ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 35/2563
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(ฉบับประมวล)
______________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10(1) และมาตรา 30 แห่งพระราชกาหนดการประกอบ
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“งานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ” หมายความว่า งานที่เป็ นการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื องานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
“ผูป้ ระกอบธุ รกิจ” หมายความว่า ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรื อหลายประเภทดังต่อไปนี้
(1) การเป็ นศูนย์ซ้ือขายคริ ปโทเคอร์เรนซี
(2) การเป็ นศูนย์ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั
(3) การเป็ นนายหน้าซื้ อขายคริ ปโทเคอร์เรนซี
(4) การเป็ นนายหน้าซื้ อขายโทเคนดิจิทลั
(5) การเป็ นผูค้ า้ คริ ปโทเคอร์เรนซี
(6) การเป็ นผูค้ า้ โทเคนดิจิทลั
(7) การเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนคริ ปโทเคอร์เรนซี
(8) การเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนโทเคนดิจิทลั
(9) การเป็ นที่ปรึ กษาคริ ปโทเคอร์เรนซี
(10) การเป็ นที่ปรึ กษาโทเคนดิจิทลั
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(11) การเป็ นผูใ้ ห้บริ การรับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั
“คณะกรรมการของผูป้ ระกอบธุรกิจ” หมายความว่า คณะกรรมการของผูป้ ระกอบธุรกิจ
หรื อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผูป้ ระกอบธุ รกิจ
“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการฝ่ าย
หรื อผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่าตาแหน่งดังกล่าวที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่ทาหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ
การบริ หาร กาหนด ควบคุมและกากับดูแลนโยบายของผูป้ ระกอบธุรกิจ งานที่เกี่ยวกับการติดต่อและ
ให้บริ การลูกค้า งานที่เกี่ยวกับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานที่เกี่ยวกับการคัดเลือก
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่จะนามาให้บริ การ และงานที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการเงินลงทุนเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ในสิ นทรัพย์ดิจิทลั เพื่อลูกค้า ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
“งานรับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั ” หมายความว่า การให้บริ การลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
(1) การรับฝากหรื อเก็บรักษาสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื อ
(2) การบริ หารจัดการกุญแจเข้ารหัส (cryptographic key) หรื อสิ่ งอื่นใดที่ตอ้ ง
เก็บรักษาเป็ นความลับ เพื่อใช้อนุมตั ิการโอนหรื อการทาธุรกรรมเกี่ยวกับสิ นทรั พย์ดิจิทลั โดยมีอานาจ
เบ็ดเสร็ จหรื อบางส่วน
“ลูกค้า” หมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจ
“งานที่มีผใู ้ ห้บริ การแบบรวมศูนย์” (central utility function) หมายความว่า งานที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ซึ่งหากผูใ้ ห้บริ การหยุดให้บริ การ ไม่สามารถดาเนินการ
ต่อไปได้ หรื อไม่สามารถให้บริ การได้อย่างเหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
โดยรวม เนื่องจากมีผใู ้ ห้บริ การจานวนน้อยรายหรื ออาจไม่สามารถหาผูใ้ ห้บริ การรายอื่นมาให้บริ การ
แทนได้ในทันที



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 25/2565 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่น
เป็ นผูร้ ับดาเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 25/2565 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่น
เป็ นผูร้ ับดาเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565)
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“บริ ษทั ในเครื อ” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ที่มีความเกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบธุรกิจ โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(2) บริ ษทั ที่มีความเกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบธุรกิจด้วยการมีอานาจควบคุมระหว่างกัน
(3) บริ ษทั ที่มีผมู ้ ีอานาจควบคุมกิจการเป็ นบุคคลเดียวกับผูม้ ีอานาจควบคุมกิจการ
ของผูป้ ระกอบธุรกิจ
“อานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า อานาจควบคุมกิจการตามบทนิยามคาว่า
“อานาจควบคุมกิจการ” ที่กาหนดในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ สานักงาน ก.ล.ต. อาจดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียดของข้อกาหนดตามประกาศนี้
เพื่อเป็ นการให้แนวทางปฏิบตั ิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากผูป้ ระกอบธุรกิจ
ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผูป้ ระกอบธุรกิจมีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในประกาศนี้
(2) ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงาน ก.ล.ต. ว่าผูป้ ระกอบธุรกิจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดในประกาศนี้ หรื อผูร้ ับดาเนินการไม่สามารถดารงคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้าม หรื อ
ไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็ นผูร้ ับดาเนินการ ตามข้อกาหนดในประกาศนี้ ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจ
สั่งให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจรายนั้นแก้ไข กระทาการ หรื องดเว้นกระทาการใด ๆ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศนี้
หรื อข้อกาหนดที่สานักงาน ก.ล.ต. ออกโดยอาศัยอานาจตามประกาศนี้ หรื อสั่งระงับการมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการ
ข้อ 4 ประกาศนี้ไม่ใช้บงั คับกับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการ
ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ในเรื่ องที่มีขอ้ กาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
ตามประกาศอื่นอยูแ่ ล้ว
ข้อ 5 ผูป้ ระกอบธุรกิจจะมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้บุคคลอื่น
เป็ นผูร้ ับดาเนินการได้ต่อเมื่อผูป้ ระกอบธุรกิจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
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ข้อ 6 ในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนิ นการในงานที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบตั ิในการมอบหมายให้บุคคลอื่น
เป็ นผูร้ ับดาเนินการ ตามที่กาหนดในหมวด 1
(2) มีการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 2
(3) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในหมวด 3
หมวด 1
นโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบตั ิในการมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการ
______________________________
ข้อ 7 ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องกาหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบตั ิในการมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนิ นการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องปฏิบตั ิและดูแลให้บุคลากรของตนปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวด้วย
(1) กาหนดนโยบายในเรื่ องดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการของผูป้ ระกอบธุรกิจ โดยนโยบายดังกล่าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กาหนด
ในข้อ 8 พร้อมทั้งต้องมีการพิจารณาทบทวนความมีประสิ ทธิ ภาพและความเหมาะสมอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง หรื อในทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
(2) กาหนดมาตรการรองรับที่ทาให้สามารถประกอบธุรกิ จได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่
ผูร้ ับดาเนิ นการไม่สามารถดาเนิ นงานต่อไปได้
(3) กาหนดมาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
(4) กาหนดมาตรการตรวจสอบดูแลให้ผูร้ ับดาเนิ นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
การปฏิบตั ิงานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. กาหนดเกี่ยวกับงานที่รับดาเนินการ
รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบตั ิที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจกาหนดขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว โดยอย่างน้อย
ต้องสามารถควบคุมให้ผรู ้ ับดาเนินการไม่มีลกั ษณะที่จะทาให้มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ มีขอ้ บกพร่ อง
หรื อมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบตั ิงานอันดีของธุรกิจ
(5) จัดให้มีทรัพยากรที่จาเป็ นและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในจานวนที่เพียงพอ
เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการดาเนินงานของผูร้ ับดาเนินการและบริ หารความเสี่ ยงได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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(6) พิจารณาคัดเลือกผูร้ ับดาเนิ นการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
เยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ข้อ 8 นโยบายในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนิ นการตามข้อ 7(1)
ต้องระบุรายละเอียดและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ขอบเขตและลักษณะงานที่จะให้ดาเนินการ
(2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกผูร้ ับดาเนินการซึ่งมีรายละเอียดของแนวทางการพิจารณา
ในเรื่ องดังนี้
(ก) ฐานะทางการเงิน ซึ่ งต้องกาหนดในลักษณะที่จะทาให้สามารถกลัน่ กรอง
หรื อคัดเลือกผูร้ ับดาเนินการที่ไม่มีเหตุอนั ควรเชื่ อได้วา่ มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย
หรื อมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นได้วา่ อยูใ่ นระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน
(ข) ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งต้องกาหนดในลักษณะ
ที่จะทาให้สามารถกลัน่ กรองหรื อคัดเลือกผูร้ ับดาเนินการที่มีระบบงานในการดาเนินการที่เพียงพอ
และมีประสิ ทธิภาพ
(ค) ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และชื่อเสี ยงในทางธุรกิจ
(ง) ความพร้อมของผูร้ ับดาเนินการในกรณี ที่รับดาเนิ นการให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
หลายราย
(จ) ประวัติการถูกร้องเรี ยนหรื อถูกฟ้ องร้องดาเนินคดีในเรื่ องที่เกี่ยวกับงาน
ที่จะให้ดาเนินการ
(ฉ) ความเกี่ยวข้องกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูป้ ระกอบธุรกิจ
(ช) ในกรณีที่ผรู ้ ับดาเนินการอยูใ่ นต่างประเทศ ต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
หรื อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และกฎหมายของประเทศของผูร้ ับดาเนินการ
ตลอดจนความซับซ้อนในการบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจที่อยูใ่ นต่างประเทศของผูร้ ับดาเนิ นการด้วย
(3) หลักเกณฑ์การทบทวนและการเปลี่ยนตัวผูร้ ับดาเนินการ
(4) แนวทางการพิจารณาในกรณีที่ผรู ้ ับดาเนินการจะให้บุคคลอื่นรับดาเนินการช่วง
ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่ องดังนี้
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(ก) กรณีที่เป็ นการมอบหมายงานจัดการเงินทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื องานบริ หาร
ความเสี่ ยงในการลงทุนดังกล่าว หรื องานรับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั ไม่วา่ จะเป็ นงานที่มีผใู ้ ห้บริ การแบบ
รวมศูนย์หรื อไม่และไม่ว่าในทอดใด ต้องมีข้ นั ตอนการขออนุมตั ิจากคณะกรรมการของผูป้ ระกอบธุรกิจ
เป็ นรายกรณีทุกครั้งก่อนดาเนิ นการดังกล่าว และต้องดาเนิ นการให้บุคคลอื่นที่รับดาเนิ นการช่วงเป็ นบุคคล
ตามข้อ 11 ข้อ 15 ข้อ 16 หรื อข้อ 16/1 แล้วแต่กรณี
(ข) กรณีที่เป็ นการมอบหมายงานที่มิใช่งานตาม (ก) และเป็ นงานที่มี
ผูใ้ ห้บริ การแบบรวมศูนย์ ต้องกาหนดให้บุคคลที่รับดาเนินการช่วงไม่ว่าในทอดใด เป็ นบุคคลที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามข้อ 11
(ค) กรณีที่เป็ นการมอบหมายงานที่มิใช่งานตาม (ก) และมิใช่งานที่มี
ผูใ้ ห้บริ การแบบรวมศูนย์ ต้องมีข้นั ตอนการขออนุมตั ิจากผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นรายกรณี ทุกครั้ง
ก่อนดาเนินการดังกล่าว
(5) แนวทางการประเมินความเสี่ ยงที่ เหมาะสมตามระดับความสาคัญ
ของงานที่ให้ดาเนินการ
(6) ระบบรักษาความปลอดภัยของผูร้ ับดาเนินการในการดูแลรักษาข้อมูล
ของผูป้ ระกอบธุรกิจและลูกค้า
ข้อ 9 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจมีการมอบหมายงานจัดการเงินทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั
และงานบริ หารความเสี่ ยงในการลงทุนดังกล่าวให้บุคคลเดียวกันเป็ นผูร้ ับดาเนินการ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ต้องกาหนดมาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อ 7(3) ที่ครอบคลุมถึงการแยกส่วน
การปฏิบตั ิงานและโครงสร้างการบริ หารจัดการ รวมทั้งระบบงานและมาตรการอื่นใดเพื่อป้ องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
หมวด 2
หลักเกณฑ์การมอบหมายงาน
______________________________
ข้อ 10 ในการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การมอบหมายงาน
ในหมวดนี้ ทั้งนี้ ต้องดาเนินการด้วยความสมเหตุสมผลและไม่มีผลเสมือนเป็ นการไม่ประกอบธุรกิจ
รวมทั้งต้องเป็ นไปตามหลักการในการมอบหมายงานดังต่อไปนี้ ไม่วา่ จะมีการมอบหมายกี่ทอดก็ตาม
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(1) มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อลูกค้าและดาเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
(2) ดาเนิ นการโดยไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องของทางการหรื อทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการกากับดูแลของผูป้ ระกอบธุ รกิจและ
สานักงาน ก.ล.ต. ลดลง
ส่วนที่ 1
การมอบหมายงานที่มีผใู ้ ห้บริ การแบบรวมศูนย์
______________________________
ข้อ 11 ในการมอบหมายงานที่มีผใู ้ ห้บริ การแบบรวมศูนย์ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ต้องมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นผูร้ ับดาเนิ นการเท่านั้น
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

ในกรณีที่การมอบหมายงานตามวรรคหนึ่งเป็ นงานจัดการเงินทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั
หรื องานรับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลตามข้อ 15 ข้อ 16
หรื อข้อ 16/1 แล้วแต่กรณี
ข้อ 12 มิให้นาความในข้อ 7(2) และ (4) ข้อ 8(2) ข้อ 18(1) (ข) และข้อ 20(1)
มาใช้บงั คับกับผูป้ ระกอบธุ รกิจที่มีการมอบหมายงานที่มีผูใ้ ห้บริ การแบบรวมศูนย์ให้กับบุคคล
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ส่วนที่ 2
การมอบหมายงานที่มิใช่งานที่มีผใู ้ ห้บริ การแบบรวมศูนย์
______________________________
ข้อ 13 ในการมอบหมายงานที่มิใช่งานที่มีผใู ้ ห้บริ การแบบรวมศูนย์ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
พิจารณาคัดเลือกผูร้ ับดาเนินการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) มีความพร้อมในด้านบุคลากรและระบบงานในการดาเนิ นงานอย่างเพียงพอ
ที่จะทาให้งานของผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อสานักงาน ก.ล.ต. กาหนดเกี่ยวกับงานที่รับดาเนิ นการ รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบตั ิที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
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กาหนดขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว โดยต้องมีระบบที่เพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ระบบการบริ หารความเสี่ ยง
(ข) ระบบการควบคุมภายใน
(ค) ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้ องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอานาจ
หน้าที่เกี่ยวข้อง ล่วงรู้ หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเพื่อป้ องกันการล่วงรู้ขอ้ มูลอันมิพึงเปิ ดเผย
ระหว่างหน่วยงานและบุคลากร
(ง) ระบบการรองรับเหตุฉุกเฉิ นในกรณี ต่าง ๆ ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนและ
ผูร้ ับผิดชอบในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน
(2) ไม่มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อ
มีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยูใ่ นระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน
(3) ไม่มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่ามีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ
การควบคุมและการปฏิบตั ิงานอันดีของธุรกิจ
ข้อ 14 ในการมอบหมายงานจัดการเงินทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ต้องรายงานการควบคุมดูแลผูร้ ับดาเนินการที่ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการของผูป้ ระกอบธุรกิจแล้ว
ให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ข้อ 15 ในการมอบหมายงานจัดการเงินทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั ผูร้ ับดาเนินการต้องเป็ น
ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั ประเภทผูจ้ ดั การเงินทุนคริ ปโทเคอร์เรนซีหรื อผูจ้ ดั การเงินทุน
โทเคนดิจิทลั แล้วแต่กรณี และต้องได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากลูกค้าที่มอบหมาย
ให้จดั การเงินทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั ก่อน
ข้อ 16 ในการมอบหมายงานจัดการเงินทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั ให้แก่ผูร้ ับดาเนิ นการ
ต่างประเทศ ผูร้ ับดาเนินการดังกล่าวต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วน
(1) สามารถประกอบธุรกิจจัดการเงินทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของประเทศที่บุคคลดังกล่าวประกอบธุรกิจอยู่
(2) อยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลที่เป็ นสมาชิกของ International
Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็ นพหุภาคีประเภท
Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and
the Exchange of Information (MMOU) และหน่วยงานกากับดูแลดังกล่าวตั้งอยูใ่ นประเทศที่มีมาตรการ
กากับดูแลการจัดการลงทุนที่สานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ
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ในกรณีที่ผรู ้ ับดาเนินการต่างประเทศอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแล
ตามวรรคหนึ่ง (2) แต่หน่วยงานกากับดู แลดังกล่าวมิได้ต้ งั อยู่ในประเทศที่มีมาตรการกากับ ดูแล
การจัดการลงทุนที่สานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องได้รับอนุญาตในการมอบหมายงาน
ให้แก่ผูร้ ับดาเนิ นการดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการมอบหมายงาน โดยให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ยืน่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน
ทั้งนี้ สานักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคาขออนุญาตให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่สานักงาน ก.ล.ต.
ได้รับคาขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับ
ประชาชน
ข้อ 16/1 ในการมอบหมายงานรับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั ให้แก่ผรู ้ ับดาเนินการ
ผูร้ ับดาเนินการดังกล่าวต้องมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจประเภทการเป็ นผูใ้ ห้บริ การรับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั ที่ไม่มี
กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผูใ้ ห้บริ การรับฝากสิ นทรัพย์
ดิจิทลั ให้เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริ หารงานของผูใ้ ห้บริ การรับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั
เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการของผูป้ ระกอบธุรกิจที่มอบหมาย
(2) เป็ นผูใ้ ห้บริ การรับฝากสิ นทรัพย์ดิจิทลั ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ข้อ 17 ในการมอบหมายงานที่มิใช่งานที่มีผใู ้ ห้บริ การแบบรวมศูนย์ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ต้องกากับดูแลการมอบหมายงานอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการติดตามและทบทวนความเหมาะสมของการดาเนิ นการของผูร้ ับดาเนินการ
เป็ นประจา โดยอย่างน้อยต้องทบทวนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศนี้ หรื อคุณสมบัติหรื อลักษณะต้องห้ามของผูร้ ับดาเนินการ
ในกรณีที่ปรากฏว่าผูร้ ับดาเนินการขาดคุณสมบัติ มีลกั ษณะต้องห้าม หรื อไม่มี
ความเหมาะสมที่จะเป็ นผูร้ ับดาเนินการอีกต่อไป ต้องเปลี่ยนตัวผูร้ ับดาเนินการ หรื อดาเนินการอื่นใด
ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญเพื่อให้ผรู ้ ับดาเนิ นการปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามประกาศนี้หรื อข้อกาหนดที่สานักงาน ก.ล.ต. ออกโดยอาศัยอานาจตามประกาศนี้



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 25/2565 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บุคคลอื่น
เป็ นผูร้ ับดาเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565)
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(2) จัดทาสรุ ปการให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนิ นการในงานที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุ รกิจให้ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั เสนอต่อผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบสูงสุดในการดาเนิ นงาน
ของผูป้ ระกอบธุรกิจ
(3) จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการ
ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจไว้ให้ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั โดยต้องจัดเก็บในลักษณะ
ที่พร้อมให้สานักงาน ก.ล.ต. เรี ยกดูหรื อตรวจสอบได้โดยไม่ชกั ช้า
(4) จัดให้สานักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับดาเนินการได้
เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ
หมวด 3
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิในการมอบหมายงาน
______________________________
ข้อ 18 ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องจัดให้มีการทาสัญญามอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ น
ผูร้ ับดาเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยสัญญาดังกล่าว
ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) หน้าที่และความรับผิดชอบของผูร้ ับดาเนินการ โดยต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อย
ในเรื่ องดังนี้
(ก) ความรับผิดต่อผูป้ ระกอบธุรกิจอันเนื่ องมาจากการกระทาหรื อการละเลย
การปฏิบตั ิหน้าที่โดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของผูร้ ับดาเนินการ
(ข) มาตรการที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องของ
ผูร้ ับดาเนินการ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงงานที่รับดาเนินการให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
(ค) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ และความเป็ นส่วนตัว
ของข้อมูลของผูป้ ระกอบธุรกิจ และข้อมูลของลูกค้า
(ง) การกาหนดให้ผรู ้ ับดาเนินการต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. กาหนดเกี่ยวกับงานที่ได้รับดาเนินการ รวมทั้งระเบียบ
วิธีปฏิบตั ิที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจกาหนดขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
(2) ให้ผูร้ ับดาเนิ นการยินยอมให้สานักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผูร้ ับดาเนินการ เรี ยกดู หรื อตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้
(3) เหตุ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเลิกสัญญาหรื อระงับการดาเนินการ
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(4) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่มีการเรี ยกเก็บ
ในกรณีที่ผรู ้ ับดาเนิ นการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการช่วง ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ต้องดาเนินการให้ผูร้ ับดาเนิ นการจัดให้มีขอ้ สัญญาซึ่ งมีรายละเอียดตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ งด้วย
ทั้งนี้ ไม่วา่ จะมีการมอบหมายงานกันกี่ทอดก็ตาม
ข้อ 19 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินทุน
ในสิ นทรัพย์ดิจิทลั สัญญาตามข้อ 18 ต้องมีสาระสาคัญในเรื่ องดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย
(1) ผูป้ ระกอบธุ รกิจสามารถสั่งการและกาหนดแนวทางการดาเนิ นการ
แก่ผรู ้ ับดาเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับงานที่มอบหมาย
(2) ผูป้ ระกอบธุ รกิจสามารถเข้าตรวจสอบการดาเนินงานที่มอบหมาย
ของผูร้ ับดาเนินการ เรี ยกดูหรื อเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่มอบหมาย
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของผูร้ ับดาเนินการที่อาจทาให้การมอบหมายงาน
ไม่เป็ นไปตามนโยบายการให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการตามข้อ 7(1) และข้อ 8 หรื ออาจมีผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถหรื อความมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หรื อการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
เกี่ยวกับงานที่รับดาเนินการ รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบตั ิที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจกาหนดขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ผรู ้ ับดาเนินการรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อผูป้ ระกอบธุรกิจโดยไม่ชกั ช้า
(4) ในกรณีที่การมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั
ดังกล่าว เป็ นงานจัดการเงินทุนในสิ นทรัพย์ดิจิทลั หรื องานบริ หารความเสี่ ยงในการลงทุน
ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผูร้ ับดาเนิ นการดังนี้
(ก) การกาหนดมาตรการที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
ตามข้อ 18(1) (ข) ให้ครอบคลุมถึงการจัดให้มีศูนย์ปฏิบตั ิงานสารอง (alternate site) และจัดให้มี
การทดสอบความพร้อมของศูนย์ปฏิบตั ิงานสารองดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
(ข) ในกรณี ท่ีผูร้ ับดาเนินการประสงค์จะมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ น
ผูร้ ับดาเนินการช่วงไม่วา่ ในทอดใด ผูร้ ับดาเนินการต้องได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากผูป้ ระกอบธุรกิจก่อนดาเนินการ
ข้อ 20 ในกรณีที่บริ ษทั ในเครื อของผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูท้ าสัญญามอบหมายงาน
กับผูร้ ับดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผูป้ ระกอบธุรกิจ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมัน่ ใจได้วา่ สัญญาดังกล่าว
จะรองรับสิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ผูร้ ับดาเนินการมีต่อผูป้ ระกอบธุรกิจเช่นเดียวกับกรณีที่
ผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูท้ าสัญญาด้วยตนเอง และผูป้ ระกอบธุรกิจต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
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(1) ดาเนินการให้บริ ษทั ในเครื อมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผูร้ ับดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามนโยบายซึ่งผูป้ ระกอบธุรกิจกาหนดไว้ตามข้อ 8(2)
(2) ดาเนินการให้บริ ษทั ในเครื อกาหนดสาระสาคัญในสัญญาให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ไว้ในข้อ 18 รวมถึงข้อ 19 แล้วแต่กรณี และเพิ่มเติมข้อสัญญาที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้ ไว้ในสัญญาด้วย
(ก) ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับประโยชน์ในงานที่บุคคลอื่นจะดาเนินการให้
(ข) ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจมีสิทธิเรี ยกร้องตามสัญญาจากผูร้ ับดาเนินการได้
(3) ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาให้เป็ นไปตาม (2) และจัดเก็บสาเนาสัญญา
ดังกล่าวให้ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั โดยต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สานักงาน ก.ล.ต. เรี ยกดู
หรื อตรวจสอบได้โดยไม่ชกั ช้า
ข้อ 21 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลอื่น
เป็ นผูร้ ับดาเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่มีการมอบหมายงานดังกล่าว และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ต้องแจ้งสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามแบบ
ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต.
ในกรณี ที่ผรู ้ ับดาเนินการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการช่วงไม่วา่ จะมี
การมอบหมายงานกันกี่ทอดก็ตาม ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องแจ้งต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่มีการเริ่ มการดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามแบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อ 22 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องรายงานสรุ ปการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการ
ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของผูป้ ระกอบธุรกิจแล้ว
ให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายพิชิต อัคราทิตย์)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

