






















 

 

ค ำถำม-ค ำตอบแนบท้ำยหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝกส.(01)ว. 977/2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล 

ลงวันที่ 15 กันยำยน 2563 
 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
1. ขอบเขตธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล 
1.1 ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต

ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 
การก ากับ ให้บริการสินเชื่อในลักษณะ
คล้ายคลึงกับหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจ
จ าเป็นต้องมาแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทย
เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจดังกล่าวต่อไป
หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ 
อย่างไรก็ดี หากไม่ยื่นแจ้งความประสงค์ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ได้รับการ
ผ่อนผันหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับตามที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือเวียนฉบับนี้ 

1.2 ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต
ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 
การก ากับ ให้บริการสินเชื่อโดยใช้เทคโนโลยี
และข้อมูลทางเลือกในการประกอบธุรกิจ 
ตามที่ก าหนดในหนังสือเวียนข้อ 2.1.1 – 
2.1.3 อยู่แล้ว แต่มีวงเงินสินเชื่อหรือ
ระยะเวลาที่ไม่สอดคล้องกับหนังสือเวียน 
(เช่น วงเงินสินเชื่อเกิน 20,000 บาท หรือ 
ระยะเวลาเกิน 6 เดือน) ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
เลิกประกอบธุรกิจดังกล่าวหรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจไม่จ าเป็นต้องเลิกประกอบธุรกิจ และ
สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ทั้งนี ้หากผู้ประกอบธุรกิจ
ยื่นแจ้งความประสงค์ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ดิจิทัล โดยมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในหนังสือเวียน ผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับ 
การผ่อนผันในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข 
การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
ตามท่ีก าหนดในหนังสือเวียนฉบับนี้ 
 

2. คุณสมบัต ิและหลักเกณฑ์ในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล 
2.1 ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

ขอบเขตและระดับใด จึงจะถือว่ามีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคลดิจิทัล 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้บริการตาม
หลักเกณฑ์ในการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลทางเลือกใน
การประกอบธุรกิจ ตามที่ก าหนดในข้อ 2.1.1-2.1.3 ของ
หนังสือเวียนฉบับนี้ และต้องสามารถสาธิตผลิตภัณฑ์
และบริการต้นแบบตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด  

2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดประเภทของ
ข้อมูลทางเลือกที่น ามาใช้ในการประเมิน
ความสามารถหรือความเต็มใจในการช าระหนี้
ของผู้บริโภคหรือไม่ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไมไ่ด้ก าหนดประเภทของข้อมูล
ทางเลือกที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน ามาใช้ในการ
ประเมินความสามารถหรือความเต็มใจในการช าระหนี้ 
ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ประกอบธุรกิจ  
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
อย่างไรก็ดี ในการใช้ข้อมูลประเภทต่าง ๆ ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และใช้ข้อสมมต ิ
(assumption) ที่สมเหตุสมผล เช่น มีการประเมิน 
ความเสี่ยงที่เหมาะสม (customized risk profile)  
ของผู้บริโภคแต่ละราย จากข้อมูลที่แตกต่างกัน   

2.3 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล
จ าเป็นต้องมีสาขาเพ่ือให้ผู้บริโภคติดต่อ
หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลไม่จ าเป็นต้องมี
สาขาให้บริการ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจจ าเป็นต้องมี
ช่องทางให้ผู้บริโภคติดต่อได้อย่างสะดวก และทันการณ์ 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีระบบที่จัดเก็บข้อมูล
และสามารถชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ (เช่น การขอสินเชื่อ 
ประวัติการเบิกใช้และช าระคืนสินเชื่อ (statement) 
ตารางภาระหนี้) ให้ผู้บริโภครับทราบได้อย่างชัดเจน 

2.4 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล
สามารถให้บริการที่สาขาได้หรือไม่ 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งเสริมและผลักดันให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจใช้ช่องทางดิจิทัลเป็นช่องทางหลัก 
ในการให้บริการผู้บริโภค อย่างไรก็ดี หากกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายของผู้ประกอบธุรกิจยังไม่สามารถใช้บริการ
ผ่านช่องทางดิจิทัลได้ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการ
ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวที่สาขาหรือช่องทางอ่ืนได้ ทั้งนี้  
ผู้ประกอบธุรกิจควรส่งเสริมการสร้างข้อมูลรอยเท้า
ดิจิทัล (digital footprint) ในระบบการเงิน เพ่ือช่วยให้
ผู้บริโภคสามารถต่อยอดไปใช้บริการอ่ืน ๆ ได้ในอนาคต 

2.5 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลต้อง
ทดสอบการให้บริการใน sandbox หรือไม่ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องทดสอบการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลใน 
sandbox ทั้งนี้ ในการแจ้งความประสงค์ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจต้องสามารถ
สาธิตผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบ (minimum viable 
product) ที่สะท้อนรูปแบบการให้บริการต่อ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจ
ยังคงต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ regulatory sandbox 
และ own sandbox อ่ืนที่เก่ียวข้อง หากประสงค์จะน า
เทคโนโลยีใหม่มาใช้ เช่น การใช้เทคโนโลยีชีวมิติ 
(biometric technology) ในการให้บริการทางการเงิน 
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3. กำรก ำหนดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล 
3.1 การนับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลที ่

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้แก่ผู้บริโภค 
แต่ละรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท มีวิธีการ
อย่างไร 
 

ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายสามารถให้วงเงินสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลดิจิทัลต่อผู้บริโภคแต่ละรายรวมกันทุกสัญญา
ไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท โดยมีวิธีการนับวงเงินตาม
ตัวอย่างดังนี้ 
กรณีท่ีผู้บริโภคไม่ได้ช าระคืนสินเชื่อ 
 ถ้าผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภครายใด 

รายหนึ่ง 5,000 บาท ในเวลาต่อมาหากผู้บริโภค
ต้องการขอสินเชื่อเพ่ิมเติม ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
ให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคได้อีกไม่เกิน 15,000 บาท 

กรณีท่ีผู้บริโภคช าระคืนสินเชื่อ 
 ถ้าผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภครายใด 

รายหนึ่ง 5,000 บาท และได้รับการช าระคืนสินเชื่อ
จากผู้บริโภค 2,000 บาท ในเวลาต่อมาหากผู้บริโภค
ต้องการขอสินเชื่อเพ่ิมเติม ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
น าจ านวนเงินที่ผู้บริโภคช าระคืนมาค านวณวงเงินที่
สามารถปล่อยสินเชื่อได้ โดยในกรณีนี้ผู้ประกอบ
ธุรกิจสามารถให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคได้อีกไม่เกิน 
17,000 บาท  

ทั้งนี้ ในการนับวงเงินสินเชื่อ ให้นับเฉพาะส่วนของเงินต้น  
3.2 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค

แต่ละรายมากกว่า 20,000 บาท ได้หรือไม ่ 
ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถให้สินเชื่อเพ่ิมแก่ผู้บริโภครายใด
ที่กู้เต็มวงเงิน 20,000 บาท และยังไม่มีการช าระคืนสินเชื่อ 
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดวงเงินสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลดิจิทัลสูงสุดที่ 20,000 บาท เพ่ือสนับสนุนให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการในตลาดสินเชื่อรายย่อยเพ่ิมข้ึน 
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่
ต้องการวงเงินสูงมากนัก ขณะเดียวกันเพ่ือดูแลไม่ให้
ประชาชนก่อหนี้เกินตัว 

3.3 การนับจ านวนผู้ให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับท่ีมิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกันที่ก าหนดไม่เกิน 3 แห่ง ต่อผู้บริโภค  
1 ราย ต้องนับรวมผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคลดิจิทัลด้วยหรือไม่ 

ไม่จ าเป็นต้องน าจ านวนวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล 
นับรวมกับจ านวนวงเงินสินเชื่อประเภทอ่ืนตามการผ่อนผัน
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการประกอบธุรกิจในข้อ 3.3 ของ
หนังสือเวียนฉบับนี้  
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4. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ผู้บริโภคอย่ำงเป็นธรรม (Market Conduct) 
4.1 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล

สามารถจัดท า จัดเก็บ และจัดส่งข้อมูลที่
จ าเป็นต้องเปิดเผยหรือแจ้งแก่ผู้บริโภค เช่น 
สัญญา ใบแจ้งหนี้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
อย่างเดียว ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดท าเอกสารและเปิดเผยข้อมูล
แก่ผู้บริโภคในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวได้  
โดยต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบกอ่นใช้บริการอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องจัดท าเอกสารในรูปแบบกระดาษ อย่างไรก็ดี 
หากกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของผู้ประกอบธุรกิจต้องการ
เอกสารในรูปแบบกระดาษ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
จัดท าเอกสารในรูปแบบกระดาษได้ตามที่เห็นสมควร  

5. ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่ำปรับ ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียมใด ๆ และค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีได้จ่ำยไปจริง และ
พอสมควรแก่เหตุ 
5.1 ในกรณีที่ผู้บริโภคช าระหนี้ก่อนถึงวันที่ครบ

ก าหนด ผู้ประกอบธุรกิจต้องด าเนินการหัก
ดอกเบี้ยและเงินต้นคงค้างอย่างไร  

โดยทั่วไป ผู้บริโภคสามารถเลือกให้ผู้ประกอบธุรกิจ  
(1) หักช าระดอกเบี้ยที่ค านวณจนถึงวันที่ช าระหนี้และ
น าส่วนที่เหลือไปช าระเงินต้นคงค้าง หรือ (2) เก็บไว้และ
น าไปหักค่างวดในงวดที่ก าลังจะถึงก าหนดช าระ ทั้งนี้  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงสิทธิ 
ทางเลือก เงื่อนไข ให้ชัดเจน และต้องด าเนินการตามที่
ผู้บริโภคได้แสดงความประสงค์ไว้ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบ
ธุรกิจอาจก าหนดวิธีการหักดอกเบี้ยและเงินต้นคงค้าง
เพียงแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ
เงื่อนไขดังกล่าวอย่างชัดเจน 

5.2 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้บริการผู้ให้บริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ในการโอน
และ/หรือรับช าระคืนหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้บริโภคได้
หรือไม่  

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม 
หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามท่ีได้จ่ายไปจริงและพอสมควร 
แก่เหตุ ตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

6. กำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอก (Outsourcing) 
6.1 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ

ภายนอก (เชน่ การพัฒนา model เพ่ือประเมิน
ความสามารถหรือความเต็มใจในการช าระหนี้ 
หรือ การติดตามทวงถามหนี้) ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้บริการผู้ให้บริการภายนอก
ตามท่ีผู้ประกอบธุรกิจเห็นสมควรได้ โดยต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ outsourcing ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดส าหรับผู้ประกอบธุรกิจด้วย 
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
7. กำรรำยงำนข้อมูล 
7.1 กรณีท่ีเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ีมีนัยส าคัญ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการให้บริการ ระบบงาน หรือชื่อเสียงของ
ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงกรณีถูกโจมตีหรือ 
ถูกขู่โจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และเป็น
ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
รายงานต่อผู้บริหารในต าแหน่งสูงสุดของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงาน
ปัญหาหรือเหตุการณ์ดังกล่าวต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยผ่านช่องทางใด 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานปัญหาหรือเหตุการณ์
ดังกล่าวทันทีนับจากรับรู้ปัญหาหรือเหตุการณ์นั้น และ
แจ้งสาเหตุและการแก้ไขปัญหาเพ่ิมเติมภายหลัง มายัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางระบบ Event 
Report ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถศึกษารายละเอียด
การใช้งานระบบ Event Report ได้จาก website ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th) 

 


