบทันที โดยตองไมเกนิ 24 ช่ัวโมงนับจากทราบเหตุหรอืควรจะไดทราบเหตุ พรอมทั้งแจง
สาเหตุและการแกไขปญหาเพิ่มเติมภายหลงั และแจงผูใชบรกิารทราบทันทีที่หยุดใหบริการช่ัวคราว 
 (2)  กรณีเลกิประกอบธุรกจิ  
   ใหผูประกอบธุรกิจที่มีความประสงคจะเลิกการประกอบธุรกิจ 
ย่ืนหนังสือขอเลิกการประกอบธุรกิจลวงหนาไมนอยกวา 90 วันทําการกอนการเลิกการประกอบธุรกจิ 
พรอมทั้งย่ืนแผนงานในการเลกิการประกอบธุรกจิ กระบวนการในการดูแลผูใชบรกิารทัง้ผูกูและผูใหกู 
กระบวนการบริหารจัดการสินเช่ือที่ยังคงคางชําระหรือคืนใหกับผูใหกูไมครบตามสัญญา กระบวนการ
จัดการสินทรัพยหรือหลักประกันตาง ๆ ตลอดจนกระบวนการหรือขอมลูอื่น ๆ ที่สําคัญ มายังธนาคาร
แหงประเทศไทยตามที่กําหนดในคูมือประชาชน  
   เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยไดรับหนังสือขอเลิกการประกอบธุรกิจ
ตามวรรคหน่ึง ธนาคารแหงประเทศไทยจะเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาภายใน 30 วันทําการนับจากวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับหนังสือและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาครบถวนถูกตอง ทั้งน้ี ในการพิจารณาอนุญาตใหผูประกอบธุรกิจเลิกการประกอบ
ธุรกิจน้ัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนด
เงื่อนไขและวิธีการในการเลิกการประกอบธุรกิจดวยก็ได  

4.5.15 การลดทุน 
ใหผูประกอบธุรกจิทีม่ีความประสงคจะลดทนุ ย่ืนหนังสือขอลดทุนลวงหนา

กอนดําเนินการ พรอมเหตุผลความจาํเปน รายละเอียดการลดทุน และระยะเวลาทีค่าดวาจะดําเนินการ 
มายังธนาคารแหงประเทศไทยตามที่กําหนดในคูมือประชาชน 

เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยไดรับหนังสือขอลดทุนตามวรรคหน่ึง 
ธนาคารแหงประเทศไทยจะเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อพจิารณาภายใน 
60 วันทําการนับจากวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรบัหนังสือและเอกสารประกอบการพจิารณา
ครบถวนถูกตอง ทั้งน้ี ในการเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาอนุญาตใหผูประกอบธุรกิจลดทุนน้ัน 
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดเงื่อนไขและวิธีการ
ในการลดทุนดวยก็ได 

4.5.16 การพิจารณาระงับการดําเนินงาน และเพิกถอนการอนุญาตของ 
ผูประกอบธุรกิจ 

หากธนาคารแหงประเทศไทยมีขอสงสัยหรือมเีหตุทีเ่ช่ือไดวาผูประกอบธุรกจิ
กระทําการดังตอไปน้ี 

(1) ไมปฏิบัติ หรือฝาฝนประกาศกระทรวงการคลังวาดวยกิจการที่ตองขอ
อนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรือ่ง ธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส
สําหรบัธุรกรรมสินเช่ือระหวางบุคคลกับบุคคล)  
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เอกสารแนบ 1.1 

การเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไป  
___________________________________________ 

ผู้ประกอบธุรกจิต้องเปิดเผยข้อมูลของผูป้ระกอบธุรกิจ ความเสี่ยงจากการลงทนุ การให้บริการ 
การขอสินเช่ือและให้สินเช่ือ การร้องเรียนต่าง ๆ และค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ
ผู้ประกอบธุรกิจ ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องเปิดเผยข้อมูลทีเ่พียงพอ ชัดเจน เป็นปัจจุบัน
และเป็นประโยชน์ในการพิจารณาตัดสินใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลข้ันต่่าที่ผู้ประกอบธุรกจิต้องเปิดเผยมีดงันี ้

1. ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น 

1.1 ข้อมูลทั่วไป เพือ่การติดต่อสื่อสารที่ถูกต้องและเป็นปจัจบุันของผูป้ระกอบธุรกจิ เช่น 
ช่ือบริษัท สถานที่ติดต่อ และเบอรโ์ทรศัพท์ รวมถึงช่องทางติดต่อเพื่อรอ้งเรียน 

1.2 รายช่ือกรรมการ และผู้มีอ่านาจในการจัดการ 

1.3 ฐานะการเงิน เช่น งบการเงินประจ่าปีที่ได้รบัการรบัรองจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 

1.4 นโยบายป้องกันและจัดการผลประโยชน์ทับซอ้น (conflict of interest policy) 

 2.  ข้อมูลท่ีชี้ให้ผู้กู้ตระหนักถึงภาระหน้ีสินของตน เช่น  
  ข้อความที่แสดงให้ผู้กู้เห็นอย่างชัดเจนและตระหนักถึงภาระหนี้สินที่จะมีทั้งหมด โดย
ต้องค่านึงถึงความสามารถในการช่าระหนี้ของตนก่อนการตัดสินใจขอสินเช่ือ 

 3.   ข้อมูลท่ีชี้ให้ผู้ให้กูต้ระหนักถึงความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น  
   ข้อความที่แสดงให้ผู้ให้กู้เห็นอย่างชัดเจนและทราบก่อนการตัดสินใจให้สินเช่ือว่าการให้
สินเช่ือไม่ใช่การฝากเงิน ไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือผ่าน
platform และเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น การไม่มีตลาดรองรับหากมคีวามจ่าเป็นต้องใช้เงินที่ลงทุน และไม่สามารถ
ยกเลิกการใหส้ินเช่ือหรือเรียกให้ช่าระหนี้ก่อนครบก่าหนด เปน็ต้น 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น 

4.1 สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขที่ผู้ใช้บริการมีหรือควรปฏิบัติเมื่อใช้บริการ 
(terms and conditions) 

4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ผู้ใช้บริการอาจมีภาระอันเกิดจากการใช้บริการระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนกิส ์

4.3 นโยบายและกระบวนการอื่นที่ส่าคัญ เช่น กรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจแนะน่าบุคคลทีส่าม
ในการให้บริการติดตามทวงถามหนี้ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลถึงกระบวนการเรียกให้ช่าระหนี้ ข้ันตอนและ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ การบรหิารจดัการหนี้ค้างช่าระ รวมถึงกระบวนการยื่นฟอ้งตอ่ศาล เป็นต้น 

4.4   ข้อมูลที่เป็นการให้ความรู้แกผู่้ใช้บรกิารเกี่ยวกับความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนจากการใช้
บริการ ตลอดจนข้อแนะน่าในการใช้บริการดังกล่าวอย่างปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจและตระหนักถึง
ความเสี่ยงและสามารถใช้บริการได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

4.5  กระบวนการหรือข้ันตอนในการใช้บรกิาร เช่น การสมัครใช้บริการ ข้ันตอนในการ
ขอสินเช่ือของผู้กูซ้ึ่งรวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติของผูกู้ ้ข้ันตอนในการเลือกผู้กู้และการเลือกให้สินเช่ือ
ของผู้ใหกู้ ้ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละข้ันตอน 



1.1/2 
  

5. ข้อมูลด้านสินเชื่อ เช่น 

5.1 ข้อมูลการขอสินเช่ือ รายละเอียดของการขอสินเช่ือ ประเภทสินเช่ือ เช่น สินเช่ือ
รายย่อยเพือ่อุปโภคบริโภค (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.2) 

5.2 ข้อมูลการประเมินความน่าเช่ือถือของผู้กู้ (creditworthiness)  

5.3 ข้อมูลการคิดอัตราดอกเบี้ยของการใหส้ินเช่ือ ในรูปอัตราผลตอบแทนรายปี (annual 
percentage rate : APR) 

5.4 ข้อมูลการให้สินเช่ือกรณีกรรมการ หรือผู้มีอา่นาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกจินั้น
หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกบับุคคลดงักล่าว ท่าหน้าที่เป็นผู้ให้กูเ้องดว้ย เช่น จ่านวนรายผู้กู้ จ่านวนเงิน และสัดส่วน
เงินใหส้ินเช่ือของบุคคลดงักล่าวเทียบกับวงเงินสินเช่ือทัง้หมด แยกตามแต่ละสัญญาการให้สินเช่ือ 

6. ข้อมูลสถิติการให้บริการและข้อร้องเรียน เช่น 

6.1 สถิติเงินสินเช่ือ จ่านวนผู้ให้กู้ จ่านวนผู้กู ้และการกระจกุตัวของผู้ใหกู้้และผู้กู้ 
ย้อนหลงั 5 ปี1 

6.2 สถิติอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (APR) แยกรายประเภทสนิเช่ือ 

6.3 จ่านวน มูลค่า และอัตราผิดนัดช่าระ (default rate) ย้อนหลัง 5 ป2ี 

6.4 ข้อมูลสถานะปจัจบุันของสินเช่ือ เช่น จ่านวนและมลูค่าธุรกรรมทัง้หมด (outstanding) 
ยอดเงินต้นที่ไม่ไดร้ับการช่าระคงเหลือ มูลค่าหนี้ด้อยคุณภาพหรือส่วนสญูเสียทัง้หมดจากการท่าธุรกรรม 
เป็นต้น โดยต้องแสดงทัง้กรณีสินเช่ือที่ให้แกลู่กหนี้ที่มีคุณภาพ (performing loan : PL) และกรณีสินเช่ือที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(non-performing loan : NPL) 

6.5 ข้อมูลและสถิติการให้สินเช่ือกรณีกรรมการ หรือผู้มีอ่านาจในการจัดการของ     
ผู้ประกอบธุรกจินั้นหรือผูท้ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ท่าหน้าที่เป็นผู้ให้กู้เองด้วย เช่น จ่านวนราย จ่านวนเงิน 
และสัดส่วนเงินให้สินเช่ือของบุคคลดังกล่าวเทียบกับวงเงินสินเช่ือทั้งหมด 

6.6 ข้อมูลและสถิติการร้องเรียน เช่น จ่านวนข้อร้องเรียน ปัญหาที่มีข้อร้องเรียน 
สัดส่วนการแก้ปญัหาส่าเร็จ เป็นต้น 

7.  ข้อมูลค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืน เช่น 

7.1  ประเภท อัตรา และวิธีการค่านวณค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น  
ในการให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ค่าบริการในการเป็นตัวกลางระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ 
(matching) 

7.2 ค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับการใหบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น ค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมดที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ 

7.3  ค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งเกิดจากการค่้าประกันหรือการซื้อประกันจากบุคคลที่สาม เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงของผู้ให้กู้ (ถ้ามี) โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยให้ชัดเจนแยกต่างหากจากค่าบริการหรือ
ค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบธุรกจิ 

                                                        

1 กรณีมีข้อมูลย้อนหลังน้อยกว่า 5 ปี ให้ผู้ประกอบธุรกิจเปิดเผยข้อมูลสถิติเท่าที่มีจนถึงปีล่าสุด 
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เอกสารแนบ 1.2 

การเปิดเผยข้อมูลของผู้กู้ 
___________________________________________ 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องดูแลใหผู้้กู้เปิดเผยข้อมลูที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ เพื่อให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและความเสี่ยงของผู้กูไ้ด้อย่างถูกต้อง และเพื่อใหผู้้ประกอบธุรกิจน่า
ข้อมูลไปเปิดเผยต่อผู้ใหกู้้ได้อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึง่ข้อมูลข้ันต่่าทีผู่้กู้ต้องเปิดเผยมีดังนี ้

1. รายละเอียดของผู้กู้ เช่น 

1.1 อายุ  

1.2 ที่อยู่ หรือภูมลิ่าเนา 
1.3 อาชีพ ต่าแหน่ง และประสบการณ์ท่างาน หรือรายละเอียดของประเภทและ

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

1.4 รายได้และทีม่าของรายได้  
1.5 ประวัติการยื่นขอสินเช่ือและได้รบัสินเช่ือผ่านผู้ประกอบธุรกจิทุกราย (ถ้ามี) 
1.6 จ่านวนและมลูค่าสินเช่ือประเภทหรือโครงการเดียวกันที่ได้รับจากแหลง่อืน่อยู่

แล้วในปจัจุบนั (ถ้ามี) 
1.7 ประวัติการช่าระหนี้ และการผิดนัดช่าระหนี ้(ถ้ามี) 
1.8 ล่าดับการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ โดยการประเมินของผูป้ระกอบธุรกจิ 

2. วัตถุประสงค์และรายละเอียดการขอสินเชื่อ เช่น 

2.1 วัตถุประสงค์ในการขอสินเช่ือ  

2.2 รายละเอียดความเป็นไปได้ของธุรกจิ 

2.3 ประเภทและรายละเอียดของหลักประกัน รวมถึงภาระผูกพนัของหลักประกัน
ดังกล่าว เช่น ล่าดับการจดจ่านองหลักประกัน (ถ้าม)ี 

2.4 จ่านวนเงินสินเช่ือและระยะเวลาการช่าระหนี้คืน 

2.5 รายละเอียดและช่องทางการช่าระหนี้คืน 
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เอกสารแนบ 1.3 

การเปิดเผยข้อมูลเป็นการเฉพาะของการกู้รายสัญญา 
___________________________________________ 

 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีข้อมูลที่ควรรู้ ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการให้
สินเช่ือนั้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ โดยต้องเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ชัดเจน 
เป็นปจัจบุันและเป็นประโยชน์ในการพิจารณาตัดสินใจของผู้ใช้บริการ เพื่อใหผู้้ใช้บรกิารทีเ่ป็นคู่สัญญาน้ัน
สามารถตรวจสอบรปูแบบ รายละเอียด เงื่อนไข และสถานะปัจจุบันของสินเช่ือแต่ละสัญญาการให้สินเช่ือ
ซึ่งข้อมลูข้ันต่่าที่ผูป้ระกอบธุรกจิต้องเปิดเผยมีดงันี้ 

1. รายละเอียดการขอสินเชื่อและการให้สินเชื่อ เช่น  
1.1 มูลค่าธุรกรรม 

1.2 ยอดเงินต้นคงเหลือที่ยงัไม่ได้รับช่าระ 

1.3 จ่านวนงวดคงเหลือที่ยังไม่ได้รบัช่าระ 

1.4 มูลค่าหนี้ด้อยคุณภาพหรือส่วนสูญเสียทั้งหมดจากการท่าธุรกรรม โดยต้องแสดง
ทั้งกรณีสินเช่ือที่ให้แกลู่กหนี้ที่มีคุณภาพ (performing loan : PL) และกรณีสินเช่ือที่ไมก่่อใหเ้กิดรายได้ 
(non-performing loan : NPL)   

2. ปัจจัยท่ีใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้ (creditworthiness)  

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ให้กู้จะได้รับจากการให้สินเชื่อ 

4. การเสยีภาษีจากผลตอบแทนท่ีผู้ให้กู้ได้รับจากการให้สินเชื่อ เช่น การหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

5. เง่ือนไขและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีส าคัญในการให้สินเชื่อ เช่น เงื่อนไขการปิดรับค่าสั่งการให้สินเช่ือ 
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เอกสารแนบ 2 

แบบรายงานการให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล 

ช่ือผู้ประกอบธุรกิจ.................................................... ชื่อระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์.........................................................ข้อมูล ณ สิ้นเดือน.......................................... 

 

1. ข้อมูลผู้ให้กู้ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายบุคคล หน่วย : บาท 

ล าดบั 
เลขประจ าตัวประชาชน/ 

รหัสจดทะเบียนนติิบคุคล 
ประเภทผู้ให้กู ้ เลขที่อ้างอิงรายสัญญา 

(ถ้ามี) 

วันที่เร่ิมให้สินเชื่อตาม
สัญญาการให้สินเชื่อ 

(วว/ดด/25XX) 

วันที่ครบก าหนดตาม
สัญญาการให้สินเชื่อ 

(วว/ดด/25XX) 

จ านวนเงินให้สินเชื่อคงค้าง ณ วันสิ้นเดือน  
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) 

     ตัวเลือก :         
  บุคคลธรรมดา 

     ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ 
     มิใชผู่้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ 

    

  บุคคลธรรมดาที่มถีิ่นที่อยู่ตา่งประเทศ 
     ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ 
     มิใชผู่้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ 

    

  กิจการร่วมลงทุน     
  นิติบุคคลร่วมลงทุน     
    บริษัทและนิติบุคคล         
    ธนาคารพาณิชย ์         
    บริษัทเงินทุน         
    สถาบันการเงินที่รับฝากเงนิอ่ืน         
    บริษัทหลักทรัพย์         
    กองทุนรวม         
    บริษัทประกันวินาศภัย         
    บริษัทประกันชีวิต         
  หน่วยราชการหรือรัฐบาลท้องถิ่น     
  สถาบันการเงินที่มีถิ่นที่อยู่ตา่งประเทศ     
   นิติบุคคลทีมีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ           
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ...)     
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2.  ข้อมูลผู้กู้รายบุคคล                                                                                                   หน่วย : บาท 

ล าดับ 

เลข
ประจ าตัว
ประชาชน 

จังหวัดท่ี
อยู่อาศัย/

ประกอบ
ธุรกิจ 

ระดับ
รายได้

เฉล่ียต่อ
เดือน 

(บาท) 

ปัจจัยท่ีใช้ในการ
พิจารณาฐานะ
การเงินของผู้กู ้

เลขท่ี
อ้างอิง 
ราย

สัญญา 
(ถ้ามี) 

ประเภทสินเชื่อ 

รายละเอียด
วัตถุประสงค์

การกู ้

ประเภท
ธุรกิจท่ีใช้
เงินสินเชื่อ 

วันที่ได้รับเงิน
สินเชื่อตาม

สัญญาการให้
สินเชื่อ 

(วว/ดด/25XX) 

วันที่ครบ
ก าหนดตาม
สัญญาการให้

สินเชื่อ 

(วว/ดด/25XX) 

วงเงินที่
ขอ

สินเชื่อ 

(บาท) 

ยอดคงค้าง  
ณ ส้ินเดือน  

(ไม่รวม
ดอกเบ้ีย
ค้างรับ) 
(บาท) 

อัตรา
ดอกเบ้ีย 

APR  
(% ต่อปี) 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เรียกเก็บตาม
ข้อ 4.5.3 APR 

(% ต่อปี) 

จ านวน
วันที่ค้าง
ช าระเงิน
ต้น และ/

หรือ
ดอกเบ้ีย 

(วัน) 

ประเภท
หลักประ

กัน 

(ถ้ามี) 

มูลค่า
หลักประ

กัน 

(บาท) 
(ถ้ามี) 

       ตัวเลือก :   ตัวเลือก : เช่น  เพื่อซื้อ
ที่อยู่อาศัย 

ระบุเฉพาะราย
ที่มี
วัตถุประสงค์
การขอสินเช่ือ
เพื่อน่าไปใช้
ประกอบอาชีพ
หรือโครงการ
ธุรกิจ/ 
แฟ็กเตอรงิ 
เช่น การผลิต 
การขายสง่และ
การขายปลีก  

      ไม่เกินวงเงิน
สินเช่ือ 

         

            รายได ้
      

       สินเช่ือที่มิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อน่าไปใช้
ในการประกอบอาชีพ 

                 

            กระแสเงินสด
ในบัญชีเงินฝาก 
 

       สินเช่ือเพื่อ
น่าไปใช้ประกอบอาชีพ
หรือโครงการธุรกิจ 

                 

            ปัจจัยอื่น 
(information-
based) 

       สินเช่ืออื่น (โปรด
ระบุ)  
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3.  ผลการด าเนินงาน                                                        

ล าดบั 

ข้อมูล ณ วันเร่ิมรอบระยะเวลารายงาน 
จ านวนที่เพิ่มขึ้นใหม ่ จ านวนที่ลดลง 

ข้อมูล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

จ านวนสัญญา 
(สัญญา) 

สินเชื่อคงคา้ง 
(บาท) 

จ านวนสัญญา 
(สัญญา) 

สินเชื่อใหม่ 
(บาท) 

จ านวนสัญญา 
(สัญญา) 

สินเชื่อทีค่รบอายุสญัญา/
ที่ปดิบญัชีสนิเชื่อกอ่น
ครบก าหนดอายุสัญญา 

(บาท) 

จ านวนสัญญา 
(สัญญา) 

สินเชื่อคงคา้ง 
(บาท) 

1             

2             

3             

4             

 
 
 



1 
 

ค ำถำม – ค ำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ำย

อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่ำงบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform) 
ลงวันที่ 7 ตุลำคม 2562 

 
ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
หลักเกณฑ์ในกำรยื่นค ำขออนุญำตและกำรต่ออำยุกำรอนุญำต 

1. ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจจ ำเป็นต้อง
เข้ำร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox 
ก่อนกำรยื่นขออนุญำตทุกกรณีหรือไม่   

ผู้ทีป่ระสงค์จะประกอบธุรกิจทุกรำยจะต้องเข้ำร่วม
ทดสอบใน Regulatory Sandbox จนประสบ
ควำมส ำเร็จและพร้อมให้บริกำรในวงกว้ำงใน
ประเทศไทยก่อน จึงจะสำมำรถยื่นค ำขอรับ
ใบอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลัง ผ่ำน ธปท. ได้ 
โดยผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ สำมำรถสมัคร
ขอทดสอบใน Regulatory Sandbox ได้ที ่    
ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรเงิน ธปท. email address: 
FinTechDept@bot.or.th        

ขอบเขตกำรประกอบธุรกิจ 
2. กำรที่ผู้ประกอบธุรกิจท ำหน้ำที่แจ้งเตือน

หรือติดตำมกำรช ำระหนี้ของผู้กู้ตำมสัญญำ
กำรให้สินเชื่อ ถือเป็นธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง
หรือเกี่ยวกับกำรให้บริกำร peer to peer 
lending platform ที่ต้องได้รับอนุญำต
จำก ธปท. หรือไม่ 

หลักเกณฑ์ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีระบบงำน  
ในกำรติดตำมกำรรับและจ่ำยเงินของผู้ให้กู้และผู้กู้
ตำมสัญญำกำรให้สินเชื่อตำมข้อ 4.5.4 (1.1) ของ
ประกำศ ธปท. โดยกำรติดตำมกำรจ่ำยเงินของผู้กู้
อำจรวมถึงกำรแจ้งเตือนให้ผู้กู้ช ำระหนี้ตำมรอบ
ช ำระปกติตำมสัญญำโดยไม่มีถ้อยค ำที่เป็นกำร
เร่งรัดให้ผู้กู้ช ำระหนี้ อย่ำงไรก็ดี หำกผู้ประกอบ
ธุรกิจท ำหน้ำที่เกินกว่ำขอบเขตดังกล่ำว เช่น หำกผู้
ประกอบธุรกิจให้บริกำรติดตำมทวงถำมหนี้ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรทวงถำมหนี้ จะถือเป็นกำร
ประกอบธุรกิจอ่ืนที่ต้องได้รับอนุญำตจำก ธปท. 
และจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง    

หลักเกณฑ์ในกำรประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ 
3. อยำกทรำบแนวทำงในกำรพิจำรณำวงเงิน

ของผู้ให้กู้ที่มิใช่ผู้ลงทุนรำยใหญ่ (retail) 
ที่ก ำหนดมูลค่ำกำรให้สินเชื่อผ่ำนผู้ประกอบ
ธุรกิจทุกรำยรวมกันไม่เกิน 500,000 บำท 
ในรอบ 12 เดือน จะนับตำมยอดหนี้คง
ค้ำงหรือยอดเงินให้สินเชื่อ 

กำรนับวงเงินกำรให้กู้ของ retail ดังกล่ำว  
ให้พิจำรณำจำกยอดเงินให้สินเชื่อผ่ำนผู้ประกอบ
ธุรกิจทุกรำยรวมกันเป็นจ ำนวน 500,000 บำท  
ในรอบ 12 เดือน (self-declaration)   
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4. นักลงทุนสถำบันต่ำงประเทศเป็นผู้ให้กู้ได้
หรือไม่ 

สำมำรถเป็นผู้ให้กู้ได้ อย่ำงไรก็ดีควรพิจำรณำ
คุณสมบัติและวงเงินให้สินเชื่อตำมท่ีก ำหนดใน
ประกำศ ธปท. ด้วย  

5. อยำกทรำบวิธีกำรค ำนวณอัตรำดอกเบี้ย
หรือผลตอบแทนจำกกำรให้สินเชื่อใน
สัญญำกำรให้สินเชื่อระหว่ำงผู้ให้กู้และผู้กู้ 
ทีไ่มใ่ห้เกินอัตรำตำมที่ประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ก ำหนด   

ให้ค ำนวณดอกเบี้ยตำมวิธี effective rate โดย       
ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยรำยละเอียดวิธีกำร
ค ำนวณดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนดังกล่ำว 
ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบก่อนกำรตัดสินใจกู้หรือให้กู้
อย่ำงชัดเจนด้วย 

6. มำตรฐำนของกระบวนกำรในกำรรู้จัก
ผู้ใช้บริกำร (know your customer : KYC) 
ควรอยู่ในระดับใด สำมำรถใช้ e-KYC  
ได้หรือไม่ และผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถใช้
บริกำรจำกบุคคลภำยนอก (outsourcing) 
ในกำรด ำเนินกำร KYC / e-KYC ดังกล่ำว
ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกระบวนกำรท ำ KYC 
ตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน ทั้งนี้ ธปท. ไม่ได้จ ำกัดกำรใช้
เทคโนโลยีในกำรท ำ KYC รวมถึงไม่มีข้อห้ำมกำร 
outsourcing กำรท ำ KYC แต่ผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องรับผิดชอบเสมือนด ำเนินกำรด้วยตนเอง และ
ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้องด้วย (ถ้ำมี) 

7. ช่องทำงจัดส่งรำยงำน เช่น งบกำรเงิน 
ของผู้ประกอบธุรกิจไปยังกระทรวงกำรคลัง 
ตำมข้อ 4.5.7 ของประกำศ ธปท.      

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดส่งรำยงำนไปยัง email 
address ของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังที่ 
fspolicy@fpo.go.th  

8. กรณีหยุดให้บริกำรชั่วครำวอันเนื่องมำจำก
เหตุจ ำเป็น หรือเกิดเหตุกำรณ์ผิดปกติที่
ส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรในวงกว้ำง 
(major incident) ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้ง
เหตุดังกล่ำวที่ช่องทำงใดใน ธปท.     

ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งเหตุพร้อมแนวทำงกำร
แก้ไขในเบื้องต้น ภำยใน 24 ชั่วโมงนับจำกทรำบเหตุ
หรือควรจะได้ทรำบเหตุ พร้อมทั้งแจ้งสำเหตุและ
กำรแก้ไขปัญหำเพ่ิมเติมภำยหลงัไปยัง ฝ่ำยตรวจสอบ
ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงิน ธปท. email address: 
Nonbank-AMC@bot.or.th ทั้งนี ้ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องแจ้งผู้ใช้บริกำรทรำบทันทีที่หยุด
ให้บริกำรชั่วครำว     

9. ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถยื่นขออนุญำตท ำ
ธุรกิจ peer to peer lending platform 
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ ธปท. และ
ธุรกิจเสนอขำยหลักทรัพย์ผ่ำนระบบ
ครำวด์ฟันดิง ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ด้วย ได้หรือไม่   
 
 
 
 
 

สำมำรถท ำได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นขออนุญำต
กำรประกอบธุรกิจ peer to peer lending 
platform ต่อกระทรวงกำรคลัง ผ่ำน ธปท. และ 
ยื่นขออนุญำตกำรประกอบธรุกิจเสนอขำยหลักทรัพย์
ผ่ำนระบบครำวด์ฟันดิง ต่อ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องยื่นขออนุญำตกำรประกอบธุรกิจอ่ืน ต่อ 
ธปท. ด้วย 

อย่ำงไรก็ดี ควรแยก platform หรือแยกกำรเข้ำใช้
บริกำรตำมประเภทธุรกรรม ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ
อย่ำงชัดเจนว่ำก ำลังใช้บริกำร peer to peer 
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lending platform หรือ ระบบครำวด์ฟันดิง 
รวมถึงควรให้ข้อมูลควำมแตกต่ำงของธุรกิจทั้ง 2 
ประเภทให้ชัดเจนด้วย  

10. หำกผู้ประกอบธุรกิจได้รับควำมเห็นชอบ
เป็นผู้ให้บริกำรระบบครำวด์ฟันดิงจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. แล้ว แต่ยังอยู่ระหว่ำง
เข้ำร่วมกำรทดสอบกำรประกอบธุรกิจ 
peer to peer lending platform ใน 
Regulatory Sandbox ของ ธปท.  
ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถให้บริกำรระบบ
ครำวด์ฟันดิงได้เลยหรือไม่  

หำกผู้ประกอบธุรกิจได้รับควำมเห็นชอบจำก ก.ล.ต. 
ก็สำมำรถให้บริกำรระบบครำวด์ฟันดิงได ้แต่ในส่วน
กำรประกอบธุรกิจ peer to peer lending platform 
ต้องได้รับใบอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลังก่อน  

 



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  กิจการทีต่้องขออนุญาตตามขอ้  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวตัิ  ฉบับที ่ ๕๘ 

(เรื่อง  ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนกิส์ส าหรับธรุกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล) 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๕  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๑๔  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕  ว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย
หรือผาสุกแห่งสาธารณชน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศก าหนดให้ธุรกิจระบบ  
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล  ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ 
การจัดหามาซึ่งเงินทุนแล้วให้ผู้อื่นกู้ เงินนั้น  หรือเอาเงินนั้นซื้อหรือซื้อลดซึ่งตั๋วเงินหรือตราสาร  
เปลี่ยนมืออื่นหรือตราสารการเครดิต  ซึ่งมีลักษณะตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้  เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  เว็บไซต์  แอปพลิเคชัน  หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในลักษณะท านองเดียวกัน  เพื่อรองรับการท าธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล 
“ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล”  หมายความว่า  การให้สินเชื่อระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้

ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์   
“ผู้ประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า  ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ

ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลเป็นทางการค้าปกติ 
“ผู้มีอ านาจในการจัดการ”  หมายความว่า 
(๑) ผู้จัดการ  รองผู้จัดการ  ผู้ช่วยผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจ  หรือผู้ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่า 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่น  หรือ 
(๒) บุคคลซึ่งผู้ประกอบธุรกิจท าสัญญาให้มีอ านาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน  

หรือ 
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอ านาจควบคุมหรือครอบง าผู้จัดการหรือกรรมการ  หรือการจัดการ

ของผูป้ระกอบธรุกจิ  ให้ปฏิบัติตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ 
“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า 
(๑) ธนาคารพาณิชย์  บริษัทเงินทุน  และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบันการเงิน 
(๒) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
“ผู้กู้”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาที่ขอสินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๑



“ผู้ให้กู้”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ ให้กู้ผ่านระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์  แต่ไม่รวมถึงผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  (Crowdfunding  Portal)  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ 

หมวด  ๑ 
การขออนญุาต 

 
 

ข้อ ๒ ให้การประกอบธรุกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคล  เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการเงิน 
ข้อ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

ที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มิใช่สถาบันการเงิน  และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี  ทั้งนี้   
ในการอนุญาตดังกล่าวรัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

การยื่นค าขออนุญาต  ให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และแบบที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก าหนด  ทั้งนี้  ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจก าหนดให้ผู้ยื่นค าขออนุญาตเข้าร่วมทดสอบ
และพัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน  (Regulatory  Sandbox)  
กับธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ก าหนดก่อนเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีด้วยก็ได้ 

เมื่อได้รับค าขออนุญาตและเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหวา่งบคุคลกบับคุคล  ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนัท าการนับแตว่ันที่ได้รับค าขอ
และเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคล  มีก าหนดระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

การต่ออายุการอนุญาต  ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นค าขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันท าการก่อนวันครบก าหนดการอนุญาต 

ข้อ ๔ ผูป้ระกอบธุรกิจต้องมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วและส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าห้าล้านบาท  
ตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ  และมีจ านวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่ไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
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หมวด  ๒ 
เงื่อนไขในการด าเนินงาน 

 

 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระบุรายละเอียดค่าบริการ  ค่าธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ

อันเนื่องจากการให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง  
บุคคลกับบุคคล  ให้ชัดเจนครบถว้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  และเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง   
ทั้งนี้  ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

(๒) ก าหนดในสัญญาการใช้บริการไม่ให้เรียกอัตราดอกเบี้ยในสัญญาการให้สินเชื่อเกินกว่า
อัตราที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนด 

(๓) รักษาข้อมูลของผู้ให้กู้และผู้กู้ไว้เป็นความลับ  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(ก) การเปิดเผยโดยได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้หรือผู้กู้  แล้วแต่กรณี 
(ข) การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
(ค) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจนั้น 
(ง) การจัดส่งข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 
(จ) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(ฉ) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์อื่นตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระท าการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กู้ยืมหรือรับฝากเงินจากประชาชน  เว้นแต่การออกตั๋วเงินและ เสนอขายต่อผู้ลงทุน 

ในวงจ ากัด  (Private  Placement  :  PP)  และการออกหุ้นกู้  โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

(๒) เป็นผู้ให้กู้หรือผู้กู้ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าของผู้ประกอบธุรกิจเอง  
หรือผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น 

(๓) ลดทุน  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
(๔) เลิกการด าเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรม

สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
(๕) ประกอบธุรกิจอื่น  เว้นแต่ธุรกิจอื่นที่ ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย   

หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับการให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรม
สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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อาจก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจอื่นดังกล่าวที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้อนุญาต
เพิ่มเติมได้ 

ในการขออนุญาตตาม  (๓)  หรือ  (๔)  ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขออนุญาต
ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย  พร้อมแผนงานหรือเอกสารตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด  
และให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุญาตดังกล่าว  
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันท าการ  นับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

ข้อ ๗ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล  รวมถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติของผู้ให้กู้และผู้กู้ 
(๒) ค่าบริการ  ค่าปรับ  ค่าธรรมเนียมใด ๆ  ในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล  และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับ
ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) การตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล 

(๔) การปฏิบัติและจัดการเกี่ยวกับข้อมูลผู้ให้กู้และผู้กู้ 
(๕) การปฏิบัติและจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
(๖) การจัดท าบัญชีและรายงาน 
(๗) การก าหนดนโยบาย  แผนงาน  การประชาสัมพันธ์  และการโฆษณาส่งเสริมการขาย 
(๘) การหยุดหรือระงับการประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว 
(๙) การยื่นขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจ 

(๑๐) เรื่องอื่น ๆ   ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยเหน็ว่าจ าเป็นในการควบคมุดแูลการประกอบธรุกจิระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล 

ทั้งนี้  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจผ่อนผัน
หลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นรายกรณีได้   

ข้อ ๘ กรรมการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึงห้าปี   
(๒) เคยได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึที่สุดใหจ้ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต 
(๓) เคยเป็นกรรมการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ  ของผู้ประกอบธุรกิจที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน

การอนุญาตตามข้อ  ๙ 
(๔) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด  ทั้งนี้  ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศก าหนด 
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ   
ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งเป็นหนังสือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายในสิบห้าวันท าการ   
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ข้อ ๙ เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข 
ในการด าเนินงานประการใดประการหนึ่ง  หรือฐานะการเงินหรือการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ  
อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย  
มีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นแก้ไขการที่ฝ่าฝืนละเลยหรือแก้ไขฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงาน
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และให้รายงานให้รัฐมนตรีทราบการสั่งการและผลการด าเนินการ
ตามการสั่งการโดยไม่ชักช้า  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าสามสิบวันนับแต่วันสั่งการหรือทราบผลการ
ด าเนินการ 

หากผู้ประกอบธุรกิจมิได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ระงับการด าเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้อง  ในการนี้  รัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขใด ๆ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจ  
ปฏิบัติด้วยก็ได้ 

หากผู้ประกอบธุรกิจยังคงฝ่าฝืนไม่ด าเนินการตามค าสั่งของรัฐมนตรีตามความในวรรคสอง  
รัฐมนตรีอาจมีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจนั้น  และให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีความประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล  ผู้ประกอบธุ รกิจนั้นต้องได้รับอนุญาต 
จากรัฐมนตรี   

เมื่อได้รับค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอความเห็น  
ต่อรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาต  โดยมีเอกสาร
ครบถ้วนและถูกต้อง 

ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาและอาจมีค าสั่งว่าจะควร
อนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจได้เมื่อใด  ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการอย่างใด  ทั้งนี้  ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันท าการ  นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น  
ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้รัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
ทราบก่อนครบก าหนดดังกล่าว  ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  
ท าการนับแต่วันครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
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ข้อ ๑๑ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่   
๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕  และประกาศฉบับนี้  รวมทั้ง  ตรวจสอบการด าเนินงานของกิจการตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศฉบับนี้  และด าเนินคดีส าหรับความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  
๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕ 

ข้อ ๑๒ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ  กรรมการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้สอบบัญชีของ  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องมาให้ถ้อยค าหรือแสดงสมุดบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่น  อันเกี่ยวกับกิจการ  
ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น  ตามความประสงค์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ๑๓ เพ่ือให้การก ากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดตามข้อ  ๗  ต่อรัฐมนตรี   
และให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งส าเนารายงานตามที่รายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยแก่กระทรวงการคลัง  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

ข้อ ๑๔ ประกาศนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  10  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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