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คําอธิบายประกอบการจัดทํารายงานสําหรับผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล 
 ใหผูประกอบธุรกิจจัดทํารายงานเพ่ือแสดงขอมูล A) เงินกองทุน B) ฐานะการเงิน C) ขอมูลกําไร / ขาดทุน  
และ D) ทรัพยสินของลูกคาในแตละเดือน โดยใชขอมูล ณ วันสุดทายของเดือน 
 ท้ังนี้ ใหแสดงตัวเลขของแตละรายการในแบบรายงานเปนหนวยบาท เศษของหนึ่งบาทตั้งแตหาสิบสตางคข้ึนไป  
ใหปดเปนหนึ่งบาทและใสเครื่องหมายจุลภาค “,” หลังหลักพันและหลักลาน 
ประเภทธุรกิจ ใหผูประกอบธุรกิจใสเลข “1” ในชองรายการธุรกิจท่ีมีใบอนุญาต และยังประกอบธุรกิจ 

อยูท้ังหมด 
การเก็บรักษาทรัพยสินลูกคา ใหผูประกอบธุรกิจใสเลข “1” เพ่ือแสดงสถานะของผูประกอบธุรกิจวามีการเก็บรักษา

ทรัพยสินของลูกคาหรือไม 

 
A) ขอมูลเงินกองทุน  

1. ทุนจดทะเบียนชําระแลวข้ันต่ํา ทุนจดทะเบียนชําระแลวข้ันต่ําของผูประกอบธุรกิจแตละประเภทท่ีกําหนดไวในประกาศ 
วาดวยการกําหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวของผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
สินทรัพยดิจิทัล 

(ลานบาท) 
เก็บรกัษาทรัพยสิน

ของลูกคา 

เก็บรกัษาทรัพยสินของลูกคา  
แตไมสามารถเขาถึงหรอืโอนได  

เวนแตไดรับความยินยอมเปนรายครั้ง 

ไมมีการเก็บรักษา
ทรัพยสินของลูกคา 

ศูนยซ้ือขายฯ 50 10 10 
นายหนาซ้ือขายฯ 25 5 1 
ผูคาฯ   5 

. 
2. ทุนจดทะเบียนชําระแลว ทุนจดทะเบียนชําระแลวของผูประกอบธุรกิจ 

 
3. เงินกองทุนข้ันต่ํา เงินกองทุนข้ันต่ําของผูประกอบธุรกิจแตละประเภทท่ีกําหนดไวในประกาศวาดวยหลักเกณฑ 

เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล 

(ลานบาท) 
เก็บรกัษาทรัพยสิน

ของลูกคา 

เก็บรกัษาทรัพยสินของลูกคา  
แตไมสามารถเขาถึงหรอืโอนได  

เวนแตไดรับความยินยอมเปนรายครั้ง 

ไมมีการเก็บรักษา
ทรัพยสินของลูกคา 

ศูนยซ้ือขายฯ 25 5 5 
นายหนาซ้ือขายฯ 12.5 2.5 0.5 
ผูคาฯ   2.5 

. 
4. เงินกองทุน ผลรวมของ 

(1)  สวนของเจาของท่ีปรากฏในงบการเงินลาสุดซึ่งมีวิธีการคํานวณตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี 

(2)  ทุนท่ีออกและชําระแลว ซึ่งรวมสวนเกินมลูคาหุนและหักสวนลดมูลคาหุนแลว ท้ังน้ี เฉพาะ
สวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอันเน่ืองมาจากการเพ่ิมทุนหรือลดทุนของผูประกอบธุรกิจสินทรัพย
ดิจิทัลท่ียังไมถูกนับรวมเปนสวนของเจาของในการจัดทํางบการเงินงวดลาสดุ 
  

B) ขอมลูฐานะการเงิน (แสดงเฉพาะท่ีเปนทรัพยสินของผูประกอบธุรกิจ โดยไมรวมทรัพยสินลูกคา) 
1. สินทรัพย  

1.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   เงินสด หมายถึง 
  1. ธนบัตรและเหรียญกษาปณท่ีผูประกอบธุรกิจมี รวมท้ังเงินสดยอย ธนาณัติ  
ตั๋วแลกเงินไปรษณยี เช็คท่ีถึงกําหนดแตยังมไิดนําฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตของธนาคาร 
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  2. เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย  และเงินฝากประจําและบัตรเงินฝาก
ท่ีมีอายุไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมา ไมรวมเงินฝากท่ีมภีาระผูกพัน 
  ท้ังน้ี ไมรวมถึงเงินสดในสวนของลูกคาท่ีอยูกับผูประกอบธุรกิจ 
  รายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมจะ
เปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนท่ีทราบไดและมีความเสี่ยงท่ีไมมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง
ในมูลคา ซึ่งสวนใหญเปนตั๋วเงินหรือตั๋วสญัญาใชเงินท่ีสถาบันการเงินเปนผูออก รับรอง
หรืออาวัล  โดยผูประกอบธุรกิจมวัีตถุประสงคในการถือไวเพ่ือจายชําระภาระผูกพัน
ระยะสั้น มากกวาเพ่ือลงทุนหรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน เชน ตั๋วเงินประเภทเผื่อเรยีก  
ตั๋วเงินท่ีมีอายุภายใน 3 เดือนหรือนอยกวานับจากวันท่ีไดมา เปนตน 
 

1.2 สินทรัพยดิจิทัล   ใหผูประกอบธุรกิจแสดงมลูคาสนิยุติธรรมของทรัพยดิจิทัล โดยใชราคาซื้อขายสุดทาย
ของเดือนจากแหลงท่ีเช่ือถือได และมีการคํานวณราคาเฉลีย่ถวงนํ้าหนักจาก 
หลายแหลงท่ีมา เชน เว็บไซต coinmarketcap เปนตน โดยใหคํานวณมูลคาเปน 
สกุลเงินบาท ดวยอัตราแลกเปลี่ยนท่ีประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย 
  ท้ังน้ี หากสินทรัพยดิจิทัลไมมรีาคาในแหลงอางอิงขางตน ผูประกอบธุรกิจสามารถ
เลือกใชราคาอางอิงจากแหลงท่ีเช่ือถือไดอ่ืน ๆ และใหผูประกอบธุรกิจใชราคาอางอิงจาก
แหลงน้ันตอเน่ืองตอไป เวนแตจะมีเหตุจาํเปนท่ีทําใหราคาอางอิงเดมิขาดความเช่ือถือ 

1.2.1 คริปโทเคอรเรนซ ี   หนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสซึ่งถูกสรางข้ึนบนระบบหรือ เครือขายอิเล็กทรอนิกสโดยมี
ความประสงคท่ีจะใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพ่ือใหไดมาซึ่งสนิคา บริการ  
หรือสิทธิอ่ืนใด หรือแลกเปลีย่นระหวางสินทรัพยดิจิทัล และใหหมายความรวมถึง 
หนวยขอมูล อิเล็กทรอนิกสอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

1.2.2 โทเคนดิจิทัล   หนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสซึ่งถูกสรางข้ึนบนระบบหรือเครือขาย อิเล็กทรอนิกส 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
  (1) กําหนดสิทธิของบุคคลในการเขารวมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ 
  (2) กําหนดสิทธิในการไดมาซึ่งสนิคาหรือบริการหรือสิทธิอ่ืนใดท่ีเฉพาะเจาะจง  
ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนด ในขอตกลงระหวางผูออกและผูถือ และใหหมายความรวมถึง 
หนวยแสดงสิทธิอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

1.3 เงินลงทุน   เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินท่ีไมจดัเปนรายการเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดตามท่ีกําหนดในรายการ 1.1 เงินลงทุนในตราสารหน้ี และเงินลงทุนในตราสารทุน 
 

1.4 สินทรัพยอ่ืน   สินทรัพยอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดใหแสดงไวในรายการท่ี 1.1-1.3 
2. หน้ีสิน  

2.1 หน้ีสินระยะสั้น   หน้ีสินหรือภาระผูกพันท่ีจะถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือน 
2.2 หน้ีสินระยะยาว   หน้ีสินหรือภาระผูกพันท่ีจะถึงกําหนดชําระนานเกินกวา 12 เดือน 

 

3. สวนของเจาของ   สวนของเจาของของผูประกอบธุรกิจ 
 

C) ขอมูลกําไร/ขาดทุน  
1. รายได  

1.1 คาธรรมเนียมจากการซื้อขาย
สินทรัพยดิจิทัล 

  คาธรรมเนียมท่ีผูประกอบธุรกิจไดรับจากการใหบริการซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล เชน 
คาธรรมเนียมการซื้อขายในศูนยซือ้ขาย คานายหนารับจากการสงคาํสั่งซื้อขาย เปนตน 
ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจใชบริการเก่ียวกับการสงคําสั่งซื้อขายเพ่ือลูกคาจากผูประกอบ
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ธุรกิจรายอ่ืนและเกิดคาธรรมเนียมหรือคานายหนาจายจากการใชบริการดังกลาว  
ใหรายงานเปนมลูคาสุทธิ (คานายหนารับหักดวยคานายหนาจาย) 
 

1.2 คาธรรมเนียมจากการฝากถอน   คาธรรมเนียมในการฝากถอนสินทรัพยดิจิทัลและสินทรัพยอ่ืน ๆ เพ่ือลูกคา 
 

1.3 กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขาย
สินทรัพยดิจิทัล 

  ผลรวมของ 
  1) กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล ในกรณีท่ีมีคาใชจายหรือขาดทุน 
จากการขาย ใหนํามาปรับปรุงรายการน้ีเพ่ือแสดงยอดสุทธิ หากยอดสุทธิเปนขาดทุนให
แสดงไวในวงเล็บ 
  2) กําไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพยดจิิทัล หากยอดสุทธิเปนขาดทุนใหแสดงไว
ในวงเล็บ 
 

1.4 รายไดอ่ืน   สินทรัพยอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดใหแสดงไวในรายการท่ี 1.1 - 1.3 
 

2. คาใชจาย  
2.1 คาธรรมเนียมและคาใชจาย 

ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ 
  คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ท่ีผูประกอบธุรกิจตองจายใหกับผูท่ีเก่ียวของ  
อันเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล เชน คาธรรมเนียมจายใหตัวแทน 
ขายหรือผูท่ีแนะนําลูกคาเปดบัญชีใหม คาธรรมเนียมจายผูประกอบธุรกิจรายอ่ืนท่ีมิใช
เพ่ือการสงคําสั่งซื้อขายของลูกคา คาธรรมเนียมใบอนุญาต เปนตน 
 

2.2 คาธรรมเนียมฝากถอน   คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ท่ีผูประกอบธุรกิจตองจายสําหรบัการฝากถอน
สินทรัพยดิจิทัล และ/หรือการฝากถอนเงินสดกับสถาบันการเงิน ท้ังเพ่ือลูกคาและ 
ผูประกอบธุรกิจเอง  
 

2.3 คาใชจายผลประโยชนพนักงาน   เงินเดือน คาจาง โบนัส คาลวงเวลา และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับพนักงาน 
 
 

2.4 คาใชจายอาคาร สถานท่ี และ
อุปกรณ 

  คาเสื่อมราคา คาตดัจําหนาย ขาดทุนจากการดอยคา คาเชา คาซอมแซม คาบริการ 
ในการบํารุงรักษา คาเบ้ียประกันภัย คาภาษีท่ีดินและโรงเรือน คานํ้าประปา คาไฟฟา  
คาโทรศัพท คาวัสดุของใช และคาใชจายอ่ืนเฉพาะสวนท่ีเก่ียวกับอาคารสถานท่ี อุปกรณ 
เครื่องใชสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องตกแตงติดตั้ง ยานพาหนะ และสิทธิการเชา  
 

2.5 คาใชจายอ่ืน   คาใชจายอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดใหแสดงไวในรายการท่ี 2.1 - 2.4 
 

3. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได   ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักภาษีเงินได หากมีผลขาดทุน 
ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 

4. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด   ผลรวมของ 1) กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักภาษีเงินไดแลว และ 2) กําไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

D) ขอมูลทรัพยสินของลกูคา  
 
ใหผูประกอบธุรกิจจัดทําขอมลูทรพัยสินของลูกคาท่ีผูประกอบธุรกิจรับดูแล โดยใหคํานวณมลูคาทรัพยสินของลูกคาในวันสดุทาย

ของเดือน และแยกรายการทรัพยสินของลูกคา  ดังน้ี 
1. ทรัพยสินของลูกคาท่ีไมใชสินทรัพยดิจิทัล   
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1.1 เงินสด   ผลรวมของจํานวนเงินสดของลูกคาทุกรายท่ีฝากไวกับผูประกอบธุรกิจ 
1.2 ทรัพยสินอ่ืน   ทรัพยสินประเภทอ่ืนของลูกคานอกเหนือจากเงินสดและสินทรัพยดิจิทัล 

 
2. สินทรัพยดิจิทัลของลูกคา    

   สินทรัพยดิจิทัลท้ังหมดของลูกคา ซึ่งประกอบดวย ครปิโทเคอรเรนซี และโทเคนดิจิทัล ใหแสดงแยกเปนรายสินทรัพยตามจํานวนจรงิ 
โดยไมปดเศษทศนิยมในหนวยของแตละสินทรัพย และแบงประเภทการเก็บรักษาเปน hot wallet และ cold wallet 
   ท้ังน้ี ผูประกอบธุรกิจสามารถเพ่ิมรายช่ือของสินทรัพยไดโดยไมมกีารจํากัด เมื่อผูประกอบธุรกิจมีการเก็บรักษาสินทรัพยดิจิทัลของ
ลูกคาในสกุลท่ีไมมีแสดงไวในแบบรายงาน  
  
E) ขอมลูสนิทรัพยดิจิทัลของบริษัท  
 
  ใหผูประกอบธุรกิจจดัทําขอมูลสนิทรัพยดิจิทัลท้ังหมดของบริษัท ในวันสุดทายของเดือน โดยแบงประเภทเปนคริปโทเคอรเรนซี  
และโทเคนดิจิทัล และแสดงแยกเปนรายสินทรัพยตามจํานวนจริงโดยไมปดเศษทศนิยมในหนวยของแตละสินทรัพย และแบงประเภท 
การเก็บรักษาเปน hot wallet และ cold wallet 
   ท้ังน้ี ผูประกอบธุรกิจสามารถเพ่ิมรายช่ือสินทรัพยไดโดยไมมีการจํากัด เมื่อผูประกอบธุรกิจมีการถือครองสินทรัพยดิจิทัลในสกุลท่ี 
ไมมีแสดงไวในแบบรายงาน 

 

 


