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Startup (Target Group) 

Technology based

1. Food & Agriculture

2. Energy saving / Alternative Energy / 
Clean Energy

3. Bio-Technology

4. Medical & Health

5. Tourism / Service / Creative Economy
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6. Modern Materials

7. Textile / Dress / Accessories
8. Automotive / Parts

9. Electronics / Computer / Software / 
IT Service

10. R&D / Innovation / New Industry

Startup (Target Group) 

Technology based
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Crypto Currency Law

oพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิตัล พ.ศ. 2561

oประกาศเมื@ อ 13 พฤษภาคม 2561

oใช้บังคับเมื@ อ 14 พฤษภาคม 2561
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Crypto Currency

oหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ@ งถูกสร้างขึ�นบนระบบหรือ 

เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที@ จะใช้เป็น

สื@ อกลางในการแลกเปลี@ ยนเพื@ อให้ได้มาซึ@ งสินค้า 

บริการ หรือสิทธิอื@ นใด หรือแลกเปลี@ ยนระหว่าง
สินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูล 

อิเล็กทรอนิกส์อื@ นใดตามที@ คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด 
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Crypto Currency
o“โทเคนดิจิทัล” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ@ งถูก

สร้างขึ�นบนระบบหรือเครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์

เพื@ อ 

(1) กําหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือ

กิจการใด ๆ 

(2) กําหนดสิทธิในการได้มาซึ@ งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื@ นใดที@

เฉพาะเจาะจง ทั�งนี� ตามที@ กําหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ

และให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื@ นตามที@ คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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Crypto Currency

o“ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ

ตามประเภทดังต่อไปนี� 
(1) ศูนย์ซื�อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 
(2) นายหน้าซื�อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 
(3) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล 
(4) กิจการอื@ นที@ เกี@ ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามที@ รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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Crypto Currency
o“ศูนย์ซื�อขายสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า ศูนย์กลางหรือ

เครือข่ายใด ๆ ที@ จัดให้มีขึ�นเพื@ อการซื�อขายหรือแลกเปลี@ ยน

สินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการ

จัดระบบหรือ อํานวยความสะดวกให้ผู้ซึ@ งประสงค์จะซื�อขาย

หรือแลกเปลี@ ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทําความตกลงหรือ 

จับคู่กันได้ โดยกระทําเป็นทางค้าปกติ แต่ทั�งนี� ไม่รวมถึง

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายในลักษณะ ที@ คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด 
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Crypto Currency
oมาตรา 17 ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที@ ออกใหม่ต่อ

ประชาชน ผู้ออกโทเคนดิจิทัล ที@ ประสงค์จะเสนอขายโทเคน

ดิจิทัลดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ

ให้กระทําได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัท

มหาชนจํากัด และต้องยื@ นแบบแสดงรายการข้อมูล

o ให้นําความในวรรคหนึ@ งมาใช้บังคับกับโทเคนดิจิทัลที@ ผู้

เสนอขายได้ออกไว้แล้วและมีวัตถุประสงค์ ที@ จะเสนอขาย

เป็นการทั@ วไปต่อประชาชนด้วย 



11

Crypto Currency

oมาตรา 100 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที@ ได้ประกอบ

ธุรกิจอยู่ในวันก่อนวันที@  พระราชกําหนดนี�ใช้บังคับและเป็น

ธุรกิจที@ ต้องขออนุญาตตามพระราชกําหนดนี� หากจะดําเนิน

กิจการต่อไป ให้ยื@ นคําขออนุญาตตามที@ บัญญัติไว้ในพระราช

กําหนดนี� ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที@ พระราชกําหนดนี� มีผล

ใช้บังคับ และเมื@ อได้ยื@ นคําขออนุญาตแล้ว ให้ดําเนินกิจการ

ต่อไปได้จนกว่าจะมีคําสั@ งไม่อนุญาต 
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Crypto Law

&

ICO

(Initial Coin Offering)
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Crypto Currency Law

oประกาศ กลต. ที@  กจ. 15/2561 เรื@ อง การ

เสนอขายโทเคนดิจิตัลต่อประชาชน 

o ประกาศเมื@ อ 3 กรกฎาคม 2561

oใช้บังคับเมื@ อ 16 กรกฎาคม 2561
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Crypto Tax
Corporate Tax 

Personal Tax

&

Crypto VAT
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Crypto Currency: Tax

o กําหนดให้โทเคนดิจิทัลเป็นเงินได้พึง

ประเมิน Passive Income

o Equity or Debt Instrument ???
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Crypto Currency: Tax

(ซ) เงินส่วนแบ่งของกําไร หรือ

ผลประโยชน์อื@ นใดในลักษณะเดียวกันที@

ได้จากการถือหรือครอบครองโทเคน

ดิจิทัล (Profit Sharing / Any Profits)
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Crypto Currency: Tax

(ฌ) ผลประโยชน์ที@ ได้รับจากการโอนคริป

โทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ทั�งนี� 

เฉพาะซึ@ งตีราคา เป็นเงินได้เกินกว่าที@

ลงทุน” (Capital Gain)



19

Crypto Currency: Tax

(ฉ) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 

40 (4) (ซ) และ (ฌ) ให้คํานวณหักใน

อัตรา ร้อยละ 15 ของเงินได้
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Crypto Currency: VAT

oDigital Asset (สินค้าที@ ไม่มีรูปร่าง): 

Subject to VAT

oกรมสรรพากรจะยกเว้น VAT ให้แก่

บุคคลธรรมดา _ เพื@ อบรรเทาภาระภาษี

ให้แก่บุคคลธรรมดา ???
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ข้อควรระวัง

Crypto Currency
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ข้อควรระวัง / ความไม่แน่นอน

o“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”

oกฎหมายควบคุมการแลกเปลี@ ยนเงิน

oกฎเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

oมาตรฐานการบัญชี

oการบังคับคดีในการชําระหนี�

oSecurity ในระบบ และ การคุ้มครองนักลงทุน

oการลักทรัพย์ (คดีอาญา)



”หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”

กฎหมายใหม่นี� (พรบ. ฉบับที@  45) _ มีผลใช้บังคับ 2 เมษายน 2560
ผลที@ ตามมา คือ ผู้กระทําความผิดมีหน้าที@ เสียภาษี หรือ นําส่งภาษี และ

ความผิดนั�นเกี@ ยวกับ (จํานวนเงินภาษี)

1. จํานวนเงินภาษีที@ หลีกเลี@ ยงหรือฉ้อโกงตั�งแต่ 10 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ�นไป _ 

หรือ

2. จํานวนภาษีที@ ขอคืน "โดยความเท็จ" "โดยฉ้อโกง" หรือ "อุบาย" หรือ 

"วิธีการอื@ นใดทํานองเดียวกัน" ตั�งแต่ 2 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ�นไป และ 

3. ผู้มีหน้าที@ เสียภาษี หรือ นําส่งภาษี ได้กระทําในลักษณะเป็น "กระบวนการ" 

หรือ "เป็นเครือข่าย" โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดเงินได้พึง

ประเมินหรือรายได้ _ เพื@ อหลีกเลี@ ยงหรือฉ้อโกงภาษี _ และ
23



4. มีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที@ เกี@ ยวกับการกระทําความผิด _ 
เพื@ อมิให้ติดตามทรัพย์สินนั�นได้

5. ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็น "ความผิดมูลฐาน" ตามกฎหมายฟอกเงิน

6. อธิบดีกรมสรรพากร ต้องส่งเรื@ องไปยัง สํานักงาน ปปง. ตามความเห็นชอบ
ของ "คณะกรรมการพิจารณากลั@ นกรองความผิดทางภาษีอากรที@ เข้าข่าย
ความผิดมูลฐาน" 

กรณีนี� Taxpayer / ผู้มีหน้าที@ หักภาษี ณ ที@ จ่าย / Tax Advisor ต้องเพิ@ มความ
ระมัดระวังอย่างมาก มิฉะนั�น อาจเข้าไปมี "ส่วนเกี@ ยวข้อง" กับ Tax Fraud ได้
_จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงข้อสังเกตุ คือ กฎหมายนี�ใช้บังคับตั�งแต่ 2 
เมษายน 2560 _ จึงไม่อาจนําไปใช้กับการกระทําผิดอาญาในอดีตก่อนหน้านี�
ได้ _ แต่ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที@ รัฐสามารถ "ซักถาม" หรือ "ค้นหาข้อเท็จจริง" 
ได้
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”หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”
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สไลด์ FREE Download 

ที@ www.taxtanktv.com
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Thank	You



SCL Law Group
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Presenter Profile

E: chinapat@siamcitylaw.com Tel: 092-286-4770
LINE ID: chinapat.taxtank

Chinapat Visuttipat
ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

Partner

1. ประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในงานให้คําปรึกษากฎหมาย ด้านภาษีอากร / IPO /
M&A ตลอดจนสัญญาทางธุรกิจ รวมถึง Offshore Incorporation / Family Business

2. ให้คําปรึกษาแก่ลูกค้าทั�งในไทยและต่างประเทศร่วมกับ Partner อีก 13 คนและที@
ปรึกษากฎหมายอีกกว่า 120 คนผ่านสํานักงานของ SCL ในไทย เมียนม่าร์ / สปป. 
ลาว / กัมพูชา

3. วิทยากรบรรยายเรื@ องสัญญาธุรกิจและภาษีในงานสัมมนาและฝึกอบรม
ตลอดเวลากว่า 15 ปี เป็น “อาจารย์พิเศษด้านภาษีอากร” และ กฎหมายธุรกิจใน
หลักสูตรปริญญาตรี/โท ม. รามฯ / ม. ธรรมศาสตร์ / ม. แม่ฟ้าหลวง / ม. ศรีปทุม / 
ม. หอการค้าไทย / วิทยาลัยดุสิตธานี / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / ม. กรุงเทพ

4. วิทยากรประจําให้แก่ สถาบันกรรมการไทย (IOD) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
(AIMC) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารฯ และ สมาคมธุรกิจต่างๆ 

5. “คณะกรรมการภาษี” ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ “ผู้ไกล่เกลี@ ยคดี
ภาษี” ประจําศาลภาษีอากรกลาง

6. “กรรมการตรวจสอบ” (Audit Committee) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

www.facebook.com/TaxTank chinapat.lawclub@icloud.com 
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