
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กธ. 35/2563 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการมอบหมาย 

ใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 

(ฉบบัประมวล) 
______________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 10(1) และมาตรา 30 แห่งพระราชก าหนดการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ”  หมายความวา่   งานท่ีเป็นการประกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลั หรืองานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
  “ผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความว่า   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั
ประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภทดงัต่อไปน้ี   

(1)  การเป็นศนูยซ้ื์อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(2)  การเป็นศูนยซ้ื์อขายโทเคนดิจิทลั 
(3)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(4)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั 
(5)  การเป็นผูค้า้คริปโทเคอร์เรนซี 
(6)  การเป็นผูค้า้โทเคนดิจิทลั  
(7)  การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี 
(8)  การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนโทเคนดิจิทลั 
(9)  การเป็นท่ีปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี 
(10)  การเป็นท่ีปรึกษาโทเคนดิจิทลั 
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(11)  การเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 
“คณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความว่า   คณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจ

หรือคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการฝ่าย 
หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าต าแหน่งดงักล่าวท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบงานท่ีเก่ียวกบั
การบริหาร ก าหนด ควบคุมและก ากบัดูแลนโยบายของผูป้ระกอบธุรกิจ งานท่ีเก่ียวกบัการติดต่อและ
ใหบ้ริการลูกคา้ งานท่ีเก่ียวกบัการจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ งานท่ีเก่ียวกบัการคดัเลือก
สินทรัพยดิ์จิทลัท่ีจะน ามาให้บริการ และงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการเงินลงทุนเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ในสินทรัพยดิ์จิทลัเพื่อลูกคา้  ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการและผูบ้ริหารของผูป้ระกอบ 
ธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทลั 
  “งานรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั”  หมายความวา่   การใหบ้ริการลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
  (1)  การรับฝากหรือเก็บรักษาสินทรัพยดิ์จิทลั หรือ 
  (2)  การบริหารจดัการกุญแจเขา้รหสั (cryptographic key) หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีตอ้ง 
เก็บรักษาเป็นความลบั เพื่อใชอ้นุมติัการโอนหรือการท าธุรกรรมเก่ียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลั โดยมีอ านาจ
เบด็เสร็จหรือบางส่วน 
  “ลูกคา้”  หมายความวา่   ผูใ้ชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจ 

“งานท่ีมีผูใ้หบ้ริการแบบรวมศูนย”์ (central utility function)  หมายความวา่   งานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัซ่ึงหากผูใ้ห้บริการหยดุใหบ้ริการ ไม่สามารถด าเนินการ
ต่อไปได ้หรือไม่สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั
โดยรวม เน่ืองจากมีผูใ้หบ้ริการจ านวนนอ้ยรายหรืออาจไม่สามารถหาผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนมาใหบ้ริการ
แทนไดใ้นทนัที  

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 25/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่น 
เป็นผูร้ับด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 25/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่น 
เป็นผูร้ับด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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  “บริษทัในเครือ”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัตอ่ไปน้ี 
  (1)  บริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกิจ โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกนั 
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 
  (2)  บริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกิจดว้ยการมีอ านาจควบคุมระหวา่งกนั 
  (3)  บริษทัท่ีมีผูมี้อ  านาจควบคุมกิจการเป็นบคุคลเดียวกบัผูมี้อ านาจควบคุมกิจการ 
ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  “อ านาจควบคุมกิจการ”  หมายความว่า   อ านาจควบคุมกิจการตามบทนิยามค าว่า  
“อ านาจควบคุมกิจการ” ท่ีก าหนดในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 

 ขอ้ 3   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามประกาศน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. อาจด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี 
เพื่อเป็นการใหแ้นวทางปฏิบติัท่ีถือวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี และหากผูป้ระกอบธุรกิจ
ปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่ผูป้ระกอบธุรกิจมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี 

(2)  ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังาน ก.ล.ต. วา่ผูป้ระกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดในประกาศน้ี หรือผูรั้บด าเนินการไม่สามารถด ารงคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม หรือ 
ไม่มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นผูรั้บด าเนินการ ตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. มีอ านาจ
สั่งใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรายนั้นแกไ้ข กระท าการ หรืองดเวน้กระท าการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศน้ี
หรือขอ้ก าหนดท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ออกโดยอาศยัอ านาจตามประกาศน้ี หรือสั่งระงบัการมอบหมาย 
ใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการ 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัการมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการ 
ในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัในเร่ืองท่ีมีขอ้ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 
ตามประกาศอ่ืนอยูแ่ลว้ 

  ขอ้ 5   ผูป้ระกอบธุรกิจจะมอบหมายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจใหบุ้คคลอ่ืน
เป็นผูรั้บด าเนินการไดต่้อเม่ือผูป้ระกอบธุรกิจปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี 
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  ขอ้ 6   ในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  มีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบติัในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืน 
เป็นผูรั้บด าเนินการ ตามท่ีก าหนดในหมวด 1 
  (2)  มีการมอบหมายงานตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวด 2 
  (3)  ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในหมวด 3  

หมวด 1 
นโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบติัในการมอบหมาย 

ใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการ 
______________________________ 

  ขอ้ 7   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งก าหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบติัในการมอบหมาย
ใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัและดูแลใหบุ้คลากรของตนปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวดว้ย 
  (1)  ก าหนดนโยบายในเร่ืองดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจ โดยนโยบายดงักล่าวตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนด
ในขอ้ 8  พร้อมทั้งตอ้งมีการพิจารณาทบทวนความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมอย่างน้อย 
ปีละ 1 คร้ัง หรือในทนัทีเม่ือมีเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั   

(2)  ก าหนดมาตรการรองรับท่ีท าใหส้ามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ในกรณีท่ี
ผูรั้บด าเนินการไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได ้

(3)  ก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมอบหมาย
ใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  
  (4)  ก าหนดมาตรการตรวจสอบดูแลให้ผูรั้บด าเนินการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ 
การปฏิบติังานท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต.  ก าหนดเก่ียวกบังานท่ีรับด าเนินการ  
รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดขึ้นเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว โดยอย่างนอ้ย
ตอ้งสามารถควบคุมใหผู้รั้บด าเนินการไม่มีลกัษณะท่ีจะท าให้มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีขอ้บกพร่อง 
หรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการควบคุมและการปฏิบติังานอนัดีของธุรกิจ  
  (5)  จดัใหมี้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในจ านวนท่ีเพียงพอ 
เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการด าเนินงานของผูรั้บด าเนินการและบริหารความเส่ียงไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  (6)  พิจารณาคดัเลือกผูรั้บด าเนินการดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั 
เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ 

  ขอ้ 8   นโยบายในการมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการตามขอ้ 7(1)  
ตอ้งระบุรายละเอียดและเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอบเขตและลกัษณะงานท่ีจะใหด้ าเนินการ 
  (2)  หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผูรั้บด าเนินการซ่ึงมีรายละเอียดของแนวทางการพิจารณา 
ในเร่ืองดงัน้ี 
 (ก)  ฐานะทางการเงิน ซ่ึงตอ้งก าหนดในลักษณะท่ีจะท าให้สามารถกลัน่กรอง
หรือคดัเลือกผูรั้บด าเนินการท่ีไม่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีฐานะทางการเงินท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือมีพฤติการณ์อ่ืนท่ีแสดงใหเ้ห็นไดว้า่อยูใ่นระหวา่งประสบปัญหาทางการเงิน 
 (ข)  ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบติังาน ซ่ึงตอ้งก าหนดในลกัษณะ 
ท่ีจะท าใหส้ามารถกลัน่กรองหรือคดัเลือกผูรั้บด าเนินการท่ีมีระบบงานในการด าเนินการท่ีเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ 
 (ค)  ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และช่ือเสียงในทางธุรกิจ 
 (ง)  ความพร้อมของผูรั้บด าเนินการในกรณีท่ีรับด าเนินการใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
หลายราย 
 (จ)  ประวติัการถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดีในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังาน 
ท่ีจะใหด้ าเนินการ 
 (ฉ)  ความเก่ียวขอ้งกบักรรมการหรือผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจ 
 (ช)  ในกรณีท่ีผูรั้บด าเนินการอยูใ่นต่างประเทศ ตอ้งพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง 
หรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และกฎหมายของประเทศของผูรั้บด าเนินการ 
ตลอดจนความซบัซ้อนในการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีอยูใ่นต่างประเทศของผูรั้บด าเนินการดว้ย  
  (3)  หลกัเกณฑก์ารทบทวนและการเปลี่ยนตวัผูรั้บด าเนินการ 
  (4)  แนวทางการพิจารณาในกรณีท่ีผูรั้บด าเนินการจะใหบุ้คคลอ่ืนรับด าเนินการช่วง  
ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ืองดงัน้ี 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 25/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่น 
เป็นผูร้ับด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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         (ก)  กรณีท่ีเป็นการมอบหมายงานจดัการเงินทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั  หรืองานบริหาร
ความเส่ียงในการลงทุนดงักล่าว หรืองานรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั ไม่วา่จะเป็นงานท่ีมีผูใ้หบ้ริการแบบ
รวมศูนยห์รือไม่และไม่ว่าในทอดใด ตอ้งมีขั้นตอนการขออนุมติัจากคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจ
เป็นรายกรณีทุกคร้ังก่อนด าเนินการดงักล่าว และตอ้งด าเนินการใหบุ้คคลอ่ืนท่ีรับด าเนินการช่วงเป็นบุคคล
ตามขอ้ 11 ขอ้ 15 ขอ้ 16 หรือขอ้ 16/1 แลว้แต่กรณี   
         (ข)  กรณีท่ีเป็นการมอบหมายงานท่ีมิใช่งานตาม (ก) และเป็นงานท่ีมี 
ผูใ้หบ้ริการแบบรวมศูนย ์ตอ้งก าหนดใหบุ้คคลท่ีรับด าเนินการช่วงไม่ว่าในทอดใด เป็นบุคคลท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามขอ้ 11  
         (ค)  กรณีท่ีเป็นการมอบหมายงานท่ีมิใช่งานตาม (ก) และมิใช่งานท่ีมี  
ผูใ้หบ้ริการแบบรวมศูนย ์ตอ้งมีขั้นตอนการขออนุมติัจากผูป้ระกอบธุรกิจเป็นรายกรณีทุกคร้ัง 
ก่อนด าเนินการดงักล่าว 
  (5)  แนวทางการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระดบัความส าคญั 
ของงานท่ีใหด้ าเนินการ  
  (6)  ระบบรักษาความปลอดภยัของผูรั้บด าเนินการในการดูแลรักษาขอ้มูล 
ของผูป้ระกอบธุรกิจและลูกคา้ 

  ขอ้ 9   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมีการมอบหมายงานจดัการเงินทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั  
และงานบริหารความเส่ียงในการลงทุนดงักล่าวใหบุ้คคลเดียวกนัเป็นผูรั้บด าเนินการ ผูป้ระกอบธุรกิจ
ตอ้งก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามขอ้ 7(3) ท่ีครอบคลุมถึงการแยกส่วน
การปฏิบติังานและโครงสร้างการบริหารจดัการ  รวมทั้งระบบงานและมาตรการอ่ืนใดเพื่อป้องกนั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น 

หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารมอบหมายงาน 

______________________________ 

  ขอ้ 10   ในการมอบหมายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
ให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารมอบหมายงาน 
ในหมวดน้ี  ทั้งน้ี ตอ้งด าเนินการดว้ยความสมเหตุสมผลและไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ  
รวมทั้งตอ้งเป็นไปตามหลกัการในการมอบหมายงานดงัต่อไปน้ี ไม่วา่จะมีการมอบหมายก่ีทอดก็ตาม 
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  (1)  มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อลูกคา้และด าเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของลูกคา้เป็นส าคญั 
  (2)  ด าเนินการโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัตามกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ 
ท่ีเก่ียวขอ้งของทางการหรือท าให้ประสิทธิภาพในการก ากบัดูแลของผูป้ระกอบธุรกิจและ 
ส านกังาน ก.ล.ต. ลดลง 

ส่วนท่ี 1 
การมอบหมายงานท่ีมีผูใ้หบ้ริการแบบรวมศูนย ์

______________________________ 

ขอ้ 11   ในการมอบหมายงานท่ีมีผูใ้หบ้ริการแบบรวมศูนย ์ผูป้ระกอบธุรกิจ 
ตอ้งมอบหมายให้บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นผูรั้บด าเนินการเท่านั้น   
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

ในกรณีท่ีการมอบหมายงานตามวรรคหน่ึงเป็นงานจดัการเงินทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั
หรืองานรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลตามขอ้ 15 ขอ้ 16 
หรือขอ้ 16/1 แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 12   มิใหน้ าความในขอ้ 7(2) และ (4) ขอ้ 8(2) ขอ้ 18(1) (ข) และขอ้ 20(1)  
มาใช้บงัคบักับผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีการมอบหมายงานท่ีมีผูใ้ห้บริการแบบรวมศูนยใ์ห้กับบุคคล 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  

ส่วนท่ี 2 
การมอบหมายงานท่ีมิใช่งานท่ีมีผูใ้หบ้ริการแบบรวมศูนย ์

______________________________ 

  ขอ้ 13   ในการมอบหมายงานท่ีมิใช่งานท่ีมีผูใ้หบ้ริการแบบรวมศูนย ์ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
พิจารณาคดัเลือกผูรั้บด าเนินการท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีความพร้อมในดา้นบุคลากรและระบบงานในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
ท่ีจะท าใหง้านของผูป้ระกอบธุรกิจเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารปฏิบติังานท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
หรือส านกังาน ก.ล.ต.  ก าหนดเก่ียวกบังานท่ีรับด าเนินการ  รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 25/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่น 
เป็นผูร้ับด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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ก าหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว โดยตอ้งมีระบบท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ระบบการบริหารความเส่ียง 
 (ข)  ระบบการควบคุมภายใน 
 (ค)  ระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลเพื่อป้องกนัมิใหบุ้คคลท่ีไม่มีอ านาจ
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ล่วงรู้ หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล  รวมทั้งเพื่อป้องกนัการล่วงรู้ขอ้มูลอนัมิพึงเปิดเผย
ระหวา่งหน่วยงานและบุคลากร 
 (ง)  ระบบการรองรับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ ซ่ึงมีการก าหนดขั้นตอนและ
ผูรั้บผิดชอบในแต่ละกรณีไวอ้ยา่งชดัเจน 
  (2)  ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีฐานะทางการเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือ 
มีพฤติการณ์อ่ืนท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่อยูใ่นระหวา่งประสบปัญหาทางการเงิน 
  (3)  ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ามีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบั 
การควบคุมและการปฏิบติังานอนัดีของธุรกิจ 

  ขอ้ 14   ในการมอบหมายงานจดัการเงินทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั ผูป้ระกอบธุรกิจ 
ตอ้งรายงานการควบคุมดูแลผูรั้บด าเนินการท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจแลว้ 
ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   

ขอ้ 15   ในการมอบหมายงานจดัการเงินทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั  ผูรั้บด าเนินการตอ้งเป็น 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทผูจ้ดัการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซีหรือผูจ้ดัการเงินทุน 
โทเคนดิจิทลั แลว้แต่กรณี และตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลูกคา้ท่ีมอบหมาย 
ใหจ้ดัการเงินทุนในสินทรัพยดิ์จิทลัก่อน 

  ขอ้ 16   ในการมอบหมายงานจดัการเงินทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั ให้แก่ผูรั้บด าเนินการ
ต่างประเทศ ผูรั้บด าเนินการดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีอยา่งครบถว้น 
                            (1)  สามารถประกอบธุรกิจจดัการเงินทุนในสินทรัพยดิ์จิทลัไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของประเทศท่ีบุคคลดงักล่าวประกอบธุรกิจอยู่ 
                            (2)  อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเป็นสมาชิกของ International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยหน่วยงานดงักล่าวตอ้งเป็นพหุภาคีประเภท 
Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and 
the Exchange of Information (MMOU) และหน่วยงานก ากบัดูแลดงักล่าวตั้งอยูใ่นประเทศท่ีมีมาตรการ
ก ากบัดูแลการจดัการลงทุนท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ยอมรับ 
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  ในกรณีท่ีผูรั้บด าเนินการต่างประเทศอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแล
ตามวรรคหน่ึง (2) แต่หน่วยงานก ากบัดูแลดงักล่าวมิไดต้ั้งอยู่ในประเทศท่ีมีมาตรการก ากบัดูแล 
การจดัการลงทุนที่ส านกังาน ก.ล.ต. ยอมรับ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งไดรั้บอนุญาตในการมอบหมายงาน
ให้แก่ผูรั้บด าเนินการดงักล่าวจากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการมอบหมายงาน โดยให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
ยืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน   
ทั้งน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. จะพิจารณาค าขออนุญาตให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต.  
ไดรั้บค าขออนุญาตและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับ
ประชาชน 

  ขอ้ 16/1   ในการมอบหมายงานรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัใหแ้ก่ผูรั้บด าเนินการ  
ผูรั้บด าเนินการดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี    
  (1)  เป็นผูป้ระกอบธุรกิจประเภทการเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั ท่ีไม่มี
กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพย์
ดิจิทลัใหเ้ป็นผูดู้แลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั  
เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมอบหมาย 
  (2)  เป็นผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลัต่างประเทศท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด 
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
ประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 

  ขอ้ 17   ในการมอบหมายงานท่ีมิใช่งานท่ีมีผูใ้หบ้ริการแบบรวมศูนย ์ผูป้ระกอบธุรกิจ
ตอ้งก ากบัดูแลการมอบหมายงานอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้การติดตามและทบทวนความเหมาะสมของการด าเนินการของผูรั้บด าเนินการ
เป็นประจ า โดยอยา่งนอ้ยตอ้งทบทวนทนัทีเม่ือมีเหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดในประกาศน้ี หรือคุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มของผูรั้บด าเนินการ  
        ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูรั้บด าเนินการขาดคุณสมบติั มีลกัษณะตอ้งหา้ม หรือไม่มี 
ความเหมาะสมท่ีจะเป็นผูรั้บด าเนินการอีกต่อไป ตอ้งเปล่ียนตวัผูรั้บด าเนินการ หรือด าเนินการอ่ืนใด 
ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญัเพื่อใหผู้รั้บด าเนินการปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ีหรือขอ้ก าหนดท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ออกโดยอาศยัอ านาจตามประกาศน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 25/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่น 
เป็นผูร้ับด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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(2)  จดัท าสรุปการให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การประกอบธุรกิจใหค้รบถว้นและเป็นปัจจุบนั เสนอต่อผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบสูงสุดในการด าเนินงาน
ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
  (3)  จดัเก็บเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการ 
ในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจไวใ้หค้รบถว้นและเป็นปัจจุบนั โดยตอ้งจดัเก็บในลกัษณะ 
ท่ีพร้อมใหส้ านกังาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 
  (4)  จดัใหส้ านกังาน ก.ล.ต. เขา้ตรวจสอบการปฏิบติังานของผูรั้บด าเนินการได ้ 
เม่ือส านกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

หมวด 3 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัในการมอบหมายงาน 

______________________________ 

ขอ้ 18   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัให้มีการท าสัญญามอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็น 
ผูรั้บด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยสัญญาดงักล่าว 
ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูรั้บด าเนินการ โดยตอ้งระบุรายละเอียดอยา่งนอ้ย 
ในเร่ืองดงัน้ี 
 (ก)  ความรับผิดต่อผูป้ระกอบธุรกิจอนัเน่ืองมาจากการกระท าหรือการละเลย 
การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูรั้บด าเนินการ 

(ข)  มาตรการท่ีสามารถรองรับการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองของ 
ผูรั้บด าเนินการ ซ่ึงตอ้งครอบคลุมถึงงานท่ีรับด าเนินการใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ   

(ค)  การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล การรักษาความลบั และความเป็นส่วนตวั
ของขอ้มูลของผูป้ระกอบธุรกิจ และขอ้มูลของลูกคา้  
 (ง)  การก าหนดให้ผูรั้บด าเนินการตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารปฏิบติังาน 
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บด าเนินการ  รวมทั้งระเบียบ 
วิธีปฏิบติัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 
  (2)  ใหผู้รั้บด าเนินการยินยอมให้ส านักงาน ก.ล.ต. เขา้ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของผูรั้บด าเนินการ เรียกดู หรือตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งได ้
  (3)  เหตุ เง่ือนไข และวิธีการ ในการเลิกสัญญาหรือระงบัการด าเนินการ 
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  (4)  ค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายท่ีมีการเรียกเก็บ 
  ในกรณีท่ีผูรั้บด าเนินการมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการช่วง ผูป้ระกอบธุรกิจ
ตอ้งด าเนินการให้ผูรั้บด าเนินการจดัให้มีขอ้สัญญาซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึงดว้ย  
ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีการมอบหมายงานกนัก่ีทอดก็ตาม 

ขอ้ 19   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมอบหมายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเงินทนุ 
ในสินทรัพยดิ์จิทลั สัญญาตามขอ้ 18 ตอ้งมีสาระส าคญัในเร่ืองดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย 

(1)  ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถสั่งการและก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
แก่ผูรั้บด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีมอบหมาย 

(2)  ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถเขา้ตรวจสอบการด าเนินงานท่ีมอบหมาย 
ของผูรั้บด าเนินการ เรียกดูหรือเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีมอบหมาย 

(3)  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของผูรั้บด าเนินการท่ีอาจท าใหก้ารมอบหมายงาน 
ไม่เป็นไปตามนโยบายการใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการตามขอ้ 7(1) และขอ้ 8 หรืออาจมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถหรือความมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
หรือการปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารปฏิบติังานท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต.  ก าหนด
เก่ียวกบังานท่ีรับด าเนินการ  รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าว ใหผู้รั้บด าเนินการรายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อผูป้ระกอบธุรกิจโดยไม่ชกัชา้ 

(4)  ในกรณีท่ีการมอบหมายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเงินทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั
ดงักล่าว เป็นงานจดัการเงินทุนในสินทรัพยดิ์จิทลัหรืองานบริหารความเส่ียงในการลงทุน  
ให้ผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูรั้บด าเนินการดงัน้ี 

       (ก)  การก าหนดมาตรการท่ีสามารถรองรับการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
ตามขอ้ 18(1) (ข) ให้ครอบคลุมถึงการจดัให้มีศูนยป์ฏิบติังานส ารอง (alternate site) และจดัให้มี 
การทดสอบความพร้อมของศนูยป์ฏิบติังานส ารองดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

       (ข)  ในกรณีท่ีผูรั้บด าเนินการประสงค์จะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็น 
ผูรั้บด าเนินการช่วงไม่วา่ในทอดใด ผูรั้บด าเนินการตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
จากผูป้ระกอบธุรกิจก่อนด าเนินการ 

  ขอ้ 20   ในกรณีท่ีบริษทัในเครือของผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูท้  าสัญญามอบหมายงาน
กบัผูรั้บด าเนินการเพื่อประโยชนข์องผูป้ระกอบธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมัน่ใจไดว้า่สัญญาดงักล่าว
จะรองรับสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีผูรั้บด าเนินการมีต่อผูป้ระกอบธุรกิจเช่นเดียวกบักรณีท่ี 
ผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูท้  าสัญญาดว้ยตนเอง และผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑอ์ยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  ด าเนินการใหบ้ริษทัในเครือมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกผูรั้บด าเนินการ 
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดไวต้ามขอ้ 8(2) 
  (2)  ด าเนินการใหบ้ริษทัในเครือก าหนดสาระส าคญัในสัญญาให้เป็นไปตามท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ 18 รวมถึงขอ้ 19 แลว้แต่กรณี และเพิ่มเติมขอ้สัญญาท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ีไวใ้นสัญญาดว้ย 
         (ก)  ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บประโยชน์ในงานท่ีบุคคลอ่ืนจะด าเนินการให้ 
         (ข)  ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจากผูรั้บด าเนินการได ้
  (3)  ตรวจสอบความถูกตอ้งของสัญญาให้เป็นไปตาม (2) และจดัเก็บส าเนาสัญญา
ดงักล่าวใหค้รบถว้นและเป็นปัจจุบนั โดยตอ้งจดัเก็บในลกัษณะท่ีพร้อมใหส้ านกังาน ก.ล.ต. เรียกดู
หรือตรวจสอบไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

  ขอ้ 21   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืน 
เป็นผูรั้บด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั 
นบัแต่วนัท่ีมีการมอบหมายงานดงักล่าว และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ผูป้ระกอบธุรกิจ
ตอ้งแจง้ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี ตามแบบ 
ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต.  

ในกรณีท่ีผูรั้บด าเนินการมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการช่วงไม่วา่จะมี 
การมอบหมายงานกนัก่ีทอดก็ตาม ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งแจง้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั 
นบัแต่วนัท่ีมีการเร่ิมการด าเนินการดงักล่าว  ทั้งน้ี ตามแบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต.  

  ขอ้ 22   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งรายงานสรุปการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการ
ในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจแลว้ 
ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 (นายพิชิต  อคัราทิตย)์ 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


