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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สนส. 4/2562
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ
ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชือ่ ระหว่างบุคคลกับบุคคล
(peer to peer lending platform)
1. เหตุผลในการออกประกาศ
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศพั ฒ นาไปอย่ า งรวดเร็ ว และเข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ใน
การให้ บริการทางการเงิน ทั้งที่เป็น การสนับสนุนและทดแทนการให้บริการในรูปแบบเดิม เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทางการเงินได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส าหรั บ ประเทศไทย ความต้ อ งการในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น หรื อ สิ น เชื่ อ โดยเฉพาะในกลุ่ ม
ผู้ ป ระกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) และรายย่ อ ยมี มากขึ้น ขณะเดียวกัน
ความต้องการในการแสวงหาแหล่งลงทุนใหม่ ๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูงก็เพิ่มขึ้น โดยในหลายประเทศ
มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาช่องทางการจัดหาเงินทุนจากคนจานวนมากให้กับผู้ที่ต้องการใช้เงิน
ผ่านตัวกลางที่เป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (funding platform) โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
หรือที่เรียกว่า crowdfunding ซึ่งสามารถทาได้ในหลายรูปแบบ เช่น การจัดหาเงินทุนโดยการออก
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือตราสารหนี้ (security-based crowdfunding) และการกู้ยืมเงิน
(debt-based crowdfunding หรือ peer to peer lending)
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยตระหนัก ถึ งประโยชน์ข องการระดมทุ น หรื อ การกู้ยื ม ผ่ า นระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (peer to peer lending platform) ขณะเดียวกันได้เล็งเห็นถึงความจาเป็น
ในการกากับดูแลผู้ให้บริการตัวกลางดังกล่าว ให้มีระบบงานที่มีความมั่นคง มีเสถี ยรภาพ และให้
ความสาคัญกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ดังนั้น โดยอาศัยอานาจประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการ
ที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล) ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกหลักเกณฑ์
เพื่อกากับดูแลการประกอบธุรกิจ peer to peer lending platform โดยกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ
โดยหลักเกณฑ์ฉ บับนี้ มีสาระสาคัญคือ กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจ
ได้เฉพาะการเป็นช่องทางหรือตัวกลางในการให้สินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมี
ระบบงานรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม มีการคัดกรองผู้ให้กู้และผู้กู้ มีการประเมินความเสี่ยง
ของผู้กู้ โดยผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
โปร่งใสและเป็นธรรม และมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสม
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อนึ่ง peer to peer lending platform เป็นช่องทางรูปแบบใหม่ในประเทศไทยที่ผู้ใช้บริการ
ทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้สามารถเข้าถึงและทาธุรกรรมสินเชื่อได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจ
จึงควรประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการโดยคานึงถึงภาระหนี้ครัวเรือนของประเทศ
ควรมีคาเตือนให้ผู้กู้ตระหนักถึงการก่อภาระหนี้สินที่ไม่เกินความสามารถในการชาระหนี้ ของตน และผู้ให้กู้
ต้องทราบถึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน ทั้งนี้ ในระยะแรกของสินเชื่อที่จะกู้ยืมผ่าน peer to peer lending
platform ควรเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงที่ต่าในการที่จะไม่ได้รับชาระหนี้ เช่น สินเชื่อโครงการธุรกิจ
ที่มีแนวทางการประกอบธุรกิจ และมีแหล่งรายได้ที่สามารถชาระหนี้ได้ชัดเจน สินเชื่อที่มีหลักประกัน
และสินเชื่อที่มีการประกันความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ เพื่ อให้เกิดความมั่นใจในรูปแบบ
การให้บริการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และกระบวนการคุ้มครองผู้ใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารแห่ งประเทศไทยจึงกาหนดให้ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจต้องเข้าร่วมทดสอบและพัฒนา
นวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) ก่อนยื่น
ขออนุญาต จนกว่าจะมีการกาหนดเป็นอย่างอื่น
2. อานาจตามกฎหมาย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ 13
แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล)
ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงออกข้อกาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคล
กับบุคคล เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติ
3. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรม
สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ที่มิใช่สถาบันการเงิน
4. เนื้อหา
4.1 คาจากัดความ
“ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในลักษณะทานองเดียวกัน เพื่อรองรับการทาธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
“ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล” (peer to peer lending) หมายความว่า
การให้สินเชื่อระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้ ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลเป็นทางการค้าปกติ
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“ผู้มีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(1) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งมีตาแหน่ง
เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือ
(2) บุคคลซึ่งผู้ประกอบธุรกิจทาสัญญาให้มีอานาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือ
(3) บุ ค คลที่ ต ามพฤติ ก ารณ์ มี อ านาจควบคุ ม หรื อ ครอบง าผู้ จั ด การหรื อ กรรมการ
หรือการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ ให้ปฏิบัติตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบายหรือการดาเนินงาน
ของผู้ประกอบธุรกิจ
“กรรมการ” หมายความว่า ผู้ที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ให้กู้หรือผู้กู้ที่ใช้บริการหรือทาธุรกรรมผ่านระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
“ผู้กู้” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ขอสินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
“ผู้ให้กู้” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ให้กู้ผ่า นระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่รวมถึงผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ
เกินร้อยละห้าของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สมรส
(2) เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
4.2 หลักเกณฑ์ในการยื่นคาขออนุญาตและการต่ออายุการอนุญาต
4.2.1 การยื่นคาขออนุญาต
ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หารือมายัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณีกอ่ นการยื่นคาขออนุญาต และต้องเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory
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Sandbox1 กับธนาคารแห่งประเทศไทยจนประสบความสาเร็จและพร้อมให้บริการในวงกว้างในประเทศไทยก่อน
จึ ง จะสามารถยื่ น ค าขออนุ ญ าตผ่ า นธนาคารแห่ ง ประเทศไทยได้ และหากในระยะต่ อ ไปธนาคาร
แห่งประเทศไทยมีการกาหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวและการดูแลผู้ใช้บริการแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกาหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวโดยไม่ต้องเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox ก็ได้
ในการยื่ น ขออนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ ระบบหรื อ เครื อ ข่ า ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ยื่นขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบยื่นคาขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
และจัดส่งตามช่องทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดในคู่มือประชาชน
ผู้ประกอบธุรกิจต้องเริ่มประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
4.2.2 การต่ออายุการอนุญาต
ในการต่ออายุการอนุญาต ให้ผู้ ประกอบธุรกิจยื่นคาขออนุญาตผ่านธนาคาร
แห่ งประเทศไทยตามที่กาหนดในคู่มือประชาชนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วันทาการก่อนวันครบกาหนด
การอนุญาต
4.3 ขอบเขตการประกอบธุรกิจ
ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สามารถประกอบธุ ร กิ จ ได้ เ ฉพาะการเป็ น ช่ อ งทางหรื อ ตั ว กลาง
(online marketplace หรือ matchmaker) ที่ก่อให้เกิดการทาสัญญาการให้สินเชื่อระหว่างผู้ให้กู้
และผู้กู้ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยสกุลเงินในการให้สินเชื่อต้องเป็นสกุลเงินบาท
ทั้ ง นี้ ในกรณีผู้ ประกอบธุ รกิจ ที่ได้รับ อนุญาตให้ ประกอบธุรกิ จระบบหรือ เครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องการประกอบธุรกิจอื่น หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับการให้บริการระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ยื่น ขออนุญาตมายังธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่กาหนดในคู่มือ
ประชาชนเป็นรายกรณี โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาคาขอให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ได้รับคาขอและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
4.4 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ
4.4.1 ทุนจดทะเบียนและส่วนของผู้ถือหุ้น
ผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย โดยมี
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วและส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 5 ล้านบาทตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ

1 อ้างอิงแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการ

ทางการเงิน (Regulatory Sandbox)
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และมีจานวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสีย ง
และจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
4.4.2 คุณสมบัติของกรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ
กรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจต้องมีคุณสมบัติ
และความสามารถที่ เ หมาะสม (fit and proper) โดยต้ อ งไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
(เรื่อง ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล) และ
ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และชื่อเสียง
กรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1.1) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ กล่าวโทษ ร้องทุกข์
หรือกาลังถูกดาเนินคดี ในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริต เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด
(1.2) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดาเนินกิจการใด ๆ
ที่ผิดกฎหมาย หรือที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือประชาชน
(1.3) มี ห รื อ เคยมี ป ระวั ติ ส่ ว นตั ว หรื อ พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น การกระท า
อันไม่เป็นธรรม หรือเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค หรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนให้เกิดการกระทาดังกล่าว
ของบุคคลอื่น
(1.4) มี ห รื อ เคยมี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง การท างานอั น ส่ อ ไปในทาง
ไม่สุจริตหรือฉ้อฉล หรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนให้เกิดการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึง
การเลือกปฏิบัติหรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใด
อันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest)
(1.5) เคยดาเนินการใดที่ผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
(2) ด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
กรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัด การของผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จาเป็นและเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ในระดับที่ผู้ประกอบวิชาชีพพึงมี และต้องไม่มีหรือไม่เคยมีการทางานที่แสดงถึงการขาดมาตรฐานวิชาชีพ
ในการดาเนินธุรกิจ
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(3) ด้านสถานะทางการเงิน
กรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจจะต้องไม่มี
ปัญหาในการชาระหนี้กับสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให้สินเชื่อ
4.4.3 การแจ้งการแต่งตัง้ หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ
ให้ ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งรายชื่อและคุณสมบัติของกรรมการ หรือผู้มีอานาจ
ในการจัดการ ตามแบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ และจัดส่งตามช่องทาง
ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยกาหนดในคู่มื อ ประชาชนพร้ อ มการยื่ น ขออนุญาตประกอบธุร กิ จระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการ
ให้ ผู้ประกอบธุรกิจมีห นั งสือแจ้งตามแบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัด การ
และจัดส่งตามช่องทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดในคู่มือประชาชนภายใน 15 วันทาการนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
4.5 หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
4.5.1 คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ ประเภทและวงเงินสินเชื่อ
4.5.1.1 คุณสมบัติผู้กู้ ประเภทและวงเงินสินเชื่อ
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการแก่ผู้กู้ที่จะขอสินเชื่อผ่านระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิ กส์ไ ด้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคุณสมบัติภายใต้เงื่อนไขและวงเงินการขอสิน เชื่ อ
ตามลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) คุณสมบัติของผู้กู้
(1.1) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถในการชาระหนี้
(1.2) ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
(1.3) ไม่เป็นกรรมการ ผู้มีอานาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ของผู้ประกอบธุรกิจนั้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
(1.4) การได้รับสินเชื่อจะต้องเป็นไปตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวตามสมควร เช่น การจัดให้ผู้กู้รับรองตนเอง
(self-declaration) ว่าผู้กู้ไม่ได้รับสินเชื่อประเภทเดียวกันหรือโครงการเดียวกันอยู่ก่อนแล้วเกินกว่าที่กาหนด
หรืออ้างอิงข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิต
(2) ประเภทและวงเงินสินเชื่อ
ประเภทสินเชื่อและวงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ผู้กู้แต่ละรายสามารถ
ได้รับผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์มี ดังนี้
(2.1) สินเชื่อที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ
(2.1.1) วงเงินสินเชื่อ
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กรณีที่ผู้กู้มีรายได้หรือมีกระแสเงินสดหมุนเวียน
เข้าบัญชีเงินฝากโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ผู้กู้สามารถได้รับวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน
1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝากของผู้กู้เฉลี่ยต่อเดือน
กรณีที่ผู้กู้มีรายได้หรือมีกระแสเงินสดหมุนเวียน
เข้าบัญชีเงินฝากโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ผู้กู้สามารถได้รับวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน
5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝากของผู้กู้เฉลี่ยต่อเดือน
กรณีที่ผู้กู้ได้รับสินเชื่อที่มิได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพจากผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับอยู่แล้ว 3 แห่งในปัจจุบัน จะไม่สามารถขอสินเชื่อประเภท
ดังกล่าวผ่านผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้อีก
(2.1.2) แนวทางการพิจารณาฐานะการเงินของผู้กู้
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สามารถพิ จ ารณาฐานะ
ทางการเงินของผู้กู้จากรายได้จากแหล่งที่มาต่าง ๆ รวมกัน หรือจากกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝาก
ซึ่งฝากไว้กับสถาบันการเงินที่สามารถรับเงินฝากจากประชาชนได้ตามกฎหมายย้อนหลังเป็นระยะเวลา
ไม่น้ อยกว่า 6 เดือน หรือนาปัจจัยอื่นที่สะท้อนความสามารถในการชาระหนี้ของผู้กู้อย่างถูกต้อง
และน่าเชื่อถือมาใช้พิจารณาประกอบร่วมกับรายได้หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากตามที่
กาหนดข้างต้นได้ โดยต้องเป็นไปตามแนวทางการใช้ปัจจัยอื่นในการพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้
เพื่อรองรับ information based lending ตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับสาหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้
การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน
(2.2) สินเชื่อเพื่อนาไปใช้ประกอบอาชีพหรือโครงการธุรกิจ
ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และสินเชื่ออื่นที่มีประกันหรือหลักประกัน เช่น สินเชื่อแฟ็กเตอริง
(2.2.1) วงเงินสินเชื่อ
ไม่เกิน 50 ล้านบาท และในกรณีที่มีสินทรัพย์
เป็นประกันหรือหลักประกัน ต้องมีการพิจารณาอัตราส่วนการให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์หรือหลักประกัน
(loan to value) ที่เหมาะสม
ในกรณีที่ผู้กู้สินเชื่อเพื่อนาไปใช้ประกอบอาชีพ
หรือโครงการธุรกิจที่ได้รับอนุมัติวงเงินกู้บางส่วนจากแหล่งเงินกู้อื่นอยู่แล้วในปัจจุบัน และต้องการวงเงินกู้
เพิ่มเติมในส่วนที่ขาด หรือต้องการวงเงินกู้เพิ่มเพื่อขยายธุรกิจ สามารถขอกู้ผ่านผู้ประกอบธุรกิจระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มได้ โดยวงเงินที่ได้รับอนุมัติต้องเป็นไปตามความสามารถในการชาระหนี้
ของผู้กู้ และผู้กู้ต้องเปิดเผยวงเงินและมูลค่าสินเชื่อทั้งหมดของโครงการที่ได้รับอยู่ก่อนแล้ว
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(2.2.2) แนวทางการพิจารณาฐานะการเงินของผู้กู้
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สามารถพิ จ ารณาฐานะ
ทางการเงินของผู้กู้จากรายได้จากแหล่งที่มาต่าง ๆ รวมกัน หรือจากกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝาก
ซึ่งฝากไว้กับสถาบันการเงินที่สามารถรับเงินฝากจากประชาชนได้ตามกฎหมายย้อนหลังเป็นระยะเวลา
ไม่น้ อยกว่า 6 เดือน หรือใช้ปัจจัยอื่น ที่สะท้อนความสามารถในการชาระหนี้ของผู้กู้อย่างถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ โดยต้องเป็นไปตามแนวทางการใช้ปัจจัยอื่นในการพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้
เพื่อรองรับ information based lending ตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับสาหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้
การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน
4.5.1.2 คุณสมบัติผู้ให้กู้ และวงเงินให้สินเชื่อ
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการแก่ผู้ให้กู้ผ่านระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ได้เฉพาะกรณีที่ผู้ให้กู้มีคุณสมบัติและวงเงินให้สินเชื่อ ตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(1) คุณสมบัติของผู้ให้กู้
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้สินเชื่อและความเสี่ยง
ของการให้สินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านการประเมินความเหมาะสมของผู้ให้กู้
(client suitability assessment) ก่อนการให้สินเชื่อ และต้องไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่กรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจนั้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้ให้กู้ด้วย สามารถให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินเชื่อรวมในแต่ละสัญญา
นอกจากนี้ ก่ อ นการให้สินเชื่อ ผู้ป ระกอบธุรกิ จต้องแนะน า
ประเภทสินเชื่อตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ให้กู้ และให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณา
ตั ด สิ น ใจในการให้ สิ น เชื่ อแต่ล ะประเภทด้ว ย ทั้ ง นี้ การประเมิ นความเหมาะสมของผู้ ใ ห้ กู้จ ะต้อง
ดาเนินการก่อนวันที่ให้กู้ไม่เกิน 2 ปี
(2) วงเงินให้สินเชื่อ
(2.1) ผู้ ใ ห้ กู้ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ล งทุ น สถาบั น กิ จ การร่ ว มลงทุ น
นิติบุคคลร่วมลงทุน หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง สามารถให้สินเชื่อได้โดยไม่จากัดจานวน
(2.2) ผู้ให้กู้นอกเหนือจากที่กาหนดในข้อ (2.1) ต้องมีมูลค่า
การให้สินเชื่อผ่านผู้ประกอบธุรกิจทุกรายรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ในรอบ 12 เดือน โดยผู้
ประกอบธุรกิจควรส่งเสริมให้ผู้ให้กู้มีการกระจายความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ดั ง กล่ า วตามสมควร เช่ น การจั ด ให้ ผู้ ใ ห้ กู้ เ ป็ น ผู้ รั บ รองข้ อ มู ล การให้ สิ น เชื่ อ
ของตนเอง (self-declaration)
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4.5.2 อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจากการให้สินเชือ่ ในสัญญาการให้สินเชือ่ ระหว่าง
ผู้ให้กู้และผู้กู้ ต้องไม่เกินอัตราตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาหนด
4.5.3 การเรียกเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
อั ต ราค่ า บริ ก าร ค่ า ธรรมเนี ย ม และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ จ ะเรี ย กเก็ บ นั้ น
ผู้ประกอบธุรกิจต้องเรียกเก็บโดยคานึ งถึงความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ และเป็นไปตามที่จ่ายจริง
หรือพอสมควรแก่เหตุ
4.5.4 การบริหารจัดการและระบบงาน
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งจั ด ให้ มี น โยบายในการประกอบธุ ร กิ จ และแนวทาง
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 4 ประการ
คือ (1) สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสิน ใจ
(2) สิทธิที่จะเลือกใช้บริการทางการเงินได้ตามความต้องการ (3) สิทธิที่จะร้องเรียนเมื่อผู้ใช้บริการประสบปัญหา
ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจควรจัด ให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการดาเนินการเพื่อบรรเทา
ความเสียหายหรือแก้ไ ขเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และ (4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาการชดเชย
ที่พอสมควรแก่เหตุสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีระบบการให้บริการที่เหมาะสม ปลอดภัย
และเพียงพอเพื่อให้ สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่าในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) กระบวนการและระบบงาน
(1.1) จั ด ให้ มี ร ะบบงานที่ มั่ นคงปลอดภั ย น่ า เชื่ อ ถื อ และสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การรับคาขอสินเชือ่ การรับคาสั่งการให้สินเชื่อ การให้บริการทาสัญญา
การให้สินเชื่อ การติดตามการรับและจ่ายเงินของผู้ให้กู้และผู้กู้ตามสัญญาการให้สินเชื่อ
(1.2) จัดให้มีการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ โดยให้มีกระบวนการ
ในการรู้ จั ก ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร (know your customer : KYC) ตามหลั ก เกณฑ์ ข องส านั ก งานป้ อ งกั น
และปราบปรามการฟอกเงิน ก่อนเริ่มให้บริการ และให้มีกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ (customer due diligence : CDD) รวมถึงต้องมีการยืนยันตัวตน
ของผู้ใช้บริการ (authentication) อย่างเหมาะสมทุกครั้งที่ใช้บริการ
(1.3) จั ด ให้ มี ร ะบบการประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู้ กู้ (creditworthiness) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาก าหนดอั ต ราดอกเบี้ ย หรื อ
ผลตอบแทนสาหรับผู้ให้กู้ที่จะได้รับจากการให้สินเชื่อแก่ผู้กู้รายนั้น โดยควรมีการอธิบายความหมาย
ของระดับความเสี่ยงให้ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ให้กู้ทราบด้วย
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ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจอาจนาเสนอแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงในการ
ให้สินเชื่อของผู้ให้กู้ เช่น เสนอให้ผู้ให้กู้สามารถใช้บริการป้องกันความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม เพื่อรองรับ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้กู้ไม่สามารถชาระหนี้ได้
(1.4) จั ด ให้ มี ร ะบบการประเมิ น ความเหมาะสมของผู้ ใ ห้ กู้ (client
suitability assessment) โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกระบวนการที่ทาให้มั่นใจได้ว่า ผู้ให้กู้มีความรู้
ความเข้าใจในลักษณะธุรกรรมและกระบวนการทาธุรกรรม เข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการให้สินเชื่อ และยอมรับในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจให้สินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจอาจมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสม
ของผู้ให้กู้ที่แตกต่างกันตามประเภทของผู้ให้กู้
(1.5) จั ด ให้ มี ก ารก าหนดวงเงิ น และประเภทสิ น เชื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
ตามลักษณะของผู้ให้กู้และผู้กู้
(1.6) กรณีที่เป็นสินเชื่อที่สามารถยกเลิกคาสั่งได้ เช่น สินเชื่อประเภท
โครงการธุรกิจ จะต้องมีระบบรองรับโดยผู้ให้กู้สามารถยกเลิกคาสั่งการให้สินเชื่อได้ก่อนปิดรับคาสั่ง
48 ชั่วโมง (cooling-off period) โดยเมื่อมีผู้ให้กู้ยกเลิกคาสั่งการให้สินเชื่อ ระบบต้ องมีการแจ้ง
ยืนยันการยกเลิกคาสั่งการให้สินเชื่อนั้นไปยังผู้ให้กู้ทราบ รวมถึงคืนเงินแก่ผู้ให้กู้ภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วันที่ผู้ให้กู้มีคาสั่งยกเลิกการให้สินเชื่อ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีระบบที่ผู้ให้กู้สามารถยกเลิกคาสั่ง
การให้ สิ น เชื่ อ ได้ ต ลอดเวลาตามวรรคหนึ่ ง จะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ระบวนการแจ้ ง ผู้ ใ ห้ กู้ รั บ ทราบข้ อ มู ล
และเงื่อนไขล่วงหน้าก่อนการให้สินเชื่อ
(1.7) จัดให้มีกระบวนการแจ้งผู้ให้กู้รับทราบล่วงหน้าก่อนการให้สินเชื่อ
เพื่อให้ผู้ให้กู้ทราบถึงเงื่อนไขและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กรณีดังต่อไปนี้
(1.7.1) กรณีที่มีเงื่อนไขให้สามารถปิดรับคาสั่งการให้สินเชื่อ
ก่อนกาหนด โดยสามารถให้สินเชื่อแก่ผู้กู้เมื่อครบวงเงินสินเชื่อที่ต้องการ (fully subscribed)
(1.7.2) กรณี ที่ จั ด ให้ มี เ งื่ อ นไขการปิด รับ ค าสั่ งการให้ สิ น เชื่อ
โดยไม่ครบวงเงินสินเชื่อ (partially subscribed) ซึ่งสามารถให้สินเชื่อในจานวนนั้น ๆ ได้
(1.8) จัด ให้มีกระบวนการ และกาหนดระยะเวลามาตรฐานในการ
จัดการกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่องทางการติดต่อ
สอบถามข้อมูลและแจ้งเรื่องร้องเรียน
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีแนวทางในการชดเชยความเสียหาย
ให้กับผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม
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(1.9) จัด ให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 4.5.5 ของประกาศฉบับนี้
ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบเก็บข้อมูลย้อนหลังเพื่อ การตรวจสอบ โดยเฉพาะ
เมื่อมีประเด็นข้อร้องเรียน พร้อมทั้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถตรวจสอบได้เมื่อร้องขอ
(2) การบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการและระบบงาน
(2.1) ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการ
และระบบงานตามข้อ 4.5.4 โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk) ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เป็น มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ที่อยู่ในระหว่างการรับส่ง การประมวลผล และการจัดเก็บ เพื่อป้องกัน การเข้าถึงหรือการแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต มีกระบวนการในการทาลายข้อมูลอย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้บริการเมื่อสิ้นสุดสัญญาการใช้บริการหรือเลิกการให้บริการแล้ว
(2.2) จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุงพัฒนาระบบงานและกระบวนการ
ให้บริการอย่างสม่าเสมอ ให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
และปิดจุดอ่อนของระบบงาน
(2.3) จัดให้มีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (business continuity
management : BCM) และแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (business continuity plan : BCP)
เพื่อรองรับเหตุการณ์ในภาวะไม่ปกติ รวมทั้งมีระบบงานสารองที่สามารถปฏิบัติงานทดแทนได้เมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน และต้องมีการทดสอบและทบทวนแผนรองรับการดาเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องและระบบงาน
สารองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมและสามารถปฏิบัติได้จริง
(2.4) ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ มี ก ารใช้ บ ริ ก ารจากบุ ค คลภายนอก
(outsourcing) ซึ่งรวมถึงการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากบุคคลภายนอก (information technology
outsourcing) ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบเสมื อ นกั บ ด าเนิ น การด้ ว ยตนเอง และด าเนิ น การ
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถเข้าตรวจสอบหรือเรียกดูข้อมูลได้
(3) การเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สิน และหลักประกัน การรับหรือส่งมอบเงิน
ตามสัญญาการให้สินเชื่อระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้
(3.1) ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งไม่ รั บ หรื อ เก็ บ รั ก ษาเงิ น ทรั พ ย์ สิ น
หรือหลักประกัน ของผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล เว้นแต่เงิน
หรือทรัพย์สินที่เป็นค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อ 4.5.3
(3.2) ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารเก็ บ รั ก ษาเงิ น ทรั พ ย์ สิ น
หรือหลักประกันของผู้ใช้บริการ โดย
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(3.2.1) บุคคลที่สามที่มีกระบวนการและระบบการเก็บรักษาเงิน
ทรัพย์สิน หรือหลักประกันของผู้ใช้บริการ เป็นผู้รับและเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สิน หรือหลักประกัน
ของผู้ใช้บริการให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ
โดยบุคคลที่สามดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สิน (custodians) ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ หรือเป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการ
รับฝากเงินที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงินจากบัญชีตามคาสั่งลูกค้า (escrow account) ซึ่งอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลหลัก หรือผู้ที่มีระบบการดูแลทรัพย์สินที่นาเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อการรับและเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สิน หลักประกัน โดยการดาเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของหน่วยงานกากับดูแลหลัก หรือ
(3.2.2) ระบบการดูแลทรัพย์สินที่นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการรับ
และเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สิน หรือหลักประกันของผู้ใช้บริการให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ โดยระบบดังกล่าวจะต้องมีการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ (confidentiality) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ
(integrity) และความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศที่ใช้บริการ (availability)
ทั้ ง นี้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งขอความเห็ น ชอบการใช้ ร ะบบ
ตามข้อ (3.2.2) จากธนาคารแห่งประเทศไทย
(3.3) ผู้ประกอบธุรกิจต้องดาเนินการให้บุคคลที่สามหรือระบบการดูแล
ทรัพย์สิน ตามข้อ (3.2) มีการเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สิน หรือหลักประกันของผู้ใช้บริการแยกตาม
แต่ละธุรกรรมการให้สินเชื่อระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้แต่ละราย และต้องจัดให้มีการแยกเงิน ทรัพย์สิน
หรือหลักประกันดังกล่าวออกจากทรัพย์สินของผู้เก็บรักษาทรัพย์สินด้วย
ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ ผู้ ประกอบธุ รกิ จมี การเปลี่ ยนแปลงระบบการดู แล
ทรัพย์สินตามข้อ (3.2.2) อย่างมีนัยสาคัญ ผู้ประกอบธุรกิจต้องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยตามที่กาหนดในคู่มือประชาชนล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันทาการก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยธนาคารแห่ งประเทศไทยจะพิ จารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วั น ท าการนับจากวันที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้รับคาขอความเห็นชอบและเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้
หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวและธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงนั้นได้
นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีรายงานประเมินผลและการ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ หลั ก ประกั น เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี
การปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตรงตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนด และจั ด เก็ บ รายงานประเมิ น ผลและ
การตรวจสอบดังกล่าวไว้ เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบได้
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4.5.5 การเปิดเผยข้อมูล
ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน เป็นปัจจุบัน
และเป็นประโยชน์ในการพิจารณาตัดสินใจของผู้ใช้บริการ ดังนี้
(1) การเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป
ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงจาก
การลงทุน การให้บริการ การขอสินเชื่อและให้สินเชื่อ การร้องเรียนต่าง ๆ และค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจ ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใ ช้บริการ
ได้ศึกษาและทาความเข้าใจการใช้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล
ที่สาคัญ ตามเอกสารแนบ 1.1
(2) การเปิดเผยข้อมูลของผู้กู้และข้อมูลเฉพาะของการกู้รายสัญญา
ผู้ประกอบธุรกิจต้องดูแลให้ผู้กู้เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถู กต้อง และ
เพียงพอ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและความเสี่ยงของผู้กู้ได้อย่างถูกต้อง
และเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนาข้อมูลไปเปิดเผยต่อผู้ให้กู้ได้อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องจัด ให้ มีข้อมูลที่ควรรู้ ซึ่งเป็ น ข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการให้สินเชื่อนั้นบนระบบหรื อ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญานั้นสามารถตรวจสอบรูปแบบ
รายละเอียด เงื่อนไข และสถานะปัจจุบันของสินเชื่อแต่ละสัญญาการให้สินเชื่อ โดยอย่างน้อยต้องมี
ข้อมูลที่สาคัญ ตามเอกสารแนบ 1.2 - 1.3
4.5.6 การทาสัญญา
(1) สัญญาการใช้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการทาสัญญาการใช้บริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้ใช้บริการ โดยสัญญาดังกล่าวต้องมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
และเป็นสัญญาที่มีความเป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องระบุชื่อผู้ประกอบธุรกิจ ชื่อผู้ใช้บริการ ขอบเขต
และเงื่อนไขในการใช้บริการ และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ (ถ้ามี)
(2) สัญญาการให้สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการทาสัญญาการให้สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
โดยสัญญาดังกล่าวต้องมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย และเป็นสัญญาที่มีความเป็นธรรม โดยอย่างน้อย
ต้องระบุชื่อผู้ให้กู้และผู้กู้ ที่อยู่ของผู้ให้กู้และผู้กู้ ประเภทสินเชื่อ จานวนเงินให้สินเชื่อ ภาระผูกพัน
ระยะเวลาการให้ สินเชื่อ อัต ราดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ทั้งผู้ให้กู้และผู้กู้ทราบอย่างชัดเจน
โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งมอบสัญญาการให้สินเชื่อดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้และผู้กู้
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4.5.7 การจัดทาบัญชี และการรายงาน
ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ในการจัดทารายงานผลประกอบการ และรายงาน
เรื่องร้องเรียนดังต่อไปนี้ และจัด ส่งมายังธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่กาหนดในคู่มือประชาชน
พร้อมทั้งส่งสาเนารายงานดังต่อไปนี้ให้กระทรวงการคลังทราบด้วย
(1) งบการเงินที่จัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐาน
การบัญชีไทย ทุกรอบ 12 เดือน โดยรายงานดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็น
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มายังธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 180 วันนับจากวันสิ้นรอบบัญชี
(2) รายงานเกี่ยวกับการให้บริการเป็นประจาทุกเดือน ได้แก่ รายงานข้อมูล
ผู้ให้กู้ รายงานข้อมูลผู้กู้ และรายงานผลการดาเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กาหนดในเอกสารแนบ 2
มายังธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นเดือน
(3) รายงานข้ อ มู ล และสถิ ติ เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และรายงาน
เหตุการณ์ที่สาคัญ เช่น ข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ข้อมูลการฉ้อโกงหรือทุจริต
ข้อมูลการหยุดให้บริการของระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้รายงานเป็นประจาทุกเดือน
มายังธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นเดือน
4.5.8 การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ
ผู้ประกอบธุรกิจต้องรักษาความลับของผู้ใช้บริการ โดยไม่นาข้อมูลส่วนบุคคล
หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจล่วงรู้หรือได้มาจากการประกอบธุรกิจ
ไปใช้ในทางการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1) การเปิดเผยโดยได้รับคายินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้หรือผู้กู้ แล้วแต่กรณี
(2) การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(3) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจนั้น
(4) การจัดส่งข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
(5) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
4.5.9 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการนั้น
ต้ อ งมี เ นื้ อ หาและวิ ธี ก ารน าเสนอที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง
และเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจใช้บริการหรือตัดสินใจขอหรือให้สินเชื่อ โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์
หรือการส่งเสริมการขายอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) มีความชัดเจนและถูกต้องในสาระสาคัญของธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคล
กับบุคคล ไม่มีลักษณะเป็นเท็จ ให้ข้อมูลเกินความจริง บิดเบือน ปิดบัง หรือทาให้เกิดความเข้าใจผิด
เช่น อัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ ต้นทุนการกู้ยืม และภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

(2) ไม่ใช้ถ้อยคาในลักษณะที่เร่งรัดให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการหรือในการขอ
หรือให้สินเชื่อ และไม่ใช้วิธีการที่อาจทาให้ผู้ให้กู้ไม่ได้พิจารณาข้อมูลประกอบการให้สินเชื่อหรือไม่ได้
ตั ด สิ น ใจในการให้ สิ น เชื่ อ ด้ ว ยตนเอง เช่ น มี ก ารให้ ผ ลตอบแทนเพิ่ ม แก่ ผู้ ใ ห้ กู้ ที่ ส ามารถชั ก ชวน
ผู้ให้กู้รายใหม่ (member get member) หรือมีลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่
(3) ไม่มีลักษณะชี้นาหรือรับประกันผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ
(4) มี ค าเตื อ นเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งในการขอหรื อ ให้ สิ น เชื่ อ อย่ า งชั ด เจน
และเหมาะสม โดยเฉพาะการเตือนให้ผู้กู้ต้องคานึงถึงการก่อหนี้ที่ไม่เกินความสามารถในการชาระหนี้
และคาเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของผู้ให้กู้ที่อาจไม่ได้รับเงินและผลตอบแทนตามสัญญา รวมทั้งความเสี่ยง
จากการไม่มีตลาดรองรับซื้อสินเชื่อก่อนครบกาหนดสัญญา
(5) มีการแจ้งช่องทางและวิธีการในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้บริการหรือการขอหรือให้สินเชื่อ
(6) ในกรณีที่มีการใช้หรืออ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ควรมีการระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลไว้อย่างชัดเจน โดยควรเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
4.5.10 การปฏิบัติเมื่อมีข้อร้องเรียน
ผู้ประกอบธุรกิจต้องดาเนินการตรวจสอบเมื่อมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกรรม
สิน เชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล และแจ้งความคืบหน้าของผลการตรวจสอบ รวมทั้งชี้แจงขั้นตอน
การดาเนินการต่อไปให้ ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการร้องเรียน รวมทั้ง
ให้ดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว
4.5.11 การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งประกอบธุ ร กิ จ โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์อื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
ว่าด้ว ยการทวงถามหนี้ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วย
การป้ อ งกั น และปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยและการแพร่ ข ยายอาวุ ธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4.5.12 การตรวจสอบ และการรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเข้าตรวจสอบการดาเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ
และผู้ให้บริการภายนอก เพื่อให้ทราบถึงการดาเนินงานและสถานะที่แท้จริงของกิจการ และเพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจว่า ความเสี่ยงของกิจการได้มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยอาจสั่งการให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่งข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบฐานะและผลการดาเนินงาน
4.5.13 การย้ายสถานที่ตั้ง
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ป ระสงค์ จ ะย้ า ยส านั ก งานใหญ่ ห รื อ สถานที่ ติ ด ต่ อ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันดาเนินการย้าย
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สถานที่ตั้ง หากไม่ได้รับการทักท้วงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ถือว่าธนาคารแห่ งประเทศไทย
อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจย้ายสานักงานใหญ่หรือสถานที่ติดต่อได้
ทั้งนี้ ให้ ผู้ประกอบธุรกิจประกาศกาหนดการย้ายสถานที่ตั้งสานักงานใหญ่
หรือสถานที่ติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยไว้ในระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบธุรกิจ และในช่วงเวลาดาเนินการย้ายสถานที่ตั้งดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องกาหนดแนวทางดาเนินการเพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม
4.5.14 การหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือเลิกประกอบธุรกิจ
(1) กรณีหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว
(1.1) กรณีหยุดให้บริการชั่วคราวที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ใช้บริการทราบก่อนหยุดให้บริการ ไม่น้อยกว่า 15 วัน เช่น
การปิดปรับปรุงระบบงาน
(1.2) กรณีหยุดให้บริการชั่วคราวอันเนื่องมาจากเหตุจาเป็น หรือกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการในวงกว้าง (major incident) เช่น ระบบงานขัดข้อง
หรือกรณีที่พบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือทุจริต หรือสงสัยว่าระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ถูกเจาะข้อมูล ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งเหตุดังกล่าวพร้อมแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นให้ธนาคาร
แห่ งประเทศไทยทราบทันที โดยต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมงนับจากทราบเหตุหรือควรจะได้ทราบเหตุ
พร้อมทั้งแจ้งสาเหตุและการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมภายหลัง และแจ้งผู้ใช้บริการทราบทันทีที่หยุดให้บริการชั่วคราว
(2) กรณีเลิกประกอบธุรกิจ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความประสงค์จะเลิกการประกอบธุรกิจยื่นหนังสือ
ขอเลิกการประกอบธุรกิจล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วันทาการก่อนการเลิกการประกอบธุรกิจ พร้อมทั้ง
ยื่ น แผนงานในการเลิ ก การประกอบธุ ร กิ จ กระบวนการในการดู แ ลผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทั้ ง ผู้ กู้ แ ละผู้ ใ ห้ กู้
กระบวนการบริหารจัดการสินเชื่อที่ยังคงค้างชาระหรือคืนให้กับผู้ให้กู้ไม่ครบตามสัญญา กระบวนการ
จัดการสินทรัพย์หรือหลักประกันต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สาคัญ มายังธนาคาร
แห่งประเทศไทยตามที่กาหนดในคู่มือประชาชน
เมื่ อ ธนาคารแห่ง ประเทศไทยได้รั บ หนั งสื อ ขอเลิ ก การประกอบธุรกิจ
ตามวรรคหนึ่ ง ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยจะเสนอความเห็ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง
เพื่อพิจารณาภายใน 30 วันทาการนับจากวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับหนังสือและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจเลิกการประกอบธุรกิจนั้น
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง โดยค าแนะน าของธนาคารแห่ง ประเทศไทยอาจก าหนดเงื่ อนไข
และวิธีการในการเลิกการประกอบธุรกิจด้วยก็ได้

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

4.5.15 การลดทุน
ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความประสงค์จะลดทุน ยื่นหนังสือขอลดทุนล่วงหน้า
ก่อนดาเนินการ พร้อมเหตุผลความจาเป็น รายละเอียดการลดทุน และระยะเวลาที่คาดว่าจะดาเนินการ
มายังธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่กาหนดในคู่มือประชาชน
เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับหนังสือขอลดทุนตามวรรคหนึ่ง ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาภายใน 60 วันทาการ
นับจากวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับหนังสือและเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
ทั้งนี้ ในการเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจลดทุนนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย
อาจเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดเงื่อนไขและวิธีการในการลดทุนด้วยก็ได้
4.5.16 การพิจารณาระงับการดาเนินงาน และเพิกถอนการอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจ
หากธนาคารแห่งประเทศไทยมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจ
กระทาการ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปฏิบัติ หรือฝ่าฝืนประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยกิจการที่ต้องขอ
อนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล)
(2) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลที่กาหนดในประกาศฉบับนี้
(3) มีฐานะการเงินหรือการดาเนินงานที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง
ธนาคารแห่ งประเทศไทยอาจสั่งการให้ผู้ประกอบธุรกิ จทาการแก้ไขการฝ่ าฝื น
ละเลย หรือแก้ไขฐานะการเงินหรือการดาเนินงาน ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ งภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ระงับการดาเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อดาเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้อง หากผู้ประกอบธุรกิจยังคงฝ่าฝืนไม่ดาเนินการตามคาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มีคาสั่งเพิกถอนการอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลของ
ผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้
4.6 การพิจารณาผ่อนผัน
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาผ่อนผันเป็นรายกรณีในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กาหนดในประกาศฉบับนี้ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องทา
หนังสือขอผ่อนผันโดยแสดงเหตุผลและความจาเป็น และแผนในการปรับปรุงมายังธนาคารแห่งประเทศไทย
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ตามที่กาหนดในคู่มือประชาชนเป็นรายกรณี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาคาขอดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทาการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคาขอและเอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง ซึ่งในการพิจารณาผ่อนผัน ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่น
เพิ่มเติมด้วยก็ได้
5. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

