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คําอธิบายประกอบการจัดทํารายงานสําหรับผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล
ใหผูประกอบธุรกิจจัดทํารายงานเพื่อแสดงขอมูล A) เงินกองทุน B) ฐานะการเงิน C) ขอมูลกําไร / ขาดทุน
และ D) ทรัพยสินของลูกคาในแตละเดือน โดยใชขอมูล ณ วันสุดทายของเดือน
ทั้งนี้ ใหแสดงตัวเลขของแตละรายการในแบบรายงานเปนหนวยบาท เศษของหนึ่งบาทตั้งแตหาสิบสตางคขึ้นไป
ใหปดเปนหนึ่งบาทและใสเครื่องหมายจุลภาค “,” หลังหลักพันและหลักลาน
ประเภทธุรกิจ

การเก็บรักษาทรัพยสินลูกคา
A) ขอมูลเงินกองทุน
1. ทุนจดทะเบียนชําระแลวขั้นต่ํา

ใหผูประกอบธุรกิจใสเลข “1” ในชองรายการธุรกิจที่มีใบอนุญาต และยังประกอบธุรกิจ
อยูทั้งหมด
ใหผูประกอบธุรกิจใสเลข “1” เพื่อแสดงสถานะของผูประกอบธุรกิจวามีการเก็บรักษา
ทรัพยสินของลูกคาหรือไม

ทุนจดทะเบียนชําระแลวขั้นต่ําของผูประกอบธุรกิจแตละประเภททีก่ ําหนดไวในประกาศ
วาดวยการกําหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวของผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิจิทลั
(ลานบาท)
ศูนยซื้อขายฯ
นายหนาซื้อขายฯ
ผูคาฯ

2. ทุนจดทะเบียนชําระแลว
3. เงินกองทุนขั้นต่ํา

50
25

เก็บรักษาทรัพยสินของลูกคา
แตไมสามารถเขาถึงหรือโอนได
เวนแตไดรับความยินยอมเปนรายครั้ง
10
5

.
ทุนจดทะเบียนชําระแลวของผูประกอบธุรกิจ

ไมมีการเก็บรักษา
ทรัพยสินของลูกคา
10
1
5

เงินกองทุนขั้นต่ําของผูประกอบธุรกิจแตละประเภทที่กําหนดไวในประกาศวาดวยหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทลั
(ลานบาท)
ศูนยซื้อขายฯ
นายหนาซื้อขายฯ
ผูคาฯ

4. เงินกองทุน

เก็บรักษาทรัพยสิน
ของลูกคา

เก็บรักษาทรัพยสิน
ของลูกคา
25
12.5

เก็บรักษาทรัพยสินของลูกคา
แตไมสามารถเขาถึงหรือโอนได
เวนแตไดรับความยินยอมเปนรายครั้ง
5
2.5

ไมมีการเก็บรักษา
ทรัพยสินของลูกคา
5
0.5
2.5

.
ผลรวมของ
(1) สวนของเจาของที่ปรากฏในงบการเงินลาสุดซึ่งมีวิธีการคํานวณตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี
(2) ทุนที่ออกและชําระแลว ซึ่งรวมสวนเกินมูลคาหุนและหักสวนลดมูลคาหุนแลว ทั้งนี้ เฉพาะ
สวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนหรือลดทุนของผูประกอบธุรกิจสินทรัพย
ดิจิทัลที่ยังไมถูกนับรวมเปนสวนของเจาของในการจัดทํางบการเงินงวดลาสุด

B) ขอมูลฐานะการเงิน (แสดงเฉพาะที่เปนทรัพยสินของผูประกอบธุรกิจ โดยไมรวมทรัพยสินลูกคา)
1. สินทรัพย
1.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสด หมายถึง
1. ธนบัตรและเหรียญกษาปณทผี่ ูประกอบธุรกิจมี รวมทั้งเงินสดยอย ธนาณัติ
ตั๋วแลกเงินไปรษณีย เช็คที่ถึงกําหนดแตยังมิไดนําฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตของธนาคาร
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2. เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย และเงินฝากประจําและบัตรเงินฝาก
ที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา ไมรวมเงินฝากที่มภี าระผูกพัน
ทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินสดในสวนของลูกคาที่อยูกับผูประกอบธุรกิจ
รายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมจะ
เปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนที่ทราบไดและมีความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง
ในมูลคา ซึ่งสวนใหญเปนตั๋วเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่สถาบันการเงินเปนผูออก รับรอง
หรืออาวัล โดยผูประกอบธุรกิจมีวัตถุประสงคในการถือไวเพื่อจายชําระภาระผูกพัน
ระยะสั้น มากกวาเพื่อลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น เชน ตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียก
ตั๋วเงินที่มีอายุภายใน 3 เดือนหรือนอยกวานับจากวันที่ไดมา เปนตน
1.2 สินทรัพยดิจิทัล

1.2.1 คริปโทเคอรเรนซี

1.2.2 โทเคนดิจิทัล

1.3 เงินลงทุน

ใหผูประกอบธุรกิจแสดงมูลคาสินยุติธรรมของทรัพยดิจิทัล โดยใชราคาซื้อขายสุดทาย
ของเดือนจากแหลงที่เชื่อถือได และมีการคํานวณราคาเฉลีย่ ถวงน้ําหนักจาก
หลายแหลงที่มา เชน เว็บไซต coinmarketcap เปนตน โดยใหคํานวณมูลคาเปน
สกุลเงินบาท ดวยอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย
ทั้งนี้ หากสินทรัพยดิจิทัลไมมรี าคาในแหลงอางอิงขางตน ผูประกอบธุรกิจสามารถ
เลือกใชราคาอางอิงจากแหลงที่เชือ่ ถือไดอื่น ๆ และใหผูประกอบธุรกิจใชราคาอางอิงจาก
แหลงนั้นตอเนื่องตอไป เวนแตจะมีเหตุจาํ เปนที่ทําใหราคาอางอิงเดิมขาดความเชื่อถือ
หนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสซึ่งถูกสรางขึ้นบนระบบหรือ เครือขายอิเล็กทรอนิกสโดยมี
ความประสงคที่จะใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งสินคา บริการ
หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลีย่ นระหวางสินทรัพยดิจิทลั และใหหมายความรวมถึง
หนวยขอมูล อิเล็กทรอนิกสอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสซึ่งถูกสรางขึ้นบนระบบหรือเครือขาย อิเล็กทรอนิกส
โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อ
(1) กําหนดสิทธิของบุคคลในการเขารวมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ
(2) กําหนดสิทธิในการไดมาซึ่งสินคาหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง
ทั้งนี้ ตามที่กําหนด ในขอตกลงระหวางผูออกและผูถือ และใหหมายความรวมถึง
หนวยแสดงสิทธิอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินที่ไมจดั เปนรายการเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดตามที่กําหนดในรายการ 1.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินลงทุนในตราสารทุน

1.4 สินทรัพยอื่น
2. หนี้สิน
2.1 หนี้สินระยะสั้น
2.2 หนี้สินระยะยาว

สินทรัพยอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1-1.3

3. สวนของเจาของ

สวนของเจาของของผูประกอบธุรกิจ

C) ขอมูลกําไร/ขาดทุน
1. รายได
1.1 คาธรรมเนียมจากการซื้อขาย
สินทรัพยดิจิทลั

หนี้สินหรือภาระผูกพันที่จะถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือน
หนี้สินหรือภาระผูกพันที่จะถึงกําหนดชําระนานเกินกวา 12 เดือน

คาธรรมเนียมที่ผูประกอบธุรกิจไดรับจากการใหบริการซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล เชน
คาธรรมเนียมการซื้อขายในศูนยซอื้ ขาย คานายหนารับจากการสงคําสั่งซื้อขาย เปนตน
ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจใชบริการเกี่ยวกับการสงคําสั่งซื้อขายเพื่อลูกคาจากผูประกอบ
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ธุรกิจรายอื่นและเกิดคาธรรมเนียมหรือคานายหนาจายจากการใชบริการดังกลาว
ใหรายงานเปนมูลคาสุทธิ (คานายหนารับหักดวยคานายหนาจาย)
1.2 คาธรรมเนียมจากการฝากถอน
1.3 กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขาย
สินทรัพยดิจิทลั

1.4 รายไดอื่น
2. คาใชจาย
2.1 คาธรรมเนียมและคาใชจาย
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการ

2.2 คาธรรมเนียมฝากถอน

2.3 คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
2.4 คาใชจายอาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ

2.5 คาใชจายอื่น

คาธรรมเนียมในการฝากถอนสินทรัพยดิจิทัลและสินทรัพยอื่น ๆ เพื่อลูกคา
ผลรวมของ
1) กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล ในกรณีที่มีคาใชจายหรือขาดทุน
จากการขาย ใหนํามาปรับปรุงรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ หากยอดสุทธิเปนขาดทุนให
แสดงไวในวงเล็บ
2) กําไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพยดจิ ิทัล หากยอดสุทธิเปนขาดทุนใหแสดงไว
ในวงเล็บ
สินทรัพยอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1 - 1.3
คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ที่ผูประกอบธุรกิจตองจายใหกับผูที่เกี่ยวของ
อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทลั เชน คาธรรมเนียมจายใหตัวแทน
ขายหรือผูที่แนะนําลูกคาเปดบัญชีใหม คาธรรมเนียมจายผูป ระกอบธุรกิจรายอื่นที่มิใช
เพื่อการสงคําสั่งซื้อขายของลูกคา คาธรรมเนียมใบอนุญาต เปนตน
คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ที่ผูประกอบธุรกิจตองจายสําหรับการฝากถอน
สินทรัพยดิจิทลั และ/หรือการฝากถอนเงินสดกับสถาบันการเงิน ทั้งเพื่อลูกคาและ
ผูประกอบธุรกิจเอง
เงินเดือน คาจาง โบนัส คาลวงเวลา และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงาน
คาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย ขาดทุนจากการดอยคา คาเชา คาซอมแซม คาบริการ
ในการบํารุงรักษา คาเบีย้ ประกันภัย คาภาษีที่ดินและโรงเรือน คาน้ําประปา คาไฟฟา
คาโทรศัพท คาวัสดุของใช และคาใชจายอื่นเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ อุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องตกแตงติดตั้ง ยานพาหนะ และสิทธิการเชา
คาใชจายอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 - 2.4

3. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักภาษีเงินได หากมีผลขาดทุน
ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ

4. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ผลรวมของ 1) กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักภาษีเงินไดแลว และ 2) กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

D) ขอมูลทรัพยสินของลูกคา
ใหผูประกอบธุรกิจจัดทําขอมูลทรัพยสินของลูกคาที่ผูประกอบธุรกิจรับดูแล โดยใหคํานวณมูลคาทรัพยสินของลูกคาในวันสุดทาย
ของเดือน และแยกรายการทรัพยสินของลูกคา ดังนี้
1. ทรัพยสินของลูกคาที่ไมใชสินทรัพยดิจิทัล
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1.1 เงินสด
1.2 ทรัพยสินอื่น

ผลรวมของจํานวนเงินสดของลูกคาทุกรายที่ฝากไวกับผูประกอบธุรกิจ
ทรัพยสินประเภทอื่นของลูกคานอกเหนือจากเงินสดและสินทรัพยดิจิทัล

2. สินทรัพยดิจิทลั ของลูกคา
สินทรัพยดิจิทัลทั้งหมดของลูกคา ซึ่งประกอบดวย คริปโทเคอรเรนซี และโทเคนดิจิทัล ใหแสดงแยกเปนรายสินทรัพยตามจํานวนจริง
โดยไมปดเศษทศนิยมในหนวยของแตละสินทรัพย และแบงประเภทการเก็บรักษาเปน hot wallet และ cold wallet
ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจสามารถเพิ่มรายชื่อของสินทรัพยไดโดยไมมกี ารจํากัด เมื่อผูประกอบธุรกิจมีการเก็บรักษาสินทรัพยดิจิทัลของ
ลูกคาในสกุลที่ไมมีแสดงไวในแบบรายงาน
E) ขอมูลสินทรัพยดิจิทัลของบริษัท
ใหผูประกอบธุรกิจจัดทําขอมูลสินทรัพยดิจิทัลทั้งหมดของบริษัท ในวันสุดทายของเดือน โดยแบงประเภทเปนคริปโทเคอรเรนซี
และโทเคนดิจิทัล และแสดงแยกเปนรายสินทรัพยตามจํานวนจริงโดยไมปดเศษทศนิยมในหนวยของแตละสินทรัพย และแบงประเภท
การเก็บรักษาเปน hot wallet และ cold wallet
ทั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจสามารถเพิ่มรายชื่อสินทรัพยไดโดยไมมีการจํากัด เมื่อผูป ระกอบธุรกิจมีการถือครองสินทรัพยดิจิทลั ในสกุลที่
ไมมีแสดงไวในแบบรายงาน

แบบรายงาน ณ วันที่ 20 ก.ค. 61

