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บทคดัย่อ 
วิวัฒนาการภาคการเงินการธนาคารหรือการลงทุนในปัจจุบันมีความหลากหลายและพัฒนาไป

อย่างไม่หยุดยั�ง เพื�อสนองตอบต่อความต้องการของผู้คนในทุกๆระดับ รูปแบบธุรกิจหนึ�งที�มีวิวัฒนาการ
จากเทคโนโลยีในภาคการเงินการธนาคารและการลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้แก่ Crowdfunding หรือ การ
ระดมเงินทุนมวลชน มีลักษณะเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ โดยจัดให้ผู้ลงทุนมาพบ
กับผู้ต้องการเงินทุนบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ�งไม่จ�าเป็นต้องรู้จักกันมาก่อน เพียงแต่อาศัยการ
เปิดเผยข้อมูลให้มากที�สุดเพื�อวิเคราะห์ความน่าเชื�อถือและความเสี�ยงอื�นๆ รูปแบบของการระดมทุนนั�น
จ�านวนเงินทุนต่อรายมีจ�านวนไม่มากนัก แต่เน้นการระดมจากผู้คนจ�านวนมากๆ ท�าให้ได้จ�านวนเงินทุน
ตามที�ผู้ขอทุนต้องการ โดยมีการจัดรูปแบบ Crowdfunding ออกเป็นประเภทใหญ่ด้วยกัน 4 ประเภท
ได้แก่ Equity Crowdfunding (ระดมทุนด้วยการออกหลักทรัพย์) Lending Crowdfunding (ระดมทุนด้วย
การให้กู้ยืม) Reward Crowdfunding (ระดมทุนโดยให้ของรางวัลตอบแทน) และ Donated Crowdfunding 
(ระดมทุนเพื�อการกุศล)   

จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่ากฎหมายไทยที�บังคับใช้อยู่ในภาคการเงิน การธนาคารและการ
ลงทุน ยังไม่ครอบคลุมถึงธุรกรรมใน Crowdfunding โดยเฉพาะ Lending Crowdfunding เนื�องจากธุรกิจ
ดังกล่าวไม่มีการออกหลักทรัพย์จึงไม่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์          
พ.ศ.2535 อีกทั�งกมิ็ใช่การด�าเนินงานของสถาบันการเงินที�จะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ.2551 ท�าให้ธุรกิจประเภทนี� สามารถเปิดด�าเนินการได้โดยไม่มีการก�ากับดูแลหรือควบคุม 
เพื�อมิให้เอารัดเอาเปรียบผู้ลงทุนหรือผู้ขอทุน รวมทั�งขาดการตรวจสอบมิให้มีการล่อลวงเพื�อให้ลงทุนด้วย 
ซึ�งในต่างประเทศได้มีการบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�าหนด เกี�ยวกับการประกอบธุรกิจ Lending 
Crowdfunding ไว้อย่างชัดเจน  

ดังนั�นผู้วิจัยขอเสนอแนะว่าควรมีการบัญญัติกฎหมายเกี�ยวกับการระดมเงินทุนมวลชนเพื�อให้
กู้ยืมบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Lending Crowdfunding) ขึ� นเป็นการเฉพาะ เพื� อการก�ากับดูแลการ
ด�าเนินการ ท�าให้เกิดความชัดเจนในบทบาทสิทธิและหน้าที�ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจหรือผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้ลงทุนหรือประชาชน ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนหรือผู้ขอ
ทุน และจ�ากัดการลงทุน ซึ�งนอกจากจะเป็นการก�ากับดูแลธุรกิจประเภทนี�แล้วยังเป็นการส่งเสริมเทคโนโลยี
ภาคการเงินการธนาคารและการลงทุนให้เกิดความน่าเชื�อถือได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป 
 
                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
** ที�ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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1.บทน�า 
การประกอบธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันมีรูปแบบมากขึ�น อีกทั�งผู้ประกอบการรายใหม่ที�เข้ามาสู่

การแข่งขันในโลกธุรกิจ กจ็�าต้องหารูปแบบการระดมเงินลงทุนเพื�อริเริ�มการประกอบการธุรกิจให้ได้มาก
ที�สุดเพื�อความคล่องตัวในการด�าเนินงาน ในการรวมตัวเพื�อประกอบธุรกิจแต่ละระดับก็จะมีกฎหมายเข้า
มาก�ากับ เพื�อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีทิศทางและก�าหนดความสัมพันธ์ทั�งระหว่างเจ้าของกิจการ
ด้วยกันเอง และระหว่างเจ้าของกจิการกบัลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที�เกี�ยวข้องกบัการด�าเนินกจิการด้วย 

จากสถิติการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ�งถือเป็นแหล่งระดมทุนที�ใหญ่ที�สุดและ ทรงอิทธิพล
มากที�สุด แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตมากขึ� นเรื�อยๆ แต่กลับไม่ได้
สะท้อนความต้องการเงินทุนที�จ�าต้องใช้ในระบบเศรษฐกิจที�แท้จริง เนื�องจากยังมีกิจการหรือโครงการอีก
เป็นจ�านวนมาก ซึ�งไม่อาจปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบเกี�ยวกบัการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เมื�อ
วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมีการพัฒนาขึ� นเป็นอย่างมาก ประชาชนสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ง่ายดาย  ประกอบกับความต้องการเข้าถึงแหล่งเ งินทุนของ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื�อสร้างสรรค์นวัตกรรมที�เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเชิงสร้างสรรค์ เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทในภาคการเงินและการลงทุนมากขึ�น กล่าวคือเข้ามามีส่วนในการพัฒนา
วิธีการในการระดมเงินทุน ซึ�งอ�านวยความสะดวกทั�งด้านนักลงทุนที�หวังจะได้รับผลตอบแทนในการบริหาร
เงินที�มีอยู่ หรือในด้านผู้ต้องการเงินทุนผู้ริเริ�มกิจการหรือเจ้าของกิจการรายใหม่ที�ยากจะเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนอย่างตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน  วิธีการดังกล่าวนี� เรียกว่า Crowdfunding (การระดม
เงินทุนมวลชน) เป็นการระดมทุนจ�านวนไม่มากจากประชาชนหรือองค์กรจ�านวนมากราย หรือเรียกว่าคน
ละเล็กคนละน้อยกระทั�งเพียงพอต่อความต้องการเงินทุนของผู้ขอทุน  เพื�อให้การสนับสนุนทางการเงิน
ส�าหรับผู้ประกอบการหรือโครงการโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการระดมทุนรูปแบบใหม่ที�ให้โอกาส
กับกิจการเพิ�งก่อตั�งอย่างที�กล่าวมาแล้วว่ากิจการเหล่านี� ยังไม่มั�นคง หรือไม่มีประวัติการประกอบการ 
(Track record) ที�จะสามารถระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ต่อประชาชน (IPO) ได้  

การลงทุนในรูปแบบ Crowdfunding เติบโตเป็นอย่างมากในต่างประเทศ เช่นในทวีปอเมริกา
เหนือมีขนาดการลงทุนถึง �.� พันล้านดอลลาร์ ขณะที�ทวีปยุโรปมีขนาดการลงทุนอยู่ที� ��� ล้านดอลลาร์ 
โดยมีกฎหมายที�ออกมาก�ากับควบคุมให้การลงทุนสามารถด�าเนินไปได้อย่างสะดวก เช่น ในสหรัฐอเมริกา
ได้มีการยกร่างกฎหมายในการสนับสนุน ส่งเสริมการระดมทุนของผู้ประกอบการในระยะเริ�มต้น (The 
Jumpstart Our Business Stratups: JOBS Act) รวมทั� ง ไ ด้ ผ่ าน ร่ า งกฎหมายดั งก ล่ า วอัน เกี� ย วกับ 
Crowdfunding ไปตั�งแต่เดือนเมษายน ปี ���� โดยแก้ไขในหลักการส�าคัญ ได้แก่ การยกเว้นการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทที�ต้องการระดมทุน การยกเว้นเงินลงทุนขั�นต��าที�ผู้ถือหุ้นต้องร่วม
ลงทุน 

จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า Crowdfunding มีรูปแบบย่อยๆที�มีความแตกต่างกัน � รูปแบบ
หลักๆ ได้แก่  

�.รูปแบบการบริจาค (Donate Crowdfunding)       
�.รูปแบบการให้รางวัลแก่ผู้ลงทุน (Reward Crowdfunding)      
�.รูปแบบการซื�อขายหลักทรัพย์ (Equity Crowdfunding)       
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�.รูปแบบการให้กู้ยืม (Lending Crowdfunding)      
เมื�อพิจารณาการระดมเงินทุนเฉพาะรูปแบบ Lending Crowdfunding ในประเทศไทยพบว่า

ประสบปัญหา เนื�องจากกฎหมายไทยยังไม่ครอบคลุมธุรกจิหรือธุรกรรมที�เกดิขึ�นดังกล่าว ส่งผลให้อาจเกิด
ปัญหาอื�นๆตามมา ได้แก่ ประการแรกรูปแบบของการลงทุนดังกล่าวมีลักษณะเปิดกว้าง เป็นโอกาสของ
กลุ่มมิจฉาชีพในการแอบอ้างเป็นผู้ต้องการระดมเงินทุนผ่านเว็บไซต์ หาก ไม่มีกฎหมายที�รัดกุมเพื�อการ
ตรวจสอบผู้ระดมเงินทุนแล้ว ผู้ลงทุนจะไม่อาจทราบได้ว่าธุรกิจที�ตนประสงค์จะลงทุนนั�นมีการด�าเนินการ
จริงหรือไม่ ประการต่อมาการที�ประเทศไทยขาดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์รองรับรูปแบบการลงทุนดังกล่าว 
ย่อมไม่อาจสร้างความเชื�อมั�นให้กับนักลงทุนทั�งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในระบบดังกล่าว 
กลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที� มีความสามารถ ส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจในอนาคต ในขณะที�ต่างชาติตื�นตัวและบัญญัติกฎหมายเพื�อให้สามารถด�าเนินการระดมทุนใน
ลักษณะ Crowdfunding เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั�งในแง่เจ้าของกิจการที�ริเริ�มธุรกิจขั�นต้น 
และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ลงทุนซึ�งมีเงินทุนอยู่ในครอบครอง 
 การบัญญัติกฎหมายเพื�อก�าหนดแนวทางในการเปิดให้บริการ Lending Crowdfunding จะเป็น
การให้ความคุ้มครองกับผู้ลงทุน จะเป็นการสร้างโอกาส ความเติบโตในทางธุรกิจให้กับเจ้าของกิจการราย
ใหม่ (Startup) ซึ�งอาจเป็นธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) และเป็นธุรกิจที�เกิดขึ� นมากในประเทศไทยในปัจจุบัน 
เป็นการสร้างช่องทางเลือกในการลงทุนท�าให้การหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจต่อไป  ซึ�งแนวโน้มของการ
พัฒนารูปแบบการลงทุนนี� ยังไม่หยุดนิ�ง ยังคงขยายออกไปได้อีกเรื�อยๆทั�งในทวีปเอเชียและทั�วโลก อีกทั�ง
ในวาระที�ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่การรวมตัวทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยแล้ว อาจอาศัย
โอกาสนี� ในการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศได้อีกด้วย  ทั�งนี� อาจเทียบเคียงจาก
กฎหมายของประเทศที�มีการลงทุนในลักษณะ Crowdfunding แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหพันธรัฐมาเลเซีย เพื�อพัฒนากรอบกฎหมายของประเทศไทยต่อไป 
   

2. ความหมายและสาระส�าคญัของการระดมเงินทุนมวลชนเพื�อใหกู้ย้ืมบนระบบ  

Lending Crowdfunding มีความแตกต่างจากรูปแบบอื�นๆของการระดมเงินทุนมวลชน 
เนื�องจากเป็นวิธีการให้สินเชื�อในรูปแบบที�แตกต่างจากวิธีการให้สินเชื�อเดิมของสถาบันการเงินที�ต้องผ่าน
กระบวนการต่างๆ หลายขั�นตอนกว่าจะได้รับสินเชื�อ  โดยการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ
เชื�อมโยงผู้กู้เข้ากับผู้ให้กู้โดยตรง ส่งผลให้มีความได้เปรียบเมื�อเทียบกับสถาบันการเงินใน 3 ประการ1 คือ 
ประการแรกเป็นธุรกรรมที�เข้าถึงง่ายเนื�องจากมีช่องทางในการท�าธุรกรรมอยู่บนอินเทอร์เนต็ ประการที�
สองการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการจัดหาผู้กู้และผู้ให้กู้ ส่งผลให้เกิดการประหยัดต้นทุนคงที�จาก
การตั�งสาขาและการจัดจ้างพนักงานจ�านวนมาก และประการที�สาม ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถตั�งราคา
แข่งขันได้ต��ากว่าสถาบันการเงินทั�วไป    

                                                           

 
1
 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ากัด, “P2P lending โฉมใหม่ของผลิตภัณฑท์างการเงินที�อาจจะเหน็ในปี 2560”, 
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ขั�นตอนการท �างานโดยทั�วไปของแพลตฟอร์ม Lending Crowdfunding เริ�มต้นจากผู้กู้จะต้อง
กรอกรายละเอียดในค�าขอใช้บริการตามรูปแบบที�ผู้ให้บริการก�าหนด และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะใช้
ข้อมูลซึ�งผู้กู้กรอกรายละเอียดไว้ ควบคู่กับข้อมูลอื�นๆ เช่น ลักษณะสินเชื�อ หลักทรัพย์ที�ครอบครองอยู่ 
เพื�อประเมินระดับความเสี�ยงของวัตถุประสงค์การกู้และอัตราดอกเบี� ยให้สอดคล้องกับระดับความเสี�ยงที�
ประเมินได้ เมื�อเป็นที�ตกลงกันค�าขอกู้ดังกล่าวกจ็ะถูกเผยแพร่ลงบนเวบ็ไซต์ของแพลตฟอร์มผู้ให้บริการ 
ซึ�งนักลงทุนสามารถเข้ามาตรวจสอบค�าขอกู้ทั�งหมดและค้นหาความต้องการเงินกู้ที�ตรงกับความเสี�ยงและ
ผลตอบแทนที�นักลงทุนยอมรับได้ โดยปกติแล้วค�าขอกู้หนึ�งจะถูกแบ่งจ�านวนเงินกู้ตามค�าขอหลักเป็น
ส่วนๆ เพื�อให้นักลงทุนสามารถบริหารพอร์ตเงินลงทุนของตนเองและกระจายความเสี�ยงที�อาจเกิดจากการ
ผิดนัด หากมีนักลงทุนจ�านวนมากพอกับความต้องการเงินกู้ กจ็ะมีจ่ายเงินกู้ให้กับผู้ขอกู้โดยมีตัวกลาง เช่น 
ธนาคาร เข้ามาท�าหน้าที�เป็นสื�อกลางในการช�าระเงินตามจ�านวนที�นักลงทุนแต่ละรายยอมรับ ทั�งนี�            
ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะได้รับค่าธรรมเนียมเป็นค่าบริหารจัดการและค่าบริการก่อนที�ผู้กู้จะได้รับเงินกู้2 

 

3.มาตรการทางกฎหมายเกี�ยวกับการระดมเงินทุนมวลชน ( Lending Crowdfunding) 
เพื�อใหกู้ย้ืมบนระบบอิเล็กทรอนิกสข์องต่างประเทศ 
3.1 สหรฐัอเมริกา         

สหรัฐอเมริกาได้ร่างกฎหมายเกี�ยวกับการเปิดโอกาสให้ธุรกิจเกิดใหม่และเป็นธุรกิจขนาดเล็ก
สามารถด�าเนินการได้ เป็นรัฐบัญญัติที�เรียกว่า “Jumpstart Our Business Startups Act” อันเป็นกฎหมาย
ที�เกี�ยวกับการระดมเงินทุนมวลชน (Crowdfunding) ในสหรัฐอเมริกา สาระส�าคัญของกฎหมายดังกล่าว 
เป็นยกเลิกการก�าจัดของการชักชวนทั�วไปและห้ามการโฆษณาในการเสนอขายหลักทรัพย์ที�ไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ส�าหรับการระดมทุนในรูปแบบ Crowdfunding อันถือเป็นการลงทุนเพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ที�
สนใจจะสนับสนุนกจิการที�ขอระดมทุนในเชิงนวัตกรรม (Innovation) อีกทั�งเป็นการเพิ�มช่องทางในการท�า
ธุรกรรมเพื�อการลงทุนโดยใช้สื�ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เครื�องมือเชื�อมโยงเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตใน
การระดมทุน    

Jumpstart Our Business Startups Act 2012 เป็นรัฐบัญญัติได้บัญญัติกฎหมายเกี�ยวกับการ
ระดมเงินทุนมวลชน Crowdfunding ในลักษณะเป็นการแก้ไขเพิ�มเติมรายละเอียดของรัฐ -บัญญัติ
หลักทรัพย์ ค.ศ.1933 (The Securities Act 1933) ของสหรัฐอเมริกา โดยก�าหนดรายละเอียดเกี�ยวกับ
การระดมเงินทุนมวลชน (Crowdfunding) ให้ถือเป็นหลักทรัพย์ที�ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดย
คณะกรรมการหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา โดยใช้จ�านวนเงินที�ลงทุนเทียบกับสัดส่วนรายได้ทั�งปีของ            
นักลงทุนเป็นเกณฑ์ก�าหนด และการลงทุนดังกล่าวต้องเป็นการท�าธุรกรรมผ่าน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที�
มีคุณสมบัติตามที�กฎหมายก�าหนด รวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ที�มีคุณสมบัติตามที�กฎหมายก�าหนดด้วย  
        

                                                           

 
2
 Jeremy Mandell,Ze’ev Eiger, “Practice Pointer on:P2P lending Basic: How It Work, Current 

Regulations and Considerations” ,สบืค้นเมื�อวันที� 12 กันยายน 2560 จากhttps://media2.mofo.com/documents/ 
150129p2plendingbasics.pdf 
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การควบคุมผู้ที�ท �าหน้าที�เป็นตัวกลาง (แพลตฟอร์ม) ในการท�าธุรกรรมที�เกี�ยวข้องกบัการเสนอ
หรือขายหลักทรัพย์ในการระดมเงินทุนมวลชน มีการก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์ดังนี�3   

1. ได้รับการลงทะเบียนจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ของเป็นนายหน้า ตัวแทนระดมทุน  
(Funding Portal) หรือ           

2. ได้รับการลงทะเบียนกบัองค์กรใด ๆที�ก�ากบัดูแลตนเองตามรัฐบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 1934           

3. ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียนรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับความเสี�ยง
ต่อนักลงทุนตามระเบียบที�คณะกรรมการก�าหนดตามความเหมาะสม     

4. สร้างความเชื�อมั�นให้กับนักลงทุน โดยด�าเนินการดังนี�   
4.1 จัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลการศึกษานักลงทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานที�จัดตั�งขึ� น

โดยคณะกรรมการ           
4.2 ยืนยันกับนักลงทุนว่ามีความเข้าใจว่าผู้ลงทุนจะเสี�ยงต่อการสูญเสียของการลงทุน

ทั�งหมดและนักลงทุนสามารถยอมรับผลขาดทุน และ       
4.3 จัดให้มีการทดสอบแบบประเมินเพื�อแสดงให้เห็นถึง 

ก.ความเข้าใจในระดับความเสี�ยงโดยทั�วไปที�ใช้บังคับกับการลงทุนในกรณีธุรกิจที�
เกิดขึ�นใหม่เพิ�งเริ�มต้นและเป็นผู้ออกหลักทรัพย์ขนาดเล็ก       

ข.ความเข้าใจในความเสี�ยงของการขาดสภาพคล่อง  
ค.ความเข้าใจในเรื�องอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการก�าหนดเป็นระเบียบ  

 5. ต้องมีมาตรการเพื�อลดความเสี�ยงของการทุจริตที�เกี�ยวกบัการท�าธุรกรรมโดยคณะกรรมการ 
ต้องก�าหนดเป็นระเบียบ ในเรื� องให้มีการได้รับหนังสือชี� ชวน ตรวจสอบประวัติความเกี�ยวข้องของ
เจ้าหน้าที�, ผู้อ�านวยการและผู้ถือหุ้นที�มีหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นทั�งหมดของผู้ออกหลักทรัพย์นั�นๆ
 6. ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการและนักลงทุนที�มีศักยภาพไม่น้อยกว่า 
�� วันก่อนวันที�จะเสนอขายหลักทรัพย์ให้กบันักลงทุน (หรือช่วงเวลาอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการก�าหนด) 

7. แจ้งจ�านวนเงินที�ระดมทุนได้ทั�งหมดตามที�ก�าหนดโดยผู้ออกหลักทรัพย์ เมื�อเงินทุนรวมที�ได้
จากนักลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจ�านวนเป้าหมายที�เสนอขาย และให้สิทธิกับนักลงทุนทั�งหมดที�จะยกเลิก
จ�านวนที�จะลงทุนได้ ตามระเบียบคณะกรรมการจะก�าหนดตามความเหมาะสม  

8. ให้คณะกรรมการมีหน้าที�ก �าหนดระเบียบที�เหมาะสม เพื�อตรวจสอบว่านักลงทุนมีการซื� อ
หลักทรัพย์ที� เสนอขายตามมาตรา 4 (6) ในระยะเวลา 12 เดือน โดยมีจ�านวนลงทุนรวมจากผู้ออก
หลักทรัพย์ทั�งหมดไม่เกนิจ�านวนที�จ�ากัดในการลงทุนที�ก �าหนด ไว้ในมาตรา 4 (6) (ข)   

9. ก�าหนดให้มีการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุนตามระเบียบที�คณะกรรมการก�าหนดขึ�นตาม
ความเหมาะสม           

10. ไม่ให้มีการตอบแทนผู้แนะน�า ตัวแทน นายหน้าส�าหรับการให้บริการเข้าระดมทุน หรือ
นายหน้าเงินทุน ในกรณีที�มีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทุนที�มีศักยภาพ    
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11. ห้ามมิให้กรรมการพนักงานหรือหุ้นส่วน (หรือผู้ครอบครองที�มีสถานะคล้ายกันหรือมี
หน้าที�คล้ายกนั) ในการมีผลประโยชน์ทางการเงินใดๆ ใน บริษัทของผู้ออกหลักทรัพย์มาใช้บริการของตน 

12. ปฏิบัติตามระเบียบอื�นๆ ตามคณะกรรมการอาจโดยกฎก�าหนดส�าหรับการป้องกันของ  
นักลงทุนและเป็นสิ�งที�อยู่ในความสนใจของประชาชน 

ขอ้ก�าหนดของตวัแทนการระดมทุน ( Funding Portal )     

 กฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้แก้ไขเปลี�ยนแปลงรัฐบัญญัติการซื�อขายหลักทรัพย์ ปี 1934 ใน
มาตรา 3 ในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัตัวแทนการระดมทุน ดังนี�       

การยกเว้นการจ�ากัดจ�านวนเงินทุนของตัวแทนระดมทุน กรณีทั�วไปคณะกรรมการอาจออก
ระเบียบการยกเว้นโดยมีเงื�อนไขหรือไม่มีเงื�อนไข ในการจดทะเบียนตัวแทนระดมทุนจากความต้องการที�
จะลงทะเบียนเป็นนายหน้าหรือตัวแทนจ�าหน่าย โดยมีเงื�อนไขว่าตัวแทนระดมทุนดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้
การตรวจสอบการบังคับใช้และอ�านาจในการออกระเบียบอื�นๆ ของคณะกรรมการและยังเป็นสมาชิกของ
สมาคมแห่งชาติหลักทรัพย์จดทะเบียนตามมาตรา 15A และจะต้องอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดอื�นๆ ดังกล่าวใน
กรณีการยกเว้นส�าหรับตัวแทนระดมทุน ซึ�งคณะกรรมการอาจก�าหนดตามความเหมาะสม4   

กฎหมายของสหรัฐอเมริกามิได้แบ่งแยกการบังคับใช้กฎหมาย เกี� ยวกับรูปแบบของ 
Crowdfunding รูปแบบใดรูปแบบหนึ�ง แต่บัญญัติในลักษณะการท�าธุรกรรมที�เกี�ยวกับการลงทุนที�ได้
กระท�าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั�งหมด  กฎเกณฑ์เกี� ยวกับ Lending Crowdfunding จึงบังคับตาม 
Jumpstart Our Business Startups Act เ ช่ น เ ดี ย วกั บ  Equity Crowdfunding โ ด ย ถื อ ว่ า  Lending 
Crowdfunding เป็นการลงทุนในรูปแบบหนึ�งภายใต้ระเบียบดังกล่าวด้วย  
3.2 สหราชอาณาจักร 

สหราชอาณาจักรมีการจัดตั�งหน่วยงานที�เรียกว่า “Financial Conduct Authority : FCA” ซึ�ง
เป็นคณะกรรมการที�มีอ �านาจหน้าที�ในการตรวจสอบ ควบคุม รับขึ�นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้กับ
เอกชนที�มีการด�าเนินการเกี�ยวกับการเงินและการลงทุนตามที�กฎหมายก�าหนด ท�าหน้าที�ปกป้องและเพิ�ม
ความสมบูรณ์ของระบบการเงินของสหราชอาณาจักร รวมทั�งส่งเสริมในมีการแข่งขันที�มีประสิทธิภาพเพื�อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค5 เป็นคณะกรรมการที�จัดตั�งขึ�นโดยอาศัยอ�านาจตาม The Financial Service 
and Market Act 2000       

คณะกรรมการ FCA จึงมีอ�านาจหน้าที�ในการออกกฎเกณฑ์ซึ�งเกี�ยวกับ Crowdfunding ด้วย 
เนื� องจากมีลักษณะเป็นธุรกรรมที�เกี�ยวข้องในเชิงการเงินการลงทุนซึ� งอยู่ในการควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงการระดมทุนเพื�อการกุศลหรือเพื�อเป็นการบริจาค ส�าหรับการระดม
เงินทุนมวลชนรูปแบบการให้สินเชื�อ (Lending Crowdfunding) ในสหราชอาณาจักร ไม่ได้หมายถึงเฉพาะ
การให้กู้ยืมระหว่างบุคคล (Peer To Peer) แต่ยังรวมถึงการให้กู้ ยืมระหว่างบุคคลกับองค์กรธุรกิจ (Peer 
To Business) ซึ�งเป็นรูปแบบที�เจ้าของเงินทุนซึ�งให้สินเชื�อแก่บุคคลอื�น หรือองค์กรธุรกิจ เพื�อหวังตอบ
แทนในเชิงพาณิชย์ ในรูปของการจ่ายดอกเบี�ยและช�าระทุนคืนเมื�อเวลาผ่านไปด้วย  

                                                           

 
4Jumpstrat Our Business Strartups Act 2012 Sec. 304 

 
5
 https://www.fca.org.uk/about สืบค้นเมื�อ 10 ตุลาคม 2560 
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ความต้องการเงินทุนของบริษัทที�จะเปิดเสนอบนแพลตฟอร์ม Crowdfunding ในรูปแบบการ
ให้กู้ยืม บริษัทมีหน้าที�ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านเงินกองทุนขั�นต��า เมื�อแพลตฟอร์มเป็นที�จัดการ
เกี�ยวกบัข้อมูลของนักลงทุน การเพิ�มเติมกฎเพื�อปกป้องผู้กู้ คณะกรรมการมีความมุ่งมั�นในการทบทวนกฎ
การให้สินเชื�อส�าหรับผู้บริโภคโดยแยกเป็นส่วนๆ รวมถึงการบังคับใช้กับแพลตฟอร์ม Crowdfunding 
รูปแบบให้สินเชื�อเงินกู้  กฎเกณฑ์ดังกล่าวยังก�าหนดถึงข้อจ�ากัดทางการตลาด ดังนั�น บริษัทอาจเสนอระดม
ทุนต่อนักลงทุนรายย่อยได้โดยตรง เมื�อเข้าเงื�อนไขดังนี�   

1. เป็นนักลงทุนที�ยอมรับระเบียบข้อแนะน�าเกี�ยวกบัการลงทุนแล้ว 
2. เป็นนักลงทุนที�มีมูลค่าการลงทุนสูง หรือเชี�ยวชาญการลงทุนแล้ว 
3. เป็นนักลงทุนที�ยืนยันว่าจะลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิต่อหลักทรัพย์

ประเภทนี�  กฎเกณฑ์ยังก�าหนดให้บริษัทต้องตรวจสอบว่านักลงทุนสามารถยอมรับความเสี�ยง หากไม่
ปฏิบัติตามระเบียบข้อแนะน�า 

การขออนุญาตส�าหรบัผูป้ระกอบการใหม่      

 ผู้ประกอบการที�ต้องเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม Crowdfunding ในสหราชอาณาจักร จะต้อง
ด�าเนินการขออนุญาตกับคณะกรรมการ FCA ก่อนซึ�งมีขั�นตอนการพิจารณาให้อนุญาต โดยบริษัทผู้
ประกอบธุรกิจ Crowdfunding ต้องเตรียมเพื�อการพิจารณาให้ได้รับอนุญาตตามเกณฑท์ี�ก �าหนด6 ได้แก่ 

1.มีแผนธุรกิจที�เหมาะสมและแสดงรายละเอยีดเกี�ยวกับความเสี�ยง งบประมาณค่าใช้จ่าย และ
ทุนด�าเนินงานทั�งบุคลากร ระบบ และเงินทุน 

2. มีทรัพยากรที�ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เช่น คณะผู้บริหารที�มีความรู้และประสบการณ์
เกี�ยวกบัระเบียบทางการเงินอย่างเพียงพอ 

3. มีทรัพยากรทางการเงินที�เพียงพอในขณะที�ยื�นค�าขอต่อคณะกรรมการ (ไม่ใช่ทรัพยากรที�
คาดว่าจะได้รับหลังจากเปิดให้บริการแล้วในอนาคต) 

4. มีเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั�นซึ�งสามารถท�างานตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการ
ได้อย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นว่าจะด�าเนินการอย่างไรหากบริษัทได้รับอนุญาตให้ด�าเนินการแล้ว  

5. มีความเข้าใจข้อก�าหนดคุณสมบัติหรือเงื�อนไขซึ�งคณะกรรมการก�าหนด มีแผนงานหรือ
กจิกรรมที�ต้องการควบคุม และยื�นค�าขอที�สมบูรณ์ต่อคณะกรรมการ 

อ�านาจหนา้ที�ของคณะกรรมการในการก�ากบัดูแลตลาด    
 การก�ากับตรวจสอบแพลตฟอร์มรูปแบบการลงทุนในปี 2014 นั�นรวมถึงการติดตามและทวน
สอบการจัดการข้อมูลรายเดือน เป็นการแทรกแซงตามระเบียบที�มุ่งเน้นการปกป้อง ผู้ลงทุน ตัวอย่างเช่น 
การตรวจสอบเกี�ยวกับประเภทของนักลงทุนที�จัดอยู่ในกลุ่มที�มีความเหมาะสมเท่านั�นจึงจะสามารถเข้า
ลงทุนได้ และการส่งเสริมการลงทุนจะต้องชัดเจน ไม่ท �าให้เกิดความเข้าใจผิด แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติ
และศักยภาพของหลักทรัพย์นั�น รวมถึงโอกาสในการออกจากการลงทุนแก่นักลงทุนด้วย นอกจากนี�จะต้อง
มีแนวทางส�ารองในการจัดการเมื�อบริษัทที�ระดมทุนไม่ได้รับเงินทุนตามจ�านวนที�ตั�งเป้าหมายไว้ด้วย วิธีการ
                                                           

 
6
 Jason Pope, (2015), “A review of the regulatory regime for crowdfunding and the promotion of            

non-readily realizable securities by other media”, Financial Conduct Authority, p.6 www.fca.org.uk  สืบค้นเมื�อ 
10 ตุลาคม 2560 
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นี� น�าไปใช้กับแพลตฟอร์มในรูปแบบของการให้กู้ยืมด้วย เพื�อท�าให้ผู้ที� เข้ามาใช้ระบบได้รับข้อมูลที�
ครบถ้วนเพื�อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการด�าเนินการ เข้าใจความเสี�ยงและสามารถประเมินได้ว่า
จะสามารถให้กู้ในระบบได้อย่างใดและเพียงใด แพลตฟอร์มยังเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถสื�อสารซึ�งกัน
ด้วยการออกความเห็น แต่หากเป็นค�าแนะน�าเกี�ยวกบัตลาดซึ�งอาจน�าไปสู่สถานการณ์ที�มองข้ามความเสี�ยง
ที�เกี�ยวข้องกอ็าจถูกลบโดยผู้ดูแลแพลตฟอร์มได้   

จะเหน็ได้ว่ากฎเกณฑ์ที�บังคับใช้เกี�ยวกับการระดมเงินทุนมวลชนในสหราชอาณาจักร มีความ
ชัดเจนเนื�องจากมีคณะกรรมการตามที�กฎหมายก�าหนดเป็นผู้ดูแลและวางแนวทางในการด�าเนินการทั�งใน
แง่ของผู้ลงทุน และผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และมีการแบ่งแยกประเภทของการระดมเงินทุนมวลชนไว้
อย่างชัดเจนเช่นกัน 
3.3 สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์เกี�ยวกับการประกอบธุรกิจเป็น ผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์ม Crowdfunding โดยได้บังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย (The Small 
Investor Protection Act) เมื�อวันที� 23 เมษายน 2015 ด้วยพระราชบัญญัติฉบับนี�  เป็นกฎหมายที�เยอรมนี
บัญญัติขึ�นเป็นครั�งแรกเกี�ยวกับกฎเกณฑข์องตลาดการลงทุนของ Crowdfunding กรอบกฎหมายดังกล่าวมี
พื�นฐานมาจากกฎหมายว่าด้วยการธนาคาร ตลาดเงินทุนและระเบียบเกี�ยวกับการค้า โดยมีสาระส�าคัญดังนี�  

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Lending Crowdfunding จะต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการ
ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบว่าด้วยการค้า การพาณิชย์และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี7 ไม่ว่าจะเป็นการ
ระดมทุน Crowdfunding ในรูปแบบการซื� อขายหลักทรัพย์ (Equity Crowdfunding) หรือในรูปแบบการ
ให้กู้ยืม (Lending Crowdfunding) เนื�องจากการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม Lending Crowdfunding ถูก
พิจารณาให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื�อการลงทุนในเดือนกรกฎาคม ���� 8 ตามความหมายของค�าว่าผลิตภัณฑ์
เพื�อการลงทุนซึ�งเป็นบทบัญญัติของพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์เพื�อการลงทุนแห่งเยอรมนี (The German 
Investment Products Act) 

นอกจากนี� การโอนเงินทุนระหว่าง ผู้ลง ทุนไปผู้ขอทุนผ่านผู้ให้บ ริการแพลตฟอร์ม 
Crowdfunding ยังถือว่าเป็นการให้บริการโอนเงินตามความหมายของพระราชบัญญัติการให้บริการช�าระ
เงินของเยอรมนี (The Germany Payment Service Act) ซึ�งจ�าต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการ
ดังกล่าวด้วย ท�าให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบางรายเลือกที�จะหลีกเลี�ยงการขอใบอนุญาตดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัติการให้บริการช�าระเงิน โดยการใช้ผู้ให้บริการภายนอกหรือคู่ค้าในการประมวลผลการช�าระ
เงินแทนการท�าหน้าที�เป็นตัวกลางแทนช�าระเงินทุน  

                                                           

 
7
 A publication of the European Crowdfunding Network in association with Osborne Clarke, “Regulation 

of Crowdfunding in Germany, the UK, Spain and Italy and the Impact of the European Single Market”,June 
2013,p.12 

 
8
 Tanja Aschenbeck-Florange, Alexander Dlouhy, “Review of Crowdfunding Regulation& Market 

Developments for RES project financing in the EU”,December 2015,p.180 
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ส�าหรับผู้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม Crowdfunding ยังถูกจ�ากัดการลงทุนไว้ด้วย9 กล่าวคือ กรณี
เป็นนักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนได้ไม่เกิน ��,��� ยูโร แต่ส�าหรับนักลงทุนที�มีประสบการณ์และมี
ความเชี�ยวชาญแล้ว ได้รับยกเว้นจากข้อจ�ากัดในการลงทุนดังกล่าว 
3.4 สหพนัธรฐัมาเลเซีย 

สหพันธรัฐมาเลเซีย ถือว่าเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศอาเซียนที�ประกาศกฎเกณฑ์ เพื�อ
ส่งเสริมการระดมเงินทุนมวลชน Crowdfunding ซึ�งกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้ออกโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 
34 พระราชบัญญัติตลาดทุนและบริการ ค.ศ.2007 ก�าหนดให้การจดทะเบียนให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เมื�อเข้าเงื�อนไขดังนี� 

1. เมื� อคณะกรรมการเห็นชอบ อาจให้มีการจดทะเบียนผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ซึ�งมี
ข้อก�าหนดและเงื�อนไขที�คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมกไ็ด้  

2. ข้อก�าหนดหรือเงื�อนไขที�มีความเหมาะสม ซึ�งก�าหนดให้ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติได้แก่  
2.1 ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีการให้บริการซึ�งมีเงื�อนไขตามที�คณะกรรมการเหน็ชอบแล้ว  
2.2 ผู้ให้บริการต้องให้ความเชื�อมั�นว่าธุรกรรมที�เกิดขึ�นผ่านระบบให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ 

มีความโปร่งใสและเป็นระบบซึ�งสามารถทวนสอบได้  
2.3 ผู้ให้บริการต้องยินยอมให้บุคคลที�คณะกรรมการแต่งตั�งให้เข้าถึงประวัติการให้บริการ

อเิลก็ทรอนิกส์ในเวลาที�เหมาะสม และเข้าตรวจสอบระบบให้บริการอเิลก็ทรอนิกส์ได้  
2.4 ผู้ให้บริการต้องให้ความเชื�อมั�นว่าระบบให้บริการนั�นมีประสิทธิภาพเพียงพอและมีการ

บริหารจัดการที�ปลอดภัยในกรณีที�เกดิเหตุฉุกเฉิน  
3. คณะกรรมการมีอ�านาจเปลี�ยนแปลงแก้ไข เพิ�มเติม หรือยกเลิก ข้อก�าหนดหรือเงื�อนไขตาม

ข้อ 1 หรือ 2 เป็นคราวๆไป 
4. ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าล้านริงกิต หรือโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือ

ทั�งจ�าทั�งปรับ 
เมื�อมีการบัญญัติหลักการเกี�ยวกบัการระดมเงินทุนมวลชน Crowdfunding แล้ว คณะกรรมการ

มีอ�านาจในการก�าหนดวิธีปฏิบัติหรือระเบียบปลีกย่อย เพื� อให้สามารถบังคับใช้ในทางปฏิบัติได้  จึงได้
ประกาศใช้วิธีปฏิบัติตามข้อก�าหนดการควบคุมตลาด (การระดมเงินทุนมวลชน) ของสหพันธรัฐมาเลเซีย 
กฎหมายฉบับนี� ก �าหนดคุณสมบัติและการจดทะเบียนของ ผู้ให้บริการ และก�าหนดคุณสมบัติการขอใช้
บริการของสมาชิกในการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื�อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายฉบับนี�  ผู้ให้บริการ
จะต้องเป็นผู้ออกแบบและก�าหนดระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนจ�ากัด10 

 

                                                           

 9 http://eurocrowd.org/2015/04/28/germany-adopts-crowdfunding-rules/ สืบค้นเมื�อ 10 ตุลาคม 
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 10 ข้อ 1.03 Part A Chapter 1 ของ Guidelines on Recognized Markets, Revised 2016 

414



 
 

หลกัเกณฑเ์บื� องตน้เกี�ยวกบัแพลตฟอรม์ P2P     

 ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะที�เป็นผู้ให้บริการ P2P ( Peer-to-Peer) ต้องเป็น
บริษัทที�จัดตั�งภายในประเทศ และมีทุนที�ช�าระแล้วขั�นต��าจ�านวน 5 ล้านริงกิต มีหน้าที�ต้องด�าเนินการ
ดังต่อไปนี�  

1. รับรองระบบการให้คะแนนความเสี�ยงที�โปร่งใสและมีประสทิธิภาพของตราสารลงทุน 
2. จัดให้มีการประเมินความเสี�ยง แนวโน้มของผู้กู้ที�จะเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม 
3. สอดส่องและควบคุมการปฏบัิติตามกฎเกณฑท์ี�ก�าหนด 
4. จัดให้มีโปรแกรมการให้ความรู้แก่นักลงทุน  
5. รับรองว่าข้อมูลที�ผู้หาเงินทุนได้เปิดเผยบนแพลตฟอร์มซึ�งนักลงทุนสามารถเข้าถึง ได้ผ่าน

การตรวจทานความถูกต้องและแท้จริง 
6. แจ้งให้นักลงทุนทราบเมื�อเกิดเหตุส�าคัญที�อาจเปลี�ยนแปลงข้อเสนอของผู้หาเงินทุน 
7. รับรองว่าจะต้องไม่เกี�ยวข้องกับธุรกิจที�ไม่เหมาะสม เป็นการหลอกลวง (ไม่ว่าจะผิด

กฎหมายหรือไม่กต็าม) หรือสะท้อนให้เห็นถึงความไม่น่าไว้ใจการวิธีการด�าเนินธุรกิจ 
8. รับและเกบ็รักษาแบบประเมินความเสี�ยงด้วยตนเองของนักลงทุน ก่อนที�เข้าลงทุนผ่าน

แพลตฟอร์ม P2P 
9. มีกระบวนการจัดการเพื�อสอดส่องตามข้อก�าหนดของการป้องกันการฟอกเงิน 
10. มีกระบวนการจัดการหรือนโยบายในกรณีที�เกิดการผิดนัด รวมถึงการใช้ความพยายาม

อย่างที�สดุเพื�อเรียกเงินทุนคืนแก่นักลงทุน  
การปฏิบติัเพื�อความปลอดภยัของการใหบ้ริการ     

 ผู้ให้บริการต้องจัดตั�งระบบเพื�อควบคุมและรักษาความถูกต้องของบันทึกการถือครองเงิน
ลงทุนที�เป็นปัจจุบัน ผู้ให้บริการต้องให้การรับรองว่าเงินลงทุนจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย จากการ
เปลี�ยนแปลงหรือการใช้โดยไม่ถูกต้องของพนักงานของผู้ให้บริการเอง เพื�อรับรองความปลอดภัยจัดการ
เกี�ยวกับผลประโยชน์ที� ขัดแย้ง สหพันธรัฐมาเลเซียจึงก�าหนดให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Lending 
Crowdfunding ต้องแบ่งแยกการครอบครองเงินที�เกี�ยวข้องในธุรกิจต่างหากจากเงินทุนในการด�าเนินงาน
ของบริษัทเอง เรียกว่า บัญชีที�เชื�อถือได้เพื�อรักษาเงินทุนของทั�งสองฝ่าย คือทั�งส�าหรับผู้ขอเงินทุนและ
ส�าหรับผู้ลงทุนด้วย11 

การจัดการความขดัแยง้ของผลประโยชน ์

ผู้ให้บริการ P2P ต้องก�าหนดกรอบเพื�อร่างนโยบายและขั�นตอนในการจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ� งรวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ� นในระหว่างที� ผู้ประกอบการ P2P          
ท�าหน้าที�ของตน ความขัดแย้งนั�นจะต้องได้รับการจัดการอย่างทันท่วงที 

ผู้ให้บริการ P2P รวมถึงพนักงานจะต้องไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักลงทุน ไม่ว่าจะ
เสนอผ่านแพลตฟอร์มหรือไม่ เพื� อเข้าลงทุนในตราสารลงทุน  ในทางกลับกันผู้ให้บริการ P2P เองก็
ต้องห้ามมิให้เงินทุนกับผู้ขอเงินทุนผ่านตราสารลงทุนที�เสนอผ่านแพลตฟอร์มด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรกดี็ 
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ถ้าเป็นกรณีของพนักงานของผู้ให้บริการ หากมีนโยบายจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที� รัดกุม 
สามารถเข้าลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม เพื�อเสนอเงินทุนให้แก่ผู้ขอเงินทุนเป็นตราสารลงทุนได้ 

คุณสมบติัของผูข้อเงินทุน 

เฉพาะห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชน ที�จะได้รับอนุญาตให้
เข้าขอสนับสนุนเงินทุนผ่านแพลตฟอร์ม P2P ได้ แต่หน่วยงานหรือองค์กรต่อไปนี�  ห้ามมิให้เข้าระดมทุน
ผ่าน P2P แพลตฟอร์ม ได้แก่ 

1.องค์กรเชิงพาณิชย์ที�มีโครงสร้างซับซ้อน  
2.บริษัทมหาชนซึ�งจดทะเบียนและบริษัทในเครือ 
3.บริษัทที�ปราศจากแผนธุรกจิหรือมีธุรกิจเพื�อควบรวมธุรกิจซึ�งไม่สามารถระบุตัวตนได้ 
4.บริษัทที�ใช้การระดมทุนเพื�อจัดหาเงินให้กู้หรือเข้าลงทุนในบริษัทอื�นอีกทอดหนึ�ง 
5.บริษัทอื�นใดซึ�งคณะกรรมการหลักทรัพย์ก�าหนดเพิ�มเติม 
ผู้ขอเงินทุนไม่สามารถเสนอขอเงินทุนเพื�อวัตถุประสงค์เดียวกันผ่านแพลตฟอร์ม P2P หลาย

แห่งในเวลาเดียวกันได้ บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อาจเปิดระดมทุนบนแพลตฟอร์ม ECF พร้อมกับระดมทุน
ใน P2P แพลตฟอร์ม แต่จะต้องเป็นที�เปิดเผยต่อนักลงทุน 

การจ�ากดัการลงทุน  
กรณีเป็นนักลงทุนที�มีความเชี�ยวชาญหรือมีประสบการณ์การลงทุนมาก่อน สามารถลงทุนให้กับ

ผู้ขอเงินทุนรายใดกไ็ด้บนแพลตฟอร์ม และไม่ถูกจ�ากัดจ�านวนที�จะลงทุนขึ�นอยู่กับความต้องการของผู้ขอ
เงินทุน แต่กรณีเป็นนักลงทุนรายย่อยจะสามารถลงทุนให้กับผู้ขอเงินทุนรายใดๆ ได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 
ริงกิต ไม่ว่าระยะเวลาใดๆ ในกรณีนี� ผู้ให้บริการ P2P อาจก�าหนดให้ ผู้ลงทุนต้องท�าแบบทดสอบเพื�อ
ยืนยันจ�านวนที�ต้องการเข้าลงทุน12 

จะเห็นได้ว่ากฎหมายการระดมเงินทุนมวลชนของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และสหพันธรัฐมาเลเซีย มีการบังคับใช้เพื� อรองรับนวัตกรรมด้านการเงินและการ
ลงทุนที�เกิดขึ� นใหม่ที�เรียกว่า Crowdfunding เพื� ออุดช่องว่างทางกฎหมายเดิมซึ�งยังไม่ครอบคลุมธุรกิจ
ดังกล่าว อนัเป็นธุรกจิที�มีผลกระทบต่อทรัพย์สนิของประชาชนหรือผู้ลงทุนจ�านวนมาก 

 

4.วิเคราะห์แนวทางในการจัดใหม้ีกฎหมายเกี�ยวกบัการระดมเงินทุนมวลชนเพื�อใหกู้ย้ืมบน

ระบบอิเล็กทรอนิกส ์
 1) แนวทางการให้จัดกฎหมายเกี�ยวกับจัดตั�งหรือมอบหมายหน่วยงานในการก�ากับดูแลการ
ระดมเงินทุนมวลชนเพื�อให้กู้ยืมบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก�าหนดให้มีหน่วยงานหรือองค์กรในการท�า
หน้าที�ก �ากับกับดูแลการประกอบธุรกิจระดมเงินทุนมวลชนเพื� อให้กู้ยืมบนระบบอิเล็กทรอนิกส์มี
ความส�าคัญ เนื�องจากหากปราศจากองค์กรที�ท �าหน้าที�บังคับใช้กฎหมายแล้ว การประกาศใช้กฎหมายกจ็ะ
ไม่มีประสิทธิผล เมื�อประเทศไทยมีแนวทางในการตรากฎหมายเกี�ยวกบัการให้บริการระดมเงินทุนมวลชน
แล้ว กจ็�าเป็นจะต้องจัดตั�งหรือมอบหมายให้มีหน่วยงานในการก�ากับดูแลการระดมเงินทุนมวลชนด้วย  ใน
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ต่างประเทศเช่น สหราชอาณาจักร ก�าหนดให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการ Financial Conduct Authority 
ในการท�าหน้าที�ก �ากับดูแล Crowdfunding รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกับการเงินการ
ลงทุนต่างๆ ในการศึกษานี� ผู้วิจัยเห็นว่าสมควรให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ รับผิดชอบในการท�า
หน้าที�ก�ากบัดูแลธุรกจิการให้บริการระดมเงินทุนมวลชนเพื�อกู้ยืมบนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เพื�อให้เกิดความ
สอดคล้องเกี�ยวเนื�องกับการดูแลให้ความคุ้มครองผู้ที�เกี�ยวข้องกับระบบการให้สินเชื�อจะเกิดความ
เหมาะสมมากกว่าองค์กรอื�นๆ หรือการจัดตั�งหน่วยงานใหม่ 
 2) แนวทางการให้จัดมีบทบัญญัติก�าหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการระดม
เงินทุนมวลชนเพื�อให้กู้ยืมบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความจ�าเป็นในการก�าหนดหลักเกณฑ์ที�ชัดเจนเพื�อท�า
ให้เกิดมาตรฐานและสร้างความเชื�อมั�นในการใช้บริการระหว่างผู้ที�เกี�ยวข้อง ทั�งฝ่ายผู้ลงทุนและผู้ขอทุน 
เนื�องจากการประกอบธุรกิจระดมเงินทุนมวลชนเพื�อให้กู้ยืมบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความแตกต่างจาก
สถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์จึงไม่อาจน�าหลักเกณฑ์ที�ใช้ก�ากับองค์กรธุรกิจดังกล่าวมาบังคับใช้กับ
ธุรกิจประเภทนี�ได้ ทั�งนี�หลักเกณฑท์ี�จะบังคับใช้ต้องค�านึงถึงการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุน พร้อมทั�งการ
ส่งเสริมพัฒนาให้เกิดแหล่งเงินทุนแก่ผู้ขอทุนไปด้วย ซึ�งสหพันธรัฐมาเลเซียถือเป็นประเทศที�ประกาศใช้
หลักเกณฑส์�าหรับการขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการระดมเงินทุนมวลชนเพื�อให้กู้ยืมบนระบบอิเลก็ทรอนิกส์ที�
มีความชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดกฎหมายที�เหมาะสมส�าหรับประเทศไทยได้ ได้แก่
หลักเกณฑ์ตั�งแต่รูปแบบการจัดตั�ง การจดทะเบียน การบริหารงาน กรรมการและผู้มีอ�านาจ เหล่านี� เป็นต้น 
 3) แนวทางการให้จัดมีกฎหมายเกี�ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาในการระดมเงินทุน
มวลชนเพื�อให้กู้ยืมบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ นิติกรรมที�เกดิขึ�นในระบบการระดมเงินทุนมวลชนเพื�อให้กู้ยืม
บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เพียงแต่เป็นสัญญากู้ยืมเงินเท่านั�น เนื�องจากมีผู้เกี�ยวข้องมากกว่า 2 ฝ่าย ได้แก่
ผู้ให้กู้กับผู้กู้ และผู้ให้บริการอีกฝ่ายหนึ�ง อีกทั�งรูปแบบการให้กู้ยืมผ่านแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการก็มี
วิธีการ รูปแบบที�แตกต่างจากการกู้ยืมปกติ ผู้วิจัยเห็นว่าสมควรก�าหนดกฎหมายเฉพาะซึ�งใช้บังคับระหว่าง
ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาในการระดมเงินทุนมวลชนเพื�อให้กู้ยืมบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื�อสร้างความ
ชัดเจนเกี�ยวกับสิทธิและหน้าที�ของแต่ละฝ่าย โดยเพิ�มเติมข้อก�าหนดในสัญญาว่าผู้ให้บริการมิใช่ตัวแทน
หรือนายหน้าของคู่สัญญาในนิติกรรมการกู้ยืม และก�าหนดรูปแบบการท�าสัญญาผ่านแพลตฟอร์มให้มีผล
ใช้บังคับเป็นพยานหลักฐานได้ นอกจากนี� ยังเป็นการป้องกันข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาที�อาจเกิดขึ� นใน
อนาคต 
 4) แนวทางการจัดให้มีกฎหมายเกี�ยวกับการจ�ากดัการลงทุนในการระดมเงินทุนมวลชนเพื�อให้
กู้ยืมบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการระดมทุนด้วยวิธีการต่างๆที�มีอยู่ในปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีหลักเกณฑท์ี�
จ�ากัดการลงทุนไว้แต่อย่างใด โดยให้ถือว่าเป็นความสมัครใจของผู้ลงทุนเอง ทั�งนี�  ผู้ลงทุนมีหน้าที�ใน
การศึกษาและยอมรับความเสี�ยงที�อาจจากการลงทุนด้วยตนเอง ซึ�งหากปราศจากหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการ
จ�ากัดการลงทุน ประชาชนที�ขาดความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกจ็ะได้รับความเสียหาย เนื�องจากมีความ
เสี�ยงจากการผิดนัดที�อาจต้องสูญเสียเงินลงทุนไปทั�งจ�านวน การบัญญัติหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการจ�ากัดการ
ลงทุนกจ็ะเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนอีกทางหนึ�ง ในต่างประเทศเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว เช่น 
สหรัฐอเมริกา และสหพันธรัฐมาเลเซียกมี็การบัญญัติหลักเกณฑเ์กี�ยวกบัการจ�ากดัการลงทุนไว้ด้วย  

417



 
 

 5) แนวทางการให้จัดมีกฎหมายเกี�ยวกับการให้ความคุ้มครองนักลงทุนด้านทรัพย์สินในการ
ระดมเงินทุนมวลชนเพื�อให้กู้ยืมบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในต่างประเทศมีการบัญญัติหลักเกณฑ์ในการ
แบ่งแยกบัญชีทรัพย์สินระหว่างทรัพย์สินของผู้ให้บริการซึ�งเป็นผู้ประกอบธุรกิจระดมเงินทุนมวลชน กับ
ทรัพย์สินของผู้ลงทุนหรือผู้ขอทุนซึ�งเป็นสมาชิกที�ขอใช้บริการ เพื�อป้องกันมิให้ผู้ให้บริการอาศัยการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินของสมาชิกโดยไม่ชอบ ในสหพันธรัฐมาเลเซียก�าหนดหลักเกณฑ์นี� ไว้อย่างชัดเจน
ในกฎหมายเกี�ยวกับ Lending Crowdfunding ปี 2016 ส�าหรับประเทศไทยเมื�อจะบัญญัติกฎหมายเฉพาะ
เพื�อรองรับการประกอบธุรกิจระดมเงินทุนมวลชนเพื�อให้กู้ยืมบนระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า
สมควรบัญญัติหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกบัญชีทรัพย์สินในลักษณะเดียวกับกฎหมายของสหพันธรัฐ
มาเลเซียด้วยเช่นกัน เพื�อเป็นการให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกทั�งผู้ลงทุนและผู้ขอทุนด้วย 
 

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ  
 นวัตกรรมทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงไปในปัจจุบัน ท�าให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายในการก�ากับ
ดูแลและตรวจสอบการประกอบธุรกิจอันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความผาสุกของประชาชน   
ท�าอย่างไรจึงจะสามารถรองรับการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวด้วยการให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนมิให้ถูกเอา
รัดเอาเปรียบหรือตกเป็นเหยื�อของมิจฉาชีพที�อาศัยโอกาสในการใช้นวัตกรรมดังกล่าว เพื� อล่อลวง
ประชาชนเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินไม่มากก็น้อย ฉะนั�นผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมาย
เฉพาะขึ� นเพื� อใช้ก�ากับดูแลธุรกิจระดมเงินทุนเพื�อให้กู้ยืมบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยตาม
แนวทางดังนี�  
 1) การจัดตั�งหรือมอบหมายให้มีหน่วยงานในการท�าหน้าที�ก �ากับดูแลธุรกิจให้บริการระดม
เงินทุนมวลชนเพื�อให้กู้ยืมระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที�มี
อ �านาจหน้าที�ดังกล่าว เนื�องจากเป็นหน่วยงานที�มีอ�านาจหน้าที�เกี�ยวกับระบบการเงินการธนาคารอยู่แล้ว 
ไม่ต้องสิ�นเปลืองงบประมาณจัดตั�งหน่วยงานขึ�นใหม่ 

2) หลักเกณฑเ์กี�ยวกบัการขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการระดมเงินทุนมวลชนเพื�อให้กู้ยืมบนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยก�าหนดให้ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท
จ�ากดัหรือบริษัทมหาชน และมีทุนจดทะเบียนที�ช�าระแล้วไม่ต��ากว่าเกณฑ ์พร้อมทั�งมีระบบงานที�รองรับการ
ให้บริการบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบส�ารองข้อมูล ระบบการเก็บรักษาข้อมูล ระบบการเปิดเผย
ข้อมูล ระบบการแบ่งแยกทรัพย์สิน การจัดการข้อพิพาทและข้อร้องเรียน เป็นต้น  
 3) การก�าหนดนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาในการระดมเงินทุนมวลชนเพื�อให้กู้ยืมบนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ สิทธิและหน้าที�ของคู่สัญญาในการระดมเงินทุนมวลชนเพื�อให้กู้ยืมบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
มีความซับซ้อนมากกว่านิติกรรมทั�วๆไปที�เกิดขึ�นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้วิจัยจึงเสนอ
แนวทางในการบัญญัติกฎหมายเฉพาะเกี�ยวกับสิทธิและหน้าที�ของคู่สัญญาในการให้บริการระดมเงินทุน
มวลชนเพื�อให้กู้ยืมบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อสัญญาของ ผู้ให้บริการที�มิให้ถือว่าเป็นนายหน้าหรือ
ตัวแทนของสมาชิกไม่ว่า ผู้ลงทุนหรือผู้ขอทุน  รูปแบบในการท�านิติกรรมโดยกระท�าผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การรับเงินทุน เหล่านี� เป็นต้น 
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 4) การจ�ากัดการลงทุนในการระดมเงินทุนมวลชนเพื�อให้กู้ยืมบนระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพื�อให้
ผู้ลงทุนที�ยังขาดประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัความเสี�ยงในการระดมเงินทุนมวลชนเพื�อให้กู้ยืม
บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความคุ้มครอง ป้องกันความเสียหายอาจเกิดจากการผิดนัด ผู้วิจัยจึงเห็นว่า
สมควรบัญญัติหลักเกณฑเ์กี�ยวกบัการจ�ากัดการลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อย โดยจ�ากดัวงเงินที�จะเข้าลงทุนใน
รอบระยะเวลาหนึ�งๆ เช่น ไม่เกินจ�านวนห้าหมื�นบาทในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน เป็นต้น 
 5) การให้ความคุ้มครองด้านทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนในการระดมเงินทุนมวลชนเพื�อให้กู้ยืมบน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การแบ่งแยกทรัพย์สินระหว่างผู้ให้บริการกับทรัพย์สินของสมาชิกทั�ง  ผู้ลงทุนและ            
ผู้ขอทุนจะท�าให้เกิดความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจดังกล่าว  ป้องกันมิให้ผู้ให้บริการหาประโยชน์จาก
เงินทุนของผู้ลงทุนโดยไม่ชอบ อันอาจท�าให้ทรัพย์สินของผู้ลงทุนเสียหายได้ และลดความเสี�ยงในกรณีที�ผู้
ให้บริการเลิกกิจการหรือล้มละลาย ทั�งนี�หลักเกณฑ์เช่นว่านี�อาจก�าหนดให้ผู้ให้บริการต้องแต่งตั�งหน่วยงาน
ที�ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ท�าหน้าที�เกบ็รักษาทรัพย์สินของผู้ลงทุน รวมถึงทรัพย์สินที�ผู้ขอทุนช�าระคืน
แก่ผู้ลงทุนด้วย 
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