บทความวิ ช าการ

คริปโทเคอรเรนซีและการบัญชีเกี่ยวกับการถือครอง
คริปโทเคอรเรนซี
ดร.พรพรรณ ดํารงคสุขนิวัฒน

อาจารยประจําภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่ไดรับตนฉบับบทความ : 30 พฤษภาคม 2565
วันที่แกไขปรับปรุงบทความ : 12 กรกฎาคม 2565
วันที่ตอบรับตีพิมพบทความ : 2 สิงหาคม 2565

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท

รองศาสตราจารยประจําภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บทคัดยอ

ในปจจุบันหลายกิจการเริ่มหันมาประกอบธุรกรรมที่เกี่ยวของกับสินทรัพยดิจิทัล (Digital Asset) ซึ่งอาจกระทำ
ผานการเขาไปลงทุนโดยตรงหรือการประกอบธุรกิจเหมืองขุดหรือจากการเปนผูออก และธุรกรรมดังกลาวมีแนวโนม
ที่จะมีปริมาณสูงขึ้น จนถึงปจจุบัน คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IASB) ยังไม ไดมีการออก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS) เกี่ยวกับสินทรัพยดิจิทัลโดยเฉพาะ รวมทั้งคณะกรรมการ
กำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ก็ยังไม ไดมีการออกแนวปฏิบัติทางการบัญชี ใน
เรื่องดังกลาวโดยเฉพาะ อยางไรก็ตาม เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตีความมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ (Interpretation Committee) ไดเผยแพร Agenda Decision เรื่อง การถือครองคริปโทเคอรเรนซี
เพื่ออภิปรายความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน IFRS วาควรนำมาถือปฏิบัติกับการถือครองคริปโทเคอรเรนซีอยางไร
บทความนี้มีวัตถุประสงค เพื่ออภิปรายสาระสําคัญของ Agenda Decision ดังกลาว รวมถึงใหตัวอยางประกอบ
ความเขาใจ ซึ่งจะชวยใหผูมีหนาที่จัดทํารายงานทางการเงินสามารถจัดทํารายงานทางการเงินไดสอดคลองกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน อีกทั้งจะชวยใหผู ใชรายงานทางการเงินสามารถทราบถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของกับ
ธุ ร กรรมดั ง กล า ว อั น จะเป น ประโยชน ต อ การนํ า ข อ มู ล จากรายงานทางการเงิ น ไปใช ป ระโยชน ในการตั ด สิ น ใจเชิ ง
เศรษฐกิจไดดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ: สินทรัพยดิจิทัล การบัญชีเกี่ยวกับการถือครองคริปโทเคอรเรนซี
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ABSTRACT

At present, many businesses began to engage in transactions related to digital assets, which could
be done through direct investment or mining business or by being an issuer, and such transactions are
likely to proliferate. Until now, the International Accounting Standards Board (IASB) has not yet issued
directly applicable International Financial Reporting Standards (IFRS) on digital assets. Nor has The
Accounting Standard Setting Committee, Federation of Accounting Professions Under The Royal Patronage
of His Majesty the King yet issued the accounting guidance related to digital assets. However, in June
2019, the Interpretation Committee published an Agenda Decision on Holdings of Cryptocurrencies discussing
how IFRS Standards should apply to holdings of cryptocurrencies.
The objectives of this article are to discuss important features of the Agenda Decision as well as to
provide corresponding illustrative examples. These should enable financial report preparers to prepare
financial reports in accordance with the standards. In addition, users of financial reports would possess
knowledge of the standards applicable to such transactions. This would allow them to make use of information
pertaining to financial reports in making better economic decisions.
Keywords: Digital Asset, Accounting for Holdings of Cryptocurrency
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บทนํา
ในปจจุบันหลายกิจการเริ่มหันมาประกอบธุรกรรมที่เกี่ยวของกับสินทรัพยดิจิทัล (Digital Asset) ทั้งคริปโทเคอรเรนซี
(Cryptocurrency) และโทเคนดิจิทัล (Digital Token) สำหรับการไดมาซึ่งคริปโทเคอรเรนซีอาจกระทำผานการเขาไป
ลงทุนโดยตรง หรือการประกอบธุรกิจเหมืองขุด ขณะที่โทเคนดิจิทัลอาจไดมาผานการเขาไปลงทุนโดยตรงหรือจากการเปน
ผูออก ซึ่งธุรกรรมดังกลาวมีแนวโนมที่จะมีปริมาณสูงขึ้น จนถึงปจจุบัน คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
(IASB) ยังไมไดมีการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS) เกี่ยวกับสินทรัพยดิจิทัลโดยเฉพาะ
รวมทั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) เอง ก็ยังไมได
มีการออกแนวปฏิบัติทางการบัญชีในเรื่องดังกลาวโดยเฉพาะ อยางไรก็ตาม เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ
ตีความมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (Interpretation Committee) (ตอไปจะเรียกวา IC) ไดเผยแพร Agenda
Decision เรื่อง การถือครองคริปโทเคอรเรนซี เพื่ออภิปรายความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน IFRS วาควรนำมาถือปฏิบัติ
กับการถือครองคริปโทเคอรเรนซีอยางไร แตเอกสารดังกลาวยังไมครอบคลุมธุรกรรมที่เกี่ยวของกับสินทรัพยดิจิทัลในทุก
รูปแบบ
สิ น ทรั พ ย ดิ จิ ทั ล มี ก ารให ค วามหมายไว ห ลากหลาย อาทิ ตามพระราชกำหนดการประกอบธุ ร กิ จ สิ น ทรั พ ย ดิ จิ ทั ล
พ.ศ. 2561 ซึ่งแบงสินทรัพยดิจิทัลเปน 2 ประเภท โดยพิจารณาตามลักษณะของการใชงานและสิทธิที่กำหนดไวสำหรับ
ผูถือ ไดแก คริปโทเคอรเรนซี1 และโทเคนดิจิทัล2
ÿĉîìøĆó÷ŤéĉÝĉìĆú
(Digital Asset)

ÙøĉðēìđÙĂøŤđøîàĊ
(Cryptocurrency)

ēìđÙîéĉÝĉìĆú
(Digital Token)

ภาพที่ 1 สินทรัพยดิจิทัลตาม พ.ร.ก. ประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ. 2561
1

2

คริปโทเคอรเรนซี คือ หนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสซึ่งถูกสรางขึ้นบนระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส โดยมีความประสงคที่จะใชเปน
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งสินคา บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหวางสินทรัพยดิจิทัล และหมายความรวมถึง
หนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสอื่นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดเพิ่มเติม
โทเคนดิจิทัล คือ หนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสซึ่งถูกสรางขึ้นบนระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกำหนดสิทธิของ
บุคคลในการเขารวมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ หรือกำหนดสิทธิในการไดมาซึ่งสินคา บริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้
ตามที่กำหนดในขอตกลงระหวางผูออกและผูถือ และหมายความรวมถึงหนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนดเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดออกประกาศกำหนดใหคริปโทเคอรเรนซีที่ผูออกมีวัตถุประสงคในการระดมทุนจากประชาชน
และมีการกำหนดสิทธิของบุคคลในการเขารวมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ หรือมีการกำหนดสิทธิในการไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ
หรือสิทธิอื่นใด ๆ ถือเปนโทเคนดิจิทัลดวย
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อยางไรก็ตาม ความหมายของสินทรัพยดิจิทัลตาม Agenda Decision เรื่อง การถือครองคริปโทเคอรเรนซี โดย IC
ที่จะกลาวถึงตอไปอาจมีความหมายที่แตกตางจากนิยามตาม พ.ร.ก. ประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ. 2561
Agenda Decision
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 IC ไดเผยแพร Agenda Decision เรื่อง การถือครองคริปโทเคอรเรนซี เพื่ออภิปราย
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน IFRS วาควรนำมาถือปฏิบัติกับการถือครองคริปโทเคอรเรนซีอยางไร และ IC ตั้งขอสังเกตวา
คริปโทเคอรเรนซีมีขอบเขตที่หลากหลาย ดังนั้นเพื่อวัตถุประสงคในอภิปรายความเห็น IC ไดพิจารณา Subset ของ
คริปโทเคอรเรนซี ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ซึ่ง Agenda Decision ฉบับนี้หมายถึง “คริปโทเคอรเรนซี”:
1. สกุลเงินดิจิทัลหรือสกุลเงินเสมือนซึ่งถูกบันทึกอยูบนการประมวลผลแบบกระจายศูนย (Distributed Ledger)
ซึ่งใชวิทยาการเขารหัสลับ (Cryptography) เพื่อความปลอดภัย
2. ไมไดออกโดยหนวยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือหนวยงานอื่น
3. ไมไดกอใหเกิดสัญญาระหวางผูถือ (Holder) กับอีกฝายหนึ่ง
ลักษณะของคริปโทเคอรเรนซี
IC อางอิงถึงยอหนาที่ 8 ของ IAS 38 ซึ่งใหคำนิยามของสินทรัพยไมมีตัวตนวาเปน “สินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยที่เปน
ตัวเงินที่สามารถระบุไดและไมมีเนื้อหาทางกายภาพ” นอกจากนี้ ยอหนาที่ 12 ของ IAS 38 ระบุวา สินทรัพยสามารถ
ระบุได ถาสินทรัพยนั้นสามารถแยกเปนเอกเทศไดหรือเกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น สินทรัพยสามารถ
แยกเป น เอกเทศได ถ า สิ น ทรั พ ย นั้ น สามารถแยกหรื อ แบ ง ออกจากกิ จ การและสามารถขาย โอน ให สิ ท ธิ ให เ ช า หรื อ
แลกเปลี่ยนไดไมวาจะโดยเอกเทศหรือโดยรวมกันกับสัญญา ถือวาเปนสินทรัพยที่สามารถระบุไดหรือหนี้สินที่เกี่ยวของ
ยอหนาที่ 16 ของ IAS 21 ระบุวา ลักษณะสำคัญของรายการที่เปนตัวเงินคือสิทธิที่จะไดรับ (หรือภาระที่จะสงมอบ)
จำนวนหนวยของสกุลเงินที่กำหนดไดแนนอนหรือสามารถกำหนดได
IC ตั้งขอสังเกตวา การถือครองคริปโทเคอรเรนซีเปนไปตามคำนิยามของสินทรัพยไมมีตัวตนใน IAS 38 ดวยเหตุผล
ที่วา
1. คริปโทเคอรเรนซีสามารถแยกเปนเอกเทศไดจากผูถือและสามารถขายหรือโอนแยกเปนเอกเทศได และ
2. คริ ป โทเคอร เ รนซี ไ ม ไ ด ใ ห สิ ท ธิ แ ก ผู ถื อ ที่ จ ะได รั บ จำนวนหน ว ยของสกุ ล เงิ น ที่ ก ำหนดได แ น น อนหรื อ สามารถ
กำหนดได
มาตรฐาน IFRS ฉบับใดบางที่ตองนำมาถือปฏิบัติกับการถือครองคริปโทเคอรเรนซี?
ในสวนของประเด็นคำถามที่วา มาตรฐาน IFRS ฉบับใดบางที่ตองนำมาถือปฏิบัติกับการถือครองคริปโทเคอรเรนซีนั้น
IC สรุปวา กิจการตองนำ IAS 2 มาถือปฏิบัติกับคริปโทเคอรเรนซีหากกิจการถือครองคริปโทเคอรเรนซีไวเพื่อขาย
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ อยางไรก็ตาม ถา IAS 2 ไมเกี่ยวของ IC พิจารณาวา กิจการตองนำ
IAS 38 มาถือปฏิบัติกับการถือครองคริปโทเคอรเรนซี ในการไดมาซึ่งขอสรุป IC ไดพิจารณาประเด็นตอไปนี้
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สินทรัพยไมมีตัวตน
IC อางอิงถึง IAS 38 ซึ่งตองนำมาถือปฏิบัติกับการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนทุกรายการ ยกเวน
1. สินทรัพยไมมีตัวตนที่กำหนดไวในขอบเขตของมาตรฐานฉบับอื่น
2. สินทรัพยทางการเงินตามคำนิยามที่ระบุไวใน IAS 32
3. การรับรูรายการและการวัดมูลคาของการสำรวจและการประเมินคาสินทรัพย
4. รายจายในการพัฒนาและขุดแร น้ำมัน กาซธรรมชาติและทรัพยากร ซึ่งคลายคลึงกันที่ไมสามารถสรางขึ้นใหมได
ดังนั้น IC จึงพิจารณาวา การถือครองคริปโทเคอรเรนซีเปนไปตามคำนิยามของสินทรัพยทางการเงินที่กำหนดไวใน
IAS 32 หรือไมหรืออยูในขอบเขตของมาตรฐานฉบับอื่น
สินทรัพยทางการเงิน
ในสวนของสินทรัพยทางการเงิน IC อางอิงถึงยอหนาที่ 11 ของ IAS 32 ซึ่งใหคำนิยามของสินทรัพยทางการเงิน
กลาวโดยสรุปสินทรัพยทางการเงินคือสินทรัพยใด ๆ ที่เปน
1. เงินสด
2. ตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่ง
3. สิทธิตามสัญญาที่จะรับเงินสดหรือสินทรัพยทางการเงินอื่นจากอีกกิจการหนึ่ง
4. สิทธิตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินกับอีกกิจการหนึ่งภายใตเงื่อนไขใด
เงื่อนไขหนึ่ง หรือ
5. สัญญาที่จะหรืออาจชำระดวยตราสารทุนของกิจการเอง
IC สรุปวา การถือครองคริปโทเคอรเรนซีไมใชสินทรัพยทางการเงิน ทั้งนี้ เนื่องจากคริปโทเคอรเรนซีไมใชเงินสด
(ดูคำอธิบายที่จะกลาวถึงตอไป) อีกทั้งไมใชตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่ง คริปโทเคอรเรนซีไมไดทำใหเกิดสิทธิตามสัญญา
แกผูถือและไมใชสัญญาที่จะหรืออาจจะชำระดวยตราสารทุนของผูถือ
เงินสด
ตอประเด็นคำถามที่วา การถือครองคริปโทเคอรเรนซีใชเงินสดหรือไม IC อางอิงยอหนาที่ AG3 ของ IAS 32 ซึ่ง
ระบุวา “เงินสดถือเปนสินทรัพยทางการเงิน เนื่องจากเงินสดเปนตัวแทนในฐานะสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและเปนเกณฑ
ในการวัดมูลคาและรับรูรายการทั้งหมดในงบการเงิน เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คลายคลึงกันถือเปนสินทรัพย
ทางการเงิน เนื่องจากเงินฝากสะทอนถึงสิทธิตามสัญญาของผูฝากที่จะไดรับเงินสดจากสถาบันการเงินนั้น หรือสั่งจายเช็ค
หรือเครื่องมือทางการเงินที่คลายคลึงกันจากบัญชีเงินฝากใหกับเจาหนี้เพื่อชำระหนี้สินทางการเงิน”
IC ตั้งขอสังเกตวา คำอธิบายของเงินสดในยอหนาที่ AG3 ของ IAS 32 หมายถึงวา เงินสดนั้นจะถูกใชเปนสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยน (กลาวคือ ใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ) และใชเปนหนวยเงินตราในการกำหนด
ราคาสินคาหรือบริการจนถึงขั้นที่วา เงินสดใชเปนเกณฑในการวัดมูลคาและรับรูรายการทั้งหมดในงบการเงิน
บางคริปโทเคอรเรนซีสามารถใชในการแลกเปลี่ยนกับสินคาใดสินคาหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่งโดยเฉพาะ อยางไร
ก็ตาม IC ตั้งขอสังเกตวา IC ยังไมทราบวา คริปโทเคอรเรนซีใดที่ถูกนำมาใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในฐานะเปน
หนวยเงินตราในการกำหนดราคาสินคาหรือบริการจนถึงขั้นที่วา คริปโทเคอรเรนซีนั้นถูกใชเปนเกณฑในการวัดมูลคาและ
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รับรูรายการทั้งหมดในงบการเงิน ดังนั้น IC จึงสรุปวาการถือครองคริปโทเคอรเรนซีไมใชเงินสด เนื่องจากในปจจุบัน
คริปโทเคอรเรนซีไมไดมีลักษณะของเงินสด
สินคาคงเหลือ
IC พิจารณาวา IAS 2 ตองนำมาถือปฏิบัติกับสินคาคงเหลือที่เปนสินทรัพยไมมีตัวตน ยอหนาที่ 6 ของ IAS 2
ใหคำนิยามสินคาคงเหลือวาเปนสินทรัพยที่
1. ถือไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ
2. อยูในระหวางกระบวนการผลิตเพื่อใหเปนสินคาสำเร็จรูปเพื่อขาย หรือ
3. อยูในรูปของวัตถุดิบหรือวัสดุที่มีไวเพื่อใชในกระบวนการผลิตสินคาหรือใหบริการ
IC ไดตั้งขอสังเกตวา กิจการอาจถือครองคริปโทเคอรเรนซีไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของ
กิจการในสถานการณเชนนั้น การถือครองคริปโทเคอรเรนซีถือเปนสินคาคงเหลือสำหรับกิจการ ดังนั้นกิจการจึงตองนำ
IAS 2 มาถือปฏิบัติกับการถือครองคริปโทเคอรเรนซีนั้น
IC ตั้งขอสังเกตดวยวา กิจการอาจทำหนาที่เปนนายหนา – ผูคาสินคาโภคภัณฑที่เปนคริปโทเคอรเรนซี ในสถานการณ
เชนนั้น กิจการตองพิจารณาขอกำหนดในยอหนาที่ 3(b) ของ IAS 2 สำหรับนายหนา – ผูคาสินคาโภคภัณฑ ซึ่งวัด
มูลคาสินคาคงเหลือที่เปนคริปโทเคอรเรนซีดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ยอหนาที่ 5 ของ IAS 2 ระบุวา
นายหนา – ผูคาคือผูซึ่งซื้อหรือขายสินคาโภคภัณฑเพื่อบุคคลอื่นหรือเพื่อตนเอง สินคาคงเหลือที่กลาวถึงในยอหนาที่ 3(b)
โดยสวนใหญเปนสินคาคงเหลือที่ไดมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อขายในอนาคตอันใกลและกอใหเกิดกำไรจากการผันผวนของ
ราคาหรือสวนตางของราคาซื้อขายของนายหนา – ผูคา
ÙøĉðēìđÙĂøŤđøîàĊ
ÝĆéðøąđõìĂ÷ŠćÜĕø
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ภาพที่ 2 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับคริปโทเคอรเรนซีตาม Agenda Decision
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กิจการที่เปนนายหนา – ผูคาสินคาโภคภัณฑที่เปนคริปโทเคอรเรนซี
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คริปโทเคอรเรนซีและการบัญชีเกี่ยวกับการถือครองคริปโทเคอรเรนซี

การเปดเผยขอมูล
นอกจากการเปดเผยขอมูลที่กำหนดไวในมาตรฐาน IFRS แลว IC เห็นวา กิจการตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมใด ๆ
ที่เกี่ยวของกับการทำความเขาใจงบการเงินของกิจการ (ยอหนาที่ 112 ของ IAS 1) โดยเฉพาะ IC ไดตั้งขอสังเกต
เกี่ยวกับขอกำหนดในการเปดเผยขอมูลในบริบทของการถือครองคริปโทเคอรเรนซี ดังตอไปนี้
1. กิจการตองเปดเผยขอมูลที่กำหนดไวใน (1) ยอหนาที่ 36–39 ของ IAS 2 สำหรับคริปโทเคอรเรนซีที่ถือครองไว
เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ และ (1) ยอหนาที่ 118–128 ของ IAS 38 สำหรับการถือครอง
คริปโทเคอรเรนซีที่กิจการตองถือปฏิบัติตาม IAS 38
2. ถากิจการวัดมูลคาการถือคริปโทเคอรเรนซีดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจำหนาย ยอหนาที่ 91–99 ของ IFRS
13 ระบุขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
3. ตามยอหนาที่ 122 ของ IAS 1 กิจการตองเปดเผยดุลยพินิจที่ฝายจัดการนำมาใชเกี่ยวกับการรับรูการถือครอง
คริปโทเคอรเรนซีของกิจการ ถาดุลยพินิจเหลานั้นเปนสวนหนึ่งของดุลยพินิจซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญสุด
ตอจำนวนเงินที่ถูกรับรูในงบการเงิน
4. ยอหนาที่ 21 ของ IAS 10 กำหนดใหกิจการเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลา
รายงานใด ๆ ที่ไมตองปรับปรุงที่มีสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของเหตุการณนั้นและประมาณการ
ผลกระทบทางการเงินของเหตุการณนั้น (หรือคำอธิบายที่วา กิจการไมสามารถประมาณผลกระทบดังกลาวได)
ตั ว อย า งเช น กิ จ การที่ ถื อ ครองคริ ป โทเคอร เ รนซี ต อ งพิ จ ารณาว า การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของการ
ถือครองคริปโทเคอรเรนซีเหลานั้นภายหลังรอบระยะเวลารายงานมีนัยสำคัญจนการไมเปดเผยขอมูลอาจมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจที่ผูใชงบการเงินทำไปตามงบการเงินนั้นหรือไม
จากการสำรวจการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (บริษัทจดทะเบียนฯ)
ที่ปรากฏในงบการเงินประจำป พ.ศ. 2564 และขาวบริษัทเกี่ยวกับการถือครองคริปโทเคอรเรนซีและนโยบายการบัญชี
ในเรื่องนี้พบวา บางบริษัทบันทึกการถือครองคริปโทเคอรเรนซีเปนสินคาคงเหลือตามหลักการของ TAS 2 ขณะที่บางบริษัท
บันทึกการถือครองคริปโทเคอรเรนซีเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามหลักการของ TAS 38 (ตามที่ปรากฏในตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 สรุปนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการถือครองคริปโทเคอรเรนซีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
AJA
TAS 2
TAS 38
หมายเหตุ

Cost

ASP
LCNRV

BROOK
LCNRV

CGH COMAN ECF
LCNRV LCNRV LCNRV

JTS
Cost

TNITY
FVLCS

XPG

ZIGA

Cost

Cost

TAS 2: LCNRV บันทึกคริปโทเคอรเรนซีเปนสินคาคงเหลือและวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา
TAS 2: FVLCS บันทึกคริปโทเคอรเรนซีเปนสินคาคงเหลือและวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
TAS 38: Cost บันทึกคริปโทเคอรเรนซีเปนสินทรัพยไมมีตัวตนและวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
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ในลําดับตอไปจะยกตัวอยางประกอบความเขาใจกรณีตาง ๆ ประกอบการลงบัญชี สำหรับกิจการที่นำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะมาถือปฏิบัติกับการถือครองคริปโทเคอรเรนซีตามนิยามของ
Agenda Decision
ตัวอยางที่ 1 คริปโทเคอรเรนซีถือไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
ตัวอยางที่ 2 คริปโทเคอรเรนซีถือไวโดยกิจการซึ่งเปนนายหนา – ผูคาสินคาโภคภัณฑ
ตัวอยางที่ 3 คริปโทเคอรเรนซีถือไวเพื่อการลงทุนระยะยาวและวัดมูลคาโดยใชวิธีราคาทุน
ตัวอยางที่ 4 คริปโทเคอรเรนซีถือไวเพื่อการลงทุนระยะยาวและวัดมูลคาโดยใชวิธีการตีราคาใหม
ตัวอยางที่ 1 คริปโทเคอรเรนซีถือไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
1. ในระหวางไตรมาส 4 ป 25x1 บริษัท A ซื้อคริปโทเคอรเรนซี X 3 ครั้ง และขายคริปโทเคอรเรนซี X 2 ครั้ง ดังนี้
ซื้อ
วันที่
5 ตุลาคม 25x1
17 พฤศจิกายน 25x1

ขาย

มูลคาตอเหรียญ
(ดอลลารสหรัฐ)

100

400

$1 = 32 บาท

20

160

$1 = 31 บาท

25 พฤศจิกายน 25x1
8 ธันวาคม 25x1

80
160

15 ธันวาคม 25x1
31 ธันวาคม 25x1

2.
3.
4.
5.

จํานวน
(เหรียญ)

390

145

$1 = 33 บาท
$1 = 32 บาท

120
–

มูลคาตอเหรียญ
(ดอลลารสหรัฐ)

อัตรา
แลกเปลี่ยน

จํานวน
(เหรียญ)

–

130

$1 = 30 บาท
$1 = 31 บาท

คาธรรมเนียมในการซื้อและขายคริปโทเคอรเรนซีเทากับรอยละ 0.1
บริษัท A ถือคริปโทเคอรเรนซี X ไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
บริษัท A ใชระบบตอเนื่องในการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ คำนวณตนทุนคริปโทเคอรเรนซี X ดวยวิธีตนทุนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ำหนักแบบเคลื่อนไหว (Moving average)
ในระหวางเดือนธันวาคม 25x1 ราคาขายของคริปโทเคอรเรนซี X ลดลงอยางมีสาระสำคัญ การขายคริปโทเคอรเรนซี
X ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ชี้ใหเห็นวา มูลคาสุทธิที่จะไดรับของคริปโทเคอรเรนซี X ณ วันที่ 31 ธันวาคม
25x1 ต่ำกวาราคาทุน
ณ วันตนป 25x2 สินคาคงเหลือคริปโทเคอรเรนซี X ที่บริษัท A ถืออยูจำนวน 80 เหรียญ ราคาที่คาดวาจะขายได
100 ดอลลารสหรัฐตอเหรียญ มูลคาสุทธิที่จะไดรับซึ่งสะทอนถึงมูลคาเฉพาะของกิจการ (ราคาที่คาดวาจะขายได ประมาณการคาธรรมเนียมในการขาย) เทากับ 247,752 บาท (80 × 100 × 31 × 0.999)
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การบันทึกรายการเปนดังนี้
5 ตุลาคม 25x1
บันทึกการซื้อคริปโทเคอรเรนซี
เดบิต สินคาคงเหลือ - คริปโทเคอรเรนซี (100 × 400 × 32 × 1.001)
เครดิต เงินสด
17 พฤศจิกายน 25x1
บันทึกการซื้อคริปโทเคอรเรนซี
เดบิต สินคาคงเหลือ - คริปโทเคอรเรนซี (20 × 160 × 31 × 1.001)
เครดิต เงินสด
25 พฤศจิกายน 25x1
บันทึกการขายคริปโทเคอรเรนซี
เดบิต เงินสด (80 × 390 × 33 × 0.999)
เดบิต คาธรรมเนียมในการขาย (80 × 390 × 33 × 0.001)
เครดิต รายไดคาขาย (80 × 390 × 33)
เดบิต ตนทุนขาย
เครดิต สินคาคงเหลือ - คริปโทเคอรเรนซี
((1,281,280.0 + 99,299.2) × 80/120)

1,281,280.0

99,299.2

1,028,570.4
1,029.6
920,386.1

8 ธันวาคม 25x1
บันทึกการซื้อคริปโทเคอรเรนซี
เดบิต สินคาคงเหลือ - คริปโทเคอรเรนซี (160 × 145 × 32 × 1.001)
เครดิต เงินสด

743,142.4

15 ธันวาคม 25x1
บันทึกการขายคริปโทเคอรเรนซี
เดบิต เงินสด (120 × 130 × 30 × 0.999)
467,532.0
เดบิต คาธรรมเนียมในการขาย (120 × 130 × 30 × 0.001)
468.0
เครดิต รายไดคาขาย (120 × 130 × 30)
เดบิต ตนทุนขาย
722,001.3
เครดิต สินคาคงเหลือ - คริปโทเคอรเรนซี
((((1,281,280.0 + 99,299.2) × 40/120) + 743,142.4) × 120/200)

1,281,280.0

99,299.2

1,029,600.0
920,386.1

743,142.4

468,000.0
722,001.3
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31 ธันวาคม 25x1
บันทึกผลขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือคริปโทเคอรเรนซี
เดบิต ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ – คริปโทเคอรเรนซี*
((80 × 100 × 31 × 0.999) – (1,203,335.5 × 80/200))
เครดิต คาเผื่อการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ - คริปโทเคอรเรนซี
*แสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย
การแสดงรายการเปนดังนี้

233,582.2
233,582.2

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน)
บริษัท A จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1

สินทรัพยหมุนเวียน (บางสวน)
สินคาคงเหลือ- คริปโทเคอรเรนซี (สุทธิ)

247,752.0

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน)
บริษัท A จำกัด (มหาชน)
สำหรับไตรมาส 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1
รายไดคาขาย (สุทธิ) (1,029,600.0 – 1,029.6 + 468,000.0 – 468.0)
ตนทุนขาย (920,386.1 + 722,001.3 + 233,582.2)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นตน

1,496,102.4
(1,875,969.6)
379,867.2

อางอิง
TAS 2
ยอหนาที่ 9 สินคาคงเหลือตองวัดมูลคาดวยราคาทุน (ในตัวอยางนี้คือ 481,334.2 บาท (1,203,335.5 × 80/200)) หรือ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ (ในตัวอยางนี้คือ 247,752 บาท)) แลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา
ยอหนาที่ 10 ตนทุนของสินคาคงเหลือตองประกอบดวยตนทุนทั้งหมดในการซื้อและตนทุนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อใหสินคา
คงเหลือนั้นอยูในสถานที่และอยูในสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน
ยอหนาที่ 23 ตนทุนของสินคาคงเหลือของแตละรายการ ซึ่งโดยปกติไมอาจสับเปลี่ยนกันไดและเปนสินคาหรือบริการ
ที่ผลิตขึ้นและแยกตางหากไวสำหรับโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะตองคำนวณโดยใชวิธีราคาเจาะจงสำหรับตนทุนของ
แตละรายการ
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ยอหนาที่ 25 ตนทุนสินคาคงเหลือนอกจากที่กลาวในยอหนาที่ 23 ตองคำนวณมูลคาโดยวิธีเขากอนออกกอน หรือวิธี
ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก กิจการตองใชวิธีการคำนวณตนทุนดวยวิธีเดียวกันสำหรับสินคาคงเหลือทุกชนิดที่มีลักษณะและ
การใชคลายคลึงกัน
ยอหนาที่ 27 สำหรับวิธีตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก ตนทุนสินคาคงเหลือแตละรายการจะกำหนดจากการถัวเฉลี่ยตนทุน
ของสินคาที่คลายคลึงกัน ณ วันตนงวด กับตนทุนของสินคาที่คลายคลึงกันที่ซื้อมาหรือผลิตขึ้นในระหวางงวด ซึ่งวิธีการ
คำนวณตนทุนถัวเฉลี่ยอาจคำนวณเปนงวด ๆ ไปหรือคำนวณทุกครั้งที่ไดรับสินคา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสถานการณของกิจการ
ย อ หน า ที่ 30 ในการประมาณการมูลคาสุทธิที่จะไดรับใหถือตามหลักฐานที่เกี่ยวกับจำนวนเงินที่คาดวาจะไดรับจาก
สินคาคงเหลือ ซึ่งเชื่อถือไดมากที่สุดที่มีอยูในขณะที่ประมาณมูลคา ประมาณการดังกลาวใหพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหรือตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นงวด ซึ่งยืนยันวา สถานการณนั้นไดปรากฏอยู
ณ วันสิ้นงวด (ในตัวอยางนี้การขายคริปโทเคอรเรนซี X ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ยืนยันวา คริปโทเคอรเรนซี X
เกิดการดอยคา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)
ยอหนาที่ 34 มูลคาที่ลดลงของสินคาคงเหลือ เนื่องจากการปรับมูลคาสินคาคงเหลือใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับตอง
รับรูเปนคาใชจายในงวดที่ปรับมูลคาสินคาคงเหลือใหลดลงหรือมีผลขาดทุนเกิดขึ้น (ในตัวอยางนี้คือ 233,582.2 บาท)
TAS 21
ยอหนาที่ 21 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศตองบันทึกรายการรับรูมูลคาเริ่มแรกเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงาน โดย
การแปลงจำนวนเงินตราตางประเทศดวยอัตราแลกเปลี่ยนทันทีของสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานกับสกุลเงินตางประเทศ
ณ วันที่เกิดรายการ
ยอหนาที่ 25 มูลคาตามบัญชีของรายการบางรายการถูกกำหนดมาจากการเปรียบเทียบจำนวนเงินตั้งแตสองจำนวนขึ้นไป
เช น มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ค า คงเหลื อ คื อ ราคาทุ น หรื อ มู ล ค า สุ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ แล ว แต ร าคาใดจะต่ ำ กว า ตามที่ ก ำหนดใน
TAS 2 หากสินทรัพยนั้นเปนสินทรัพยที่มิใชตัวเงินและมีการวัดคาเปนเงินตราตางประเทศ มูลคาตามบัญชีจะกำหนดขึ้น
โดยการเปรียบเทียบระหวางราคาทุน ซึ่งแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ราคาถูกกำหนด กับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
ซึ่งแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มูลคาถูกกำหนด (เชน อัตราปด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)
TAS 10
ยอหนาที่ 8 กิจการตองปรับปรุงจำนวนที่รับรูในงบการเงิน เพื่อสะทอนใหเห็นถึงเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ตองปรับปรุง
ยอหนาที่ 9 ตัวอยางของเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง ซึ่งเปนเหตุการณที่ทำใหกิจการตอง
ปรับปรุงจำนวนที่รับรูไวในงบการเงิน เชน การขายสินคาคงเหลือภายหลังรอบระยะเวลารายงานอาจใหหลักฐานเกี่ยวกับ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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ตัวอยางที่ 2 คริปโทเคอรเรนซีถือไวโดยกิจการซึ่งเปนนายหนา – ผูคาสินคาโภคภัณฑ
ใชขอมูลตามตัวอยางที่ 1 โดยเปลี่ยนขอเท็จจริงเปนวา บริษัท A เปนนายหนา – ผูคาสินคาโภคภัณฑ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 25x1 คริปโทเคอรเรนซี X ที่บริษัท A ถืออยูจำนวน 80 เหรียญ มีมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 210
ดอลลารสหรัฐตอเหรียญ
การบันทึกรายการเปนดังนี้
5 ตุลาคม 25x1 – 17 พฤศจิกายน 25x1 บันทึกรายการเหมือนตัวอยางที่ 1
25 พฤศจิกายน 25x1
บันทึกการขายคริปโทเคอรเรนซี
เดบิต เงินสด (80 × 390 × 33 × 0.999)
1,028,570.4
เครดิต สินคาคงเหลือ - คริปโทเคอรเรนซี
((1,281,280 + 99,299.2) × 80/120)
เครดิต กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายสินคาคงเหลือ - คริปโทเคอรเรนซี

920,386.1
108,184.3

8 ธันวาคม 25x1 บันทึกรายการเหมือนตัวอยางที่ 1
15 ธันวาคม 25x1
บันทึกการขายคริปโทเคอรเรนซี
เดบิต เงินสด (120 × 130 × 30 × 0.999)
467,532.0
เดบิต กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายสินคาคงเหลือ - คริปโทเคอรเรนซี
254,469.3
เครดิต สินคาคงเหลือ - คริปโทเคอรเรนซี
((((1,281,280 + 99,299.2) × 40/120) + 743,142.4) × 120/200)
31 ธันวาคม 25x1
บันทึกกำไรจากการปรับมูลคาสินคาคงเหลือคริปโทเคอรเรนซี
เดบิต สินคาคงเหลือ - คริปโทเคอรเรนซี
((80 × 210 × 31) – (1,203,335.5 × 80/200))
เครดิต กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ในมูลคายุติธรรมของสินคาคงเหลือ - คริปโทเคอรเรนซี
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39,465.8
39,465.8

คริปโทเคอรเรนซีและการบัญชีเกี่ยวกับการถือครองคริปโทเคอรเรนซี

การแสดงรายการเปนดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน)
บริษัท A จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1

สินทรัพยหมุนเวียน (บางสวน)
สินคาคงเหลือ- คริปโทเคอรเรนซี

520,800.0
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน)
บริษัท A จำกัด (มหาชน)
สำหรับไตรมาส 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1

กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม
ของสินคาคงเหลือ - คริปโทเคอรเรนซี
(ขาดทุน) จากการซื้อขายสินคาคงเหลือ – คริปโทเคอรเรนซี

39,465.8
(146,285.0)

อางอิง
TAS 2
ยอหนาที่ 3.2 TAS ฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับการวัดมูลคาของสินคาคงเหลือที่ถือไวโดยนายหนา - ผูคาสินคาโภคภัณฑ
ซึ่งวัดมูลคาสินคาคงเหลือดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย เมื่อสินคาคงเหลือดังกลาววัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขาย โดยการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายจะรับรูในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมูลคานั้น (ในตัวอยางนี้คือกำไร 39,465.8 บาท)
ยอหนาที่ 5 นายหนา – ผูคา คือผูซึ่งซื้อหรือขายสินคาโภคภัณฑเพื่อบุคคลอื่นหรือเพื่อตนเอง สินคาคงเหลือ ที่กลาวถึง
ในยอหนาที่ 3.2 โดยสวนใหญเปนสินคาคงเหลือที่ไดมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขายในอนาคตอันใกล เพื่อที่จะไดรับกำไร
จากการผันผวนของราคาหรือจากสวนตางของราคาซื้อขายของนายหนา – ผูคา ในกรณีที่สินคาคงเหลือเหลานั้นถูกวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายสินคาคงเหลือดังกลาวจะอยูนอกเหนือขอบเขตของ TAS ฉบับนี้เฉพาะในเรื่อง
ขอกำหนดเกี่ยวกับการวัดมูลคา
ยอหนาที่ 10
ยอหนาที่ 23
ยอหนาที่ 25
ยอหนาที่ 27
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TAS 21
ยอหนาที่ 21
ยอหนาที่ 23 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตละงวด รายการที่ไมเปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งบันทึกไวดวย
มูลคายุติธรรมใหแปลงคา โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่วัดมูลคายุติธรรมนั้น
TAS 10
ยอหนาที่ 10 กิจการตองไมปรับปรุงจำนวนที่รับรูในงบการเงิน เพื่อสะทอนถึงเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ไมตองปรับปรุง
ยอหนาที่ 11 ตัวอยางของเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุง ไดแก การลดลงของมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนระหวางวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน โดยปกติการลดลงของมูลคายุติธรรม
จะไมมีความสัมพันธกับสถานะของเงินลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แตจะสะทอนใหเห็นถึงสถานการณที่เกิดขึ้น
ในภายหลัง ดังนั้นกิจการตองไมปรับปรุงจำนวนเงินลงทุนที่รับรูไวในงบการเงิน ในทำนองเดียวกัน กิจการตองไมปรับปรุง
จำนวนเงินลงทุนที่เปดเผยไว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานใหเปนปจจุบัน แมวากิจการอาจจำเปนตองเปดเผยขอมูล
เพิ่มเติม
ตัวอยางที่ 3 คริปโทเคอรเรนซีถือไวเพื่อการลงทุนระยะยาวและวัดมูลคาโดยใชวิธีราคาทุน
1. ในระหวางไตรมาส 4 ป 25x1 บริษัท A ซื้อคริปโทเคอรเรนซี X 2 ครั้ง และในระหวางไตรมาส 1 ป 25x2 บริษัท
A ขายคริปโทเคอรเรนซี X 1 ครั้ง ดังนี้
ซื้อ
วันที่

ขาย

อัตรา
แลกเปลี่ยน

จํานวน
(เหรียญ)

มูลคาตอเหรียญ
(ดอลลารสหรัฐ)

จํานวน
(เหรียญ)

มูลคาตอเหรียญ
(ดอลลารสหรัฐ)

100

400

–

–

$1 = 32 บาท

11 ธันวาคม 25x1

20

160

–

–

$1 = 31 บาท

31 ธันวาคม 25x1

–

7 ตุลาคม 25x1

19 กุมภาพันธ 25x2
31 มีนาคม 25x2

–
30

–

–

$1 = 33 บาท
440

$1 = 31 บาท
$1 = 30 บาท

คาธรรมเนียมในการซื้อและขายคริปโทเคอรเรนซีเทากับรอยละ 0.1
2. บริษัท A ถือคริปโทเคอรเรนซี X โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนระยะยาวและจัดประเภทคริปโทเคอรเรนซี X เปน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชประโยชนที่ไมทราบแนนอน
3. บริษัท A คำนวณตนทุนคริปโทเคอรเรนซี X ดวยวิธีตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
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4. บริษัทแสดงสินทรัพยไมมีตัวตนภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรกโดยใชวิธีราคาทุน
5. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 คริปโทเคอรเรนซี X ที่บริษัท A ถืออยูจำนวน 120 เหรียญ มีมูลคายุติธรรมหักดวย
ตนทุนในการจำหนาย 400 ดอลลารสหรัฐตอเหรียญ
6. ณ วันที่ 31 มีนาคม 25x2 คริปโทเคอรเรนซี X ที่บริษัท A ถืออยูจำนวน 90 เหรียญ มีมูลคายุติธรรมหักดวย
ตนทุนในการจำหนาย 125 ดอลลารสหรัฐตอเหรียญ
7. ในระหวางเดือนเมษายน 25x2 ราคาขายของคริปโทเคอรเรนซี X ลดลง มูลคายุติธรรมหักดวยตนทุนในการจำหนาย
120 ดอลลารสหรัฐตอเหรียญ
การบันทึกรายการเปนดังนี้
7 ตุลาคม 25x1
บันทึกการซื้อคริปโทเคอรเรนซี
เดบิต สินทรัพยไมมีตัวตน - คริปโทเคอรเรนซี (100 × 400 × 32 × 1.001)
เครดิต เงินสด
11 ธันวาคม 25x1
บันทึกการซื้อคริปโทเคอรเรนซี
เดบิต สินทรัพยไมมีตัวตน - คริปโทเคอรเรนซี (20 × 160 × 31 × 1.001)
เครดิต เงินสด

1,281,280.0

99,299.2

1,281,280.0

99,299.2

31 ธันวาคม 25x1
ไมมีการบันทึกรายการใด ๆ เนื่องจากพิจารณาแลว สินทรัพยไมมีตัวตน – คริปโทเคอรเรนซีไมเกิดการดอยคา (มูลคา
ยุติธรรมหักดวยตนทุนในการจำหนายสูงกวาราคาทุน)
19 กุมภาพันธ 25x2
บันทึกการขายคริปโทเคอรเรนซี
เดบิต เงินสด (30 × 440 × 31 × 0.999)
เครดิต สินทรัพยไมมีตัวตน - คริปโทเคอรเรนซี
((1,281,280 + 99,299.2) × 30/120)
เครดิต กำไร (ขาดทุน) จากการขายคริปโทเคอรเรนซี

408,790.8

345,144.8
63,646.0
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31 มีนาคม 25x2
บันทึกขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน - คริปโทเคอรเรนซี
เดบิต ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน - คริปโทเคอรเรนซี
((90 × 120 × 30) – ((1,281,280 + 99,299.2) × 90/120))
เครดิต คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน – คริปโทเคอรเรนซี
การแสดงรายการเปนดังนี้

711,434.4
711,434.4

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน)
บริษัท A จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่

สินทรัพยไมหมุนเวียน (บางสวน)
สินทรัพยไมมีตัวตน - คริปโทเคอรเรนซี (สุทธิ)

31 ธันวาคม 25x1 31 มีนาคม 25x2
1,380,579.2

324,000.0

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน)
บริษัท A จำกัด (มหาชน)
สำหรับงวด
กำไรจากการขายคริปโทเคอรเรนซี
(ขาดทุน) จากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน – คริปโทเคอรเรนซี

ไตรมาส 4 25x1 ไตรมาส 1 25x2
–
63,646.0
–
(711,434.4)

อางอิง
TAS 38
ยอหนาที่ 24 กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน
ยอหนาที่ 27 ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาแยกตางหาก รวมถึงตนทุนทางตรงอื่น ๆ
ยอหนาที่ 88 กิจการตองพิจารณาวา สินทรัพยไมมีตัวตนมีอายุการใชประโยชนที่ไมทราบแนนอนหากผลจากการวิเคราะห
ปจจัยที่เกี่ยวของทั้งหมดไมพบขอบเขตที่สามารถคาดคะเนไดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สินทรัพยดังกลาวจะสามารถกอใหเกิด
กระแสเงินสดสุทธิใหกับกิจการ
ยอหนาที่ 107 กิจการตองไมตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใชประโยชนไมทราบแนนอน
ยอหนาที่ 108 TAS 36 กำหนดใหกิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใชประโยชนไมทราบ
แนนอน โดยการเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น เปนประจำทุกปและเมื่อมี
ขอบงชี้วา สินทรัพยไมมีตัวตนอาจเกิดการดอยคา
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ยอหนาที่ 112 กิจการตองเลิกรับรูสินทรัพยไมมีตัวตน เมื่อกิจการจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
ยอหนาที่ 113 กิจการตองรับรูผลตางระหวางจำนวนเงินสุทธิที่ไดรับจากการจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน (ถามี) กับมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นเปนผลกำไรหรือผลขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพยไมมีตัวตนในกำไรหรือขาดทุน
เมื่อเลิกรับรูสินทรัพยไมมีตัวตน
TAS 36
ยอหนาที่ 10 กิจการตองทดสอบการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชประโยชนไมทราบแนนอนเปนประจำ
ทุกป โดยเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดยไมตองคำนึงวามีขอบงชี้ใดที่บงชี้วา สินทรัพยนั้น
อาจเกิดการดอยคาหรือไม
ยอหนาที่ 59 กิจการตองบันทึกลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนก็ตอเมื่อมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น มูลคาสวนที่ลดลงคือผลขาดทุนจากการดอยคา
TAS 21
ยอหนาที่ 21
ยอหนาที่ 25 มูลคาตามบัญชีของรายการบางรายการถูกกำหนดมาจากการเปรียบเทียบจำนวนเงินตั้งแตสองจำนวนขึ้นไป
เชน มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่มีการดอยคาคือราคาที่ต่ำกวาระหวางมูลคาตามบัญชีกอนพิจารณาการขาดทุนจาก
การดอยคากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตามที่กำหนดใน TAS 36 หากสินทรัพยนั้นเปนสินทรัพยที่มิใชตัวเงินและมีการ
วัดคาเปนเงินตราตางประเทศ มูลคาตามบัญชีจะกำหนดขึ้น โดยการเปรียบเทียบระหวางมูลคาตามบัญชี ซึ่งแปลงคาดวย
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ราคาถูกกำหนด กับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มูลคา
ถูกกำหนด (เชน อัตราปด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)
TAS 10
ยอหนาที่ 8
ยอหนาที่ 9 ตัวอยางของเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ตองปรับปรุง ซึ่งเปนเหตุการณที่ทำใหกิจการตอง
ปรับปรุงจำนวนที่รับรูไวในงบการเงิน เชน ขอมูลที่ไดรับภายหลังรอบระยะเวลารายงานชี้ใหเห็นวา สินทรัพยเกิดการ
ดอยคา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ตัวอยางที่ 4 คริปโทเคอรเรนซีถือไวเพื่อการลงทุนระยะยาวและวัดมูลคาโดยใชวิธีการตีราคาใหม
ใชขอมูลขอ 1–3 ตามตัวอยางที่ 3
4. มีตลาดที่มีสภาพคลองที่สามารถโอนเปลี่ยนมือไดอยางอิสระสำหรับคริปโทเคอรเรนซี X
5. บริษัทแสดงสินทรัพยไมมีตัวตนภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรกโดยใชวิธีการตีราคาใหม
6. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 คริปโทเคอรเรนซี X ที่บริษัท A ถืออยูจำนวน 120 เหรียญมีมูลคายุติธรรม 400 ดอลลาร
สหรัฐตอเหรียญ
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7. บริษัทโอนกำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตน – คริปโทเคอรเรนซี และกำไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงที่รวมอยูในสวนของเจาของไปยังกำไรสะสมโดยตรงเมื่อกิจการขายคริปโทเคอรเรนซี
8. ณ วันที่ 31 มีนาคม 25x2 คริปโทเคอรเรนซี X ที่บริษัท A ถืออยูจำนวน 90 เหรียญมีมูลคายุติธรรม 390 ดอลลาร
สหรัฐตอเหรียญ
การบันทึกรายการเปนดังนี้
7 ตุลาคม 25x1 - 11 ธันวาคม 25x1 บันทึกรายการเหมือนตัวอยางที่ 3
31 ธันวาคม 25x1
บันทึกการตีราคาคริปโทเคอรเรนซี
เดบิต สินทรัพยไมมีตัวตน - คริปโทเคอรเรนซี
((120 × 400 × 33) – (1,281,280 + 99,299.2))
เครดิต กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตน –
คริปโทเคอรเรนซี – OCI ((400 – 360.36*) × 120 × 31.93**)
เครดิต กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง – OCI
((33 – 31.93**) × 120 × 400)
*((100 × 400 × 1.001) + (20 × 160 × 1.001)) / 120
**(1,281,280 + 99,299.2) / (120 × 360.36)
หมายเหตุ ตัวเลขที่แสดงไวนี้คำนวณโดยมีการปดเศษ
19 กุมภาพันธ 25x2
บันทึกการตีราคาคริปโทเคอรเรนซี
เดบิต สินทรัพยไมมีตัวตน - คริปโทเคอรเรนซี
((30 × 440 × 31 × 0.999) – (30 × 400 × 33))
เดบิต กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง – OCI
((31 – 33) × 30 × 440 × 0.999)
เครดิต กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตน –
คริปโทเคอรเรนซี – OCI (((440 × 0.999) – 400) × 30 × 33)
บันทึกการขายคริปโทเคอรเรนซี
เดบิต เงินสด (30 × 440 × 31 × 0.999)
เครดิต สินทรัพยไมมีตัวตน - คริปโทเคอรเรนซี

98 วารสารวิชาชีพบัญชี ปที่ 18 ฉบับที่ 59 กันยายน 2565

203,420.8
151,865.2
51,555.6

12,790.8
26,373.6
39,164.4

408,790.8

408,790.8
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บันทึกการโอนปดสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตน – คริปโทเคอรเรนซี ไปยังกำไรสะสม
เดบิต กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตน –
77,130.7
คริปโทเคอรเรนซี – OCI ((151,865.2 × 30/120) + 39,164.4)
เครดิต กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง – OCI
((51,555.6 × 30/120) – 26,373.6)
กำไรสะสม
31 มีนาคม 25x2
บันทึกการตีราคาคริปโทเคอรเรนซี
เดบิต กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตน –
คริปโทเคอรเรนซี – OCI ((390 – 400) × 90 × 33)
เดบิต กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง – OCI
((30 – 33) × 90 × 390)
เครดิต สินทรัพยไมมีตัวตน - คริปโทเคอรเรนซี
((90 × 390 × 30) – (90 × 400 × 33))
การแสดงรายการเปนดังนี้

13,474.7
63,646.0

29,700.0
105,300.0
135,000.0

งบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน)
บริษัท A จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 25x1 31 มีนาคม 25x2

สินทรัพยไมหมุนเวียน (บางสวน)
สินทรัพยไมมีตัวตน - คริปโทเคอรเรนซี

1,584,000.0

สวนของผูถือหุน (บางสวน)
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (บางสวน)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตน - คริปโทเคอรเรนซี
*(51,555.6 – 131,673.6 + 13,474.7)
**(151,865.2 + 9,464.4 – 77,130.7)

51,555.6
151,865.2

1,053,000.0

(66,643.3)*
84,198.9**
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน)
บริษัท A จำกัด (มหาชน)
สำหรับงวด
กำไรจากการขายคริปโทเคอรเรนซี
(ขาดทุน) จากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน – คริปโทเคอรเรนซี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (บางสวน)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพยไมมีตัวตน - คริปโทเคอรเรนซี
***(26,373.6 + 105,300.0)
****(39,164.4 – 29,700.0)

ไตรมาส 4 25x1 ไตรมาส 1 25x2
–
63,646.0
–
(711,434.4)
51,555.6
151,865.2

(131,673.6)***
9,464.4****

อางอิง
TAS 38
ยอหนาที่ 24
ยอหนาที่ 27
ยอหนาที่ 75 หลังจากการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพยไมมีตัวตนตองแสดงดวยราคาที่ตีใหม ราคาที่ตีใหม หมายถึง
มูลคายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหมหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมที่เกิดขึ้นในภายหลัง สำหรับวัตถุประสงคของ
การตีราคาใหมตาม TAS ฉบับนี้ กิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตน โดยอางอิงกับตลาดที่มีสภาพคลอง
นอกจากนี้ การตีราคาใหมตองปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ไมแตกตางอยางมีสาระสำคัญจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้น
ยอหนาที่ 85 หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นเปนผลจากการตีราคาใหม กิจการตองรับรูมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เพิ่มขึ้นดังกลาวในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงจำนวนที่เพิ่มขึ้นสะสมในสวนของเจาของ
ภายใตรายการ “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” (ในตัวอยางนี้คือ กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพย
ไมมีตัวตน)
ยอหนาที่ 86 หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนลดลงเปนผลจากการตีราคาใหม กิจการตองรับรูมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ลดลงดังกลาวในกำไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตาม กิจการตองรับรูสวนที่ลดลงจากการตีราคาใหม
ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำนวนที่ไมเกินยอดคงเหลือดานเครดิตที่มีอยูในรายการ “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”
ของสินทรัพยนั้น
ยอหนาที่ 87 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่รวมอยูในสวนของเจาของอาจโอนไปยังกำไรสะสมโดยตรงเมื่อสวน
เกินทุนนั้นเปนรายการที่เกิดขึ้นจริง โดยสวนเกินทุนทั้งจำนวนอาจเกิดขึ้นจริงเมื่อกิจการจำหนายสินทรัพย
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ยอหนาที่
ยอหนาที่
ยอหนาที่
ยอหนาที่
ยอหนาที่

88
107
108
112
113

TAS 21
ยอหนาที่ 21
ยอหนาที่ 23.3 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตละงวด รายการที่ไมเปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งบันทึกไว
ดวยมูลคายุติธรรมใหแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่วัดมูลคายุติธรรมนั้น
ยอหนาที่ 30 เมื่อมีการรับรูรายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องคประกอบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะตองรับรูไวในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดวย
ยอหนาที่ 31 TFRS บางฉบับกำหนดใหกิจการรับรูกำไรหรือขาดทุนไวในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เชน TAS 16 กำหนด
ใหกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตีราคาใหมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ รับรูไวในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หากสินทรัพย
ดังกลาวถูกวัดมูลคาดวยสกุลเงินตราตางประเทศ ยอหนาที่ 23.3 ของ TAS ฉบับนี้ กำหนดใหจำนวนเงินที่มีการปรับมูลคา
ใหมแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ประเมิน จึงมีผลใหผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นรับรูไวในกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นดวย
TAS 10
ยอหนาที่ 8
ยอหนาที่ 9
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ในทรรศนะของผูเขียน ฝายบริหารของกิจการควรเปดเผยความตั้งใจในการถือครองคริปโทเคอรเรนซีวา ถือไวเพื่อ
วัตถุประสงคใด เชน เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ หรือเพื่อขายในอนาคตอันใกลและ
กอใหเกิดกำไรจากการผันผวนของราคาหรือสวนตางของราคาซื้อขายของนายหนา – ผูคา หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด
เนื่องจากการถือครองคริปโทเคอรเรนซีดวยวัตถุประสงคที่ตางกันนำมาซึ่งวิธีปฏิบัติทางบัญชีและผลกระทบตอรายงาน
ทางการเงินที่แตกตางกัน รวมทั้งควรเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมวา กิจการใชวิธีใดในการคำนวณมูลคาคริปโทเคอรเรนซี
(เชน วิธีตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักหรือวิธีเขากอนออกกอน) เนื่องจากราคาของคริปโทเคอรเรนซีอาจมีความผันผวน
อยางเปนสาระสำคัญในแตละชวงเวลา (ตามที่แสดงในภาพที่ 3)
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(ขอมูลจาก https://coinmarketcap.com/)

2. โดยปกติ ในการซื้อขายคริปโทเคอรเรนซีไมวากิจการจะถือไวเปนสินคาคงเหลือหรือสินทรัพยไมมีตัวตนก็ตาม จะมีตนทุน
ในการทำรายการ (เชน คาธรรมเนียม คานายหนา เปนตน) ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดใหตองนำมา
รวมในการคำนวณมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยหรือนำมาหักออกจากจำนวนเงินที่ไดรับจากการขาย เพื่อคำนวณกำไร
ขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพยแลวแตกรณี แตในทางปฏิบัติกลับพบวา บางกิจการบันทึกตนทุนในการทำรายการ
เปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่กิจการถือคริปโทเคอรเรนซีเปนสินคาคงเหลือ ซึ่งผูเขียนสันนิษฐานวา
กิจการอาจพิจารณาวา การถือครองในลักษณะดังกลาวเทียบเคียงไดกับการถือครองหลักทรัพยที่ถือไวเพื่อคา ซึ่งตอง
วัดมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนและรับรูตนทุนการทำรายการเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น ภายใต TFRS 9 หรือ
เปนไปไดวา กิจการอาจนำหลักความมีสาระสำคัญมาถือปฏิบัติกับคาใชจายในการทำรายการ
3. เมื่อมีการขายคริปโทเคอรเรนซีออกไป (ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน) กิจการที่ถือครองคริปโทเคอรเรนซีไวเปนสินคา
คงเหลือเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ ตองแยกแสดงรายการขายคริปโทเคอรเรนซีเปน
รายไดจากการขายและตนทุนขายเหมือนการขายสินคาโดยทั่วไป แตในทางปฏิบัติกลับพบวา บางกิจการที่ถือครอง
คริปโทเคอรเรนซีไวเปนสินคาคงเหลือเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการรับรูผลตางระหวาง
สิ่ ง ตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ไ ด รั บ จากการขายกั บ ต น ทุ น ของสิ น ทรั พ ย ที่ เ กี่ ย วข อ งเป น กำไรหรื อ ขาดทุ น จากการขายคริ ป โท
เคอรเรนซี ผูเขียนสันนิษฐานวา สวนหนึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากกิจการอาจพิจารณาวา การถือครองคริปโทเคอรเรนซี
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4.

5.

6.

7.

มีลักษณะคลายการถือสินทรัพยทางการเงินเพื่อคาตาม TFRS 9 จึงรับรูสวนตางระหวางสิ่งตอบแทนที่ไดรับจาก
การขายคริปโทเคอรเรนซีเปนกำไรหรือขาดทุนจากการขายคริปโทเคอรเรนซีมากกวาที่จะรับรูเปนรายไดจากการขาย
และตนทุนขายแยกจากกัน
กรณีที่กิจการวัดมูลคาคริปโทเคอรเรนซีดวยวิธีราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา (LCNRV
ตาม TAS 2) โดยขอกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มูลคาสุทธิที่จะไดรับตองเปนมูลคาเฉพาะของกิจการ
(ไมใชมูลคายุติธรรมของสินทรัพย และไมใชมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย) และตองใชเหตุการณภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงานมาประกอบการพิจารณาการกำหนดมูลคาดังกลาว แตในทางปฏิบัติกลับพบวา หลายกิจการใชมูลคา
ยุติธรรมของคริปโทเคอรเรนซี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแทนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กรณีนี้ผูเขียนสันนิษฐานวา
อาจเปนการยากที่จะหามูลคาสุทธิที่จะไดรับ ซึ่งเปนมูลคาเฉพาะของกิจการ เนื่องจากอาจมีคำถามตามมาวา กิจการ
ควรใชขอมูลภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ณ วันใดหรือชวงเวลาใด เพื่อประกอบการพิจารณาดังกลาว อยางไรก็ตาม
ผูเขียนเสนอวา กิจการอาจนำขอมูลการขายคริปโทเคอรเรนซีภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานดังกลาวแตกอน
วันที่งบการเงินเผยแพรมาประกอบการพิจารณา (ถามี) และสำหรับคริปโทเคอรเรนซีสวนที่ยังไมไดขายออกไป กิจการ
อาจใชราคาปดของคริปโทเคอรเรนซีจากตลาดหลักที่กิจการเขาทำการซื้อขายหักดวยประมาณการคาธรรมเนียมใน
การขาย โดยกิจการอาจพิจารณาขอมูลจนถึงวันที่ผูบริหารอนุมัติงบการเงิน เพื่อใชเปนตัวแทนของมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
กรณีที่กิจการวัดมูลคาคริปโทเคอรเรนซีดวยวิธีมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย (FVLCS) โดยกิจการทำหนาที่เปน
นายหนา – ผูคาสินคาโภคภัณฑที่เปนคริปโทเคอรเรนซี กิจการตองใชขอมูล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดย
ไมตองนำขอมูลภายหลังรอบระยะเวลารายงานมาปรับปรุงการกำหนดมูลคายุติธรรมของคริปโทเคอรเรนซี อยางไรก็ตาม
ผูเขียนเห็นวา กิจการอาจพิจารณาเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของคริปโทเคอรเรนซีภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน เนื่องจากมูลคาของคริปโทเคอรเรนซีอาจมีความผันผวนอยางเปนสาระสำคัญไปจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กรณีที่กิจการวัดมูลคาคริปโทเคอรเรนซีดวยวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) (Cost method ตาม TAS 38)
กิจการตองทดสอบการดอยคาของคริปโทเคอรเรนซีเปนประจำทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (โดยไมตองคำนึงวา
มีขอบงชี้วา สินทรัพยอาจเกิดการดอยคาหรือไม) โดยเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ภายใต
TAS 36 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (Recoverable Amount) หมายถึง มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักดวยตนทุน
ในการจำหนาย (Fair Value Less Costs to Sell) หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น (Value-In-Use) แลวแต
จำนวนเงินใดจะสูงกวา อยางไรก็ตาม สำหรับคริปโทเคอรเรนซี มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตองคำนวณจากมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการจำหนายเทานั้น (เนื่องจากไมมีมูลคาจากการใชที่เกี่ยวของ) ในทางปฏิบัติกลับพบวา หลายกิจการใช
มูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดยไมคำนึงถึงตนทุนในการจำหนาย
สินทรัพย
สำหรับสินทรัพยไมมีตัวตนทั่วไป การจะเลือกใชวิธีราคาที่ตีใหมตองอยูบนเงื่อนไขที่วา สินทรัพยไมมีตัวตนนั้นตอง
มีตลาดที่มีสภาพซื้อขายคลองรองรับเสมอ ดังนั้นการที่กิจการจะเลือกใชวิธีราคาที่ตีใหมสำหรับคริปโทเคอรเรนซีก็ตอง
มั่นใจดวยวา มีตลาดที่มีสภาพคลองที่สามารถโอนเปลี่ยนมือคริปโทเคอรเรนซีไดอยางอิสระ นอกจากนี้ การตีราคาใหม
ตองปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานไมแตกตางอยางมี
สาระสำคัญจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้น แตเนื่องดวยคริปโทเคอรเรนซี ราคาที่ตีใหมสามารถหาไดทุกสิ้นรอบ
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ระยะเวลารายงาน ซึ่งแตกตางไปจากสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทอื่น ๆ ในทรรศนะของผูเขียน กิจการก็ควรจะทำการ
ทบทวนการตีราคาคริปโทเคอรเรนซีใหม เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
8. นอกเหนือจากขอกำหนดของ TFRS ที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลสำหรับการถือครองคริปโทเคอรเรนซีแลว ผูเขียน
เห็นวา กิจการควรเปดเผยขอมูลอื่น ๆ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม อาทิ การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการถือครองและการควบคุมภายในของคริปโทเคอรเรนซี ตลาดที่ทำการซื้อขาย ปริมาณ
การซื้อขายโดยเฉลี่ยในแตละครั้งและในภาพรวม สกุลเงินที่ใชในการซื้อขาย รวมถึงการปองกันความเสี่ยง (ถามี)
วิธีเขาทำการซื้อขาย การเก็บรักษาคริปโทเคอรเรนซี เปนตน
9. สำหรับผูสอบบัญชี อาจพิจารณาระบุคริปโทเคอรเรนซีเปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) พรอม
อธิบายวิธีการตรวจสอบ ในรายงานของผูสอบบัญชี เนื่องจากเปนธุรกรรมใหมที่กิจการเขาไปเกี่ยวของ อีกทั้งราคาของ
คริปโทเคอรเรนซีอาจมีความผันผวนสูงและอาจเปนรายการที่อาจมีความเสี่ยง ซึ่งผูใชรายงานทางการเงินควรไดรับทราบ
ขอมูล

ขอจํากัด
บทความนี้ครอบคลุมเพียงการถือครองคริปโทเคอรเรนซีเทานั้น ไมรวมถึงโทเคนดิจิทัล (Digital Token) และเนื้อหา
ในบทความนี้ ค รอบคลุ ม วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี ส ำหรั บ กิ จ การที่ จั ด ทำรายงานทางการเงิ น โดยใช ม าตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น สำหรับ กิ จ การที่ มีสวนไดเ สียสาธารณะเทานั้น สำหรับกิจการที่ จั ดทำรายงานทางการเงิ นโดยใช มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) อาจมีขอพิจารณาเกี่ยวกับการถือปฏิบัติ
ทางบั ญ ชี ใ นเรื่ อ งนี้ ที่ แ ตกต า งไป ผู ส นใจอาจศึ ก ษาจาก “คำถาม - คำตอบเกี่ ย วกั บ การถื อ ครองคริ ป โทเคอร เ รนซี
(Cryptocurrencies) สำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs)” ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และหากในอนาคต
IASB มีการออกมาตรฐานฯ เฉพาะเรื่องนี้ และหากเนื้อหามีความแตกตางจากแนวปฏิบัติทางบัญชีและตัวอยางที่ยกมา
ในบทความนี้ ผูสนใจควรตองติดตามความคืบหนาดังกลาวดวย
บทสรุป
ในปจจุบันโลกแหงยุคดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หลายกิจการเริ่มมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวของกับสินทรัพย
ดิจิทัล ไมวาจะเปนคริปโทเคอรเรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ทั้งการเขาไปลงทุนโดยตรงหรือการประกอบธุรกิจเหมืองขุดหรือ
จากการเปนผูออก อีกทั้งปริมาณของธุรกรรมดังกลาวมีแนวโนมที่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน IASB ยังไมไดมีการออก
IFRS เกี่ยวกับสินทรัพยดิจิทัลโดยเฉพาะ รวมทั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ เอง ก็ยัง
ไมไดมีการออกแนวปฏิบัติทางการบัญชีในเรื่องดังกลาวโดยเฉพาะ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 IC ไดเผยแพร Agenda
Decision เรื่อง การถือครองคริปโทเคอรเรนซี เพื่ออภิปรายความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน IFRS วาควรนำมาถือปฏิบัติ
กับการถือครองคริปโทเคอรเรนซีอยางไร แต Agenda Decision ดังกลาว ยังไมครอบคลุมธุรกรรมในทุกรูปแบบ
บทความนี้ไดอภิปรายสาระสําคัญของ Agenda Decision ดังกลาว และแสดงตัวอยางประกอบความเขาใจและ
วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับคริปโทเคอรเรนซีในฐานะผูถือที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีสวนไดเสีย
สาธารณะ (TFRS) มาถือปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหผูมีหนาที่จัดทํารายงานทางการเงินสามารถจัดทํารายงานทางการเงินได
104 วารสารวิชาชีพบัญชี ปที่ 18 ฉบับที่ 59 กันยายน 2565

คริปโทเคอรเรนซีและการบัญชีเกี่ยวกับการถือครองคริปโทเคอรเรนซี

สอดคลองกับขอกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีอยูในปจจุบัน รวมทั้งจะชวยใหผูใชรายงานทางการเงิน
สามารถทราบถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของกับธุรกรรมดังกลาว อันจะเปนประโยชนตอการนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจไดดียิ่งขึ้น
สำหรับงานวิจัยในอนาคต ผูสนใจอาจศึกษาการตอบสนองของตลาด (Market Reaction) ที่มีตอการประกาศขาว
การเขาทำธุรกรรมที่เกี่ยวของกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัทจดทะเบียนฯ รวมทั้งสำรวจวิธีปฏิบัติทางบัญชีและการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยดิจิทัลของบริษัทจดทะเบียนฯ เปนตน และสำหรับบทความวิชาการในอนาคตอาจศึกษาสินทรัพย
ดิจิทัลประเภทอื่น เชน โทเคนดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC: Central Bank Digital Currency)
เปนตน
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