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ค ำถำม-ค ำตอบเกี่ยวกบักำรถอืครอง 

คริปโทเคอรเ์รนซี (Cryptocurrencies)  

ส ำหรบักิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ (NPAEs) 
 

 

 

 

ควำมเป็นมำ 

ปัจจุบัน “สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital asset)”1 ได้รับความนิยมและมีผู้ที่ สนใจเข้าไปถือครองเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะ

ประเภทที่ เป็นคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies) โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่ อหวังผลตอบแทนจากการเพิ่ มขึ้นของ

ราคาตลาดของสินทรัพย์ดังกล่าว หรือการน าไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดการด าเนินธุรกิจเพื่ อให้ก้าวไปพร้อมกับโลกดิจิทัลที่

เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีค าถามว่า กิจการที่ มีการถือครองคริปโทเคอร์เรนซีจะต้องรับรู้ รายการและ 

วัดมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าวอย่างไร โดยเฉพาะกิจการที่ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วน

ได้เสยีสาธารณะ (TFRS for NPAEs)  

ในการนี้  คณะอนุกรรมการศึกษาการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมา

ปฏิบัติใช้ (คณะอนุกรรมการฯ) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้จัดท าเอกสารนี้ เพื่ อตอบค าถามและชี้แจงเกี่ ยวกบั

การถือครองคริปโทเคอร์เรนซีเพื่ อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ เกี่ ยวข้องสามารถน าไปใช้ในการพิจารณารายการดังกล่าวในงบการเงิน

ของกจิการที่ มีการถือครองคริปโทเคอร์เรนซี  

ค าถาม-ค าตอบฉบับนี้  ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

(TFRS for NPAEs) ผู้น าไปถือปฏบิัติต้องอ่านควบคู่กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว  

   

 
1
 ตามพระราชก าหนดการประกอบธุรกจิสนิทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 สามารถแบ่งสนิทรัพย์ดิจิทลัได้เป็น 2 ประเภท โดยพิจารณาตามลักษณะของ

การใช้งานและสทิธทิี่ ก าหนดไว้ส าหรับผู้ถือ ได้แก่ คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และโทเคนดิจิทลั (Digital Token)  
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ค ำถำมท่ี 1: ค ำถำม-ค ำตอบน้ีน ำมำถือปฏิบติักบัสินทรพัยด์ิจิทลัประเภทใดบำ้ง 

ค ำตอบ:  

สนิทรัพย์ดิจิทลันั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ค าถาม-ค าตอบนี้จะถือปฏบิัติกบัสินทรพัยด์ิจิทลัประเภทที่เป็นคริปโทเคอรเ์รน

ซี (Cryptocurrencies) ซ่ึงมีลกัษณะทุกขอ้ดงัต่อไปน้ีเท่ำนั้น2 

     1. เป็นสกุลเงินดิจิทลัหรือสกุลเงินเสมือนซึ่ งถูกบันทกึอยู่บนการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (A distributed ledger) ที่ ใช้

วิทยาการเข้ารหัสลับ (Cryptography) เพื่ อความปลอดภัย  

     2. ไม่ได้ออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแลหรือหน่วยงานอื่ น และ 

     3. ไม่ได้ก่อให้เกดิสญัญาระหว่างผู้ถือ (Holder) กบัอกีฝ่ายหนึ่ ง 

ดังนั้น ค าถาม-ค าตอบนี้จึงไม่ได้ครอบคลุมถึงสนิทรัพย์ดิจิทลั3 ทุกประเภทตามที่ นิยามไว้ในพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เนื่ องจากขอบเขต ลักษณะและเง่ือนไขของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีความหลากหลายค่อนข้างมาก 

ดังนั้น ผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทลัควรวิเคราะห์ลักษณะและเง่ือนไขของสินทรัพย์ดิจิทลัว่ามีลักษณะข้างต้นหรือไม่ และในกรณีที่เป็น

สินทรพัยด์ิจิทัลที่ไม่เขำ้ลกัษณะขำ้งตน้ เช่น ก่อใหเ้กิดสญัญำระหว่ำงผูถ้ือกบัอีกฝ่ำยหนึ่ง จะไม่สำมำรถใชค้ ำถำม-

ค ำตอบน้ีได ้ดงันั้น กิจกำรที่ถือครองสินทรพัยด์ิจิทลัที่ไม่เป็นไปตำมลกัษณะตำมที่ระบุไว้ตอ้งประยุกตห์ลกักำรอื่นที่

เกีย่วขอ้งเพื่ อรับรู้รายการและวัดมูลค่า รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกบัลักษณะและเง่ือนไขของสนิทรัพย์ดิจิทลันั้น 

 

  

 
2
 สอดคล้องกบันิยามของคริปโทเคอร์เรนซีที่ ก าหนดใน “Agenda decision on Holdings of cryptocurrencies – June 2019” ที่ เผยแพร่โดย IFRS 

foundation  
3 
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่ มเตมิเกี่ ยวกบั “สนิทรัพย์ดิจิทลั” ที่ เผยแพร่โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ที่  

https://www.sec.or.th/TH/Pages/Shortcut/DigitalAsset.aspx#K 
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ค ำถำมท่ี 2: หลกักำรใดบำ้งใน TFRS for NPAEs ที่ตอ้งน ำมำถือปฏิบติักบักำรถือครองคริปโทเคอรเ์รนซีที่เป็นไปตำม

ลกัษณะที่ระบุในค ำถำมที่ 1 

ค ำตอบ:  

วตัถุประสงคข์องกำรถือ

ครองคริปโทเคอรเ์รนซี 

หลกักำรรบัรูร้ำยกำรและวดัมูลค่ำ 

กิจกำรถือครองคริปโทเคอร์

เรนซีไวเ้พื่อขำยตำมลกัษณะ

กำรประกอบธุรกิจตำมปกติ

ของกิจกำร 

ให้กิจการถือปฏิบัติกับรายการดังกล่าวโดยถือเป็นรายการ “สินค้าคงเหลือ” เนื่ องจาก

รายการคริปโทเคอร์เรนซีถือไว้เพื่ อขายเข้านิยามตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  86 ของบทที่  8 

เร่ือง สินคา้คงเหลือ ดังนั้นกิจการต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับ

แล้วแต่มูลค่าใดจะต า่กว่า 

กิจกำรถือครองคริปโทเคอร์

เรนซีไวเ้พือ่วตัถุประสงคอื์่น 

(ไม่ใช่เพือ่ขำยตำมลกัษณะ

กำรประกอบธุรกิจตำมปกติ

ของกิจกำร) 

 

กจิการควรใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีโดยอ้างอิง และพิจารณาการใช้

นโยบายการบัญชีการถือปฏบิัติกบัรายการดังกล่าวโดยการถือปฏบิัติตามบทที่  3 เร่ือง 

กรอบแนวคิด โดย 

• พิจารณาลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลในงบการเงินในการรับรู้รายการ 

• รับรู้รายการดังกล่าวเป็น “สินทรัพย์” เม่ือเข้าเกณฑก์ารรับรู้รายการตามย่อหน้าที่  

26.1 และ 

• วัดมูลค่าด้วยราคาทุนและพิจารณาการลดลงของมูลค่าของสนิทรัพย์ เพื่ อให้

สอดคล้องกบั “หลักความระมัดระวัง” ที่ ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่  22 

ที่มำของแนวคิด 

ในกรณีที่ กิจการถือครองคริปโทเคอร์เรนซีไว้เพื่ อวัตถุประสงค์อื่ น (ไม่ใช่เพื่ อขายตาม

ลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ) รายการดังกล่าวจึงไม่ถือเป็น “สินค้า

คงเหลือ” นอกจากนี้  ในการวิเคราะห์ว่าเป็น “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” หรือไม่นั้น เนื่ องด้วย

รายการคริปโทเคอร์เรนซีมี ลักษณะที่ พิ เศษกว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่ นๆ เพราะ

วัตถุประสงค์ของการถือครอง โดยกิจการอาจถือครองไว้เพื่ อใช้ส าหรับการด าเนินงาน

ตามปกติของกจิการ และ/หรือถือไว้เพื่ อลงทุน และ/หรือถือไว้เพื่ อเกง็ก าไร อกีทั้งในกรณี

ที่ กิจการได้พิจารณาว่าคริปโทเคอร์เรนซีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่สามารถทราบได้แน่นอน 

ดังนั้นการที่ กจิการจะรับรู้รายการและวัดมูลค่าเป็นรายการ “สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ อายุการ

ให้ประโยชน์ไม่ทราบได้แน่นอน” และตัดจ าหน่ายเท่ากับ 10 ปี ตามบทที่  11 เร่ือง 

สินทรพัย์ไม่มีตัวตน จะท าให้ความเกี่ ยวข้องกับการตัดสินใจและความเชื่ อถือได้ของข้อมูล
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บนงบการเงินลดลง จึงส่งผลให้งบการเงินให้ข้อมูลที่ มีประโยชน์ในการตัดสินใจเชิง

เศรษฐกจิน้อยลง 

ดังนั้นกิจการควรใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีโดยอ้างอิงและพิจารณาการ

ใช้นโยบายการบัญชีจากแหล่งต่างๆ ตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  52 ของบทที่  5 เร่ือง การ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแกไ้ข

ขอ้ผิดพลาด ซึ่ งก าหนดไว้ว่า 

“52. ในกรณีที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มิได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ

ส าหรับรายการค้า เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่ นเป็นการเฉพาะ กิจการควรใช้

ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีโดยอ้างอิง และพิจารณาการใช้นโยบาย

การบัญชีจากแหล่งต่างๆ ตามล าดับต่อไปนี้  

52.1 ข้อก าหนดและแนวปฏิบัติที่ ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้ส าหรับเร่ืองที่ คล้ายคลึงและเกี่ ยวข้องกนั 

52.2 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลในงบการเงิน ค านิยามและการรับรู้

รายการ และการวัดมูลค่า องค์ประกอบของงบการเงิน ที่ ระบุไว้ในกรอบ

แนวคิดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  

52.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) เฉพาะรายการ

นั้นๆ” 

เนื่ องด้วยไม่มีข้อก าหนดและแนวปฏิบัติใดที่ คล้ายคลึงและเกี่ ยวข้องกันกับรายการคริปโท

เคอร์เรนซีที่ ระบุไว้ใน TFRS for NPAEs ดังนั้น กิจการจึงต้องใช้ย่อหน้าที่  52.2 กล่าวคือ 

พิจารณาใช้นโยบายการบัญชีตาม “ลักษณะของรายการคริปโทเคอร์เรนซี” เพื่ อให้

สอดคล้องกบัข้อก าหนดเกี่ ยวกบั “ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลในงบการเงิน” “ค านิยาม

ของสินทรัพย์” “การรับรู้รายการ” และ “การวัดมูลค่าของสินทรัพย์” ที่ ระบุไว้ในบทที่  3 

เร่ือง กรอบแนวคิด โดยเฉพาะเร่ืองของวัตถุประสงค์หลักของการรายงานทางการเงิน นั่น

คือ การให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงิน ซึ่ งต้องมี

ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานคือ “เชื่ อถือได้” และ “เกี่ ยวข้องกับการตัดสินใจ” ซึ่ งถือเป็น

ที่ มาของแนวคิดส าหรับหลักการรับรู้รายการและวัดมูลค่าคริปโทเคอร์เรนซี กรณีที่ กิจการ

ถือครองคริปโทเคอร์เรนซีไว้เพื่ อวัตถุประสงค์อื่ น (ไม่ใช่เพื่ อขายตามลักษณะการประกอบ

ธุรกจิตามปกติของกจิการ) ทั้ง 3 ข้อตามที่ ระบุข้างต้น  
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ค ำถำมท่ี 3: กำรเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบักำรถือครองคริปโทเคอรเ์รนซีที่เป็นไปตำมลกัษณะท่ีระบุในค ำถำมท่ี 1 

ค ำตอบ: กิจการควรเปิดเผยข้อมูลเพิ่ มเติมใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องที่ท ำใหง้บกำรเงินใหข้อ้มูลที่มีประโยชนต่์อกำรตดัสินใจเชิง

เศรษฐกิจ โดยกจิการควรเปิดเผยข้อมูลดังนี้ เป็นอย่างน้อย 

วตัถุประสงคข์องกำรถือ

ครองคริปโทเคอรเ์รนซี 

หลกักำรรบัรูร้ำยกำรและวดัมูลค่ำ 

กิจกำรถือครองคริปโทเคอร์

เรนซีไวเ้พื่อขำยตำมลกัษณะ

กำรประกอบธุรกิจตำมปกติ

ของกิจกำร 

กจิการควรเปิดเผยข้อมูลตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  103 ของบทที่  8 เร่ือง สินคา้คงเหลือ  

กิจกำรถือครองคริปโทเคอร์

เรนซีไวเ้พือ่วตัถุประสงคอื์่น 

(ไม่ใช่เพือ่ขำยตำมลกัษณะ

กำรประกอบธุรกิจตำมปกติ

ของกิจกำร) 

กจิการควรเปิดเผย 

1) นโยบายการบัญชีที่ ใช้ในการวัดมูลค่ารายการ 

2) ข้อบ่งชี้ ว่ารายการมีมูลค่าลดลงอย่างถาวร (หากมี)  

นอกเหนือจากที่ ก าหนดไว้ในตารางข้างต้น กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  (หากมี) 

- รายละเอียดเกี่ ยวกับเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ ไม่ต้องปรับปรุงที่ มีสาระส าคัญ เช่น การลดลงของมูลค่าคริป

โทเคอร์เรนซีระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับวันที่ ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน เป็นต้น ซึ่ ง อาจเปิดเผยข้อมูลตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่  320 ของบทที่  17 เร่ือง เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

***ส ำหรบัทั้ง 2 กรณีขำ้งตน้ หำกคริปโทเคอรเ์รนซีสำมำรถวดัมูลค่ำยุติธรรมไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถือ กิจกำรอำจเปิดเผย

มูลค่ำยุติธรรมและเกณฑใ์นกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน หำกกิจกำรเห็นถึงประโยชนข์อง

กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำว*** 

 

โดย คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี 

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชููปถมัภ ์

 

****************************** 

  


