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ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน ทัง้ นี้ ในระยะแรกของสินเชื่อที่จะกูยืมผาน peer to peer lending
platform ควรเปนสินเชื่อทีม่ ีความเสี่ยงที่ต่ําในการที่จะไมไดรับชําระหนี้ เชน สินเชื่อโครงการธุรกิจทีม่ ี
แนวทางการประกอบธุรกิจ และมีแหลงรายไดที่สามารถชําระหนี้ไดชัดเจน สินเชื่อที่มหี ลักประกัน
และสินเชื่อที่มีการประกันความเสี่ยงในรูปแบบตาง ๆ นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดความมั่นใจในรูปแบบ
การใหบริการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และกระบวนการคุมครองผูใชบริการของผูประกอบธุรกิจ
ธนาคารแหงประเทศไทยจึงกําหนดใหผทู ี่ประสงคจะประกอบธุรกิจตองเขารวมทดสอบและพัฒนา
นวัตกรรมที่นําเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการใหบริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) กอนยื่น
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
(เรือ่ ง ธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกรรมสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล) ลงวันที่
10 กันยายน 2561 ธนาคารแหงประเทศไทยจึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกรรมสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล
เพื่อใหผูประกอบธุรกิจถือปฏิบัติ
3. ขอบเขตการบังคับใช
ประกาศฉบับนี้ใหใชบงั คับกับผูป ระกอบธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ธุรกรรมสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล ทีม่ ิใชสถาบันการเงิน
4. เนื้อหา
4.1 คําจํากัดความ
“ระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา เว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อรองรับการทําธุรกรรมสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล
“ธุรกรรมสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล” (peer to peer lending) หมายความวา
การใหสินเชื่อระหวางผูใ หกูกับผูกู ผานระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส
“ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูใหบริการระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส
สําหรับธุรกรรมสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคลเปนทางการคาปกติ
“ผูมีอํานาจในการจัดการ” หมายความวา
(1) ผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจดั การของผูป ระกอบธุรกิจ หรือผูซ ึ่งมีตําแหนง
เทียบเทาทีเ่ รียกชื่ออยางอื่น หรือ
(2) บุคคลซึ่งผูป ระกอบธุรกิจทําสัญญาใหมีอํานาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือ
บางสวน หรือ
(3) บุคคลที่ตามพฤติการณมีอํานาจควบคุมหรือครอบงําผูจ ัดการหรือกรรมการ
หรือการจัดการของผูป ระกอบธุรกิจ ใหปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินงาน
ของผูประกอบธุรกิจ
“กรรมการ” หมายความวา ผูที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของผูประกอบธุรกิจ
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“สถาบันการเงิน” หมายความวา
(1) ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมาย
วาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใ หกูหรือผูกทู ี่ใชบริการหรือทําธุรกรรมผานระบบ
หรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส
“ผูก”ู หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ขอสินเชื่อผานระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส
“ผูใหก”ู หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลที่ใหกผู า นระบบหรือเครือขาย
อิเล็กทรอนิกส แตไมรวมถึงผูใหบริการระบบคราวดฟนดิง ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
วาดวยการเสนอขายหลักทรัพยผานระบบคราวดฟนดิง
“ผูถือหุนรายใหญ” หมายความวา บุคคลที่ถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนของผูประกอบธุรกิจ
เกินรอยละหาของหุนทีจ่ ําหนายไดแลวทัง้ หมด และใหนบั รวมหุนที่ถือโดยผูทเี่ กี่ยวของดวย
“ผูทเี่ กี่ยวของ” หมายความวา บุคคลที่มีความสัมพันธกบั อีกบุคคลหนึง่ ในลักษณะ
ดังตอไปนี้
(1) เปนคูส มรส
(2) เปนบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
(3) บุคคลอื่นทีม่ ีลกั ษณะตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
4.2 หลักเกณฑในการยื่นคําขออนุญาตและการตออายุการอนุญาต
4.2.1 การยื่นคําขออนุญาต
ใหผูที่ประสงคจะประกอบธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส
หารือมายังธนาคารแหงประเทศไทยเปนรายกรณีกอนการยื่นคําขออนุญาต และตองเขารวมทดสอบใน
Regulatory Sandbox1 กับธนาคารแหงประเทศไทยจนประสบความสําเร็จและพรอมใหบริการใน
วงกวางในประเทศไทยกอน จึงจะสามารถยื่นคําขออนุญาตผานธนาคารแหงประเทศไทยได และหาก
ในระยะตอไปธนาคารแหงประเทศไทยมีการกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจดังกลาวและการดูแลผูใชบริการแลว ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดให
ผูประสงคจะประกอบธุรกิจปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาวโดยไมตองเขาทดสอบใน Regulatory
Sandbox ก็ได
ในการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส ตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหยื่นขออนุญาตผานธนาคารแหงประเทศไทย ตามแบบยื่นคําขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกรรมสินเชือ่ ระหวางบุคคลกับบุคคล
และจัดสงตามชองทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในคูมือประชาชน
1 อางอิงแนวปฏิบัติธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยแนวทางการเขารวมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นําเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการ
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ผูประกอบธุรกิจตองเริม่ ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส
ภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
4.2.2 การตออายุการอนุญาต
ในการตออายุก ารอนุญ าต ใหผูประกอบธุร กิจ ยื่นคําขออนุญ าตผาน
ธนาคารแหงประเทศไทยตามทีก่ ําหนดในคูมือประชาชนลวงหนาไมนอยกวา 90 วันทําการกอนวันครบ
กําหนดการอนุญาต
4.3 ขอบเขตการประกอบธุรกิจ
ใหผูประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจไดเฉพาะการเปนชองทางหรือตัวกลาง
(online marketplace หรือ matchmaker) ที่กอใหเกิดการทําสัญญาการใหสินเชื่อระหวางผูใหกูและผูกู
ผานระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสเทานั้น โดยสกุลเงินในการใหสินเชื่อตองเปนสกุลเงินบาท
ทั้งนี้ ในกรณีผปู ระกอบธุรกิจที่ไดรบั อนุญาตใหประกอบธุรกิจระบบหรือเครือขาย
อิเล็กทรอนิกส ตองการประกอบธุรกิจอื่น หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับการใหบริการ
ระบบหรือเครือขายอิเ ล็กทรอนิกส ใหย่ืนขออนุญาตมายัง ธนาคารแหงประเทศไทยตามทีก่ ําหนด
ในคูมือประชาชนเปนรายกรณี โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ไดรบั คําขอและเอกสารครบถวนถูกตอง
4.4 คุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจ
4.4.1 ทุนจดทะเบียนและสวนของผูถือหุน
ผูประกอบธุรกิจตองเปนนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย โดยมี
ทุนจดทะเบียนชําระแลวและสวนของผูถือหุนไมต่ํากวา 5 ลานบาทตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ
และมีจํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
และจําหนายไดแลวทั้งหมด
4.4.2 คุณสมบัติของกรรมการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการ
กรรมการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของผูประกอบธุรกิจตองมีคุณสมบัติ
และความสามารถที่เหมาะสม (fit and proper) โดยตองไมมีลักษณะตองหามตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจระบบหรือ
เครือขายอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกรรมสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล) และตองมีคุณสมบัติ และไมมี
ลักษณะตองหาม ดังนี้
(1) ดานความซื่อสัตย สุจริต และชื่อเสียง
กรรมการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของผูประกอบธุรกิจ ตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสจุ ริต และตองไมมีลกั ษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1.1) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทยหรือสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ กลาวโทษ รองทุกข
หรือกําลังถูกดําเนินคดี ในความผิดฐานฉอโกง หรือทุจริต เวนแตปรากฏวาคดีถึงที่สุดโดยไมมีความผิด
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(1.2) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนิน
กิจการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือที่มลี ักษณะเปนการหลอกลวงผูอื่นหรือประชาชน
(1.3) มีหรือเคยมีประวัตสิ วนตัวหรือพฤติกรรมทีเ่ ปนการกระทําอันไม
เปนธรรม หรือเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค หรือมีสวนรวมหรือสนับสนุนใหเกิดการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น
(1.4) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการทํางานอันสอไปในทาง
ไมสุจริตหรือฉอฉล หรือมีสวนรวมหรือสนับสนุนใหเกิดการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึง
การเลือกปฏิบัติหรือแสวงหาประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง หรือเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจใด
อันอาจกอใหเกิดผลประโยชนทบั ซอน (conflict of interest)
(1.5) เคยดําเนินการใดที่ผิดกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
(2) ดานความรู ความสามารถ และประสบการณ
กรรมการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของผูประกอบธุรกิจ ตอง
เปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณทจี่ ําเปนและเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ทรี่ ับผิดชอบ
ในระดับทีผ่ ูประกอบวิชาชีพพึงมี และตองไมมหี รือไมเคยมีการทํางานที่แสดงถึงการขาดมาตรฐาน
วิชาชีพในการดําเนินธุรกิจ
(3) ดานสถานะทางการเงิน
กรรมการ หรือผูมอี ํานาจในการจัดการของผูประกอบธุรกิจจะตองไมมี
ปญหาในการชําระหนี้กบั สถาบันการเงินหรือบริษัทที่ใหสินเชื่อ
4.4.3 การแจงการแตงตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการ
ใหผูประกอบธุรกิจแจงรายชื่อและคุณสมบัติของกรรมการ หรือผูมอี ํานาจ
ในการจัดการ ตามแบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ หรือผูมีอาํ นาจในการจัดการ และจัดสงตามชองทาง
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในคูมือประชาชนพรอมการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจระบบหรือ
เครือขายอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกรรมสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล
ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผูมีอํานาจในการจัดการ
ใหผูประกอบธุรกิจมีหนังสือแจงตามแบบรับรองคุณสมบัตกิ รรมการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการ และ
จัดสงตามชองทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในคูมอื ประชาชนภายใน 15 วันทําการนับแตวันที่
มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
4.5 หลักเกณฑในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส
4.5.1 คุณสมบัตขิ องผูใชบริการ ประเภทและวงเงินสินเชื่อ
4.5.1.1 คุณสมบัตผิ ูกู ประเภทและวงเงินสินเชื่อ
ผูประกอบธุรกิจสามารถใหบริการแกผูกูทจี่ ะขอสินเชื่อผานระบบ
หรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสไดเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคุณสมบัติภายใตเงื่อนไขและวงเงินการขอสินเชื่อ
ตามลักษณะดังตอไปนี้
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(1) คุณสมบัติของผูก ู
(1.1) เปนบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถในการชําระหนี้
(1.2) ไมเปนผูประกอบธุรกิจ
(1.3) ไมเปนกรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือผูถือหุน
รายใหญ ของผูประกอบธุรกิจนั้นหรือผูทเี่ กี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
(1.4) การไดรับสินเชื่อจะตองเปนไปตามที่กําหนดใน
หลักเกณฑ ทัง้ นี้ ผูประกอบธุรกิจตองตรวจสอบคุณสมบัติดังกลาวตามสมควร เชน การจัดใหผูกรู บั รอง
ตนเอง (self-declaration) วาผูกูไมไดรับสินเชื่อประเภทเดียวกันหรือโครงการเดียวกันอยูกอนแลวเกิน
กวาที่กําหนด หรืออางอิงขอมูลเครดิตจากบริษัทขอมูลเครดิต
(2) ประเภทและวงเงินสินเชื่อ
ประเภทสินเชื่อและวงเงินสินเชื่อสูงสุดทีผ่ ูกูแตละราย
สามารถไดรบั ผานระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสมีดังนี้
(2.1) สินเชื่อที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชใน
การประกอบอาชีพ
(2.1.1) วงเงินสินเชื่อ
กรณีทผี่ ูกมู ีรายไดหรือมีกระแสเงินสดหมุนเวียน
เขาบัญชีเงินฝากโดยเฉลี่ยนอยกวา 30,000 บาทตอเดือน ผูกสู ามารถไดรับวงเงินสินเชื่อไดไมเกิน 1.5 เทา
ของรายไดเฉลี่ยตอเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเขาในบัญชีเงินฝากของผูก ูเฉลี่ยตอเดือน
กรณีทผี่ ูกมู ีรายไดหรือมีกระแสเงินสดหมุนเวียน
เขาบัญชีเงินฝากโดยเฉลี่ยตั้งแต 30,000 บาทตอเดือนขึ้นไป ผูกูสามารถไดรับวงเงินสินเชื่อไดไมเกิน 5 เทา
ของรายไดเฉลี่ยตอเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเขาในบัญชีเงินฝากของผูก ูเฉลี่ยตอเดือน
กรณีทผี่ ูกูไดรบั สินเชื่อที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
นําไปใชในการประกอบอาชีพจากผูประกอบธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส หรือผูประกอบธุรกิจ
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับอยูแลว 3 แหงในปจจุบัน จะไมสามารถขอสินเชื่อประเภทดังกลาว
ผานผูประกอบธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสไดอีก
(2.1.2) แนวทางการพิจารณาฐานะการเงินของผูก ู
ผูประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาฐานะทาง
การเงินของผูก ูจากรายไดจากแหลงที่มาตาง ๆ รวมกัน หรือจากกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากซึ่ง
ฝากไวกับสถาบันการเงินทีส่ ามารถรับเงินฝากจากประชาชนไดตามกฎหมายยอนหลังเปนระยะเวลาไมนอย
กวา 6 เดือน หรือนําปจจัยอื่นที่สะทอนความสามารถในการชําระหนี้ของผูกอู ยางถูกตองและนาเชื่อถือมา
ใชพิจารณาประกอบรวมกับรายไดหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากตามที่กําหนดขางตนได โดย
ตองเปนไปตามแนวทางการใชปจจัยอื่นในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนีเ้ พื่อรองรับ information
based lending ตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล
ภายใตการกํากับสําหรับผูประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใตการกํากับทีม่ ิใชสถาบันการเงิน
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(2.2) สินเชื่อเพื่อนําไปใชประกอบอาชีพหรือโครงการธุรกิจ
ทั้งทีม่ ีหลักประกันและไมมหี ลักประกัน และสินเชือ่ อื่นทีม่ ีประกันหรือหลักประกัน เชน สินเชื่อแฟกเตอริง
(2.2.1) วงเงินสินเชื่อ
ไมเกิน 50 ลานบาท และในกรณีที่มสี ินทรัพย
เปนประกันหรือหลักประกัน ตองมีการพิจารณาอัตราสวนการใหสินเชื่อตอสินทรัพยหรือหลักประกัน
(loan to value) ที่เหมาะสม
ในกรณีที่ผกู ูสินเชื่อเพือ่ นําไปใชประกอบอาชีพ
หรือโครงการธุรกิจที่ไดรับอนุมัติวงเงินกูบางสวนจากแหลงเงินกูอ ื่นอยูแลวในปจจุบัน และตองการวงเงินกู
เพิ่มเติมในสวนที่ขาด หรือตองการวงเงินกูเ พิ่มเพื่อขยายธุรกิจ สามารถขอกูผานผูประกอบธุรกิจระบบ
หรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสเพิม่ ได โดยวงเงินที่ไดรบั อนุมัติตอ งเปนไปตามความสามารถในการชําระหนี้
ของผูกู และผูกูตอ งเปดเผยวงเงินและมูลคาสินเชื่อทั้งหมดของโครงการที่ไดรับอยูกอนแลว
(2.2.2) แนวทางการพิจารณาฐานะการเงินของผูก ู
ผูประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาฐานะทาง
การเงินของผูกูจากรายไดจากแหลงทีม่ าตาง ๆ รวมกัน หรือจากกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝาก
ซึ่งฝากไวกับสถาบันการเงินที่สามารถรับเงินฝากจากประชาชนไดตามกฎหมายยอนหลังเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 6 เดือน หรือใชปจจัยอื่นทีส่ ะทอนความสามารถในการชําระหนี้ของผูกูอยางถูกตองและ
นาเชื่อถือ โดยตองเปนไปตามแนวทางการใชปจจัยอื่นในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้
เพื่อรองรับ information based lending ตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับผูประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต
การกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
4.5.1.2 คุณสมบัติผูใหกู และวงเงินใหสินเชื่อ
ผูประกอบธุรกิจสามารถใหบริการแกผูใหกผู านระบบหรือ
เครือขายอิเล็กทรอนิกสไดเฉพาะกรณีที่ผูใหกูมีคุณสมบัติและวงเงินใหสินเชื่อ ตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(1) คุณสมบัติของผูใหกู
เปนผูทมี่ ีความรูความเขาใจในเรื่องการใหสินเชื่อและความเสีย่ ง
ของการใหสินเชื่อผานระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสโดยผานการประเมินความเหมาะสมของผูใหกู
(client suitability assessment) กอนการใหสินเชื่อ และตองไมเปนผูป ระกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ในกรณีที่
กรรมการ หรือผูม ีอํานาจในการจัดการของผูป ระกอบธุรกิจนัน้ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวเปน
ผูใหกูดวย สามารถใหกูไดไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาสินเชื่อรวมในแตละสัญญา
นอกจากนี้ กอนการใหสินเชื่อผูประกอบธุรกิจตองแนะนํา
ประเภทสินเชื่อตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูใหกู และใหขอมูลที่เพียงพอตอการพิจารณา
ตัดสินใจในการใหสินเชื่อแตละประเภทดวย ทั้งนี้ การประเมินความเหมาะสมของผูใหกจู ะตองดําเนินการ
กอนวันที่ใหกูไมเกิน 2 ป
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(2) วงเงินใหสินเชื่อ
(2.1) ผูใหกูซงึ่ เปนผูลงทุนสถาบัน กิจการรวมลงทุน นิติบุคคล
รวมลงทุน หรือผูล งทุนที่มลี ักษณะเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการเสนอ
ขายหลักทรัพยผานระบบคราวดฟนดิง สามารถใหสินเชื่อไดโดยไมจํากัดจํานวน
(2.2) ผูใหกูนอกเหนือจากทีก่ ําหนดในขอ (2.1) ตองมีมูลคา
การใหสินเชื่อผานผูประกอบธุรกิจทุกรายรวมกันไมเกิน 500,000 บาท ในรอบ 12 เดือน โดยผูประกอบ
ธุรกิจควรสงเสริมใหผูใหกูมีการกระจายความเสี่ยงในการใหสนิ เชื่อ ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจตองตรวจสอบ
คุณสมบัติดังกลาวตามสมควร เชน การจัดใหผูใหกูเ ปนผูรับรองขอมูลการใหสินเชื่อ ของตนเอง
(self-declaration)
4.5.2 อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจากการใหสินเชื่อในสัญญาการใหสินเชื่อ
ระหวางผูใหกูและผูกู ตองไมเกินอัตราตามทีป่ ระมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนด
4.5.3 การเรียกเก็บคาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจา ยอื่น ๆ
อัตราคาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จะเรียกเก็บนั้น ผูประกอบ
ธุรกิจตองเรียกเก็บโดยคํานึงถึงความเปนธรรมตอผูใชบริการ และเปนไปตามที่จายจริงหรือพอสมควรแกเหตุ
4.5.4 การบริหารจัดการและระบบงาน
ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีนโยบายในการประกอบธุรกิจ และแนวทาง
การปฏิบัตงิ านโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมทัง้ ตระหนักถึงสิทธิของผูใชบริการอยางนอย 4 ประการ
คือ (1) สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
(2) สิทธิที่จะเลือกใชบริการทางการเงินไดตามความตองการ (3) สิทธิที่จะรองเรียนเมื่อผูใชบริการ
ประสบปญหา ซึ่งผูประกอบธุรกิจควรจัดใหมีชองทางการรับเรื่องรองเรียน และมาตรการดําเนินการเพื่อ
บรรเทาความเสียหายหรือแกไขเรื่องรองเรียนดังกลาว และ (4) สิทธิทจี่ ะไดรบั การพิจารณาการชดเชย
ที่พอสมควรแกเหตุสําหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น
นอกจากนี้ ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีระบบการใหบริการที่เหมาะสม
ปลอดภัย และเพียงพอเพื่อใหสามารถประกอบธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามกรอบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ โดยผูประกอบธุรกิจตองปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ําในเรื่องดังตอไปนี้
(1) กระบวนการและระบบงาน
(1.1) จัดใหมีระบบงานที่มั่นคงปลอดภัย นาเชื่อถือ และสามารถ
ใหบริการไดอยางตอเนื่อง เชน การรับคําขอสินเชื่อ การรับคําสั่งการใหสินเชื่อ การใหบริการทําสัญญา
การใหสินเชื่อ การติดตามการรับและจายเงินของผูใหกูและผูก ูตามสัญญาการใหสินเชื่อ
(1.2) จัดใหมีการตรวจสอบตัวตนของผูใชบริการ โดยใหมีกระบวนการ
ในการรูจักผูใชบริการ (know your customer : KYC) ตามหลักเกณฑของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กอนเริ่มใหบริการ และใหมีกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
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เกี่ยวกับผูใชบริการ (customer due diligence : CDD) รวมถึงตองมีการยืนยันตัวตนของผูใชบริการ
(authentication) อยางเหมาะสมทุกครัง้ ที่ใชบริการ
(1.3) จัดใหมรี ะบบการประเมินความนาเชื่อถือของผูกู (creditworthiness) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดอัตราดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนสําหรับผูใ หกทู ี่จะไดรับจากการใหสินเชื่อแกผูกรู ายนั้น โดยควรมีการอธิบายความหมาย
ของระดับความเสี่ยงใหผูใชบริการ โดยเฉพาะผูใหกูทราบดวย
ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจอาจนําเสนอแนวทางเพื่อลดความเสี่ยง
ในการใหสินเชื่อของผูใหกู เชน เสนอใหผูใหกูสามารถใชบริการปองกันความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม
เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผกู ูไมสามารถชําระหนี้ได
(1.4) จัดใหมรี ะบบการประเมินความเหมาะสมของผูใหกู (client
suitability assessment) โดยผูประกอบธุรกิจตองมีกระบวนการที่ทําใหมั่นใจไดวา ผูใหกูมีความรู
ความเขาใจในลักษณะธุรกรรมและกระบวนการทําธุรกรรม เขาใจความเสีย่ งและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการใหสินเชื่อ และยอมรับในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกอนการตัดสินใจใหสินเชื่อผานระบบหรือเครือขาย
อิเล็กทรอนิกสของผูป ระกอบธุรกิจ ซึง่ ผูป ระกอบธุรกิจอาจมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสม
ของผูใหกูที่แตกตางกันตามประเภทของผูใหกู
(1.5) จัดใหมีการกําหนดวงเงินและประเภทสินเชื่อ ใหสอดคลองตาม
ลักษณะของผูใ หกูและผูก ู
(1.6) กรณีทเี่ ปนสินเชือ่ ทีส่ ามารถยกเลิกคําสัง่ ได เชน สินเชื่อประเภท
โครงการธุรกิจ จะตองมีระบบรองรับโดยผูใหกูสามารถยกเลิกคําสั่งการใหสินเชื่อไดกอนปดรับคําสั่ง
48 ชั่วโมง (cooling-off period) โดยเมื่อมีผูใหกูยกเลิกคําสั่งการใหสินเชื่อ ระบบตองมีการแจงยืนยัน
การยกเลิกคําสั่งการใหสินเชื่อนั้นไปยังผูใหกูทราบ รวมถึงคืนเงินแกผูใหกูภายใน 3 วันทําการนับแต
วันที่ผูใหกมู ีคําสั่งยกเลิกการใหสินเชื่อ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถจัดใหมรี ะบบที่ผูใหกสู ามารถยกเลิก
คําสั่งการใหสินเชื่อไดตลอดเวลาตามวรรคหนึ่ง จะตองจัดใหมีกระบวนการแจงผูใ หกรู บั ทราบขอมูล
และเงื่อนไขลวงหนากอนการใหสินเชื่อ
(1.7) จัดใหมีกระบวนการแจงผูใหกรู ับทราบลวงหนากอนการให
สินเชื่อ เพื่อใหผูใหกูทราบถึงเงือ่ นไขและความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึ้น กรณีดังตอไปนี้
(1.7.1) กรณีที่มเี งื่อนไขใหสามารถปดรับคําสัง่ การใหสินเชื่อ
กอนกําหนด โดยสามารถใหสินเชื่อแกผูกเู มื่อครบวงเงินสินเชื่อที่ตองการ (fully subscribed)
(1.7.2) กรณีที่จัดใหมเี งื่อนไขการปดรับคําสัง่ การใหสินเชื่อ
โดยไมครบวงเงินสินเชื่อ (partially subscribed) ซึ่งสามารถใหสินเชื่อในจํานวนนั้น ๆ ได
(1.8) จัดใหมีกระบวนการ และกําหนดระยะเวลามาตรฐานใน
การจัดการกับเรื่องรองเรียนของผูใชบริการอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงชองทางการติดตอ
สอบถามขอมูลและแจงเรื่องรองเรียน
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ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจตองมีแนวทางในการชดเชยความเสียหาย

ใหกับผูใชบริการตามความเหมาะสม
(1.9) จัดใหมีการเปดเผยขอมูลตามขอ 4.5.5 ของประกาศฉบับนี้
ผานระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส และมีระบบเก็บขอมูลยอนหลังเพื่อการตรวจสอบ โดยเฉพาะ
เมื่อมีประเด็นขอรองเรียน พรอมทัง้ ใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถตรวจสอบไดเมื่อรองขอ
(2) การบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการและระบบงาน
(2.1) ผูประกอบธุรกิจตองมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการ
และระบบงานตามขอ 4.5.4 โดยเฉพาะความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสีย่ งจากภัย
คุกคามทางไซเบอร (cyber risk) ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เปนมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานทีย่ อมรับโดยทั่วไป เชน มีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลทีอ่ ยูใน
ระหวางการรับสง การประมวลผล และการจัดเก็บ เพือ่ ปองกัน การเขาถึงหรือการแกไขเปลี่ยนแปลง
โดยผูที่ไมมสี ทิ ธิหรือไมไดรบั อนุญาต มีกระบวนการในการทําลายขอมูลอยางเหมาะสม โดยเฉพาะขอมูล
ของผูใ ชบริการเมื่อสิน้ สุดสัญญาการใชบริการหรือเลิกการใหบริการแลว
(2.2) จัดใหมีการทบทวน ปรับปรุงพัฒนาระบบงานและกระบวนการ
ใหบริการอยางสม่ําเสมอ ใหเหมาะสมตอสภาพการณทเี่ ปลี่ยนแปลงไป เพื่อลดความเสีย่ งในการปฏิบัตงิ าน
และปดจุดออนของระบบงาน
(2.3) จัดใหมีการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (business continuity
management : BCM) และแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (business continuity plan : BCP)
เพื่อรองรับเหตุการณในภาวะไมปกติ รวมทัง้ มีระบบงานสํารองทีส่ ามารถปฏิบัติงานทดแทนไดเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน และตองมีการทดสอบและทบทวนแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องและระบบงาน
สํารองอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมั่นใจวามีความพรอมและสามารถปฏิบัติไดจริง
(2.4) ในกรณีทผี่ ปู ระกอบธุรกิจมีการใชบริการจากบุคคลภายนอก
(outsourcing) ซึ่งรวมถึงการใชบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากบุคคลภายนอก (information
technology outsourcing) ผูประกอบธุรกิจตองรับผิดชอบเสมือนกับดําเนินการดวยตนเอง และ
ดําเนินการใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถเขาตรวจสอบหรือเรียกดูขอมูลได
(3) การเก็บรักษาเงิน ทรัพยสนิ และหลักประกัน การรับหรือสงมอบเงิน
ตามสัญญาการใหสินเชื่อระหวางผูใ หกูและผูก ู
(3.1) ผูประกอบธุรกิจตองไมรับหรือเก็บรักษาเงิน ทรัพยสนิ หรือ
หลักประกัน ของผูใชบริการอันเนื่องมาจากธุรกรรมสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล เวนแตเงินหรือ
ทรัพยสินทีเ่ ปนคาบริการ คาธรรมเนียม หรือคาใชจายอื่นตามขอ 4.5.3
(3.2) ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีการเก็บรักษาเงิน ทรัพยสิน หรือ
หลักประกันของผูใชบริการ โดย
(3.2.1) บุคคลทีส่ ามที่มกี ระบวนการและระบบการเก็บรักษาเงิน
ทรัพยสิน หรือหลักประกันของผูใชบริการ เปนผูรับและเก็บรักษาเงิน ทรัพยสิน หรือหลักประกัน
ของผูใชบริการใหมีความมั่นคงปลอดภัยและเปนไปตามวัตถุประสงคในการใหบริการของผูประกอบธุรกิจ
โดยบุคคลทีส่ ามดังกลาวจะตองเปนผูใ หบริการรับฝากทรัพยสิน (custodians) ที่ไดรับความเห็นชอบ
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จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือเปนสถาบันการเงินที่ใหบริการ
รับฝากเงินที่มเี งื่อนไขการเบิกถอนเงินจากบัญชีตามคําสัง่ ลูกคา (escrow account) ซึ่งอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของหนวยงานกํากับดูแลหลัก หรือผูท ี่มรี ะบบการดูแลทรัพยสินที่นําเทคโนโลยีมาใชเพือ่ การรับและ
เก็บรักษาเงิน ทรัพยสนิ หลักประกัน โดยการดําเนินการดังกลาวอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงาน
กํากับดูแลหลัก หรือ
(3.2.2) ระบบการดูแลทรัพยสนิ ที่นาํ เทคโนโลยีมาใชเพือ่ การรับ
และเก็บรักษาเงิน ทรัพยสิน หรือหลักประกันของผูใชบริการใหมีความมั่นคงปลอดภัยและเปนไปตาม
วัตถุประสงคในการใหบริการของผูป ระกอบธุรกิจ โดยระบบดังกลาวจะตองมีการรักษาความปลอดภัย
ของขอมูลสารสนเทศทีส่ ําคัญ (confidentiality) ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลและระบบสารสนเทศ
(integrity) และความพรอมใชงานของระบบสารสนเทศที่ใชบริการ (availability)
ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจตองขอความเห็นชอบการใชระบบตามขอ

(3.2.2) จากธนาคารแหงประเทศไทย
(3.3) ผูประกอบธุรกิจตองดําเนินการใหบุคคลทีส่ ามหรือระบบการดูแล
ทรัพยสินตามขอ (3.2) มีการเก็บรักษาเงิน ทรัพยสิน หรือหลักประกันของผูใชบริการแยกตามแตละธุรกรรม
การใหสินเชื่อระหวางผูใหกูและผูกูแตละราย และตองจัดใหมีการแยกเงิน ทรัพยสิน หรือหลักประกัน
ดังกลาวออกจากทรัพยสินของผูเก็บรักษาทรัพยสินดวย
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการดูแล
ทรัพยสินตามขอ (3.2.2) อยางมีนัยสําคัญ ผูประกอบธุรกิจตองขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยตามที่กําหนดในคูมือประชาชนลวงหนาอยางนอย 60 วันทําการกอนการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วันทําการนับจาก
วันที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับคําขอความเห็นชอบและเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวน
ถูกตอง ทั้งนี้ หากลวงเลยเวลาดังกลาวและธนาคารแหงประเทศไทยยังไมไดแจงผลการพิจารณา
ใหผปู ระกอบธุรกิจดําเนินการเปลี่ยนแปลงนั้นได
นอกจากนี้ ผูป ระกอบธุรกิจตองจัดใหมรี ายงานประเมินผลและ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานการเก็บรักษาเงิน ทรัพยสิน หรือหลักประกัน เพื่อแสดงใหเห็นวามี
การปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด และจัดเก็บรายงานประเมินผลและการตรวจสอบ
ดังกลาวไว เพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบได
4.5.5 การเปดเผยขอมูล
ผูประกอบธุรกิจตองเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง เพียงพอ ชัดเจน เปนปจจุบัน
และเปนประโยชนในการพิจารณาตัดสินใจของผูใชบริการ ดังนี้
(1) การเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไป
ผูประกอบธุรกิจตองเปดเผยขอมูลของผูป ระกอบธุรกิจ ความเสี่ยงจาก
การลงทุน การใหบริการ การขอสินเชื่อและใหสินเชื่อ การรองเรียนตาง ๆ และคาบริการ คาธรรมเนียม
และคาใชจายอื่น ๆ ของผูประกอบธุรกิจ ผานระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูใชบริการไดศึกษา
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และทําความเขาใจการใชบริการระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส โดยอยางนอยตองมีขอมูลทีส่ ําคัญ
ตามเอกสารแนบ 1.1
(2) การเปดเผยขอมูลของผูกูและขอมูลเฉพาะของการกูรายสัญญา
ผูประกอบธุรกิจตองดูแลใหผูกูเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง และ
เพียงพอ เพื่อใหผูประกอบธุรกิจสามารถใชในการวิเคราะหขอมูลและความเสี่ยงของผูกูไดอยางถูกตอง
และเพื่อใหผปู ระกอบธุรกิจนําขอมูลไปเปดเผยตอผูใหกูไดอยางเพียงพอตอการตัดสินใจ ทั้งนี้ ผูประกอบ
ธุรกิจตองจัดใหมีขอมูลที่ควรรู ซึ่งเปนขอมูลเฉพาะที่เกี่ยวของกับสัญญาการใหสินเชื่อนั้นบนระบบ
หรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสแกผใู ชบริการ เพื่อใหผูใชบริการทีเ่ ปนคูส ญ
ั ญานัน้ สามารถตรวจสอบ
รูปแบบ รายละเอียด เงื่อนไข และสถานะปจจุบันของสินเชือ่ แตละสัญญาการใหสินเชื่อ โดยอยางนอย
ตองมีขอมูลทีส่ ําคัญ ตามเอกสารแนบ 1.2 - 1.3
4.5.6 การทําสัญญา
(1) สัญญาการใชบริการระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส
ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีการทําสัญญาการใชบริการระบบหรือ
เครือขายอิเล็กทรอนิกสระหวางผูป ระกอบธุรกิจกับผูใชบริการ โดยสัญญาดังกลาวตองมีผลบังคับใช
ตามกฎหมาย และเปนสัญญาที่มีความเปนธรรม โดยอยางนอยตองระบุชื่อผูป ระกอบธุรกิจ ชื่อผูใชบริการ
ขอบเขตและเงื่อนไขในการใชบริการ และคาธรรมเนียมหรือคาบริการ (ถามี)
อิเล็กทรอนิกส

(2) สัญญาการใหสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคลผานระบบหรือเครือขาย

ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีการทําสัญญาการใหสินเชื่อระหวางบุคคล
กับบุคคล โดยสัญญาดังกลาวตองมีผลบังคับใชตามกฎหมาย และเปนสัญญาที่มีความเปนธรรม
โดยอยางนอยตองระบุชื่อผูใ หกูและผูกู ที่อยูของผูใหกูและผูก ู ประเภทสินเชื่อ จํานวนเงินใหสินเชื่อ
ภาระผูกพัน ระยะเวลาการใหสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตาง ๆ ใหทั้งผูใหกแู ละผูกูทราบ
อยางชัดเจน โดยผูประกอบธุรกิจตองสงมอบสัญญาการใหสนิ เชื่อดังกลาวใหแกผูใหกแู ละผูก ู
4.5.7 การจัดทําบัญชี และการรายงาน
ผูประกอบธุรกิจมีหนาที่ในการจัดทํารายงานผลประกอบการ และรายงาน
เรื่องรองเรียนดังตอไปนี้ และจัดสงมายังธนาคารแหงประเทศไทยตามที่กําหนดในคูมือประชาชน
พรอมทั้งสงสําเนารายงานดังตอไปนี้ใหกระทรวงการคลังทราบดวย
(1) งบการเงินที่จัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐาน
การบัญชีไทย ทุกรอบ 12 เดือน โดยรายงานดังกลาวตองไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็น
โดยผูส อบบัญชีรบั อนุญาต มายังธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 180 วันนับจากวันสิ้นรอบบัญชี
(2) รายงานเกีย่ วกับการใหบริการเปนประจําทุกเดือน ไดแก รายงานขอมูล
ผูใหกู รายงานขอมูลผูก ู และรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรมที่กาํ หนดในเอกสารแนบ 2 มายัง
ธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นเดือน
(3) รายงานขอมูลและสถิติเรื่องรองเรียนของผูใชบริการ และรายงาน
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เหตุการณที่สําคัญ เชน ขอมูลเหตุการณผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการใหบริการ ขอมูลการฉอโกงหรือทุจริต
ขอมูลการหยุดใหบริการของระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ใหรายงานเปนประจําทุกเดือน
มายังธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นเดือน
4.5.8 การเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการ
ผูประกอบธุร กิจ ตองรักษาความลับ ของผูใชบริก าร โดยไมนําขอมูล
สวนบุคคลหรือขอมูลที่สามารถระบุตัวตนของผูใชบริการ ซึ่งผูประกอบธุรกิจลวงรูหรือไดมาจาก
การประกอบธุรกิจไปใชในทางการคาหรือเพื่อวัตถุประสงคอนื่ นอกเหนือจากการใหบริการระบบหรือ
เครือขายอิเล็กทรอนิกส เวนแตกรณีดังตอไปนี้ โดยใหถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(1) การเปดเผยโดยไดรบั คํายินยอมเปนหนังสือจากผูใหกหู รือผูกู แลวแตกรณี
(2) การเปดเผยตามหนาที่หรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(3) การเปดเผยแกผสู อบบัญชีของผูป ระกอบธุรกิจนั้น
(4) การจัดสงขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต
(5) การเปดเผยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย
4.5.9 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธของผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการนั้น
ตองมีเนือ้ หาและวิธีการนําเสนอที่เหมาะสม เพื่อใหผูใชบริการไดรับขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง และเพียงพอ
ตอการพิจารณาตัดสินใจใชบริการหรือตัดสินใจขอหรือใหสนิ เชื่อ โดยการโฆษณาประชาสัมพันธหรือ
การสงเสริมการขายอยางนอยตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) มีความชัดเจนและถูกตองในสาระสําคัญของธุรกรรมสินเชื่อระหวาง
บุคคลกับบุคคล ไมมลี กั ษณะเปนเท็จ ใหขอมูลเกินความจริง บิดเบือน ปดบัง หรือทําใหเกิดความเขาใจผิด
เชน อัตราผลตอบแทนจากการใหสินเชื่อ ตนทุนการกูยมื และภาระคาธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวของ
(2) ไมใชถอยคําในลักษณะที่เรงรัดใหเกิดการตัดสินใจใชบริการหรือ
ในการขอหรือใหสินเชื่อ และไมใชวิธีการที่อาจทําใหผูใหกูไมไดพิจารณาขอมูลประกอบการใหสินเชื่อ
หรือไมไดตัดสินใจในการใหสินเชื่อดวยตนเอง เชน มีการใหผลตอบแทนเพิม่ แกผใู หกทู สี่ ามารถชักชวน
ผูใหกูรายใหม (member get member) หรือมีลกั ษณะคลายแชรลูกโซ
(3) ไมมีลักษณะชี้นําหรือรับประกันผลตอบแทนจากการใหสินเชื่อ
(4) มีคําเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการขอหรือใหสินเชื่ออยางชัดเจนและ
เหมาะสม โดยเฉพาะการเตือนใหผกู ูตองคํานึงถึงการกอหนีท้ ี่ไมเกินความสามารถในการชําระหนี้ และ
คําเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของผูใหกทู อี่ าจไมไดรับเงินและผลตอบแทนตามสัญญา รวมทั้งความเสี่ยง
จากการไมมีตลาดรองรับซื้อสินเชื่อกอนครบกําหนดสัญญา
(5) มีการแจงชองทางและวิธีการในการติดตอสอบถามขอมูลเพิม่ เติม
เกี่ยวกับการใชบริการหรือการขอหรือใหสินเชื่อ
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(6) ในกรณีที่มีการใชหรืออางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลอื่น ควรมีการระบุ
แหลงที่มาของขอมูลไวอยางชัดเจน โดยควรเปนแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ
4.5.10 การปฏิบัติเมื่อมีขอรองเรียน
ผูประกอบธุรกิจตองดําเนินการตรวจสอบเมื่อมีขอรองเรียนเกี่ยวกับ
ธุรกรรมสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล และแจงความคืบหนาของผลการตรวจสอบ รวมทั้งชี้แจง
ขั้นตอนการดําเนินการตอไปใหผูรองเรียนทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่ไดรับแจงการรองเรียน
รวมทั้งใหดําเนินการแกไขขอรองเรียนนั้นใหแลวเสร็จ และแจงใหผูรอ งเรียนทราบโดยเร็ว
4.5.11 การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ผูประกอบธุรกิจตองประกอบธุรกิจโดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และหลักเกณฑอื่นที่เกี่ยวของ เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมาย
วาดวยการทวงถามหนี้ กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูง กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
4.5.12 การตรวจสอบ และการรายงานขอมูลตอธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจเขาตรวจสอบการดําเนินงานของผูป ระกอบ
ธุรกิจและผูใหบริการภายนอก เพื่อใหทราบถึงการดําเนินงานและสถานะที่แทจริงของกิจการ และเพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจวา ความเสี่ยงของกิจการไดมีการบริหารจัดการอยางเหมาะสม โดยอาจสั่งการใหผูประกอบธุรกิจ
สงขอมูลใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อประโยชนในการตรวจสอบฐานะและผลการดําเนินงาน
4.5.13 การยายสถานที่ตั้ง
ผูประกอบธุรกิจที่ประสงคจะยายสํานักงานใหญหรือสถานที่ติดตอ
ใหผปู ระกอบธุรกิจแจงธนาคารแหงประเทศไทยลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนวันดําเนินการยาย
สถานที่ตั้ง หากไมไดรับการทักทวงจากธนาคารแหงประเทศไทย ใหถือวาธนาคารแหงประเทศไทย
อนุญาตใหผูประกอบธุรกิจยายสํานักงานใหญหรือสถานที่ตดิ ตอได
ทั้งนี้ ใหผปู ระกอบธุรกิจประกาศกําหนดการยายสถานที่ตั้งสํานักงานใหญ
หรือสถานที่ติดตอลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยอยางนอยตองเปดเผยไวในระบบหรือเครือขาย
อิเล็กทรอนิกสของผูประกอบธุรกิจ และในชวงเวลาดําเนินการยายสถานที่ตั้งดังกลาว ผูประกอบธุรกิจ
ตองกําหนดแนวทางดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกใหผใู ชบริการตามความเหมาะสม
4.5.14 การหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือเลิกประกอบธุรกิจ
(1) กรณีหยุดใหบริการเปนการชั่วคราว
(1.1) กรณีหยุดใหบริการชั่วคราวที่ไดวางแผนไวลวงหนา ผูประกอบ
ธุรกิจตองแจงธนาคารแหงประเทศไทยและผูใชบริการทราบกอนหยุดใหบริการ ไมนอยกวา 15 วัน
เชน การปดปรับปรุงระบบงาน
(1.2) กรณีหยุดใหบริการชั่วคราวอันเนื่องมาจากเหตุจําเปน หรือกรณีที่
เกิดเหตุการณผิดปกติทสี่ งผลกระทบตอการใหบริการในวงกวาง (major incident) เชน ระบบงานขัดของ
ฝนสป91-กส92001-25620409

15
หรือกรณีที่พบเหตุการณที่เกี่ยวของกับการฉอโกงหรือทุจริต หรือสงสัยวาระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส
ถูกเจาะขอมูล ผูประกอบธุรกิจตองแจงเหตุดังกลาวพรอมแนวทางการแกไขในเบื้องตนใหธนาคารแหง
ประเทศไทยทราบทันที โดยตองไมเกิน 24 ชั่วโมงนับจากทราบเหตุหรือควรจะไดทราบเหตุ พรอมทั้งแจง
สาเหตุและการแกไขปญหาเพิ่มเติมภายหลัง และแจงผูใชบริการทราบทันทีที่หยุดใหบริการชั่วคราว
(2) กรณีเลิกประกอบธุรกิจ
ใหผูประกอบธุรกิจที่มีความประสงคจะเลิกการประกอบธุรกิจ
ยื่นหนังสือขอเลิกการประกอบธุรกิจลวงหนาไมนอยกวา 90 วันทําการกอนการเลิกการประกอบธุรกิจ
พรอมทั้งยื่นแผนงานในการเลิกการประกอบธุรกิจ กระบวนการในการดูแลผูใชบริการทัง้ ผูกูและผูใหกู
กระบวนการบริหารจัดการสินเชื่อที่ยงั คงคางชําระหรือคืนใหกับผูใหกูไมครบตามสัญญา กระบวนการ
จัดการสินทรัพยหรือหลักประกันตาง ๆ ตลอดจนกระบวนการหรือขอมูลอื่น ๆ ที่สําคัญ มายังธนาคาร
แหงประเทศไทยตามที่กําหนดในคูมือประชาชน
เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยไดรับหนังสือขอเลิกการประกอบธุรกิจ
ตามวรรคหนึ่ง ธนาคารแหงประเทศไทยจะเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาภายใน 30 วันทําการนับจากวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับหนังสือและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาครบถวนถูกตอง ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุญาตใหผูประกอบธุรกิจเลิกการประกอบ
ธุรกิจนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนด
เงื่อนไขและวิธีการในการเลิกการประกอบธุรกิจดวยก็ได
4.5.15 การลดทุน
ใหผปู ระกอบธุรกิจทีม่ ีความประสงคจะลดทุน ยื่นหนังสือขอลดทุนลวงหนา
กอนดําเนินการ พรอมเหตุผลความจําเปน รายละเอียดการลดทุน และระยะเวลาทีค่ าดวาจะดําเนินการ
มายังธนาคารแหงประเทศไทยตามที่กําหนดในคูมือประชาชน
เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยไดรับหนังสือขอลดทุนตามวรรคหนึ่ง
ธนาคารแหงประเทศไทยจะเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาภายใน
60 วันทําการนับจากวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรบั หนังสือและเอกสารประกอบการพิจารณา
ครบถวนถูกตอง ทั้งนี้ ในการเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาอนุญาตใหผูประกอบธุรกิจลดทุนนั้น
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดเงื่อนไขและวิธีก าร
ในการลดทุนดวยก็ได
4.5.16 การพิจารณาระงับการดําเนินงาน และเพิกถอนการอนุญาตของ
ผูประกอบธุรกิจ
หากธนาคารแหงประเทศไทยมีขอสงสัยหรือมีเหตุทเี่ ชื่อไดวาผูป ระกอบธุรกิจ
กระทําการดังตอไปนี้
(1) ไมปฏิบัติ หรือฝาฝนประกาศกระทรวงการคลังวาดวยกิจการที่ตองขอ
อนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรือ่ ง ธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส
สําหรับธุรกรรมสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล)

ฝนสป91-กส92001-25620409

1.1/1
การเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป

เอกสารแนบ 1.1

___________________________________________

ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลของผูป้ ระกอบธุรกิจ ความเสี่ยงจากการลงทุน การให้บริการ
การขอสินเชื่อและให้สินเชื่อ การร้องเรียนต่าง ๆ และค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ
ผู้ประกอบธุรกิจ ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องเปิดเผยข้อมูลทีเ่ พียงพอ ชัดเจน เป็นปัจจุบัน
และเป็นประโยชน์ในการพิจารณาตัดสินใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลขั้นต่่าที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยมีดงั นี้
1. ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น
1.1 ข้อมูลทั่วไป เพือ่ การติดต่อสื่อสารที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของผูป้ ระกอบธุรกิจ เช่น
ชื่อบริษัท สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ รวมถึงช่องทางติดต่อเพื่อร้องเรียน
1.2 รายชื่อกรรมการ และผู้มีอ่านาจในการจัดการ
1.3 ฐานะการเงิน เช่น งบการเงินประจ่าปีที่ได้รบั การรับรองจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
1.4 นโยบายป้องกันและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest policy)
2. ข้อมูลที่ชี้ให้ผู้กู้ตระหนักถึงภาระหนี้สินของตน เช่น
ข้อความที่แสดงให้ผู้กู้เห็นอย่างชัดเจนและตระหนักถึงภาระหนี้สินที่จะมีทั้งหมด โดย
ต้องค่านึงถึงความสามารถในการช่าระหนี้ของตนก่อนการตัดสินใจขอสินเชื่อ
3. ข้อมูลที่ชี้ให้ผู้ให้กตู้ ระหนักถึงความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น
ข้อความที่แสดงให้ผู้ให้กู้เห็นอย่างชัดเจนและทราบก่อนการตัดสินใจให้สินเชื่อว่าการให้
สินเชื่อไม่ใช่การฝากเงิน ไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อผ่าน
platform และเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น การไม่มีตลาดรองรับหากมีความจ่าเป็นต้องใช้เงินที่ลงทุน และไม่สามารถ
ยกเลิกการให้สินเชื่อหรือเรียกให้ช่าระหนี้ก่อนครบก่าหนด เป็นต้น
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น
4.1 สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขที่ผู้ใช้บริการมีหรือควรปฏิบัติเมื่อใช้บริการ
(terms and conditions)
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ผู้ใช้บริการอาจมีภาระอันเกิดจากการใช้บริการระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
4.3 นโยบายและกระบวนการอื่นที่ส่าคัญ เช่น กรณีที่ผปู้ ระกอบธุรกิจแนะน่าบุคคลทีส่ าม
ในการให้บริการติดตามทวงถามหนี้ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลถึงกระบวนการเรียกให้ช่าระหนี้ ขั้นตอนและ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ การบริหารจัดการหนี้ค้างช่าระ รวมถึงกระบวนการยื่นฟ้องต่อศาล เป็นต้น
4.4 ข้อมูลที่เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการใช้
บริการ ตลอดจนข้อแนะน่าในการใช้บริการดังกล่าวอย่างปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจและตระหนักถึง
ความเสี่ยงและสามารถใช้บริการได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
4.5 กระบวนการหรือขั้นตอนในการใช้บริการ เช่น การสมัครใช้บริการ ขั้นตอนในการ
ขอสินเชื่อของผู้กซู้ ึ่งรวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติของผูก้ ู้ ขั้นตอนในการเลือกผู้กู้และการเลือกให้สินเชื่อ
ของผู้ให้กู้ ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
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1.1/2
5. ข้อมูลด้านสินเชื่อ เช่น
5.1 ข้อมูลการขอสินเชื่อ รายละเอียดของการขอสินเชื่อ ประเภทสินเชื่อ เช่น สินเชื่อ
รายย่อยเพือ่ อุปโภคบริโภค (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.2)
5.2 ข้อมูลการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้ (creditworthiness)
5.3 ข้อมูลการคิดอัตราดอกเบี้ยของการให้สินเชื่อ ในรูปอัตราผลตอบแทนรายปี (annual
percentage rate : APR)
5.4 ข้อมูลการให้สินเชื่อกรณีกรรมการ หรือผู้มีอา่ นาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจนั้น
หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ท่าหน้าที่เป็นผู้ให้กเู้ องด้วย เช่น จ่านวนรายผู้กู้ จ่านวนเงิน และสัดส่วน
เงินให้สินเชื่อของบุคคลดังกล่าวเทียบกับวงเงินสินเชื่อทัง้ หมด แยกตามแต่ละสัญญาการให้สินเชื่อ
6. ข้อมูลสถิติการให้บริการและข้อร้องเรียน เช่น
6.1 สถิติเงินสินเชื่อ จ่านวนผู้ให้กู้ จ่านวนผู้กู้ และการกระจุกตัวของผู้ให้กู้และผู้กู้
1
ย้อนหลัง 5 ปี
6.2 สถิติอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (APR) แยกรายประเภทสินเชื่อ
6.3 จ่านวน มูลค่า และอัตราผิดนัดช่าระ (default rate) ย้อนหลัง 5 ปี2
6.4 ข้อมูลสถานะปัจจุบันของสินเชื่อ เช่น จ่านวนและมูลค่าธุรกรรมทัง้ หมด (outstanding)
ยอดเงินต้นที่ไม่ได้รับการช่าระคงเหลือ มูลค่าหนี้ด้อยคุณภาพหรือส่วนสูญเสียทัง้ หมดจากการท่าธุรกรรม
เป็นต้น โดยต้องแสดงทัง้ กรณีสินเชื่อที่ให้แก่ลูกหนี้ที่มีคุณภาพ (performing loan : PL) และกรณีสินเชื่อที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (non-performing loan : NPL)
6.5 ข้อมูลและสถิติการให้สินเชื่อกรณีกรรมการ หรือผู้มีอ่านาจในการจัดการของ
ผู้ประกอบธุรกิจนั้นหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ท่าหน้าที่เป็นผู้ให้กู้เองด้วย เช่น จ่านวนราย จ่านวนเงิน
และสัดส่วนเงินให้สินเชื่อของบุคคลดังกล่าวเทียบกับวงเงินสินเชื่อทั้งหมด
6.6 ข้อมูลและสถิติการร้องเรียน เช่น จ่านวนข้อร้องเรียน ปัญหาที่มีข้อร้องเรียน
สัดส่วนการแก้ปญ
ั หาส่าเร็จ เป็นต้น
7. ข้อมูลค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น
7.1 ประเภท อัตรา และวิธีการค่านวณค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น
ในการให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ค่าบริการในการเป็นตัวกลางระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้
(matching)
7.2 ค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับการให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
เช่น ค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมดที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ
7.3 ค่าใช้จ่ายอื่นซึ่ง เกิดจากการค้่าประกันหรือการซื้อประกัน จากบุคคลที่สาม เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงของผู้ให้กู้ (ถ้ามี) โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยให้ชัดเจนแยกต่างหากจากค่าบริการหรือ
ค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบธุรกิจ

1

กรณีมีข้อมูลย้อนหลังน้อยกว่า 5 ปี ให้ผู้ประกอบธุรกิจเปิดเผยข้อมูลสถิติเท่าที่มีจนถึงปีล่าสุด

1.2/1
เอกสารแนบ 1.2
การเปิดเผยข้อมูลของผู้กู้

___________________________________________

ผู้ประกอบธุรกิจต้องดูแลให้ผู้กู้เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ เพื่อให้ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและความเสี่ยงของผู้กไู้ ด้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจน่า
ข้อมูลไปเปิดเผยต่อผู้ให้กู้ได้อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึง่ ข้อมูลขั้นต่่าทีผ่ ู้กู้ต้องเปิดเผยมีดังนี้
1. รายละเอียดของผู้กู้ เช่น
1.1 อายุ
1.2 ที่อยู่ หรือภูมลิ ่าเนา
1.3 อาชีพ ต่าแหน่ง และประสบการณ์ท่างาน หรือรายละเอียดของประเภทและ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.4 รายได้และทีม่ าของรายได้
1.5 ประวัติการยื่นขอสินเชื่อและได้รบั สินเชื่อผ่านผู้ประกอบธุรกิจทุกราย (ถ้ามี)
1.6 จ่านวนและมูลค่าสินเชื่อประเภทหรือโครงการเดียวกัน ที่ได้รับจากแหล่งอืน่ อยู่
แล้วในปัจจุบนั (ถ้ามี)
1.7 ประวัติการช่าระหนี้ และการผิดนัดช่าระหนี้ (ถ้ามี)
1.8 ล่าดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยการประเมินของผูป้ ระกอบธุรกิจ
2. วัตถุประสงค์และรายละเอียดการขอสินเชื่อ เช่น
2.1 วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
2.2 รายละเอียดความเป็นไปได้ของธุรกิจ
2.3 ประเภทและรายละเอียดของหลักประกัน รวมถึงภาระผูกพันของหลักประกัน
ดังกล่าว เช่น ล่าดับการจดจ่านองหลักประกัน (ถ้ามี)
2.4 จ่านวนเงินสินเชื่อและระยะเวลาการช่าระหนี้คืน
2.5 รายละเอียดและช่องทางการช่าระหนี้คืน
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1.3/1
เอกสารแนบ 1.3
การเปิดเผยข้อมูลเป็นการเฉพาะของการกู้รายสัญญา
___________________________________________

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีข้อมูลที่ควรรู้ ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการให้
สินเชื่อนั้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ โดยต้องเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ชัดเจน
เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ในการพิจารณาตัดสินใจของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทีเ่ ป็นคูส่ ัญญานั้น
สามารถตรวจสอบรูปแบบ รายละเอียด เงื่อนไข และสถานะปัจจุบันของสินเชื่อแต่ละสัญญาการให้สินเชื่อ
ซึ่งข้อมูลขั้นต่่าที่ผปู้ ระกอบธุรกิจต้องเปิดเผยมีดงั นี้
1. รายละเอียดการขอสินเชื่อและการให้สินเชื่อ เช่น
1.1
1.2
1.3

มูลค่าธุรกรรม
ยอดเงินต้นคงเหลือที่ยงั ไม่ได้รับช่าระ
จ่านวนงวดคงเหลือที่ยังไม่ได้รบั ช่าระ

1.4 มูลค่าหนี้ด้อยคุณภาพหรือส่วนสูญเสียทั้งหมดจากการท่าธุรกรรม โดยต้องแสดง
ทั้งกรณีสินเชื่อที่ให้แก่ลูกหนี้ที่มีคุณภาพ (performing loan : PL) และกรณีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(non-performing loan : NPL)
2. ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้ (creditworthiness)
3. ผลตอบแทนที่ผู้ให้กู้จะได้รับจากการให้สินเชื่อ
4. การเสียภาษีจากผลตอบแทนที่ผู้ให้กู้ได้รับจากการให้สินเชื่อ เช่น การหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
5. เงื่อนไขและข้อมูลอื่น ๆ ที่สาคัญในการให้สินเชื่อ เช่น เงื่อนไขการปิดรับค่าสั่งการให้สินเชื่อ
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เอกสารแนบ 2
แบบรายงานการให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
ชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ.................................................... ชื่อระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์.........................................................ข้อมูล ณ สิ้นเดือน..........................................
หน่วย : บาท

1. ข้อมูลผู้ให้กู้ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายบุคคล
ลาดับ

เลขประจาตัวประชาชน/
รหัสจดทะเบียนนิติบคุ คล

ประเภทผู้ให้กู้
ตัวเลือก :
บุคคลธรรมดา
ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ
มิใช่ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ
บุคคลธรรมดาที่มถี ิ่นที่อยู่ตา่ งประเทศ
ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ
มิใช่ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ
กิจการร่วมลงทุน
นิติบุคคลร่วมลงทุน
บริษัทและนิติบุคคล
ธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุน
สถาบันการเงินที่รับฝากเงินอื่น
บริษัทหลักทรัพย์
กองทุนรวม
บริษัทประกันวินาศภัย
บริษัทประกันชีวิต
หน่วยราชการหรือรัฐบาลท้องถิ่น
สถาบันการเงินที่มีถิ่นที่อยู่ตา่ งประเทศ
นิติบุคคลทีมีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ
อื่นๆ (โปรดระบุ...)

เลขที่อ้างอิงรายสัญญา
(ถ้ามี)

วันที่เริ่มให้สินเชื่อตาม
สัญญาการให้สินเชื่อ
(วว/ดด/25XX)

วันที่ครบกาหนดตาม
สัญญาการให้สินเชื่อ
(วว/ดด/25XX)

จานวนเงินให้สินเชื่อคงค้าง ณ วันสิ้นเดือน
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
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2. ข้อมูลผู้กู้รายบุคคล
ระดับ
จังหวัดที่
เลข
รายได้ ปัจจัยที่ใช้ในการ
อยู่อาศัย/
ลาดับ ประจาตัว
เฉลี่ยต่อ พิจารณาฐานะ
ประกอบ
ประชาชน
เดือน
การเงินของผู้กู้
ธุรกิจ
(บาท)
ตัวเลือก :
รายได้
กระแสเงินสด
ในบัญชีเงินฝาก
ปัจจัยอื่น
(informationbased)

เลขที่
อ้างอิง
ราย
สัญญา
(ถ้ามี)

ประเภทสินเชื่อ

ตัวเลือก :

รายละเอียด
วัตถุประสงค์
การกู้

ประเภท
ธุรกิจที่ใช้
เงินสินเชื่อ

เช่น เพื่อซื้อ ระบุเฉพาะราย
ที่อยู่อาศัย ที่มี
วัตถุประสงค์
สินเชื่อที่มิได้มี
การขอสินเชื่อ
วัตถุประสงค์เพื่อน่าไปใช้
เพื่อน่าไปใช้
ในการประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ
สินเชื่อเพื่อ
หรือโครงการ
น่าไปใช้ประกอบอาชีพ
ธุรกิจ/
หรือโครงการธุรกิจ
แฟ็กเตอริง
สินเชื่ออื่น (โปรด
เช่น การผลิต
ระบุ)
การขายส่งและ
การขายปลีก

ยอดคงค้าง
วันที่ได้รับเงิน วันที่ครบ
วงเงินที่ ณ สิ้นเดือน อัตรา
สินเชื่อตาม กาหนดตาม
(ไม่รวม ดอกเบี้ย
ขอ
สัญญาการให้ สัญญาการให้
สินเชื่อ ดอกเบีย้
APR
สินเชื่อ
สินเชื่อ
(บาท) ค้างรับ) (% ต่อปี)
(วว/ดด/25XX) (วว/ดด/25XX)
(บาท)
ไม่เกินวงเงิน
สินเชื่อ

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
ค่าบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่
เรียกเก็บตาม
ข้อ 4.5.3 APR
(% ต่อปี)

หน่วย : บาท

จานวน
วันที่ค้าง
มูลค่า
ประเภท
ชาระเงิน
หลักประ
หลักประ
ต้น และ/
กัน
กัน
(บาท)
หรือ
(ถ้ามี)
(ถ้ามี)
ดอกเบี้ย
(วัน)
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3. ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล ณ วันเริ่มรอบระยะเวลารายงาน
ลาดับ

1

จานวนสัญญา
(สัญญา)

สินเชื่อคงค้าง
(บาท)

จานวนที่เพิ่มขึ้นใหม่

จานวนที่ลดลง

ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน

ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน

จานวนสัญญา
(สัญญา)

สินเชื่อใหม่
(บาท)

จานวนสัญญา
(สัญญา)

สินเชื่อทีค่ รบอายุสญ
ั ญา/
ที่ปดิ บัญชีสนิ เชื่อก่อน
ครบกาหนดอายุสัญญา
(บาท)

ข้อมูล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
จานวนสัญญา
(สัญญา)

สินเชื่อคงค้าง
(บาท)

2
3
4
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1
คำถำม – คำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
เรื่อง กำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ำย
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่ำงบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)
ลงวันที่ 7 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ประเด็นหำรือ
แนวคำตอบ
หลักเกณฑ์ในกำรยื่นคำขออนุญำตและกำรต่ออำยุกำรอนุญำต
1. ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจจำเป็นต้อง ผู้ทปี่ ระสงค์จะประกอบธุรกิจทุกรำยจะต้องเข้ำร่วม
เข้ำร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox ทดสอบใน Regulatory Sandbox จนประสบ
ก่อนกำรยื่นขออนุญำตทุกกรณีหรือไม่
ควำมสำเร็จและพร้อมให้บริกำรในวงกว้ำงใน
ประเทศไทยก่อน จึงจะสำมำรถยื่นคำขอรับ
ใบอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลัง ผ่ำน ธปท. ได้
โดยผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ สำมำรถสมัคร
ขอทดสอบใน Regulatory Sandbox ได้ที่
ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรเงิน ธปท. email address:
FinTechDept@bot.or.th
ขอบเขตกำรประกอบธุรกิจ
2. กำรที่ผู้ประกอบธุรกิจทำหน้ำที่แจ้งเตือน หลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีระบบงำน
หรือติดตำมกำรชำระหนี้ของผู้กู้ตำมสัญญำ ในกำรติดตำมกำรรับและจ่ำยเงินของผู้ให้กู้และผู้กู้
กำรให้สินเชื่อ ถือเป็นธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ตำมสัญญำกำรให้สินเชื่อตำมข้อ 4.5.4 (1.1) ของ
หรือเกี่ยวกับกำรให้บริกำร peer to peer ประกำศ ธปท. โดยกำรติดตำมกำรจ่ำยเงินของผู้กู้
lending platform ที่ต้องได้รับอนุญำต อำจรวมถึงกำรแจ้งเตือนให้ผู้กู้ชำระหนี้ตำมรอบ
จำก ธปท. หรือไม่
ชำระปกติตำมสัญญำโดยไม่มีถ้อยคำที่เป็นกำร
เร่งรัดให้ผู้กู้ชำระหนี้ อย่ำงไรก็ดี หำกผู้ประกอบ
ธุรกิจทำหน้ำที่เกินกว่ำขอบเขตดังกล่ำว เช่น หำกผู้
ประกอบธุรกิจให้บริกำรติดตำมทวงถำมหนี้ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรทวงถำมหนี้ จะถือเป็นกำร
ประกอบธุรกิจอื่นที่ต้องได้รับอนุญำตจำก ธปท.
และจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์ในกำรประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์
3. อยำกทรำบแนวทำงในกำรพิจำรณำวงเงิน กำรนับวงเงินกำรให้กู้ของ retail ดังกล่ำว
ของผู้ให้กู้ที่มิใช่ผู้ลงทุนรำยใหญ่ (retail) ให้พิจำรณำจำกยอดเงินให้สินเชื่อผ่ำนผู้ประกอบ
ที่กำหนดมูลค่ำกำรให้สินเชื่อผ่ำนผู้ประกอบ ธุรกิจทุกรำยรวมกันเป็นจำนวน 500,000 บำท
ธุรกิจทุกรำยรวมกันไม่เกิน 500,000 บำท ในรอบ 12 เดือน (self-declaration)
ในรอบ 12 เดือน จะนับตำมยอดหนี้คง
ค้ำงหรือยอดเงินให้สินเชื่อ
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4. นักลงทุนสถำบันต่ำงประเทศเป็นผู้ให้กู้ได้ สำมำรถเป็นผู้ให้กู้ได้ อย่ำงไรก็ดีควรพิจำรณำ
หรือไม่
คุณสมบัติและวงเงินให้สินเชื่อตำมที่กำหนดใน
ประกำศ ธปท. ด้วย
5. อยำกทรำบวิธีกำรคำนวณอัตรำดอกเบี้ย ให้คำนวณดอกเบี้ยตำมวิธี effective rate โดย
หรือผลตอบแทนจำกกำรให้สินเชื่อใน
ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยรำยละเอียดวิธีกำร
สัญญำกำรให้สินเชื่อระหว่ำงผู้ให้กู้และผู้กู้ คำนวณดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนดังกล่ำว
ทีไ่ ม่ให้เกินอัตรำตำมที่ประมวลกฎหมำย ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบก่อนกำรตัดสินใจกู้หรือให้กู้
แพ่งและพำณิชย์กำหนด
อย่ำงชัดเจนด้วย
6. มำตรฐำนของกระบวนกำรในกำรรู้จัก
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกระบวนกำรทำ KYC
ผู้ใช้บริกำร (know your customer : KYC) ตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
ควรอยู่ในระดับใด สำมำรถใช้ e-KYC
กำรฟอกเงิน ทั้งนี้ ธปท. ไม่ได้จำกัดกำรใช้
ได้หรือไม่ และผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถใช้ เทคโนโลยีในกำรทำ KYC รวมถึงไม่มีข้อห้ำมกำร
บริกำรจำกบุคคลภำยนอก (outsourcing) outsourcing กำรทำ KYC แต่ผู้ประกอบธุรกิจ
ในกำรดำเนินกำร KYC / e-KYC ดังกล่ำว จะต้องรับผิดชอบเสมือนดำเนินกำรด้วยตนเอง และ
ได้หรือไม่
ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้องด้วย (ถ้ำมี)
7. ช่องทำงจัดส่งรำยงำน เช่น งบกำรเงิน
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดส่งรำยงำนไปยัง email
ของผู้ประกอบธุรกิจไปยังกระทรวงกำรคลัง address ของสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังที่
ตำมข้อ 4.5.7 ของประกำศ ธปท.
fspolicy@fpo.go.th
8. กรณีหยุดให้บริกำรชั่วครำวอันเนื่องมำจำก ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งเหตุพร้อมแนวทำงกำร
เหตุจำเป็น หรือเกิดเหตุกำรณ์ผิดปกติที่
แก้ไขในเบื้องต้น ภำยใน 24 ชั่วโมงนับจำกทรำบเหตุ
ส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรในวงกว้ำง
หรือควรจะได้ทรำบเหตุ พร้อมทั้งแจ้งสำเหตุและ
(major incident) ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้ง กำรแก้ไขปัญหำเพิ่มเติมภำยหลังไปยัง ฝ่ำยตรวจสอบ
เหตุดังกล่ำวที่ช่องทำงใดใน ธปท.
ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงิน ธปท. email address:
Nonbank-AMC@bot.or.th ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องแจ้งผู้ใช้บริกำรทรำบทันทีที่หยุด
ให้บริกำรชั่วครำว
9. ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถยื่นขออนุญำตทำ สำมำรถทำได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นขออนุญำต
ธุรกิจ peer to peer lending platform กำรประกอบธุรกิจ peer to peer lending
ภำยใต้กำรกำกับดูแลของ ธปท. และ
platform ต่อกระทรวงกำรคลัง ผ่ำน ธปท. และ
ธุรกิจเสนอขำยหลักทรัพย์ผ่ำนระบบ
ยื่นขออนุญำตกำรประกอบธุรกิจเสนอขำยหลักทรัพย์
ครำวด์ฟันดิง ภำยใต้กำรกำกับดูแลของ ผ่ำนระบบครำวด์ฟันดิง ต่อ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
สำนักงำน ก.ล.ต. ด้วย ได้หรือไม่
ธุรกิจต้องยื่นขออนุญำตกำรประกอบธุรกิจอื่น ต่อ
ธปท. ด้วย
อย่ำงไรก็ดี ควรแยก platform หรือแยกกำรเข้ำใช้
บริกำรตำมประเภทธุรกรรม ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ
อย่ำงชัดเจนว่ำกำลังใช้บริกำร peer to peer
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10.

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

แนวคำตอบ
lending platform หรือ ระบบครำวด์ฟันดิง
รวมถึงควรให้ข้อมูลควำมแตกต่ำงของธุรกิจทั้ง 2
ประเภทให้ชัดเจนด้วย
หำกผู้ประกอบธุรกิจได้รับควำมเห็นชอบจำก ก.ล.ต.
ก็สำมำรถให้บริกำรระบบครำวด์ฟันดิงได้ แต่ในส่วน
กำรประกอบธุรกิจ peer to peer lending platform
ต้องได้รับใบอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลังก่อน

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กิจการทีต่ ้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๕๘
(เรื่อง ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล)
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๑๔ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ ว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย
หรือผาสุกแห่ งสาธารณชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศกาหนดให้ธุรกิจระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
การจั ด หามาซึ่ ง เงิ น ทุ น แล้ ว ให้ ผู้ อื่ น กู้ เงิน นั้ น หรื อ เอาเงิ น นั้ น ซื้ อ หรื อ ซื้ อ ลดซึ่ ง ตั๋ ว เงิน หรื อ ตราสาร
เปลี่ยนมืออื่นหรือตราสารการเครดิต ซึ่งมีลักษณะตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ระบบหรือ เครือ ข่ ายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” หมายความว่า เว็ บ ไซต์ แอปพลิ เคชั น หรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในลักษณะทานองเดียวกัน เพื่อรองรับการทาธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
“ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล” หมายความว่า การให้สินเชื่อระหว่างผู้ให้กู้กั บผู้กู้
ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
“ผู้ประกอบธุรกิจ ” หมายความว่า ผู้ให้บ ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลเป็นทางการค้าปกติ
“ผู้มีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(๑) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งมีตาแหน่งเทียบเท่า
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือ
(๒) บุคคลซึ่งผู้ประกอบธุรกิจทาสัญ ญาให้มีอานาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่ว น
หรือ
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอานาจควบคุมหรือครอบงาผู้จัดการหรือกรรมการ หรือการจัดการ
ของผูป้ ระกอบธุรกิจ ให้ปฏิบัติตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบายหรือการดาเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(๑) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
(๒) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
“ผู้กู้” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ขอสินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
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“ผู้ ใ ห้ กู้ ” หมายความว่ า บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ให้ กู้ ผ่ า นระบบหรื อ เครื อ ข่ า ย
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่รวมถึงผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Crowdfunding Portal)
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์
หมวด ๑
การขออนุญาต
ข้อ ๒ ให้การประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคล เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการเงิน
ข้อ ๓ ผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ ต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คลประเภทบริษั ท จ ากั ด หรือ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด
ที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มิใช่สถาบันการเงิน และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี ทั้งนี้
ในการอนุญาตดังกล่าวรัฐมนตรีจะกาหนดหลักเกณฑ์ตามที่เห็นสมควรก็ได้
การยื่นคาขออนุญาต ให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และแบบที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกาหนดให้ผู้ยื่นคาขออนุญาตเข้าร่วมทดสอบ
และพัฒนานวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox)
กั บ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย
กาหนดก่อนเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีด้วยก็ได้
เมื่อได้รับคาขออนุญาตและเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันทาการนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
และเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคล มีกาหนดระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
การต่ออายุการอนุญาต ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคาขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันทาการก่อนวันครบกาหนดการอนุญาต
ข้อ ๔ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วและส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่าห้าล้านบาท
ตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ และมีจานวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่ไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า
ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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หมวด ๒
เงื่อนไขในการดาเนินงาน
ข้อ ๕ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ระบุรายละเอียดค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ
อั น เนื่ อ งจากการให้ บ ริ ก ารระบบหรื อ เครื อ ข่ า ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ ธุ ร กรรมสิ น เชื่ อ ระหว่ า ง
บุคคลกับบุคคล ให้ชัดเจนครบถ้วนบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
(๒) กาหนดในสัญญาการใช้บริการไม่ให้เรียกอัตราดอกเบี้ยในสัญญาการให้สินเชื่อเกินกว่า
อัตราที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาหนด
(๓) รักษาข้อมูลของผู้ให้กู้และผู้กู้ไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การเปิดเผยโดยได้รับคายินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้หรือผู้กู้ แล้วแต่กรณี
(ข) การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(ค) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจนั้น
(ง) การจัดส่งข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
(จ) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
(ฉ) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) กู้ ยื ม หรือ รับ ฝากเงิน จากประชาชน เว้ น แต่ ก ารออกตั๋ วเงิน และเสนอขายต่ อ ผู้ ล งทุ น
ในวงจากัด (Private Placement : PP) และการออกหุ้นกู้ โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
(๒) เป็น ผู้ให้ กู้ห รือผู้กู้ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าของผู้ประกอบธุรกิจเอง
หรือผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น
(๓) ลดทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
(๔) เลิกการดาเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรม
สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
(๕) ประกอบธุ ร กิ จ อื่ น เว้ น แต่ ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับการให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรม
สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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อาจกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจอื่นดังกล่าวที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้อนุญาต
เพิ่มเติมได้
ในการขออนุญาตตาม (๓) หรือ (๔) ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขออนุญาต
ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมแผนงานหรือเอกสารตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
และให้ ธ นาคารแห่ งประเทศไทยพิ จารณาเสนอความเห็ น ต่อรัฐมนตรีเพื่ อพิ จารณาอนุ ญ าตดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันทาการ นับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ข้อ ๗ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล รวมถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) คุณสมบัติของผู้ให้กู้และผู้กู้
(๒) ค่ า บริก าร ค่ าปรั บ ค่ า ธรรมเนี ย มใด ๆ ในการประกอบธุร กิ จ ระบบหรือ เครื อ ข่ า ย
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับ
ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
(๓) การตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
(๔) การปฏิบัติและจัดการเกี่ยวกับข้อมูลผู้ให้กู้และผู้กู้
(๕) การปฏิบัติและจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
(๖) การจัดทาบัญชีและรายงาน
(๗) การกาหนดนโยบาย แผนงาน การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาส่งเสริมการขาย
(๘) การหยุดหรือระงับการประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว
(๙) การยื่นขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจ
(๑๐) เรื่องอื่น ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าจาเป็นในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ มี เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ให้ ธนาคารแห่ งประเทศไทยมี อ านาจผ่ อ นผั น
หลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นรายกรณีได้
ข้อ ๘ กรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึงห้าปี
(๒) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริต
(๓) เคยเป็นกรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ ของผู้ประกอบธุรกิจที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน
การอนุญาตตามข้อ ๙
(๔) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนด
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ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกรรมการ หรื อผู้ มี อ านาจในการจัด การของผู้ ป ระกอบธุร กิ จ
ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยทราบภายในสิ บ ห้ า วั น ท าการ
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้อ ๙ เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข
ในการดาเนินงานประการใดประการหนึ่ง หรือฐานะการเงินหรือการดาเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ
อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
มีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นแก้ไขการที่ฝ่าฝืน ละเลยหรือแก้ไขฐานะทางการเงินหรือการดาเนินงาน
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด และให้รายงานให้รัฐมนตรีทราบการสั่งการและผลการดาเนินการ
ตามการสั่ ง การโดยไม่ ชั ก ช้ า แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เกิ น กว่ า สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น สั่ ง การหรื อ ทราบผลการ
ดาเนินการ
หากผู้ประกอบธุรกิจมิได้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ระงับการดาเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อดาเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้อง ในการนี้ รัฐมนตรีจะกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ปฏิบัติด้วยก็ได้
หากผู้ประกอบธุรกิจยังคงฝ่าฝืนไม่ดาเนินการตามคาสั่งของรัฐมนตรีตามความในวรรคสอง
รัฐมนตรีอาจมีคาสั่งเพิกถอนการอนุญ าตให้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิก ส์สาหรับ
ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจนั้น และให้นาความในวรรคสองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีความประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิ กส์สาหรับธุรกรรมสิน เชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ผู้ประกอบธุ รกิจนั้นต้องได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรี
เมื่อได้รับคาขออนุ ญาตตามวรรคหนึ่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอความเห็ น
ต่อรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันทาการนับแต่วันที่ได้รับคาขออนุญาต โดยมีเอกสาร
ครบถ้วนและถูกต้อง
ให้ รัฐมนตรีโดยคาแนะน าของธนาคารแห่ งประเทศไทยพิจารณาและอาจมีคาสั่งว่าจะควร
อนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจได้เมื่อใด ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการอย่างใด ทั้งนี้ ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันทาการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
ไม่อาจพิจารณาให้ แ ล้วเสร็ จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้รัฐมนตรีมีห นังสือแจ้งให้ ผู้ประกอบธุรกิจ
ทราบก่อนครบกาหนดดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน
ทาการนับแต่วันครบกาหนดเวลาดังกล่าว
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หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

ข้อ ๑๑ ให้ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยมี อ านาจแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานธนาคารแห่ งประเทศไทย
เป็นพนั กงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวัน ที่
๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ และประกาศฉบับนี้ รวมทั้ง ตรวจสอบการดาเนินงานของกิจการตามที่กาหนดไว้
ในประกาศฉบับนี้ และดาเนินคดีสาหรับความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ ที่ ๕๘ ลงวันที่
๒๖ มกราคม ๒๕๑๕
ข้อ ๑๒ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สอบบัญชีของ
ผู้ป ระกอบธุรกิจ ต้องมาให้ ถ้อ ยคาหรือ แสดงสมุ ด บั ญ ชีเอกสารและหลักฐานอื่ น อั นเกี่ยวกับ กิ จการ
ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ตามความประสงค์ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๑๓ เพื่ อ ให้ ก ารก ากั บ ดู แ ลเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ ธ นาคารแห่ งประเทศไทย
แจ้ งหลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร หรื อ เงื่อ นไขที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยก าหนดตามข้ อ ๗ ต่ อ รั ฐ มนตรี
และให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งสาเนารายงานตามที่รายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยแก่กระทรวงการคลัง
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ข้อ ๑๔ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

