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3. ประกาศท่ียกเลิก 

ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 4/2562 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกรรมสินเชื่อระหวาง
บุคคลกับบุคคล ลงวันท่ี 9 เมษายน 2562 

4. ขอบเขตการบังคับใช 

ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับกับผูประกอบธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ธุรกรรมสินเช่ือระหวางบุคคลกบับุคคลทีม่ิใชสถาบันการเงิน ตามประกาศกระทรวงการคลังวาดวยกิจการ
ที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจระบบหรือเครือขาย
อิเลก็ทรอนิกสสําหรบัธุรกรรมสินเช่ือระหวางบุคคลกับบุคคล) 

5. เน้ือหา 

5.1  คําจํากัดความ 

“ธุรกรรมสินเช่ือระหวางบคุคลกับบุคคล” (peer to peer lending) หมายความวา 
การใหสินเช่ือระหวางผูใหกูกับผูกู ผานระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส  

“ระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา เว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกัน เพือ่รองรบัการทําธุรกรรมสินเช่ือระหวางบุคคลกับ
บุคคล 

“ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูใหบริการระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสสําหรบั
ธุรกรรมสินเช่ือระหวางบุคคลกับบุคคลเปนทางการคาปกติ 

“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูกู ผูใหกู หรือผูที่ประสงคจะกูหรือใหกูที่ใชบริการหรอื
ทําธุรกรรมผานระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส 

“ผูกู” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ขอสินเช่ือผานระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส 

“ผูใหกู” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใหกูผานระบบหรอืเครอืขาย
อิเล็กทรอนิกส แตไมรวมถึง ผูใหบริการระบบคราวดฟนดิง ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
วาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยผานระบบคราวดฟนดิง  

5.2 หลักการ  

เน่ืองจากผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อมตอระหวางผูกู
และผูใหกู โดยไมไดพบเห็นกันตอหนา ดังน้ัน ผูประกอบธุรกิจตองมีระบบงานรองรับการดําเนินธุรกิจ
ท่ีนาเชื่อถือและสามารถใหบริการไดอยางตอเน่ือง มกีารคัดกรองผูใหกูและผูกู มกีารประเมินความเสีย่ง
และความสามารถในการชาํระหน้ีของผูกูอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงภาระหน้ีครัวเรือนของประเทศ 
และเตือนใหผูกูตระหนักถึงการกอภาระหน้ีสินท่ีไมเกินความสามารถในการชาํระหน้ีของตน มีบุคคลท่ีสาม
หรือระบบงานดูแลทรัพยสินของผูใชบริการ รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวนและ 
มีการดูแลผูใชบริการอยางเปนธรรม นอกจากน้ี เพ่ือการดําเนินธุรกิจอยางมธีรรมาภิบาลและยั่งยืน 
ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการของผูประกอบธุรกิจ ตลอดจนกรรมการ 
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หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทแมของผูประกอบธุรกิจตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามเก่ียวกับธรรมาภิบาลตามท่ีกระทรวงการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  

5.3 คุณสมบัติผูประกอบธุรกิจและการยื่นคําขออนุญาตประกอบธุรกิจ  

5.3.1 คุณสมบัติและลักษณะตองหาม  

ผูประกอบธุรกิจ ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการ 
ของผูประกอบธุรกิจ รวมถึงกรรมการ หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทแมของ
ผูประกอบธุรกิจ จะตองมีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหาม ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง 
กิจการท่ีตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 (เรื่อง ธุรกิจระบบหรือ
เครือขายอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกรรมสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล) 

5.3.2 การยื่นคําขออนุญาต 

ผูที่ประสงคจะประกอบธุรกิจใหหารือมายังธนาคารแหงประเทศไทยเปนรายกรณี
กอนการย่ืนคําขออนุญาต และตองเขารวมทดสอบใน Regulatory Sandbox1 กับธนาคารแหงประเทศไทย
จนประสบความสําเร็จและพรอมใหบริการในวงกวางกอน จึงจะสามารถย่ืนคําขออนุญาตเปนผูประกอบ
ธุรกิจผานธนาคารแหงประเทศไทยได และหากในระยะตอไปธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจดังกลาวและการดูแลผูใชบริการแลว 
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดใหผูประสงคจะประกอบธุรกิจปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาวโดยไมตอง
เขาทดสอบใน Regulatory Sandbox ก็ได 

การย่ืนขออนุญาตเปนผูประกอบธุรกจิตอรฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลงั 
ใหย่ืนผานธนาคารแหงประเทศไทย ตามแบบย่ืนคําขออนุญาตประกอบธุรกิจและจัดสงตามชองทางที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในคูมอืประชาชน และผูประกอบธุรกิจตองเริ่มประกอบธุรกิจใหบริการ
ระบบหรือเครอืขายอิเล็กทรอนิกสภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับอนุญาตจากรฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลงั 
โดยใบอนุญาตมอีายุ 5 ปนับแตวันที่ไดรับอนุญาต 

5.3.3 การตออายุการอนุญาต 

การตออายุการอนุญาต ใหผูประกอบธุรกจิย่ืนคําขออนุญาตผานธนาคารแหง
ประเทศไทยตามทีก่ําหนดในคูมือประชาชนลวงหนาไมนอยกวา 90 วันทําการกอนวันครบรอบกําหนด 
การอนุญาต 

5.4 หลักเกณฑการประกอบธุรกิจ 

ผูประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจไดเฉพาะการเปนชองทางหรือตัวกลาง
ที่กอใหเกิดการทําสัญญาการใหสินเช่ือระหวางผูใหกูและผูกูผานระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน 
โดยสกุลเงินในการใหสินเช่ือตองเปนสกุลเงินบาท ในกรณีผูประกอบธุรกิจตองการประกอบธุรกิจอื่นเพิ่มเติม 

                                                        
1
 อางอิงแนวปฏิบัติธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยแนวทางการเขารวมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมท่ีนําเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุน 

การใหบริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox)  
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เชน ธุรกจิใหบรกิารติดตามทวงถามหน้ี ใหย่ืนคําขออนุญาตมายังธนาคารแหงประเทศไทยตามที่กําหนด
ในคูมือประชาชนเปนรายกรณี  

5.4.1 คุณสมบัติของผูใชบริการ ประเภทและวงเงินสินเชื่อ  

(1) คุณสมบัติของผูกู ประเภทและวงเงินสินเชื่อ 

ผูกูตองเปนบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถในการชําระหน้ี และไมเปน
กรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือผูถือหุนรายใหญของผูประกอบธุรกิจน้ันหรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว โดยมีประเภทสินเช่ือและวงเงินสินเช่ือสงูสุดที่ผูกูแตละรายสามารถไดรับ ดังน้ี 

(1.1) สินเช่ือที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชประกอบอาชีพ ใหพิจารณา
วงเงินสินเชื่อ การนับจํานวนวงเงิน และรายไดหรือฐานะทางการเงินเพ่ือกําหนดวงเงินสินเชื่อ โดย
นําแนวทางการพิจารณาตามหลักเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับมาถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

(1.2) สินเช่ือเพื่อนําไปใชประกอบอาชีพหรือโครงการธุรกจิ ทั้งทีม่ี
หลักประกันและไมมหีลักประกัน และสินเช่ืออื่นที่มปีระกันหรือหลกัประกัน เชน สินเช่ือแฟกเตอริง 
สามารถใหวงเงินสินเช่ือแกผูกูไดไมเกิน 50 ลานบาท และในกรณีที่มีสินทรัพยเปนประกันหรือหลักประกัน 
ใหพิจารณาอัตราสวนการใหสินเช่ือตอสินทรัพยหรือหลักประกัน (loan to value) ที่เหมาะสม โดย
วงเงินที่ไดรับอนุมัติตองเปนไปตามความสามารถในการชําระหน้ีของผูกู 

กรณีที่ผูกูนําสินเช่ือไปใชประกอบอาชีพหรือโครงการธุรกิจที่ไดรับ 
อนุมัติวงเงนิกูบางสวนจากแหลงเงินกูอื่นอยูแลวในปจจบุัน และตองการวงเงินกูเพิม่เติมในสวนทีข่าด หรอื
ตองการวงเงินกูเพิม่เพือ่ขยายธุรกจิ สามารถขอกูผานผูประกอบธุรกจิระบบหรอืเครอืขายอเิลก็ทรอนิกส
เพิ่มได โดยผูกูตองเปดเผยวงเงินและมูลคาสินเช่ือทัง้หมดของโครงการที่ไดรับอยูกอนแลว 

ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจตองตรวจสอบคุณสมบัติ ประเภทและวงเงินสินเช่ือ
ดังกลาวตามสมควร เชน การจัดใหผูกูรับรองตนเอง (self-declaration) วาผูกูไมไดรับสินเช่ือประเภท
เดียวกันหรือโครงการเดียวกันอยูกอนแลวเกินกวาที่กําหนด หรืออางอิงขอมูลเครดิตจากบริษัทขอมูลเครดิต 

(2) คุณสมบัติของผูใหกู และวงเงินใหสินเชื่อ 

ผูใหกูตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจในเรื่องการใหสินเช่ือและความเสี่ยง
ของการใหสินเช่ือผานระบบหรอืเครือขายอิเลก็ทรอนิกสโดยตองผานการประเมินความเหมาะสมของผูใหกู 
(client suitability assessment) กอนการใหสินเช่ือ ทั้งน้ี ผูใหกูตองไมใชผูใหบริการระบบคราวดฟนดิง
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยขอกาํหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหลกัทรพัยผานระบบ
คราวดฟนดิง หรอืผูประกอบธุรกิจระบบหรอืเครอืขายอเิลก็ทรอนิกสสําหรับธุรกรรมสินเช่ือระหวางบุคคล
กับบุคคล  

ทั้งน้ี ในกรณีผูใหกูเปนกรรมการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของ 
ผูประกอบธุรกิจน้ัน หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว สามารถใหกูไดไมเกินรอยละ 10 ของมูลคา
สินเช่ือรวมในแตละสัญญา  
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นอกจากน้ี วงเงินสินเช่ือสงูสุดที่ผูใหกูแตละรายสามารถใหได ดังน้ี 

(2.1) ผูใหกูซึง่เปนผูลงทนุสถาบัน กจิการเงินรวมลงทุน นิติบุคคลรวม 
ลงทุน หรอืผูลงทุนที่มลีักษณะเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวาดวยขอกาํหนดเกี่ยวกบั
การเสนอขายหลักทรัพยผานระบบคราวดฟนดิง สามารถใหสินเช่ือไดโดยไมจํากัดจํานวน 

(2.2) ผูใหกูอื่นนอกจากที่กาํหนดในขอ (2.1) ตองมีมลูคาการใหสินเช่ือ
ผานผูประกอบธุรกิจทุกรายรวมกันไมเกิน 500,000 บาท ในรอบ 12 เดือน (ไมนับรวมเงินตนทีผู่ใหกู
ไดรับชําระคืนแลว) โดยผูประกอบธุรกจิควรสงเสรมิใหผูใหกูกระจายความเสี่ยงในการใหสินเช่ือ ทั้งน้ี 
ผูประกอบธุรกิจตองตรวจสอบคุณสมบัติดังกลาวตามสมควร เชน การจัดใหผูใหกูเปนผูรบัรองขอมูล
การใหสินเช่ือของตนเอง (self-declaration) 

อน่ึง กอนการใหสินเช่ือผูประกอบธุรกิจตองแนะนําประเภทสินเช่ือ
ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูใหกู และใหขอมูลที่เพียงพอตอการพิจารณาตัดสินใจใหสินเช่ือ
แตละประเภทดวย ทั้งน้ี การประเมินความเหมาะสมของผูใหกูจะตองดําเนินการกอนวันที่ใหกูไมเกิน 2 ป 

5.4.2 การเรียกเก็บดอกเบ้ีย คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืน 

(1) อัตราดอกเบี้ยหรอืผลตอบแทนจากการใหสินเช่ือในสญัญาการใหสนิเช่ือ
ระหวางผูใหกูและผูกู ตองไมเกินอัตราตามทีป่ระมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนด 

(2) อัตราคาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จะเรียกเก็บน้ัน 
ผูประกอบธุรกิจตองเรียกเก็บโดยคํานึงถึงความเปนธรรม พอสมควรแกเหตุ และไมเอารัดเอาเปรียบผูใชบรกิาร 

5.4.3 การบริหารจัดการและระบบงาน 

ผูประกอบธุรกิจตองมกีารบริหารจัดการกระบวนการและระบบงานที่เกี่ยวของกบั
การใหบริการ เชน การรูจักผูใชบริการ (know your customer : KYC) การประเมินความนาเช่ือถือของผูกู 
(creditworthiness) ตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1 

ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจใชบริการจากผูใหบริการภายนอก (outsourcing) 
เพ่ือลดตนทุนการดําเนินงานและเพ่ิมความคลองตัวในการประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ใหถือปฏิบัติตามเอกสารแนบ 2 

นอกจากน้ี หากผูประกอบธุรกิจประสงคจะเปลี่ยนแปลงการใหบริการ
หรือระบบงานอยางมีนัยสําคัญท่ีอาจสงผลกระทบตอการใหบริการ ผูประกอบธุรกิจตองแจงให
ธนาคารแหงประเทศไทยทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนดําเนินการดวย 

5.4.4 การบริหารจัดการความเสีย่ง  

(1) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม โดยเฉพาะความเสี่ยง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร (cyber risk) ตามแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ปนมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานทีย่อมรับโดยทั่วไป เชน 
มีการรกัษาความปลอดภัยของขอมลูที่อยูในระหวางการรบัสง การประมวลผล และการจัดเกบ็ เพื่อปองกัน
การเขาถึงหรือการแกไขเปลี่ยนแปลงโดยผูที่ไมมีสิทธิหรือไมไดรับอนุญาต มีกระบวนการในการทําลายขอมูล
อยางเหมาะสม โดยเฉพาะขอมลูของผูใชบริการเมือ่สิน้สดุสญัญาการใชบรกิารหรือเลกิการใหบรกิารแลว 
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(2) มีการทบทวน ปรบัปรงุพฒันาระบบงานและกระบวนการใหบรกิารอยาง
สม่ําเสมอ ใหเหมาะสมตอสภาพการณทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เพื่อลดความเสีย่งในการปฏิบัติงานและปดจุดออน
ของระบบงาน 

(3) มีการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (business continuity management : 
BCM) และแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (business continuity plan : BCP) เพื่อรองรบั
เหตุการณในภาวะไมปกติ รวมทั้งมีระบบงานสํารองที่สามารถปฏิบัติงานทดแทนไดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
และตองมีการทดสอบและทบทวนแผนรองรบัการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ืองและระบบงานสํารองอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมั่นใจวามีความพรอมและสามารถปฏิบัติไดจริง 

5.4.5 การดูแลผูใชบริการ   

(1) ผูประกอบธุรกจิพึงใหบรกิารแกผูใชบรกิารโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลทีดี่ 
รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิของผูใชบริการอยางนอย 4 ประการ คือ (1) สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน 
และเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ (2) สิทธิที่จะเลือกใชบริการทางการเงินไดตามความตองการ 
(3) สิทธิที่จะรองเรียนเมื่อผูใชบริการประสบปญหา ซึ่งผูประกอบธุรกิจควรจัดใหมีชองทางการรับเรื่องรองเรียน 
และมาตรการดําเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือแกไขเรื่องรองเรียนดังกลาว และ (4) สิทธิที่จะ
ไดรับการพิจารณาชดเชยที่พอสมควรแกเหตุสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึน 

(2) ผูประกอบธุรกิจตองเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง เพียงพอ ชัดเจน เปนปจจุบัน 
และเปนประโยชนตอผูใชบริการตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 3 ผานระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส 
และมีระบบเก็บขอมูลยอนหลังเพื่อการตรวจสอบ โดยเฉพาะเมื่อมีประเด็นขอรองเรียน พรอมทั้งให
ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถตรวจสอบไดเมื่อรองขอ ตลอดจนทําสัญญาอยางเปนธรรม เก็บรักษา
ขอมูลความลับของผูใชบริการ โฆษณาและสงเสริมการขายโดยมีเน้ือหาและวิธีการนําเสนอที่เหมาะสม 
รวมถึงมีแนวทางดําเนินการเมื่อมีขอรองเรียน ตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 4 

5.4.6 การจัดทํา จัดเก็บ และจัดสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ผูประกอบธุรกิจสามารถจัดทํา จัดเก็บ และจัดสงขอมูลตาง ๆ  ตามหลักเกณฑ
ฉบับน้ี ตลอดจนเปดเผยขอมูลตาง ๆ แกผูใชบริการเปนการท่ัวไป หรือเปลี่ยนแปลงการแจงขอมูลตาง  ๆ
แกผูใชบริการ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสได โดยใหนําหลักเกณฑตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยการจัดทํา จัดเก็บ และจัดสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสของสถาบันการเงินมาใชโดยอนุโลม 

5.4.7 การยายสถานท่ีต้ัง 

ใหผูประกอบธุรกิจที่ประสงคจะยายสถานที่ต้ังสํานักงานใหญหรือสถานที่ติดตอ 
แจงธนาคารแหงประเทศไทยตามที่กาํหนดในคูมือประชาชนลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนวันดําเนินการยาย
สถานที่ต้ังดังกลาว หากไมไดรับการทักทวงจากธนาคารแหงประเทศไทย ใหถือวาธนาคารแหงประเทศไทย
อนุญาตใหผูประกอบธุรกิจยายสถานที่ต้ังสํานักงานใหญหรือสถานที่ติดตอได 

ทั้งน้ี ใหผูประกอบธุรกิจประกาศกําหนดการยายสถานที่ต้ังสํานักงานใหญ
หรือสถานที่ติดตอลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยอยางนอยตองเปดเผยไวในระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส
ของผูประกอบธุรกิจ และในชวงเวลาดําเนินการยายสถานที่ต้ังดังกลาว ผูประกอบธุรกิจตองกําหนดแนวทาง
ดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูใชบริการตามความเหมาะสม 
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5.4.8 การหยุดใหบริการเปนการชั่วคราว 

(1) กรณีหยุดใหบริการช่ัวคราวที่ไดวางแผนไวลวงหนา ผูประกอบธุรกจิ
ตองแจงธนาคารแหงประเทศไทยตามที่กําหนดในคูมือประชาชน และผูใชบรกิารทราบกอนหยุดใหบริการ 
ไมนอยกวา 15 วัน เชน การปดปรบัปรุงระบบงาน 

(2) กรณีหยุดใหบริการช่ัวคราวอันเน่ืองมาจากเหตุจําเปน หรือกรณีเกิด
เหตุการณผิดปกติที่สงผลกระทบตอการใหบริการในวงกวาง (major incident) เชน ระบบงานขัดของ หรือ
กรณีที่พบเหตุการณที่เกี่ยวของกับการฉอโกงหรือทุจริต หรือสงสัยวาระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส
ถูกเจาะขอมูล ผูประกอบธุรกิจตองแจงเหตุดังกลาวพรอมแนวทางการแกไขในเบือ้งตนใหธนาคารแหงประเทศไทย
ทราบทันที โดยตองไมเกิน 24 ช่ัวโมงนับจากทราบเหตุหรือควรจะไดทราบเหตุ พรอมทั้งแจงสาเหตุ
และการแกไขปญหาเพิ่มเติมภายหลัง และแจงผูใชบริการทราบทันทีที่หยุดใหบริการช่ัวคราว 

5.4.9 การเลิกประกอบธุรกิจ 

ใหผูประกอบธุรกิจที่ประสงคจะเลิกประกอบธุรกิจ ย่ืนหนังสือขอเลิก
การประกอบธุรกิจลวงหนาไมนอยกวา 90 วันทําการกอนการเลิกการประกอบธุรกิจ พรอมทั้งย่ืนแผนงาน
ในการเลิกการประกอบธุรกิจ กระบวนการในการดูแลผูใชบริการทั้งผูกูและผูใหกู กระบวนการบริหารจัดการ
สินเช่ือที่ยังคงคางชําระหรอืคืนใหกบัผูใหกูไมครบตามสัญญา กระบวนการจดัการสินทรัพยหรือหลักประกันตาง ๆ  
ตลอดจนกระบวนการหรือขอมลูอื่น ๆ  ทีส่ําคัญ มายังธนาคารแหงประเทศไทยตามที่กําหนดในคูมือประชาชน 

5.5 การรายงานขอมูลตอธนาคารแหงประเทศไทย 

ผูประกอบธุรกจิมหีนาที่จัดทํารายงานผลประกอบการ และรายงานเรื่องรองเรียน
ดังตอไปน้ี โดยจัดสงมายังธนาคารแหงประเทศไทยตามที่กําหนดในคูมือประชาชน รวมถึงจัดทําและ
จัดสงรายงานและขอมลูอื่นเพิ่มเติมเปนรายกรณีตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยรองขอ 

(1) งบการเงินประจําปที่ผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและลงนาม
รับรองความถูกตองโดยกรรมการผูมอีํานาจกระทําการแทนของผูประกอบธุรกิจ มายังธนาคารแหงประเทศไทย
ภายใน 180 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี 

(2) รายงานเกี่ยวกับการใหบริการเปนประจาํทุกเดือน เชน รายงานขอมูลผูใหกู 
ขอมูลผูกู และผลการดําเนินงาน ตามแบบรายงานที่กําหนดมายังธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 30 วัน
นับจากวันสิ้นเดือน 

(3) รายงานขอมูลและสถิติเรื่องรองเรียนของผูใชบริการ และเหตุการณที่สําคัญ 
เชน เหตุการณผิดปกติที่เกิดข้ึนจากการใหบริการ การฉอโกงหรือทุจริต การหยุดใหบริการของระบบ
หรอืเครือขายอเิล็กทรอนิกส ทัง้น้ี ใหรายงานเปนประจําทุกเดือน มายังธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 
30 วันนับจากวันสิ้นเดือน 

5.6 การขออนุญาตธนาคารแหงประเทศไทย  

ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาผอนผันเปนรายกรณีในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจ
ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศฉบับน้ี โดยผูประกอบธุรกิจตองขออนุญาต
ผอนผันโดยแสดงเหตุผลและความจําเปน และแผนในการปรับปรุงมายังธนาคารแหงประเทศไทยตามที่
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เอกสารแนบ 1 
การบริหารจัดการและระบบงาน 

___________________________________________ 

ผูประกอบธุรกจิตองมีระบบการใหบริการที่เหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอเพื่อใหสามารถ
ประกอบธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามกรอบกฎหมายทีเ่กี่ยวของ โดยผูประกอบธุรกิจตอง
ปฏิบัติตามมาตรฐานข้ันตํ่าในเรื่องดังตอไปน้ี  

1. กระบวนการและระบบงาน 

1.1 มีระบบงานที่มั่นคงปลอดภัย นาเช่ือถือ และสามารถใหบรกิารไดอยางตอเน่ือง 
อยางนอยไดแก การรับคําขอสินเช่ือ การรับคําสั่งการใหสินเช่ือ การใหบริการทําสัญญาการใหสินเช่ือ 
การติดตามการรบัและจายเงินของผูใหกูและผูกูตามสัญญาการใหสินเช่ือ 

1.2 มีการตรวจสอบตัวตนของผูใชบริการ โดยใหมกีระบวนการในการรูจักผูใชบรกิาร 
(know your customer : KYC) ตามหลักเกณฑของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กอน
เริ่มใหบริการ และใหมีกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเทจ็จริงเกี่ยวกับผูใชบริการ (customer 
due diligence : CDD) รวมถึงตองมีการยืนยันตัวตนของผูใชบริการ (authentication) อยางเหมาะสม
ทุกครั้งที่ใชบรกิาร 

1.3 มีระบบการประเมินความนาเช่ือถือของผูกู (creditworthiness) ที่มปีระสิทธิภาพ 
เพื่อเปนขอมลูประกอบการพิจารณากําหนดอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนสําหรบัผูใหกูทีจ่ะไดรบัจากการให
สินเช่ือแกผูกูรายน้ัน โดยควรมีการอธิบายความหมายของระดับความเสี่ยงใหผูใชบรกิาร โดยเฉพาะผูใหกู
ทราบดวย 

ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจอาจนําเสนอแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงในการใหสินเช่ือของ
ผูใหกู เชน เสนอใหผูใหกูสามารถใชบรกิารปองกันความเสี่ยงจากบุคคลทีส่าม เพือ่รองรบัความเสียหายที่
อาจเกิดข้ึนจากการทีผู่กูไมสามารถชําระหน้ีได 

1.4 มีระบบการประเมินความเหมาะสมของผูใหกู (client suitability assessment) 
โดยผูประกอบธุรกิจตองมีกระบวนการที่ทําใหมั่นใจไดวา ผูใหกูมีความรูความเขาใจในลักษณะธุรกรรมและ
กระบวนการทําธุรกรรม เขาใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการใหสินเช่ือ และยอมรับในความเสี่ยง
ที่เกิดข้ึนกอนการตัดสินใจใหสนิเช่ือผานระบบหรือเครือขายอิเลก็ทรอนิกสของผูประกอบธุรกจิ ซึ่งผูประกอบธุรกจิ
อาจมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของผูใหกูที่แตกตางกันตามประเภทของผูใหกู  

1.5 มีการกําหนดวงเงินและประเภทสินเช่ือ ใหสอดคลองตามลักษณะของผูใหกูและผูกู 

1.6 กรณีที่เปนสินเช่ือที่สามารถยกเลิกคําสั่งได เชน สินเช่ือประเภทโครงการธุรกิจ จะตองมี
ระบบรองรับโดยผูใหกูสามารถยกเลิกคําสั่งการใหสินเช่ือไดกอนปดรับคําสั่ง 48 ช่ัวโมง (cooling-off period) 
โดยเมื่อมีผูใหกูยกเลิกคําสั่งการใหสินเช่ือ ระบบตองมีการแจงยืนยันการยกเลิกคําสั่งการใหสินเช่ือน้ันไปยัง
ผูใหกูทราบ รวมถึงคืนเงินแกผูใหกูภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ผูใหกูมีคําสั่งยกเลิกการใหสินเช่ือ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ไมสามารถจัดใหมีระบบทีผู่ใหกูสามารถยกเลิกคําสั่งการใหสินเช่ือได
ตลอดเวลาตามวรรคหน่ึง จะตองมีกระบวนการแจงผูใหกูรบัทราบขอมูลและเงื่อนไขลวงหนากอนการใหสินเช่ือ
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1.7 มีกระบวนการแจงผูใหกูรับทราบลวงหนากอนการใหสินเช่ือ เพื่อใหผูใหกูทราบถึง
เงื่อนไขและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน กรณีดังตอไปน้ี 

1.7.1 กรณีที่มีเงื่อนไขใหสามารถปดรับคําสัง่การใหสินเช่ือกอนกําหนด โดยสามารถ
ใหสินเช่ือแกผูกูเมื่อครบวงเงินสินเช่ือที่ตองการ (fully subscribed)   

1.7.2 กรณีที่มีเงื่อนไขการปดรับคําสั่งการใหสินเช่ือโดยไมครบวงเงินสินเช่ือ (partially 
subscribed) ซึ่งสามารถใหสินเช่ือในจํานวนน้ัน ๆ ได 

1.8 มีกระบวนการ และกําหนดระยะเวลามาตรฐานในการจัดการกับเรื่องรองเรียนของ
ผูใชบรกิารอยางเพียงพอและมปีระสิทธิภาพ รวมถึงชองทางการติดตอสอบถามขอมลูและแจงเรือ่งรองเรยีน  

ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจตองมีแนวทางในการชดเชยความเสียหายใหกับผูใชบรกิาร
ตามความเหมาะสม 

2. การเก็บรักษาเงิน ทรัพยสิน และหลักประกัน การรับหรือสงมอบเงินตามสัญญาการให
สินเชื่อระหวางผูใหกูและผูกู 

2.1 ผูประกอบธุรกจิตองไมรับหรือเกบ็รักษาเงิน ทรัพยสิน หรือหลกัประกัน ของผูใชบริการ
อันเน่ืองมาจากธุรกรรมสินเช่ือระหวางบุคคลกบับุคคล เวนแตเงินหรือทรัพยสินที่เปนคาบริการ คาธรรมเนียม 
หรือคาใชจายอื่นตามขอ 5.4.2 (2) ของประกาศฉบับน้ี 

2.2 ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีการเกบ็รกัษาเงิน ทรพัยสิน หรอืหลกัประกันของผูใชบรกิาร 
โดยจัดใหม ี

2.2.1  บุคคลที่สามที่มีกระบวนการและระบบการเก็บรักษาเงิน ทรัพยสิน หรือ
หลักประกันของผูใชบริการ เปนผูรับและเก็บรักษาเงิน ทรัพยสิน หรือหลักประกันของผูใชบริการใหมี
ความมั่นคงปลอดภัยและเปนไปตามวัตถุประสงคในการใหบรกิารของผูประกอบธุรกิจ โดยบุคคลที่สามดังกลาว
จะตองเปนผูใหบริการรับฝากทรัพยสิน (custodians) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือเปนสถาบันการเงินที่ใหบริการรับฝากเงินที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน
จากบัญชีตามคําสั่งลูกคา (escrow account) ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย 
หรือผูที่มีระบบการดูแลทรัพยสินเพื่อการรับและเก็บรกัษาเงิน ทรัพยสิน หลักประกัน โดยการดําเนินการดังกลาว
อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลหลัก หรือ 

2.2.2  ระบบการดูแลทรัพยสินที่นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการรบัและเก็บรักษาเงิน 
ทรัพยสิน หรือหลักประกันของผูใชบริการใหมีความมั่นคงปลอดภัยและเปนไปตามวัตถุประสงคในการใหบริการ
ของผูประกอบธุรกิจ โดยระบบดังกลาวจะตองมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ 
(confidentiality) ความถูกตองเช่ือถือไดของขอมลูและระบบสารสนเทศ (integrity) และความพรอมใชงาน
ของระบบสารสนเทศที่ใชบรกิาร (availability) และไดรับความเห็นชอบการใชระบบดังกลาวจากธนาคารแหง
ประเทศไทย โดยใหผูประกอบธุรกจิย่ืนคําขอความเหน็ชอบตามแนวทางที่กําหนดในคูมือประชาชน
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2.3 ผูประกอบธุรกจิตองดําเนินการใหบุคคลที่สามหรือระบบการดูแลทรัพยสนิตามขอ 2.2 
มีการเก็บรักษาเงิน ทรัพยสิน หรือหลักประกันของผูใชบริการแยกตามแตละธุรกรรมการใหสินเช่ือระหวาง
ผูใหกูและผูกูแตละราย และตองจัดใหมีการแยกเงิน ทรัพยสิน หรือหลักประกันดังกลาวออกจากทรัพยสิน
ของผูเก็บรักษาทรัพยสินดวย 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการดูแลทรัพยสินตามขอ 2.2.2 
อยางมีนัยสําคัญ ผูประกอบธุรกจิตองขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจากธนาคารแหงประเทศไทยตามที่
กําหนดในคูมือประชาชนลวงหนาอยางนอย 60 วันทําการกอนการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยธนาคารแหงประเทศไทย
จะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน 30 วันทาํการนับจากวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรบัคําขอความเห็นชอบ
และเอกสารประกอบการพจิารณาครบถวนถูกตอง ทัง้น้ี หากลวงเลยเวลาดังกลาวและธนาคารแหงประเทศไทย
ยังไมไดแจงผลการพจิารณา ใหผูประกอบธุรกจิดําเนินการเปลี่ยนแปลงน้ันได 

นอกจากน้ี ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีรายงานประเมินผลและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
การเก็บรักษาเงิน ทรัพยสิน หรือหลักประกัน เพื่อแสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนด และจัดเก็บรายงานประเมนิผลและการตรวจสอบดังกลาวไว เพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบได
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เอกสารแนบ 2 

หลักเกณฑการกํากับดูแลการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก 

___________________________________________ 

ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจใชบริการจากผูใหบริการภายนอก (outsourcing) เพ่ือลดตนทุน
การดําเนินงานและเพ่ิมความคลองตัวในการประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูประกอบธุรกิจตอง
ใชบริการจากผูใหบริการภายนอกท่ีมีความนาเชื่อถือ และตองรับผิดชอบเสมือนกับดําเนินการดวยตนเอง 
โดยตองยึดหลักการสําคัญ 3 ประการ ไดแก (1) การมีระบบดูแลผูใชบริการอยางเหมาะสม โดยเนนเรื่อง
การเปดเผยขอมูลแกผูใชบริการอยางเพียงพอ การรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลผูใชบริการ 
ตลอดจนการดูแลเรื่องรองเรียนและแกปญหาใหแกผูใชบริการ (2) การดูแลเรื่องความตอเน่ืองในการ
ดําเนินธุรกิจและการใหบริการแกผูใชบริการ และ (3) การมีระบบการบริหารความเสี่ยงจากการใชบริการ
จากผูใหบริการภายนอก และผูประกอบธุรกิจตองดําเนินการใหธนาคารแหงประเทศไทย ผูตรวจสอบภายนอก 
หรือหนวยงานของทางการอ่ืน สามารถเขาตรวจสอบการดําเนินงาน ระบบการควบคุมภายในตาง ๆ 
รวมท้ังเรียกดูขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานท่ีใชบริการจากผูใหบริการภายนอกหรือผูรับจางชวงงานตอ (ถามี) 
เพ่ือใหทราบถึงการดําเนินงานและความเสี่ยงท่ีแทจริงอยางครบถวน รวมท้ังใหผูประกอบธุรกิจปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑการกํากับดูแลการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก ดังน้ี 

1.  การคัดเลือกผูใหบริการภายนอก 

ผูประกอบธุรกิจตองกําหนดแนวทางการคัดเลือกผูใหบริการภายนอกอยางเหมาะสม 
กอนท่ีจะทําสัญญาใหมหรือทบทวนเพ่ือตออายุสัญญาการใชบริการจากผูใหบริการภายนอกรายเดิม 
โดยตองพิจารณาใหครอบคลุมประเด็นสําคัญอยางนอย ดังตอไปน้ี 

1.1 ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการดําเนินงาน  

1.2 สถานะความมั่นคงทางการเงิน 

1.3 ชื่อเสียงทางธุรกิจ ประวัติการถูกรองเรียน หรือถูกฟองรองดําเนินคดี 

1.4 วัฒนธรรมองคกรและนโยบายการใหบริการท่ีมีความเหมาะสมกับผูประกอบธุรกิจ 

1.5 ผลการประเมินผูใหบริการภายนอก หากเปนการวาจางผูใหบริการภายนอกรายเดิม 

2.  การดูแลและความรับผิดชอบตอผูใชบริการ 

ผูประกอบธุรกิจตองตระหนักเสมอวา การใชบริการจากผูใหบริการภายนอกเปนเพียง
การมอบหมายใหผูอ่ืนดําเนินการแทนเทาน้ัน ผูประกอบธุรกิจเองยังคงมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการ
เสมือนผูประกอบธุรกิจเปนผูดําเนินการเอง ดังน้ัน ผูประกอบธุรกิจจึงตองดําเนินการเพ่ือใหแนใจวาไดดูแล
และรับผิดชอบตอผูใชบริการอยางเหมาะสม อยางนอยในเรื่องดังตอไปน้ี 

2.1 ตองดูแลใหผูใหบริการภายนอกจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยและรักษาความลับ 
ขอมูลของผูใชบริการ และขอมูลของผูประกอบธุรกิจเปนอยางดี รวมท้ังตองตรวจสอบระบบดังกลาว
อยางเหมาะสม และดูแลใหผูใหบริการภายนอกควบคุมดูแลพนักงานอยางเขมงวดในการรกัษาความลับ
ของผูใชบริการและขอมลูของผูประกอบธุรกิจ 
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2.2 ตองจัดใหมรีะบบดูแลเรื่องรองเรยีนและแกไขปญหาแกผูใชบริการอยางเพียงพอ
เหมาะสม โดยตองมีการบันทึกและติดตามขอมูลขอรองเรยีนจากผูใชบริการ ซึ่งรวมถึงขอรองเรียนเก่ียวกับ
การดูแลขอมลูสวนบุคคลของผูใชบริการ ท้ังน้ี ผูประกอบธุรกิจตองกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไข
ปญหาดังกลาว และรายงานขอมูลตอผูมีอํานาจในการจัดการของผูประกอบธรุกิจใหรับทราบเปนระยะ  

2.3 ตองไมทําใหคุณภาพของบริการท่ีผูใชบริการไดรับดอยลงหรือผลักภาระคาใชจาย
ท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นเปนประจําอยูแลวของผูประกอบธุรกิจไปใหแกผูใชบริการ ตลอดจนการใชบริการดังกลาว
ตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางการ 

2.4 ตองเปดเผยขอมูลท่ีอาจมีผลกระทบตอผูใชบริการใหทราบลวงหนาจากการมอบหมาย
ใหผูใหบริการภายนอกดําเนินการแทนผูประกอบธุรกิจ 

2.5 ในกรณีการสิ้นสุดหรือยกเลิกสัญญาวาจางผูใหบริการภายนอกไมวาดวยสาเหตุใด 
ผูประกอบธุรกิจตองดําเนินการเพ่ือใหแนใจวาขอมูลของผูใชบริการไดถูกทําลายหรือไดนําขอมลูท้ังหมด
ของผูใชบริการกลับมาจากผูใหบริการภายนอกแลว 

2.6 ตองดูแลขอมลูของผูใชบริการหรือขอมลูของผูประกอบธุรกิจ ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎหมายวาดวยกิจการท่ีตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 (เรื่อง ธุรกิจ
ระบบหรือเครือขายอิเลก็ทรอนิกสสาํหรับธุรกรรมสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล) หรือประกาศท่ีไดออก
เพ่ือการดําเนินการตามกฎหมาย 

2.7 พิจารณากําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจนและเหมาะสม กรณีท่ีผูใหบริการภายนอกไมปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในขอ 2.1 – 2.6 

3.  การบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจของผูใหบริการภายนอก 

ผูประกอบธุรกิจตองกําหนดใหผูใหบริการภายนอกจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจ
อยางตอเน่ือง (Business continuity plan) โดยเฉพาะสําหรับกรณีท่ีเกิดการหยุดชะงักของงานสําคัญ
หรืองานท่ีมีผลกระทบตอผูใชบริการในวงกวาง พรอมท้ังจัดสรรทรัพยากรรองรับการดําเนินงานอยางเพียงพอ  

ท้ังน้ี ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมกีารทดสอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง
รวมกับผูใหบริการภายนอกเพ่ือใหสามารถใหบริการงานสําคัญอยางสม่ําเสมอ และตองมีการบันทึกผล
การทดสอบไวเปนเอกสารเพ่ือใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถตรวจสอบได 

4.  การบริหารความเสี่ยงของผูใหบริการภายนอก 

ผูประกอบธุรกิจตองกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากการใชบริการจาก
ผูใหบริการภายนอกอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใหเหมาะสมกับความสาํคัญของงานท่ีใชบริการ
จากผูใหบริการภายนอก รวมท้ังสื่อสารใหบุคคลท่ีเก่ียวของเขาใจและปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัด 
และตองจัดใหมีหรือดําเนินการใหผูใหบริการภายนอกจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
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เอกสารแนบ 3 

การเปดเผยขอมูล 
___________________________________________ 

ผูประกอบธุรกจิตองเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง เพียงพอ ชัดเจน เปนปจจบุัน และเปนประโยชน
ในการพิจารณาตัดสินใจของผูใชบริการ ดังน้ี 

1. การเปดเผยขอมลูท่ัวไป 

ผูประกอบธุรกิจตองเปดเผยขอมูลของผูประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงจากการลงทุน การใหบริการ 
การขอสินเช่ือและใหสินเช่ือ การรองเรียนตาง ๆ  และคาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่น ๆ  ของผูประกอบธุรกิจ 
ผานระบบหรอืเครอืขายอเิลก็ทรอนิกส เพื่อใหผูใชบรกิารไดศึกษาและทาํความเขาใจการใชบริการระบบหรือ
เครือขายอิเล็กทรอนิกส โดยตองเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ชัดเจน และเปนปจจุบัน ซึ่งขอมูลข้ันตํ่าที่ผูประกอบธุรกิจ
ตองเปดเผยมีดังน้ี 

1.1 ขอมูลของผูประกอบธุรกิจ เชน ขอมูลทั่วไป เพื่อการติดตอสื่อสารที่ถูกตองและ
เปนปจจบุันของผูประกอบธุรกิจ (เชน ช่ือบริษัท สถานที่ติดตอ และเบอรโทรศัพท รวมถึงชองทางติดตอ
เพือ่รองเรยีน) รายช่ือกรรมการและผูมีอาํนาจในการจัดการ ฐานะการเงนิ (เชน งบการเงนิประจําปที่ไดรบั
การรบัรองจากผูสอบบญัชีรบัอนุญาต) นโยบายปองกันและจัดการผลประโยชนทบัซอน (conflict of interest 
policy) 

1.2 ขอมูลท่ีชี้ใหผูกูตระหนักถึงภาระหน้ีสินของตน เชน ขอความที่แสดงใหผูกูเห็น
อยางชัดเจนและตระหนักถึงภาระหน้ีสินทีจ่ะมทีัง้หมด โดยตองคํานึงถึงความสามารถในการชําระหน้ีของตน
กอนการตัดสินใจขอสินเช่ือ 

1.3 ขอมูลท่ีชี้ใหผูใหกูตระหนักถึงความเสี่ยงจากการลงทุน เชน ขอความที่แสดงใหผูใหกู
เห็นอยางชัดเจนและทราบกอนการตัดสนิใจใหสนิเช่ือวาการใหสินเช่ือไมใชการฝากเงิน ไมไดรับการคุมครอง
จากสถาบันคุมครองเงินฝาก ความเสี่ยงจากการใหสินเช่ือผานระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส และเงื่อนไข
อื่น ๆ เชน การไมมีตลาดรองรับหากมีความจําเปนตองใชเงินที่ลงทุน และไมสามารถยกเลิกการใหสินเช่ือ
หรือเรียกใหชําระหน้ีกอนครบกําหนด เปนตน 

1.4 ขอมูลเก่ียวกับการใหบริการ เชน 

– สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ และเงือ่นไขที่ผูใชบริการมีหรือควรปฏิบัติเมือ่ใช
บริการ (terms and conditions) 

– ขอมูลเกี่ยวกับภาษีที่ผูใชบริการอาจมีภาระอันเกิดจากการใชบริการระบบหรือ
เครือขายอิเล็กทรอนิกส 

– นโยบายและกระบวนการอื่นที่สําคัญ เชน กรณีที่ผูประกอบธุรกิจแนะนําบุคคลที่สาม
ในการใหบริการติดตามทวงถามหน้ี ตองมีการเปดเผยขอมูลถึงกระบวนการเรียกใหชําระหน้ี ข้ันตอนและ
คาใชจายในการติดตามทวงถามหน้ี การบริหารจัดการหน้ีคางชําระ รวมถึงกระบวนการย่ืนฟองตอศาล
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– ขอมูลทีเ่ปนการใหความรูแกผูใชบริการเกี่ยวกบัความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนจาก
การใชบริการ ตลอดจนขอแนะนําในการใชบริการดังกลาวอยางปลอดภัย เพื่อใหผูใชบริการเขาใจและ
ตระหนักถึงความเสี่ยงและสามารถใชบรกิารไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย 

– กระบวนการหรอืข้ันตอนในการใชบริการ เชน การสมัครใชบรกิาร ข้ันตอนในการ
ขอสนิเช่ือของผูกูซึง่รวมถึงการพจิารณาคุณสมบัติของผูกู ข้ันตอนในการเลือกผูกูและการเลอืกใหสินเช่ือของ
ผูใหกู ระยะเวลาที่ใชในแตละข้ันตอน 

1.5 ขอมูลดานสินเชื่อ เชน 

– ขอมูลการขอสินเช่ือ รายละเอียดของการขอสินเช่ือ ประเภทสนิเช่ือ เชน สินเช่ือ
รายยอยเพือ่อุปโภคบริโภค  

– ขอมูลการประเมินความนาเช่ือถือของผูกู (creditworthiness)  

– ขอมูลการคิดอัตราดอกเบี้ยของการใหสินเช่ือ ในรูปอัตราผลตอบแทนรายป 
(annual percentage rate : APR) 

– ขอมูลการใหสินเช่ือกรณีกรรมการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของผูประกอบ
ธุรกจิน้ันหรือผูทีเ่กีย่วของกับบุคคลดังกลาว ทาํหนาทีเ่ปนผูใหกูเองดวย เชน จํานวนรายผูกู จํานวนเงนิ และ
สัดสวนเงินใหสินเช่ือของบุคคลดังกลาวเทียบกับวงเงินสินเช่ือทั้งหมด แยกตามแตละสัญญาการใหสินเช่ือ 

1.6 ขอมูลสถิติการใหบริการและขอรองเรียน เชน 

– สถิติเงินสินเช่ือ จํานวนผูใหกู จํานวนผูกู และการกระจกุตัวของผูใหกูและผูกู 
ยอนหลงั 5 ป2 

– สถิติอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายป (APR) แยกรายประเภทสนิเช่ือ 

– จํานวน มูลคา และอัตราผิดนัดชําระ (default rate) ยอนหลัง 5 ป2 

– ขอมูลสถานะปจจุบันของสินเช่ือ เชน จํานวนและมูลคาธุรกรรมทั้งหมด (outstanding) 
ยอดเงินตนที่ไมไดรับการชําระคงเหลือ มูลคาหน้ีดอยคุณภาพหรือสวนสูญเสียทั้งหมดจากการทําธุรกรรม 
โดยตองแสดงทั้งกรณีสนิเช่ือที่ใหแกลกูหน้ีที่มีคุณภาพ (performing loan : PL) และกรณีสินเช่ือที่ไมกอใหเกดิ
รายได (non-performing loan : NPL) 

– ขอมูลและสถิติการใหสินเช่ือกรณีกรรมการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการของ
ผูประกอบธุรกจิน้ันหรอืผูที่เกี่ยวของกบับุคคลดังกลาว ทําหนาที่เปนผูใหกูเองดวย เชน จาํนวนราย จํานวนเงนิ 
และสัดสวนเงินใหสินเช่ือของบุคคลดังกลาวเทียบกบัวงเงินสนิเช่ือทั้งหมด 

– ขอมูลและสถิติการรองเรียน เชน จํานวนขอรองเรียน ปญหาที่มีขอรองเรียน 
สัดสวนการแกปญหาสําเร็จ เปนตน 

                                                        
2 กรณีมีขอมูลยอนหลังนอยกวา 5 ป ใหผูประกอบธุรกิจเปดเผยขอมูลสถิติเทาที่มีจนถึงปลาสุด 
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1.7 ขอมูลคาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืน เชน 

– ประเภท อัตรา และวิธีการคํานวณคาบรกิาร คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่น 
ในการใหบริการระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส เชน คาบริการในการเปนตัวกลางระหวางผูใหกูและผูกู 
(matching) 

– คาบริการที่เกี่ยวเน่ืองหรือเกี่ยวกับการใหบริการระบบหรือเครอืขายอิเล็กทรอนิกส 
เชน คาติดตามทวงถามหน้ี คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นทั้งหมดที่จะเรียกเก็บจากผูใชบริการ 

– คาใชจายอื่นซึ่งเกิดจากการคํ้าประกันหรือการซื้อประกันจากบุคคลที่สาม 
เพื่อปองกันความเสี่ยงของผูใหกู (ถามี) โดยผูประกอบธุรกจิตองเปดเผยใหชัดเจนแยกตางหากจากคาบรกิาร
หรือคาธรรมเนียมของผูประกอบธุรกิจ  

2. การเปดเผยขอมลูของผูกู 

ผูประกอบธุรกิจตองดูแลใหผูกูซึ่งหมายรวมถึงผูประสงคจะกู เปดเผยขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง 
และเพียงพอ เพือ่ใหผูประกอบธุรกจิสามารถใชในการวิเคราะหขอมลูและความเสี่ยงของผูกูไดอยางถูกตอง 
และเพือ่ใหผูประกอบธุรกจินําขอมลูไปเปดเผยตอผูประสงคจะใหกูไดอยางเพียงพอตอการตัดสินใจ ซึง่ขอมลู
ข้ันตํ่าที่ผูกูตองเปดเผยมีดังน้ี 

2.1 รายละเอียดของผูกู เชน 

– อายุ  

– ที่อยู หรือภูมลิําเนา 

– อาชีพ ตําแหนง และประสบการณทํางาน หรือรายละเอียดของประเภทและ
ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

– รายไดและทีม่าของรายได  

– ประวัติการย่ืนขอสินเช่ือและไดรบัสินเช่ือผานผูประกอบธุรกจิทุกราย (ถามี) 

– จํานวนและมูลคาสินเช่ือประเภทหรือโครงการเดียวกันที่ไดรับจากแหลงอื่นอยูแลว
ในปจจบุัน (ถามี) 

– ประวัติการชําระหน้ี และการผิดนัดชําระหน้ี (ถามี) 

– ลําดับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ โดยการประเมินของผูประกอบธุรกจิ 

2.2  วัตถุประสงคและรายละเอียดการขอสินเชื่อ เชน 

– วัตถุประสงคในการขอสินเช่ือ  

– รายละเอียดความเปนไปไดของธุรกจิ 

– ประเภทและรายละเอียดของหลักประกัน รวมถึงภาระผูกพนัของหลักประกัน
ดังกลาว เชน ลําดับการจดจํานองหลักประกัน (ถาม)ี 

– จํานวนเงินสินเช่ือและระยะเวลาการชําระหน้ีคืน 

– รายละเอียดและชองทางการชําระหน้ีคืน
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3. การเปดเผยขอมูลเปนการเฉพาะของการกูรายสัญญา 

ผูประกอบธุรกจิตองจัดใหมีขอมลูที่ควรรู ซึง่เปนขอมลูเฉพาะที่เกี่ยวของกับสัญญาการให
สินเช่ือน้ันบนระบบหรือเครือขายอเิลก็ทรอนิกสแกผูใชบริการ เพื่อใหผูใชบริการที่เปนคูสัญญาน้ันสามารถ
ตรวจสอบรูปแบบ รายละเอียด เงื่อนไข และสถานะปจจุบันของสินเช่ือแตละสัญญาการใหสินเช่ือซึ่งขอมูล
ข้ันตํ่าที่ผูประกอบธุรกจิตองเปดเผยมีดังน้ี 

3.1 รายละเอียดการขอสินเชื่อและการใหสินเชื่อ เชน 

– มูลคาธุรกรรม 

– ยอดเงินตนคงเหลือที่ยังไมไดรับชําระ 

– จํานวนงวดคงเหลือที่ยังไมไดรบัชําระ 

– มูลคาหน้ีดอยคุณภาพหรือสวนสูญเสียทั้งหมดจากการทําธุรกรรม โดยตอง
แสดงทั้งกรณีสินเช่ือที่ใหแกลูกหน้ีที่มีคุณภาพ (performing loan : PL) และกรณีสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได 
(non-performing loan : NPL)   

3.2 ปจจัยท่ีใชในการประเมินความนาเชื่อถือของผูกู (creditworthiness)  

3.3 ผลตอบแทนท่ีผูใหกูจะไดรับจากการใหสินเชื่อ 

3.4 การเสียภาษีจากผลตอบแทนท่ีผูใหกูไดรับจากการใหสินเชื่อ เชน การหักภาษี ณ ที่จาย 

3.5 เง่ือนไขและขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญในการใหสินเชื่อ เชน เงื่อนไขการปดรบัคําสั่ง
การใหสินเช่ือ
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เอกสารแนบ 4 

การบริหารจัดการดานการใหบริการแกผูใชบริการอยางเปนธรรม (Market conduct) เพ่ิมเติม 
___________________________________________  

ผูประกอบธุรกิจพึงใหบริการแกผูใชบริการอยางเปนธรรมและเหมาะสมเพื่อประโยชนในการ
คุมครองผูใชบรกิาร โดยใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการบรหิารจัดการดานการใหบรกิารแกผูใชบรกิารอยาง
เปนธรรม (Market conduct) เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลที่กําหนดในเอกสารแนบ 3 อยางนอย
ดังน้ี  

1. การทําสัญญา 

1.1 สัญญาการใชบริการระบบหรือเครือขายอเิลก็ทรอนิกส 

ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีการทําสัญญาการใชบริการระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส
ระหวางผูประกอบธุรกิจกบัผูใชบริการ โดยสัญญาดังกลาวตองมผีลบงัคับใชตามกฎหมาย และเปนสญัญาทีม่ี
ความเปนธรรม โดยอยางนอยตองระบุช่ือผูประกอบธุรกิจ ช่ือผูใชบริการ ขอบเขตและเงื่อนไขในการใชบริการ 
และคาธรรมเนียมหรอืคาบรกิาร (ถามี)   

1.2 สัญญาการใหสินเช่ือระหวางบุคคลกบับุคคลผานระบบหรอืเครือขายอเิล็กทรอนิกส 

ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีการทําสัญญาการใหสินเช่ือระหวางบุคคลกับบุคคลโดย
สัญญาดังกลาวตองมีผลบังคับใชตามกฎหมาย และเปนสัญญาที่มีความเปนธรรม โดยอยางนอยตองระบุ
ช่ือผูใหกูและผูกู ที่อยูของผูใหกูและผูกู ประเภทสินเช่ือ จํานวนเงินใหสินเช่ือ ภาระผูกพัน ระยะเวลาการให
สินเช่ือ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตาง ๆ  ใหทั้งผูใหกูและผูกูทราบอยางชัดเจน โดยผูประกอบธุรกิจตองสงมอบ
สัญญาการใหสินเช่ือดังกลาวใหแกผูใหกูและผูกู โดยอาจเปดเผยช่ือและที่อยูของผูกูเมื่อผูใหกูมีการรองขอ  

2. การเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการ 

ผูประกอบธุรกจิตองรักษาความลบัของผูใชบรกิาร โดยไมนําขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลที่
สามารถระบุตัวตนของผูใชบรกิาร ซึง่ผูประกอบธุรกจิลวงรูหรอืไดมาจากการประกอบธุรกิจ ไปใชในทางการคา
หรอืเพื่อวัตถุประสงคอืน่นอกเหนือจากการใหบรกิารระบบหรอืเครือขายอิเลก็ทรอนิกส เวนแตกรณีดังตอไปน้ี 
โดยใหถือปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

2.1  การเปดเผยโดยไดรบัคํายินยอมเปนหนังสือจากผูใหกูหรือผูกู แลวแตกรณี 

2.2   การเปดเผยตามหนาที่หรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

2.3   การเปดเผยแกผูสอบบญัชีของผูประกอบธุรกิจน้ัน 

2.4   การจัดสงขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต 

2.5   การเปดเผยเพือ่ประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

3. การโฆษณาและการสงเสริมการขาย 

ในการโฆษณาประชาสัมพันธของผูประกอบธุรกจิเกี่ยวกับการใหบริการน้ัน ตองมีเน้ือหา
และวิธีการนําเสนอทีเ่หมาะสม เพื่อใหผูใชบริการไดรับขอมลูทีค่รบถวน ถูกตอง และเพียงพอตอการพิจารณา
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ตัดสินใจใชบริการหรือตัดสินใจขอหรือใหสินเช่ือ โดยการโฆษณาประชาสัมพันธหรือการสงเสริมการขาย
อยางนอยตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

3.1 มีความชัดเจนและถูกตองในสาระสําคัญของธุรกรรมสนิเช่ือระหวางบุคคลกบับุคคล 
ไมมีลักษณะเปนเท็จ ใหขอมูลเกินความจริง บิดเบือน ปดบัง หรือทําใหเกิดความเขาใจผิด เชน อัตราผลตอบแทน
จากการใหสินเช่ือ ตนทุนการกูยืม และภาระคาธรรมเนียมทีเ่กี่ยวของ 

3.2 ไมใชถอยคําในลักษณะที่เรงรัดใหเกิดการตัดสินใจใชบริการหรือ ในการขอหรอืใหสนิเช่ือ 
และไมใชวิธีการที่อาจทําใหผูใหกูไมไดพิจารณาขอมูลประกอบการใหสนิเช่ือหรอืไมไดตัดสินใจในการใหสินเช่ือ
ดวยตนเอง เชน มีการใหผลตอบแทนเพิ่มแกผูใหกูที่สามารถชักชวนผูใหกูรายใหม (member get member) 
หรือมีลักษณะคลายแชรลูกโซ 

3.3 ไมมีลักษณะช้ีนําหรือรับประกันผลตอบแทนจากการใหสินเช่ือ 

3.4 มีคําเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการขอหรือใหสินเช่ืออยางชัดเจนและเหมาะสม 
โดยเฉพาะการเตือนใหผูกูตองคํานึงถึงการกอหน้ีที่ไมเกินความสามารถในการชําระหน้ี และคําเตือนเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของผูใหกูที่อาจไมไดรบัเงินและผลตอบแทนตามสญัญา รวมทัง้ความเสี่ยงจากการไมมีตลาดรองรบั
ซื้อสินเช่ือกอนครบกําหนดสญัญา 

3.5 มีการแจงชองทางและวิธีการในการติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชบริการ
หรือการขอหรอืใหสินเช่ือ 

3.6 ในกรณีทีม่กีารใชหรอือางองิขอมลูจากแหลงขอมลูอื่น ควรมกีารระบุแหลงทีม่าของ
ขอมูลไวอยางชัดเจน โดยควรเปนแหลงขอมลูที่มีความนาเช่ือถือ 

4. การปฏิบัติเมื่อมีขอรองเรียน 

ผูประกอบธุรกิจตองดําเนินการตรวจสอบเมื่อมีขอรองเรียนเกี่ยวกับธุรกรรมสินเช่ือระหวางบุคคล
กับบุคคล และแจงความคืบหนาของผลการตรวจสอบ รวมทั้งช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินการตอไปใหผูรองเรียนทราบ
ภายใน 7 วันนับจากวันที่ไดรบัแจงการรองเรียน รวมทัง้ใหดําเนินการแกไขขอรองเรยีนน้ันใหแลวเสร็จ และแจง
ใหผูรองเรียนทราบโดยเร็ว 
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ค ำถำม – ค ำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 14/2563 
เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ำย

อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่ำงบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform) 
ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 2563 

 
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        

2. ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถยื่นขออนุญำตท ำ
ธุรกิจ peer to peer lending platform 
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ ธปท. และธุรกิจ
เสนอขำยหลักทรัพย์ผ่ำนระบบครำวด์ฟัน
ดิง ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ด้วย ได้หรือไม่   
 
 
 
 
 

สำมำรถท ำได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นขอ
อนุญำตกำรประกอบธุรกิจ peer to peer lending 
platform ต่อกระทรวงกำรคลัง ผ่ำน ธปท. และ 
ยื่นขออนุญำตกำรประกอบธุรกิจเสนอขำย
หลักทรัพย์ผ่ำนระบบครำวด์ฟันดิง ต่อ ก.ล.ต. ทั้งนี้ 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นขออนุญำตกำรประกอบ
ธุรกิจอ่ืน ต่อ ธปท. ด้วย 
อย่ำงไรก็ดี ควรแยก platform หรือแยกกำรเข้ำใช้
บริกำรตำมประเภทธุรกรรม ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ
อย่ำงชัดเจนว่ำก ำลังใช้บริกำร peer to peer 
lending platform หรือ ระบบครำวด์ฟันดิง  
รวมถึงควรให้ข้อมูลควำมแตกต่ำงของธุรกิจทั้ง  
2 ประเภทให้ชัดเจนด้วย  

3. 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.  
ก็สำมำรถให้บริกำรระบบครำวด์ฟันดิงได้ แต่ในส่วน
กำรประกอบธุรกิจ peer to peer lending platform 
ต้องได้รับใบอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลังก่อน  
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ขอบเขตกำรประกอบธุรกิจ 

4. กำรที่ผู้ประกอบธุรกิจท ำหน้ำที่แจ้งเตือน
หรือติดตำมกำรช ำระหนี้ของผู้กู้ตำม
สัญญำกำรให้สินเชื่อ ถือเป็นธุรกิจอ่ืน 
ที่เก่ียวเนื่องหรือเกี่ยวกับกำรให้บริกำร 
peer to peer lending platform  
ที่ต้องได้รับอนุญำตจำก ธปท. หรือไม่ 
 

หลักเกณฑ์ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีระบบงำน   
ในกำรติดตำมกำรรับและจ่ำยเงินของผู้ให้กู้และผู้กู้
ตำมสัญญำกำรให้สินเชื่อตำม เอกสำรแนบ 1  
ข้อ 1.1 ของประกำศ ธปท. โดยกำรติดตำม 
กำรจ่ำยเงินของผู้กู้อำจรวมถึงกำรแจ้งเตือนให้ผู้กู้
ช ำระหนี้ตำมรอบช ำระปกติตำมสัญญำโดยไม่มี
ถ้อยค ำที่เป็นกำรเร่งรัดให้ผู้กู้ช ำระหนี้ จึงเป็นธุรกิจ
ต่อเนื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
อย่ำงไรก็ดี หำกผู้ประกอบธุรกิจท ำหน้ำที่เกินกว่ำ
ขอบเขตดังกล่ำว เช่น หำกผู้ประกอบธุรกิจ
ให้บริกำรติดตำมทวงถำมหนี้ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรทวงถำมหนี้ จะถือเป็นกำรประกอบธุรกิจอ่ืนที่
ต้องได้รับอนุญำตจำก ธปท. และจะต้องปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง    

หลักเกณฑ์ในกำรประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ 
5. กรรมกำรตำมที่ก ำหนดในประกำศฉบับนี้

หมำยควำมรวมถึงกรรมกำรอิสระด้วย
หรือไม่ 

กรรมกำรตำมประกำศฉบับนี้ หมำยถึง กรรมกำร 
ทุกต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ซึ่งหมำยควำมรวมถึง
กรรมกำรอิสระด้วย 

6. ผู้ประกอบธุรกิจควรมีแนวทำงกำร
พิจำรณำวงเงินสินเชื่อและกำรนับจ ำนวน
วงเงินสินเชื่อที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น ำไปใช้ในกำรประกอบอำชีพอย่ำงไร  
 

หลักเกณฑก์ ำหนดให้อ้ำงอิงแนวทำงกำรพิจำรณำ
ตำมหลักเกณฑ์ ธปท. ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ (PLoan)  
ซึ่งมีสำระส ำคัญสรุปได้ดังนี้  
- กรณีท่ีผู้กู้มีรำยได้หรือมีกระแสเงินสดหมุนเวียน

เข้ำบัญชีเงินฝำกโดยเฉลี่ยน้อยกว่ำ 30,000 บำท
ต่อเดือน: ผู้กูท้ี่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำไปใช้ใน
กำรประกอบอำชีพสำมำรถได้รับวงเงินสินเชื่อได้
ไม่เกิน 1.5 เท่ำของรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือ
ของกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้ำในบัญชีเงินฝำก
ของผู้กู้เฉลี่ยต่อเดือน ทั้งนี้ หำกได้รับวงเงินกู้
ผ่ำนผู้ประกอบธุรกิจ peer to peer lending 
platform หรือจำกผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วน
บุคคลภำยใต้กำรก ำกับอยู่แล้วรวม 3 แห่ง 
ในปัจจุบัน จะไม่สำมำรถขอสินเชื่อประเภท
ดังกล่ำวผ่ำนผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือ
เครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ได้อีก   

- กรณีท่ีผู้กู้มีรำยได้หรือมีกระแสเงินสดหมุนเวียน
เข้ำบัญชีเงินฝำกโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 30,000 บำท 
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ต่อเดือนขึ้นไป: ผู้กู้สำมำรถได้รับวงเงินสินเชื่อได้
ไม่เกิน 5 เท่ำของรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือของ
กระแสเงินสดหมุนเวียนเข้ำในบัญชีเงินฝำกของ 
ผู้กู้เฉลี่ยต่อเดือน โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนรำย 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องตรวจสอบคุณสมบัติ 
ประเภทและวงเงินสินเชื่อ เช่น กำรจัดให้ผู้กู้
รับรองตนเอง (self-declaration) หรืออ้ำงอิง
ข้อมูลเครดิตจำกบริษัทข้อมูลเครดิต 

7. ผู้ประกอบธุรกิจควรมีแนวทำงกำร
พิจำรณำรำยได้หรือฐำนะกำรเงินเพ่ือ
ก ำหนดวงเงินสินเชื่ออย่ำงไร 
 

หลักเกณฑ์ก ำหนดให้อ้ำงอิงแนวทำงกำรพิจำรณำ
ตำมหลักเกณฑ์ ธปท. ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ ซึ่งมี
สำระส ำคัญสรุปได้ดังนี้  
- กรณสีินเชื่อที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำไปใช้ใน

กำรประกอบอำชีพ: ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถ
พิจำรณำฐำนะทำงกำรเงินของผู้กู้จำกรำยได้
จำกแหล่งที่มำต่ำง ๆ รวมกัน หรือจำกกระแส
เงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝำกซ่ึงฝำกไว้กับ
สถำบันกำรเงินที่สำมำรถรับเงินฝำกจำกประชำชน
ได้ตำมกฎหมำยย้อนหลังเป็นระยะเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน หรือน ำปัจจัยอ่ืนที่สะท้อน
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผู้กู้อย่ำงถูกต้อง
และน่ำเชื่อถือมำใช้พิจำรณำประกอบร่วมกับ
รำยได้หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงิน
ฝำกตำมท่ีก ำหนดข้ำงต้นได้ โดยต้องเป็นไปตำม
แนวทำงกำรใช้ปัจจัยอ่ืนในกำรพิจำรณำ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้เพ่ือรองรับ 
information based lending ตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำร
ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ 
กำรก ำกับ  

- กรณสีินเชื่อเพ่ือน ำไปใช้ประกอบอำชีพหรือ
โครงกำรธุรกิจ และสินเชื่ออ่ืนที่มีประกันหรือ
หลักประกัน: ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถพิจำรณำ
ฐำนะทำงกำรเงินของผู้กู้จำกรำยได้จำก
แหล่งที่มำต่ำง ๆ รวมกัน หรือจำกกระแสเงินสด
หมุนเวียนในบัญชีเงินฝำกซึ่งฝำกไว้กับสถำบัน
กำรเงินที่สำมำรถรับฝำกเงินจำกประชำชนได้
ตำมกฎหมำยย้อนหลังเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 
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6 เดือน หรือใช้ปัจจัยอ่ืนที่สะท้อนควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหนี้ของผู้กู้อย่ำงถูกต้องและน่ำเชื่อถือ 
โดยต้องเป็นไปตำมแนวทำงกำรใช้ปัจจัยอ่ืนใน
กำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 
เพ่ือรองรับ information based lending  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกับ 

8. อยำกทรำบแนวทำงในกำรพิจำรณำวงเงิน
ของผู้ให้กู้ท่ีมิใช่ผู้ลงทุนรำยใหญ่ (retail) 
ที่ก ำหนดมูลค่ำกำรให้สินเชื่อผ่ำนผู้ประกอบ
ธุรกิจทุกรำยรวมกันไม่เกิน 500,000 บำท 
ในรอบ 12 เดือน 
 

กำรนับวงเงินกำรให้กู้ของ retail ดังกล่ำว  
ให้พิจำรณำจำกยอดคงค้ำงของเงินให้สินเชื่อผ่ำน 
ผู้ประกอบธุรกิจทุกรำยรวมกันเป็นจ ำนวน 
500,000 บำท ในรอบ 12 เดือน (self-declaration) 
โดยไม่นับรวมเงินต้นที่ผู้ให้กู้ได้รับช ำระคืนแล้ว 
ตัวอย่ำงเช่น ณ วันที่ 1 ม.ค. 63 นำย ก. ให้สินเชื่อ
ผ่ำนผู้ประกอบธุรกิจทุกรำยรวมกันเป็นจ ำนวนเงิน 
500,000 บำท ต่อมำวันที่ 1 ก.ค. 63 นำย ก. 
ได้รับช ำระคืนเงินต้นจ ำนวน 100,000 บำท  
ดังนั้น นำย ก. จะสำมำรถให้สินเชื่อเพ่ิมได้อีก 
100,000 บำท (หำกหลังจำกนั้นไม่ได้รับช ำระ
เพ่ิมเติม) 

9. นักลงทุนสถำบันต่ำงประเทศเป็นผู้ให้กู้ได้
หรือไม่ 

สำมำรถเป็นผู้ให้กู้ได้ อย่ำงไรก็ดีควรพิจำรณำ
คุณสมบัติและวงเงินให้สินเชื่อตำมท่ีก ำหนด 
ในประกำศ ธปท. ด้วย  

10. อยำกทรำบวิธีกำรค ำนวณอัตรำดอกเบี้ย
หรือผลตอบแทนจำกกำรให้สินเชื่อใน
สัญญำกำรให้สินเชื่อระหว่ำงผู้ให้กู้และผู้กู้ 
ที่ไม่ให้เกินอัตรำตำมที่ประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ก ำหนด   

ให้ค ำนวณดอกเบี้ยตำมวิธี effective rate โดย       
ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยรำยละเอียดวิธีกำร
ค ำนวณดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนดังกล่ำว 
ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบก่อนกำรตัดสินใจกู้หรือให้กู้
อย่ำงชัดเจนด้วย 

11. มำตรฐำนของกระบวนกำรในกำรรู้จัก
ผู้ใช้บริกำร (know your customer : KYC) 
ควรอยู่ในระดับใด สำมำรถใช้  
e-KYC ได้หรือไม่ และผู้ประกอบธุรกิจ
สำมำรถใช้บริกำรจำกบุคคลภำยนอก 
(outsourcing) ในกำรด ำเนินกำร  
KYC / e-KYC ดังกล่ำวได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกระบวนกำรท ำ KYC 
ตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ทั้งนี้ ธปท. ไม่ได้จ ำกัดกำร
ใช้เทคโนโลยีในกำรท ำ KYC รวมถึงไม่มีข้อห้ำมกำร 
outsourcing กำรท ำ KYC แต่ผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องรับผิดชอบเสมือนด ำเนินกำรด้วยตนเอง 
และต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยอื่น 
ที่เก่ียวข้องด้วย (ถ้ำมี) 

12. กรณีหยุดให้บริกำรชั่วครำวอันเนื่องมำจำก
เหตุจ ำเป็น หรือเกิดเหตุกำรณ์ผิดปกติ 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งเหตุพร้อมแนวทำงกำรแก้ไข
ในเบื้องต้น ภำยใน 24 ชั่วโมงนับจำกทรำบเหตุหรือ
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ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 

ที่ส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรในวงกว้ำง 
(major incident) ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้ง
เหตุดังกล่ำวที่ช่องทำงใดใน ธปท.     

ควรจะได้ทรำบเหตุ พร้อมทั้งแจ้งสำเหตุและ 
กำรแก้ไขปัญหำเพ่ิมเติมภำยหลังไปยัง ฝ่ำยตรวจสอบ
ผู้ให้บริกำรทำงกำรเงิน ธปท. email address: 
Nonbank-AMC@bot.or.th ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องแจ้งผู้ใช้บริกำรทรำบทันทีที่หยุดให้บริกำร
ชั่วครำว     

กำรรำยงำนข้อมูล 
13. ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับ

กำรให้บริกำรตำมข้อ 5.5 (2) ในรูปแบบใด 
 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจรำยงำนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรตำม
แบบรำยงำนซ่ึงสำมำรถดำวน์โหลดผ่ำนเว็บไซต์ของ 
ธปท. (www.bot.or.th) โดยเข้ำไปทีห่ัวข้อ : สถิติ > 
กำรรับส่งข้อมูลกับ ธปท. > แบบรำยงำนและ
เอกสำรชี้แจง ข้อมูลสถำบันกำรเงิน > รำยงำน
ข้อมูลสินเชื่อรำยย่อย > ข้อมูลธุรกิจระบบหรือ
เครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับธุรกรรมสินเชื่อ
ระหว่ำงบุคคลกับบุคคล  
(Link : https://www.bot.or.th/ Thai/Statistics/ 
FinancialInstitutions/Pages/default.aspx) 

 

http://www.bot.or.th/


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  ว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึง 
ความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศก าหนดให้
ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล   ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับการจัดหามาซึ่งเงินทุนแล้วให้ผู้อื่นกู้เงินนั้น   หรือเอาเงินนั้นซื้อหรือซื้อลดซึ่งตั๋วเงิน 
หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นหรือตราสารการเครดิต  ซึ่งมีลักษณะตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้  เป็นกิจการ 
ที่ต้องขออนุญาต  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ  ๕   
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  (เรื่อง  ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล)  ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  เว็บไซต์  แอปพลิเคชัน  หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในลักษณะท านองเดียวกัน  เพื่อรองรับการท าธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล 
“ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล”  หมายความว่า  การให้สินเชื่อระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้

ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
“ผู้ประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า  ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ

ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลเป็นทางการค้าปกติ 
“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า   
(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(๒) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
“ผู้กู้”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาที่ขอสินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
“ผู้ให้กู้”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ให้กู้ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  

แต่ไม่รวมถึงผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยข้อก าหนด
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง   

“ผู้บริโภค”  หมายความว่า  ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  ทั้งนี้    
ให้หมายความรวมถึงผู้กู้หรือผู้ให้กู้ 

“ผู้มีอ านาจในการจัดการ”  หมายความว่า 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(๑) ผู้จัดการ  รองผู้จัดการ  กรรมการที่เป็นผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ  หรือผู้ซึ่งมีต าแหน่ง
เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

(๒) บุคคลซึ่งผู้ประกอบธุรกิจท าสัญญาให้มีอ านาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือ 
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอ านาจควบคุมหรือครอบง าผู้จัดการหรือกรรมการ   หรือ 

การจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ  ให้ปฏิบัติตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงาน 
ของผู้ประกอบธุรกิจ 

“บริษัท”  หมายความว่า  บริษัทจ ากัด  บริษัทมหาชนจ ากัด  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอื่น 

“บริษัทแม่”  หมายความว่า  บริษัทที่มอี านาจควบคุมกิจการของบริษัทอื่น   
“อ านาจควบคุมกิจการ”  หมายความว่า  อ านาจในการควบคุมกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่า 

โดยทางตรงหรือทางอ้อม  ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหุ้นในบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
(๒) มีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหนึ่ง 
(๓) มีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้มีอ านาจในการจัดการหรือกรรมการตั้งแต่  

กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในบริษัทหนึ่ง  หรือ 
(๔) มีอ านาจควบคุมกิจการในลักษณะอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ

ก าหนด 
การมีหุ้นในบริษัทหนึ่งตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีอ านาจควบคุมกิจการ  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีอ านาจ 
ควบคุมกิจการ 

“บริษัทลูก”  หมายความว่า   
(๑) บริษัทที่มบีริษัทอื่นเป็นบริษัทแม่  หรือ 
(๒) บริษัทลูกของบริษัทตาม  (๑)  ต่อไปทุกทอด 
“บริษัทร่วม”  หมายความว่า  บริษัทลูกที่มีบริษัทแม่ร่วมกัน 
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า  บุคคลที่มีความสัมพันธก์ับอีกบคุคลหนึ่งในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคู่สมรส 
(๒) เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
(๓) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  มีอ านาจในการจัดการ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(๔) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  มีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(๕) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  มีอ านาจควบคุมการแต่งตั้ง 
หรือถอดถอนกรรมการ 

(๖) เป็นบริษัทลูกของบริษัทตาม  (๓)  หรือ  (๔)  หรือ  (๕) 
(๗) เป็นบริษัทร่วมของบริษัทตาม  (๓)  หรือ  (๔)  หรือ  (๕) 
(๘) เป็นตัวการ  ตัวแทน  หรือ 
(๙) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 
ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นในบริษัทใดตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทนั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว   
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง 

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  หมายความว่า  บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละสิบของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  และให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย 
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

“ธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงิน”  หมายความว่า   
(๑) ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน   
(๒) ธุรกิจบัตรเครดิต  ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ  ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการ

ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ  ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ  ธุรกิจระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล  ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

(๓) ธุรกิจระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับและธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ   
ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน   

(๔) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์   
(๕) ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช าระเงินต่างประเทศ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
(๖) ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต  และธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมาย

ว่าด้วยประกันวินาศภัย 
(๗) ธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน  ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน  และธุรกิจ

ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
(๘) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(๙) ธุรกิจทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
(๑๐) ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์   ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
(๑๑) ธุรกิจอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

หมวด  ๑ 
การจดัตั้งและการขออนุญาต 

 
 

ข้อ ๓ ให้การประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อ 
ระหว่างบุคคลกับบุคคล  เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการเงิน 
ข้อ ๔ ผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

ที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มิใช่สถาบันการเงิน  และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี  ทั้งนี ้
ในการอนุญาตดังกล่าวรัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

การยื่นค าขออนุญาตให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และแบบที่ธนาคาร  
แห่งประเทศไทยก าหนด  ทั้งนี้  ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจก าหนดให้ผู้ยื่นค าขออนุญาตเข้าร่วมทดสอบ 
และพัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน  (Regulatory  Sandbox)   
กับธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด
ก่อนเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีด้วยก็ได้ 

เมื่อได้รับค าขออนุญาตและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบคุคลกับบุคคล  ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันท าการนับแต่วนัที่ไดร้ับค าขอ
อนุญาตและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือปรากฏข้อเท็จจริงที่อาจเชื่อได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่   กรรมการ  
หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ยื่นค าขอมีลักษณะหรือพฤติการณ์เข้าข่ายลักษณะต้องห้าม  
ตามข้อ  ๑๒  (๒)  (ญ)  และข้อ  ๑๒  (๒)  (ฎ)  หรือกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ยื่นค าขอมีลักษณะหรือพฤติการณ์เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามดังกล่าว    
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถขยายระยะเวลาการพิจารณาค าขออนุญาตได้อีกคราวละ ไม่เกิน 
หกสิบวันท าการนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้  ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง   
โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานการขยายระยะเวลาดังกล่าวให้รัฐมนตรีทราบด้วย 

การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคล  มีก าหนดระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
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การต่ออายุการอนุญาต  ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นค าขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันท าการก่อนวันครบรอบก าหนดการอนุญาต 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วและมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากวา่ห้าล้านบาท
ตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ  และมีจ านวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่ไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ข้อ ๖ ในการยื่นค าขออนุญาต  นิติบุคคลที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์   
(๒) อยู่ระหว่างถูกระงับการด าเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวหรือเคยถูกเพิกถอน

การอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงิน   
(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฟอกเงินหรือเคยต้องค าพิพากษาหรือ

ค าสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
หรือเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ  
ท าลายล้างสูง 

(๔) เคยเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ 
ขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด  และมีพฤติกรรมอันเป็นการกระท าอันไม่ เป็นธรรมหรือ 
เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค 

หมวด  ๒ 
เงื่อนไขในการด าเนินงาน 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระบุรายละเอียดค่าบริการ  ค่าธรรมเนยีม  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บรกิาร

อันเนื่องจากการให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล  
ให้ชัดเจนครบถ้วนบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  สัญญา  และเอกสารอื่นใด  ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

(๒) ก าหนดในสัญญาการใช้บริการไม่ให้เรียกอัตราดอกเบี้ยในสัญญาการให้สินเชื่อเกินกว่า
อัตราที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนด 

(๓) รักษาข้อมูลของผู้ให้กู้และผู้กู้ไว้เป็นความลับ  เว้นแต่ในกรณี  ดังต่อไปนี้   
 (ก) การเปิดเผยโดยได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้หรือผู้กู้  แล้วแต่กรณี 
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 (ข) การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
 (ค) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจนั้น 
 (ง) การจัดส่งข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 
 (จ) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 (ฉ) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์อื่นตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
ข้อ ๘ ห้ามผู้ประกอบธุรกิจกระท าการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กู้ยืมหรือรับฝากเงินจากประชาชน  เว้นแต่การออกตั๋วเงินและเสนอขายต่อผู้ลงทุน 

ในวงจ ากัด  (Private  Placement  :  PP)  และการออกหุ้นกู้  โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์   

(๒) เป็นผู้ให้กู้หรือผู้กู้ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าของผู้ประกอบธุรกิจเอง  
หรือผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น 

(๓) ลดทุน  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
(๔) เลิกการด าเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิ เล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรม

สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
(๕) ประกอบธุรกิจอื่น  เว้นแต่ธุรกิจอื่นที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย   

หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับการให้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อ
ระหว่างบุคคลกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
อาจก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจอื่นดังกล่าวที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้อนุญาต
เพิ่มเติมได้ 

ในการขออนุญาตตามข้อ  ๘  (๓)  หรือข้อ  ๘  (๔)  ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผล
ที่ขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย  พร้อมแผนงานหรือเอกสารตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนดและให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณา
อนุญาตดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันท าการ  นับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง   

ข้อ ๙ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจระบบ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล  รวมถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

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

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล  และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับ
ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

(๔) การตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล 
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(๕) การปฏิบัติและจัดการเกี่ยวกับข้อมูลผู้ให้กู้และผู้กู้ 
(๖) การปฏิบัติและจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
(๗) การจัดท าบัญชีและรายงาน 
(๘) การก าหนดนโยบาย  แผนงาน  การประชาสัมพันธ์  และการโฆษณาส่งเสริมการขาย 
(๙) การใช้บริการจากบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจ 

(๑๐) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิดของผู้ประกอบธุรกิจ  และกรรมการหรือ 
ผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ 

(๑๑) การเปิด  ย้ายและปิด  ส านักงานใหญ่หรือสถานที่ติดต่อ 
(๑๒) การหยุดหรือระงับการประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว 
(๑๓) การยื่นขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจเรื่องอื่น ๆ  ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าจ าเป็น 

ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคล 

ทั้งนี้  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจผ่อนผัน
หลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดตามวรรคหนึ่งแก่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นรายกรณีได้ 

ข้อ ๑๐ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจประกาศ
ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การประกอบธุรกิจอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นด าเนินการได้ 
(๒) การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม  การเรียกให้ช าระหนี้   

และการติดตามทวงถามให้ช าระหนี้ 
(๓) การท านิติกรรมหรือสัญญากับประชาชนหรือผู้บริโภค  ในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ 

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  ไม่ว่าจะเป็นในเนื้อหาสาระ  วิธีการค านวณผลประโยชน์   
หรือแบบสัญญา 

(๔) ข้อที่ต้องปฏิบัติหากนิติกรรมหรือสัญญาที่ท าขึ้นนั้นให้สิทธิแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่จะ
เปลี่ยนแปลงสัญญาได้ฝ่ายเดียว 

(๕) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ 
ข้อ ๑๑ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจเปิดเผยข้อมูล 

ของผู้ประกอบธุรกิจ  และกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 
การกระท าความผิดตามประกาศนี้และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๒ กรรมการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจต้องมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติด้านความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ 
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กรรมการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นผู้มีความรู้   ความสามารถ  
และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบในระดับที่ผู้ประกอบวิชาชีพพึงมี  
และต้องไม่มีหรือไม่เคยมีการท างานที่แสดงถึงการขาดมาตรฐานวิชาชีพในการด าเนินธุรกิจ 

(๒) ลักษณะต้องห้ามด้านความซื่อสัตย์  สุจริต  และชื่อเสียง 
 (ก) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (ข) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดฐานลักทรัพย์   วิ่งราวทรัพย์  กรรโชก  

รีดเอาทรัพย์  ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์  ฉ้อโกง  โกงเจ้าหนี้  ยักยอกหรือรับของโจร  ไม่ว่าจะมีการรอ 
การลงโทษหรือไม่ก็ตาม 

 (ค) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอม 
และการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วย  
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 (ง) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฟอกเงินหรือเคยต้องค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
หรือเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ  
ท าลายล้างสูง   

 (จ) เคยเป็นกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงินและระบบการช าระเงินในขณะทีถู่กเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจหรอืเพิกถอนการจดทะเบยีน
ประกอบธุรกิจ  โดยผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือถูกเพิกถอน
การจดทะเบียน   

 (ฉ) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือเคยถูกถอดถอน 
จากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต 
หรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย  เว้นแต่การถอดถอนนั้นไม่เกี่ยวกับ 
ความซื่อสัตย์สุจริตหรือทุจริตต่อหน้าที่ 

 (ช) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ  องค์การ  หรือหน่วยงานของรัฐ   
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

 (ซ) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงิน 
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 (ฌ) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์   ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   
หรือหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ  กล่าวโทษ  ร้องทุกข์  หรือก าลังถูกด าเนินคดี  ในความผิด
ฐานฉ้อโกง  หรือทุจริต  เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด   

 (ญ) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระท าหรือเคยกระท าการอันเป็นการหรือก่อให้เกิดการฉ้อโกง  
หรือฉ้อโกงประชาชน  หรือเป็นการปฏิบัติต่อผู้บริโภคโดยไม่สุจริตหรือไม่เป็นธรรม   

 (ฎ) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระท าหรือเคยกระท าการอันเป็นการหรือก่อให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติหรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง  หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดอันอาจ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict  of  Interest)  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพฤติกรรมที่แสดง
ถึงการกระท าอันส่อไปในทางไม่สุจริต 

 (ฏ) เป็นบุคคลที่ ไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นใด   ทั้งนี้   ตามที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

(๓) ลักษณะต้องห้ามด้านสถานะทางการเงิน 
กรรมการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจจะต้องไม่มีปัญหาในการช าระเงินต้น   

หรือดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให้สินเชื่อ 
ข้อ ๑๓ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง    

ตามข้อ  ๑๒  (๒)  ของประกาศนี้ 
ข้อ ๑๔ บริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจ 

ในการจัดการที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามในด้านความซื่อสัตย์   สุจริต  และชื่อเสียงตามข้อ  ๑๒  (๒)  
เช่นเดียวกับกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  หรือผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ  หรือกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ 
ของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งเปน็หนังสอื  หรือด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนกิส์
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในคู่มือประชาชน  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายในสิบห้าวัน
ท าการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล  ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งเป็นหนังสือ  หรือด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในคู่มือประชาชนให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการก่อนเริ่มด าเนินการดังกล่าว  และให้แจ้งผู้บริโภคทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการก่อนเริ่มด าเนินการดังกล่าวด้วย  โดยอาจแจ้งเป็นหนังสือ  หรือด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีการอื่นใดที่ท าให้ผู้บริโภคทราบได้ 
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ข้อ ๑๖ เมื่อปรากฏว่า 
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการด าเนินงาน

ประการใดประการหนึ่ง   
(๒) ฐานะการเงินหรือการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 

แก่ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง   
(๓) ผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์  หรือเป็นบุคคลล้มละลาย   
 (ข) เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจทางการเงินและ

ระบบการช าระเงิน 
 (ค) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฟอกเงิน  หรือเคยต้องค าพิพากษา

หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
หรือเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ  
ท าลายล้างสูง  หรือ 

 (ง) เคยเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต 
หรือขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด  และมีพฤติกรรมอันเป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือ 
เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค 

(๔) กรรมการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ  เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๒   

(๕) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ  เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๓   
(๖) กรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธรุกจิ  

เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๔   
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นแก้ไขการที่ฝ่าฝืน  ละเลย  หรือ

แก้ไขฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงานให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด   และให้รายงาน 
ให้รัฐมนตรีทราบการสั่งการและผลการด าเนินการตามการสั่งการโดยไม่ชักช้า   แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า
สามสิบวันนับแต่วันสั่งการหรือทราบผลการด าเนินการ 

หากผู้ประกอบธุรกิจมิได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  ให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทย  มีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับการด าเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการ
ชั่วคราวภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง   และให้รายงานให้รัฐมนตรีทราบ 
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การสั่งการและผลการด าเนินการตามการสั่งการโดยไม่ชักช้า  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินกว่าสามสิบวันนับแต่
วันสั่งการหรือทราบผลการด าเนินการ  ในการนี้  ธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
หรือเงื่อนไขใด ๆ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติด้วยก็ได้   

หากผู้ประกอบธุรกิจยังคงฝ่าฝืนไม่ด าเนินการตามค าสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยตามความ
ในวรรคสองหรือเป็นกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมิอาจสั่งให้ด าเนินการตามความในวรรคสองได้   
หรือไม่มีการให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
ตามที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลาสองปีติดต่อกัน  รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของธนาคารแห่งประเทศไทย  
อาจมีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรม
สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจนั้น  ในการนี้  รัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
หรือเงื่อนไขใด ๆ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีความประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล  ผู้ประกอบธุรกิจนั้นต้องได้รับอนุญาต 
จากรัฐมนตรีโดยให้ยื่นค าขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย 

เมื่อได้รับค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอความเห็น 
ต่อรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาต  และเอกสาร 
ครบถ้วนถูกต้อง 

ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาและอาจมีค าสั่งว่าจะควรอนุญาต 
ให้เลิกประกอบธุรกิจได้เมื่อใด  ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการอย่างใด  ทั้งนี้  ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันท าการ  นับแต่วันที่ได้รับความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามวรรคสอง   เว้นแต่ 
มีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว   ให้รัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจทราบกอ่นครบก าหนดดังกล่าว  ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปไดอ้ีกไมเ่กนิ
สามสิบวันท าการนับแต่วันครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๑๘ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่   
๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕  และประกาศนี้  รวมทั้ง  ตรวจสอบการด าเนินงานของกิจการตามที่ก าหนดไว้ 
ในประกาศนี้  และด าเนินคดีส าหรับความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่   
๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕   

ข้อ ๑๙ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ  ผู้ประกอบธุรกิจต้องมาให้ถ้อยค าหรือแสดงสมุดบัญชี
เอกสารและหลักฐานอื่น  รวมถึงต้องจัดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ  
พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ  หรือบริษัทแม่  หรือกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  
หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ  มาให้ถ้อยค าหรือแสดงสมุดบัญชีเอกสาร
และหลักฐานอื่น  อันเกี่ยวกับกิจการของผู้ประกอบธุรกิจนั้น  ตามความประสงค์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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ข้อ ๒๐ เพ่ือให้การก ากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดตามประกาศนี้   ต่อรัฐมนตรี   
และให้ส่งส าเนารายงานตามที่ผู้ประกอบธุรกิจรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยแก่กระทรวงการคลัง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๑ ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอยู่แล้วในวันก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ 

ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธรุกิจในวันกอ่นวันที่ประกาศนีม้ีผลใช้บังคบั
ตามข้อ  ๒๑  ที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในประกาศนี้  หรือมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  หรือ 
ผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ  หรือกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ  ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด 
ในประกาศนี้  ให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวด าเนินการแกไ้ขให้ถกูต้องภายในหนึง่ร้อยแปดสิบวนันับแตว่นัที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ทั้งนี้  ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกจิในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงัคบั 
ตามข้อ  ๒๑  แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ กรรมการ  และผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธรุกจิ   
และกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ   
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในคู่มือประชาชน  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๒๓ ประกาศนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สันต ิ พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ  รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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