
 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สธ. 73/2563 
เร่ือง  การค านวณและการจดัท ารายงานการค านวณเงินกองทุน  

(ฉบบัประมวล) 
____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 19/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทลั ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 29/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทลั (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ส านกังาน ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สธ. 34/2562  เร่ือง การค านวณและการจดัท ารายงานการค านวณเงินกองทุน ลงวนัท่ี 12 เมษายน 
พ.ศ. 2562 

ขอ้ 1/1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  การค านวณเงินกองทุน การรายงานการค านวณเงินกองทุน และการรายงานกรณี

เงินกองทุนต ่ากวา่อตัราท่ีก าหนด ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั   
(2)  การค านวณเงินกองทุน การรายงานการค านวณเงินกองทุน การรายงานกรณี

เงินกองทุนต ่ากวา่อตัราท่ีก าหนด และการด าเนินการกรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4  
ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทการเป็นผูใ้ห้บริการรับฝากสินทรัพยดิ์จิทลั  
ไม่ว่าผูป้ระกอบธุรกิจนั้นจะเป็นบริษทัหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ดว้ยหรือไม่ 

ขอ้ 2   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัค านวณเงินกองทุนตามแบบรายงานและ
ค าอธิบายประกอบการค านวณเงินกองทุนส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซต์
ของส านกังาน ก.ล.ต. 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 23/2565  เร่ือง การค านวณและการจดัท ารายงานการค านวณเงินกองทุน 
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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ขอ้ 3   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1 
ค านวณเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ค  านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิทุกส้ินวนัท าการ 
(2)  ค  านวณส่วนของผูถื้อหุน้ทุกส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

ขอ้ 4   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-2 
ค านวณเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงทุกส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน   

ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตามวรรคหน่ึงค านวณมูลค่าของเงินกองทุน 
สภาพคล่องท่ีด ารงไดห้รือกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีใชใ้นการด ารงเงินกองทุนทุกส้ินวนัท าการสุดทา้ย 
ของแต่ละเดือน  เวน้แต่กรณีท่ีปรากฏเหตุท่ีอาจท าใหมู้ลค่าของสินทรัพยส์ภาพคล่องหรือกรมธรรม์
ประกนัภยัท่ีใชใ้นการด ารงเงินกองทุนดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั
ดงักล่าวค านวณมูลค่าของสินทรัพยส์ภาพคล่องหรือกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวใหม่ตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย ์
สภาพคล่องหรือกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหค้  านวณมูลค่าของสินทรัพยส์ภาพคล่องหรือกรมธรรมป์ระกนัภยั
ทุกส้ินวนัท่ีเกิดเหตุการณ์นั้น  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยดุท าการ ใหค้  านวณมูลค่า 
ในวนัท าการถดัไป 

(2)  เม่ือมีการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือไถ่ถอนสินทรัพยส์ภาพคล่องหรือกรมธรรม์
ประกนัภยัในวนัใด ใหค้  านวณมูลค่าของสินทรัพยส์ภาพคล่องหรือกรมธรรมป์ระกนัภยัทุกส้ินวนันั้น 

(3)  ในกรณีท่ีสินทรัพยส์ภาพคล่องเป็นหุ้น ใหค้  านวณมูลค่าสินทรัพยท์ุกส้ินวนัท าการ 
(4)  ในกรณีท่ีสินทรัพยส์ภาพคล่องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของ

โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีมีการลงทุนในหุน้ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม เม่ือมีการเปิดเผย
มูลค่าของหน่วยลงทุนหรือหน่วยดงักล่าวแลว้ ใหค้  านวณมูลค่าสินทรัพยน์ั้นทุกส้ินวนัท าการ 

ขอ้ 5   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-3 
ค านวณเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงปีละ 2 คร้ัง โดยใหค้  านวณทุกส้ินวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและ
เดือนธนัวาคม 

ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตามวรรคหน่ึงค านวณมูลค่าของสินทรัพยส์ภาพคล่อง
หรือกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีใชใ้นการด ารงเงินกองทุนทุกส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส   
เวน้แต่กรณีท่ีปรากฏเหตุท่ีอาจท าใหมู้ลค่าของสินทรัพยส์ภาพคล่องหรือกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีใช ้
ในการด ารงเงินกองทุนดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป  ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัดงักล่าวค านวณ
มูลค่าของสินทรัพยส์ภาพคล่องหรือกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวใหม่ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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(1)  เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย ์
สภาพคล่องหรือกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหค้  านวณมูลค่าของสินทรัพยส์ภาพคล่องหรือกรมธรรมป์ระกนัภยั
ทุกส้ินวนัท่ีเกิดเหตุการณ์นั้น  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยดุท าการ ใหค้  านวณมูลค่า 
ในวนัท าการถดัไป 

(2)  เม่ือมีการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือไถ่ถอนสินทรัพยส์ภาพคล่องหรือกรมธรรม์
ประกนัภยัในวนัใด ใหค้  านวณมูลค่าของสินทรัพยส์ภาพคล่องหรือกรมธรรมป์ระกนัภยัทุกส้ินวนันั้น 

(3)  ในกรณีท่ีสินทรัพยส์ภาพคล่องเป็นหุ้น ใหค้  านวณมูลค่าสินทรัพยท์ุกส้ินวนัท าการ 
(4)  ในกรณีท่ีสินทรัพยส์ภาพคล่องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย 

ของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีมีการลงทุนในหุ้นไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม เม่ือมีการเปิดเผย
มูลค่าของหน่วยลงทุนหรือหน่วยดงักล่าวแลว้ ใหค้  านวณมูลค่าสินทรัพยน์ั้นทุกส้ินวนัท าการ 

  ขอ้ 6   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัจดัท าและยืน่รายงานการค านวณเงินกองทุน
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี     
  (1)  รายงานการค านวณเงินกองทุนส าหรับการด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1  
ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
         (ก)  จดัท ารายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวนัและยืน่รายงาน
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายในวนัท าการถดัไป  

       (ข)  จดัท ารายงานการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายเดือนทุกส้ินวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดือนและยืน่รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 10 วนัท าการแรกของเดือนถดัไป  
         (ค)  จดัท ารายงานการค านวณส่วนของผูถื้อหุ้นรายเดือนทุกส้ินวนัสุดทา้ย 
ของแต่ละเดือน  เวน้แต่กรณีท่ีปรากฏเหตุท่ีอาจท าใหส่้วนของผูถื้อหุ้นเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั  
ใหจ้ดัท ารายงานดงักล่าวทนัที และยืน่รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 10 วนัท าการแรกของ 
เดือนถดัไป 
  (2)  รายงานการค านวณเงินกองทุนส าหรับการด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-2  
ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
        (ก)  จดัท ารายงานการค านวณเงินกองทุนรายเดือนและยืน่รายงานต่อ 
ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
        (ข)  จดัท ารายงานมูลค่าความเสียหายอนัเน่ืองจากการปฏิบติังาน (operational  
risk loss) รายปีปฏิทิน ตามแบบรายงานขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดจาก operational risk และค าอธิบาย 
ประกอบการรายงานดงักล่าวท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี  
31 มกราคมของปีถดัไป  
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  (3)  รายงานการค านวณเงินกองทุนส าหรับการด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-3  
ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
         (ก)  กรณีการค านวณเงินกองทุนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 
ของแต่ละปี ใหจ้ดัท ารายงานและยืน่รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายในวนัท่ี 7 กรกฎาคมของปีนั้น 
         (ข)  กรณีการค านวณเงินกองทุนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคมของแต่ละปี  
ใหจ้ดัท ารายงานและยืน่รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายในวนัท่ี 7 มกราคมของปีถดัไป 

รายงานการค านวณเงินกองทุนตามวรรคหน่ึงทุกฉบบัตอ้งมีการลงลายมือช่ือรับรอง 
ความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ านาจลงนาม 

  ขอ้ 7   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัเก็บรักษารายงานการค านวณเงินกองทุน
และหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการค านวณรายงานดงักล่าวในลกัษณะท่ีพร้อมใหส้ านกังาน ก.ล.ต. 
ตรวจสอบได ้หรือพร้อมท่ีจะจดัส่งใหแ้ก่ส านกังาน ก.ล.ต. เม่ือไดรั้บการร้องขอ  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปน้ี 

(1)  กรณีเป็นรายงานตามขอ้ 6(1) ใหเ้ก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีนบัแต่ 
วนัท่ียืน่รายงาน 
  (2)  กรณีเป็นรายงานตามขอ้ 6(2) และ (3) ใหเ้ก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
นบัแต่วนัท่ียืน่รายงาน 

  ขอ้ 8   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุน 
โดยวิธี NC-1 มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 1.5 เท่าของเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัตอ้งด ารงไว ้ ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ีทนัที   

(1)  ยื่นรายงานช้ีแจงสาเหตท่ีุเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิลดต ่ากว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้  
(2)  แจง้แนวทางการด าเนินการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัจะกลบัมาด ารง

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได ้

  ขอ้ 9   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุน 
โดยวิธี NC-1 มีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบัหรือนอ้ยกว่า 1.1 เท่าของส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิ์จิทลัดงักล่าวตอ้งด ารงไว ้ ใหย้ืน่รายงานช้ีแจงสาเหตุท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นลดต ่ากวา่อตัรา 
ท่ีก าหนดขา้งตน้ และวิเคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถื้อหุน้ในอนาคต รวมถึง
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในช่วง 1 ปีนบัแต่วนัท่ียืน่รายงานช้ีแจง  พร้อมทั้ง 
แจง้แนวทางการด าเนินการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัจะกลบัมาด ารงส่วนของผูถื้อหุน้ได ้
  การยื่นเอกสารตามวรรคหน่ึง ใหย้ืน่ภายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีรู้วา่ส่วนของผูถื้อหุน้
ลดต ่ากวา่อตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ และทุกวนัสุดทา้ยของแตล่ะเดือนจนกว่าผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั
จะสามารถด ารงส่วนของผูถื้อหุน้ได ้ เวน้แต่ส านกังาน ก.ล.ต. จะก าหนดใหป้ฏิบติัเป็นประการอ่ืน 
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  ขอ้ 9/1   ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทการเป็นผูใ้หบ้ริการรับฝากสินทรัพย์
ดิจิทลัท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 ปฏิบติัตามประกาศน้ี เวน้แต่หลกัเกณฑต์ามขอ้ 3(2)  
ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6(1)(ค) ขอ้ 6(2) ขอ้ 6(3) ขอ้ 7(2) และ ขอ้ 9 

ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตามวรรคหน่ึงเป็นบริษทัหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบธุรกิจ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ย และไม่สามารถด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 ได ้ใหด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดในตารางการด าเนินการกรณีบริษทัหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 ทา้ยประกาศน้ี 

  ขอ้ 10   ให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัยื่นรายงานตามประกาศน้ีต่อ 
ส านกังาน ก.ล.ต. ในรูปของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ โดยด าเนินการ 
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบั
การรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

  ขอ้ 11   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 23/2565  เร่ือง การค านวณและการจดัท ารายงานการค านวณเงินกองทุน 
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565) 


