
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กธ. 36/2563 
เร่ือง  การจดัใหมี้หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน 

ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
(ฉบบัประมวล) 

___________________ 

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

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
  “กฎเกณฑ”์  หมายความวา่   กฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั มาตรฐาน จรรยาบรรณ 
และแนวปฏิบติัหรือคู่มือการปฏิบติังาน (compliance manual) ท่ีบงัคบัใชก้บัธุรกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
  “คณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย”  หมายความวา่   คณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ซ่ึงมีความเป็นอิสระจากการบริหารจดัการของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
  “ผูบ้ริหารระดบัสูง”  หมายความวา่   บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัใหเ้ป็นผูดู้แลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจดัการ  ทั้งน้ี ไม่วา่จะ
เรียกช่ือใดก็ตาม และใหห้มายความรวมถึงบุคคลท่ีผูดู้แลรับผิดชอบสูงสุดมอบหมายดว้ย 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทลัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเป็นศูนยซ้ื์อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
  (2)  การเป็นศูนยซ้ื์อขายโทเคนดิจิทลั 
  (3)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซี 
  (4)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายโทเคนดิจิทลั 
  (5)  การเป็นผูค้า้คริปโทเคอร์เรนซี 
  (6)  การเป็นผูค้า้โทเคนดิจิทลั 

(7)  การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี 
(8)  การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนโทเคนดิจิทลั 
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(9)  การเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั 

  ขอ้ 3   ส านกังาน ก.ล.ต. อาจก าหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียด 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีได ้และเม่ือมีการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว 
ใหถื้อวา่ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีแลว้ 

  ขอ้ 4   เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทลัใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑด์ว้ยความเรียบร้อย  รวมทั้งเพื่อป้องกนัการกระท าใด ๆ ของผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีอาจเป็นการช่วยเหลือหรือสนบัสนุนการไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งจดัใหมี้หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ และ
ตอ้งสนบัสนุนให้หน่วยงานดงักล่าวสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยา่งนอ้ย 
ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้โครงสร้างการบงัคบับญัชาท่ีท าใหห้น่วยงานดงักล่าวสามารถท าหนา้ท่ี 
ไดโ้ดยอิสระจากการบริหารจดัการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (2)  มีโครงสร้างการด าเนินงานท่ีท าให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถรายงาน 
การปฏิบติังานโดยตรงต่อคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัหรือคณะกรรมการ 
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  (3)  มีการก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจน 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั
หรือคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้  ทั้งน้ี ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามขอ้ 6 
  (4)  จดัใหบุ้คลากรในหน่วยงานดงักล่าวมีความพร้อมในการปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 
ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในจ านวนท่ีเพียงพอกบัลกัษณะของธุรกิจ  
(business model) และขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และไม่เป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานในต าแหน่งอ่ืน 
ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลั 

(ข)  ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติังานตอ้งเป็นบุคคล 
ท่ีสามารถท างานในประเทศไทยไดเ้ตม็เวลา  รวมทั้งตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 5  

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 23/2565  เร่ือง การจดัให้มีหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน 
ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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(ค)  ด าเนินการใหบุ้คลากรในหน่วยงานดงักล่าวไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการก ากบัดูแล
การปฏิบติัตามกฎเกณฑอ์ยา่งสม ่าเสมอ  

(ง)  มีการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีใหบุ้คลากรท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานดงักล่าวสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลและบุคลากรท่ีจ าเป็นเพื่อการปฏิบติังานได้ 

  ขอ้ 5   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน
ก ากบัดูแลการปฏิบติังานท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นบุคคลซ่ึงมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งหรือเป็นประโยชน์กบัการปฏิบติัหนา้ท่ี 
เป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติังานไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  เวน้แต่จะไดรั้บการผ่อนผนั
จากส านกังาน ก.ล.ต.   
  (2)  เป็นบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการและผูบ้ริหารของผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  

  ขอ้ 6   ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นศูนยก์ลางในการใหค้วามรู้และค าแนะน าแก่บุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลั เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวเขา้ใจและสามารถปฏิบติังานตามกฎเกณฑไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
รวมทั้งตอ้งจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน (compliance manual) และการจดัอบรมความรู้เก่ียวกบักฎเกณฑ์
ดงักล่าวใหแ้ก่บุคลากรของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัดว้ย 
  (2)  ติดตามกฎเกณฑท่ี์มีการแกไ้ข และรายงานใหค้ณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลัทราบ 
  (3)  ระบุความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑใ์นการพฒันาหรือท าธุรกรรมใหม่ 
ของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (4)  ติดตามดูแลใหบุ้คลากรของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัมีการปฏิบติังานตาม
กฎเกณฑ ์
  (5)  ระบุและประเมินปัจจยัท่ีอาจมีผลท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัไม่สามารถ
ปฏิบติังานตามกฎเกณฑไ์ด ้ ทั้งน้ี ตามความจ าเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขดว้ย 
  (6)  ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบติัตามกฎเกณฑใ์นการปฏิบติังานของผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั และรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อคณะกรรมการของผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัหรือคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย และผูบ้ริหารระดบัสูงของผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลั  เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบติังานทัว่ไป 
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(day to day operation) อาจรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูงของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัก่อน
การรายงานต่อคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัหรือคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ก็ได ้ ทั้งน้ี ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัหรือคณะกรรมการ 
ท่ีไดรั้บมอบหมายไดก้ าหนดขึ้นโดยค านึงถึงประโยชน์ในการแกไ้ขขอ้บกพร่องและผลกระทบจาก 
การไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ตลอดจนความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
  (7)  จดัท าแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบติังานประจ าปี (compliance plan) 
ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบหรือสอบทานหน่วยงานของผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั  ทั้งน้ี แผนการตรวจสอบหรือสอบทานดงักล่าวตอ้งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั หรือคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  (8)  จดัท ารายงานการก ากบัดูแลการปฏิบติังานประจ าปี (annual compliance report) 
เสนอต่อคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัหรือคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย และ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั และจดัส่งรายงานดงักล่าวใหส้ านกังาน ก.ล.ต. 
ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัส้ินปีปฏิทิน โดยรายงานการก ากบัดูแลการปฏิบติังานประจ าปี ตอ้งมีรายการ
อยา่งนอ้ยดงัน้ี 

(ก)  แผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบติังานประจ าปี 
(ข)  ผลการปฏิบติัตามแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบติังานประจ าปี 
(ค)  การกระท าความผิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติังานตามกฎเกณฑ ์และแนวทาง 

การแกไ้ข 
(ง)  การปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะของส านกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน 
(จ)  การทบทวนนโยบายดา้นก ากบัดูแลการปฏิบติังาน 

  (9)  เป็นผูป้ระสานงานและรายงานใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีพบ
การปฏิบติัท่ีเขา้ข่ายหรืออาจเขา้ข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์อย่างมีนยัส าคญั เช่น การกระท า 
อนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั เป็นตน้ 

  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงว่าผูรั้บผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานก ากบัดูแล  
การปฏิบติังานมีลกัษณะไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้ 4(4) (ข) หรือไดพ้น้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี
ไดรั้บแต่งตั้ง ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แต่งตั้งบุคลากรรายใหม่ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในประกาศน้ีภายใน 3 เดือน
นบัแต่วนัท่ีรู้ถึงขอ้เทจ็จริงดงักล่าวหรือวนัท่ีพน้จากต าแหน่ง แลว้แต่กรณี  เวน้แต่จะไดรั้บผอ่นผนัจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 
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  (2)  แต่งตั้งบุคลากรซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลั ท่ีสามารถท างานในประเทศไทยไดเ้ต็มเวลา  รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม 
ขอ้ 5(2) เพื่อใหรั้บผิดชอบแทนชัว่คราวในระหวา่งท่ียงัด าเนินการตาม (1) ไม่แลว้เสร็จ โดยบุคคลดงักล่าว
ตอ้งไม่ไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งอ่ืนท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการท าหนา้ท่ี 
ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
  (3)  รายงานการแต่งตั้งและการส้ินสุดการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน 
ก ากบัดูแลการปฏิบติังานตาม (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 

ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

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

 


