
 

 

 

การเสยีภาษีเงนิได้กับสินทรัพยด์จิทิัลของประเทศไทย 

สินทรพัยด์จิิทลั (Digital Assets) ไดร้บัความนิยมและมีผูใ้หค้วามสนใจเพิ่มขึน้
อยา่งมากในชว่งปีท่ีผา่นมานี ้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง คริปโทเคอรเ์รนซี 
(Cryptocurrency) ท่ีปัจจบุนัมีมลูคา่ตลาดทั่วโลกสงูกว่า 66 ลา้นลา้นบาท ซึ่ง
สว่นใหญ่ขบัเคล่ือนดว้ยเหรียญช่ือดงัท่ีผูค้นใหค้วามนิยม 2 สกลุ ไดแ้ก่ บิต
คอยน ์ (Bitcoin) และอีเธอรเ์ลียม (Ethereum) รวมถึงสินทรพัยด์จิิทลัประเภท 
Non Fungible Token (NFT) ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมและผูค้นใหค้วามสนใจเพิ่มขึน้
ในปัจจบุนั 
 
ขอ้มลูจากส านกัขา่วบางกอกโพสตเ์ม่ือตน้ปี 2564 พบว่าในประเทศไทยมีการ
ซือ้ขายแลกเปล่ียน ครปิโทเคอรเ์รนซี มลูคา่สงูถึง 14.8 พนัลา้นบาท ระหว่างนกั
ลงทนุไทยกลุม่หนึ่ง และบรรดานกัลงทนุไทยท่ีอยูใ่นตลาดและนกัลงทนุราย
ใหมก็่ยงัใหค้วามสนใจในการลงทนุในสินทรพัยด์จิิทลัเพิ่มมากขึน้ ไมว่า่จะเป็น 
ครปิโทเคอรเ์รนซี หรือโทเคนดจิิทลั  
 
เม่ือพิจารณาถึงการเสียภาษีเก่ียวกบัสินทรพัยด์จิิทลั หลายคนอาจเคยไดย้ินวา่
ประเทศไทยมีกฎหมายจดัเก็บภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาเก่ียวกบัสินทรพัย์
ดจิิทลั รวมถึงการหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจา่ย ของบคุคลธรรมดา ตัง้แตปี่ 2561 แต่
ยงัไมมี่ขอ้มลูเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสียภาษีท่ีชดัเจน รวมทัง้ยงัไมมี่
กฎหมายจดัเก็บภาษีเงินไดส้  าหรบันิตบิคุคลเก่ียวกบัสินทรพัยด์จิิทลัท่ีออก
ตามมาเป็นการเฉพาะ 
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กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จงึขอน าประเดน็การเสียภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัสินทรพัย์
ดจิิทลั มาคยุกนัพรอ้มทัง้เสนอประเด็นกฎหมายภาษีในดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือใหภ้าคธุรกิจและนกัลงทนุเขา้ใจการเสียภาษีเงินไดเ้ม่ือมีการไดม้า ซือ้ขาย
แลกเปล่ียนสินทรพัยด์จิิทลั หรือการถือครองสินทรพัยด์จิิทลัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
รวมถึงฝากประเดน็ใหภ้าครฐัพิจารณาออกกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบ
การท าธุรกรรมในอนาคตในยคุดจิิทลัท่ีเตม็ไปดว้ยเทคโนโลยีมากยิ่งขึน้ 
 
กฎหมายไทยนิยามสินทรัพยด์จิทิลัไว้อย่างไร 
เม่ือปี 2561 ไดมี้การออกพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรพัยด์จิิทลั 
พ.ศ. 2561 ซึ่งไดก้ าหนดนิยามของค าวา่ “สินทรพัยด์จิิทลั” และค าท่ีเก่ียวขอ้ง
ไว ้ไดแ้ก่ 
 

● สินทรัพยด์จิิทัล หมายถึง ครปิโทเคอรเ์รนซี และโทเคนดิจิทลั 

● คริปโทเคอรเ์รนซี หมายถึง หนว่ยขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งถกูสรา้งขึน้
บนระบบหรือเครือขา่ยอิเล็กทรอนิกส ์โดยประสงคท่ี์จะใชเ้ป็นส่ือกลาง
ในการแลกเปล่ียนเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งสินคา้ บริการ หรือสิทธิอ่ืนใด หรือ
แลกเปล่ียนระหวา่งสินทรพัยด์จิิทลั และใหห้มายความรวมถึงหนว่ย
ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศก าหนด 

● โทเคนดจิิทัล หมายถึง หน่วยขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งถกูสรา้งขึน้บน
ระบบหรือเครือขา่ยอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือ 

o ก าหนดสิทธิของบคุคลในการเขา้รว่มลงทนุในโครงการใด ๆ  

o ก าหนดสิทธิในการไดม้าซึ่งสินคา้หรือบรกิารหรือสิทธิอ่ืนใดท่ี
เฉพาะเจาะจง ทัง้นี ้ ตามท่ีก าหนดในขอ้ตกลงระหวา่งผูอ้อก
และผูถื้อและใหห้มายความรวมถึงหนว่ยแสดงสิทธิอ่ืนตามท่ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ประกาศก าหนด 

 
เงนิได้จากสินทรัพยด์จิิทลัและการเสียภาษีตามประมวล
รัษฎากร 
ประมวลรษัฎากรไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิเพ่ือก าหนดลกัษณะของเงินไดพ้งึ
ประเมิน และการเก็บภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ส าหรบัเงินไดจ้ากสินทรพัยด์จิิทลั 
เม่ือปี 2561 โดยบญัญัติใหเ้งินหรือผลประโยชนด์งัตอ่ไปนี ้ เป็นเงินไดพ้งึ
ประเมินท่ีตอ้งน าไปรวมค านวณภาษีเงินไดต้ามกฎหมาย 
 

● เงินสว่นแบง่ของก าไร หรือผลประโยชนอ่ื์นใดในลกัษณะเดียวกนัท่ีได้
จากการถือครองหรือครอบครองโทเคนดจิิทลั (มาตรา 40(4)(ซ)) 

● ผลประโยชนท่ี์ได้รับจากการโอนคริปโทเคอรเ์รนซีหรือโทเคนดจิิทลั 
เฉพาะท่ีตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่ท่ีลงทนุ (มาตรา 40(4)(ฌ)) 

นอกจากนี ้ยงัก าหนดใหบ้คุคล หา้งหุน้สว่น บรษิัท สมาคม หรือคณะบคุคลผู้
จา่ยเงินไดพ้งึประเมินเก่ียวกบัสินทรพัยด์จิิทลัขา้งตน้ใหแ้ก่บคุคลธรรมดาท่ีเป็น
ผูอ้ยูใ่นประเทศไทยเกิน 180 วนั ในปีปฏิทิน มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินไดบ้คุคล
ธรรมดา ในอตัรารอ้ยละ 15 ของเงินได ้(มาตรา 50(2)(ฉ))    
 
ประเดน็ภาษีทีค่วรพจิารณาเกีย่วกับเงนิได้จากสินทรัพยด์จิทิลั 
ประเดน็ภาษีเงินไดท่ี้ควรพิจารณาส าหรบัเงินไดจ้ากสินทรพัยด์จิิทลั เชน่ 
 

● กฎหมายก าหนดใหเ้งินไดจ้ากสินทรพัยด์จิิทลั เป็นเงินไดต้ามมาตรา 
40(4) ประเภทเดียวกบัเงินไดท่ี้เป็น ดอกเบีย้ เงินปันผล หรือ
ผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการลงทนุ (Capital gain) หรือเงินไดป้ระเภท 
passive income อ่ืน ซึ่งเป็นเงินไดท่ี้ไมไ่ดร้บัสิทธิในการหกัคา่ใชจ้่าย
ในการค านวณภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 

 
 

เกี่ยวกับเรา 
____________________ 

Tax Practice Group 

ธุรกิจมกัตอ้งการการวางแผนโครงสรา้ง
ภาษีท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพเพ่ือ
รกัษาความส าเรจ็ในระยะยาว เปา้หมาย
หลกัของเราคือการให ้"บริการแบบครบ

วงจร" ซึง่เราสามารถเช่ือมตอ่กบัแนว
ปฏิบตัอ่ืิน ๆ ไดอ้ย่างราบรื่นเพ่ือให้
ค  าแนะน าท่ีเหมาะสมท่ีสดุแก่ลกูคา้ของ
เรา 

เรามีประสบการณม์ากมายในดา้นภาษีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการควบรวมกิจการ การปรบั
โครงสรา้ง การก าหนดราคาโอน และการ
บรหิารความมั่งคั่ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เม่ือลกูคา้ตอ้งเผชิญกบัธุรกิจรูปแบบใหม ่
การเสนอขายหุน้ IPO ตลอดจนการซือ้
หรือขายสนิทรพัยเ์พ่ือใหม้ั่นใจในการเพิ่ม
ประสทิธิภาพและการลดหย่อนภาษี เรา
ด าเนินการตรวจสอบสถานะเพ่ือ
พิจารณาว่าการวางแผนภาษีมีความ
จ าเป็นหรือไม่ ซึง่ลกูคา้ของเราอาจจะไม่
ทราบถึงสทิธิพเิศษทางภาษีท่ีควรจะไดร้บั 

ลกูคา้ของเราครอบคลมุในหลายกลุม่
ธุรกิจ; บรษัิท ธุรกิจครอบครวั และนกัลงนุ
รายใหญ่ และรายใหญ่พิเศษ ซึง่เราเช่ือว่า
ลกูคา้ตอ้งการบรกิารท่ีเอาใจใสแ่ละ
ทีมงานท่ีตอบสนองอย่างรวดเรว็ ซึง่เป็น
สิ่งที่เรามุ่งมั่นและไดร้บัการยอมรบั 

 



 

 

● บคุคลธรรมดาท่ีมีเงินไดจ้ากสินทรพัยด์จิิทลั ตอ้งน าเงินไดน้ัน้ไปรวม
ค านวณในแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาประจ าปี 

● ผูจ้า่ยเงินไดจ้ากสินทรพัยด์จิิทลั มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจา่ย      ถา้
ผูร้บัเงินไดเ้ป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจา่ย       ใน
อตัรารอ้ยละ 15 ไมว่า่บคุคลธรรมดานัน้จะเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทย
หรือไมก็่ตาม โดยบคุคลธรรมดาท่ีเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทยสามารถน า
ภาษีท่ีถกูหกั ใชเ้ป็นเครดติภาษีในแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบ้คุคล
ธรรมดาประจ าปี หากผูจ้า่ยเงินไดไ้มห่กัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายและน าสง่
กรมสรรพากร ผูจ้า่ยเงินไดต้อ้งรบัผิดรว่มกบัผูมี้เงินไดใ้นการเสียภาษี
ดงักลา่ว และยงัตอ้งเสียเงินเพิ่มแก่กรมสรรพากร ในอตัรารอ้ยละ 1.5 
ตอ่เดือน ของจ านวนภาษีท่ีตอ้งน าสง่กรมสรรพากรดว้ย 

● กรณีผูจ้า่ยเงินไดจ้ากสินทรพัยด์จิิทลั ใหแ้ก่บริษัทหรือนิติบคุคลท่ีไมไ่ด้
ประกอบกิจการในประเทศไทย มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้ ณ ท่ีจา่ย ใน
อตัรารอ้ยละ 15 และน าสง่กรมสรรพากรตามกฎหมาย 

นอกจากนี ้ กรณีท่ีผูมี้เงินไดจ้ากสินทรพัยด์จิิทลัเป็นนิติบคุคลไทย มีขอ้พงึ
พิจารณาเก่ียวกบัมลูคา่และการตีราคาสินทรพัยด์จิิทลั ซึ่งมีผลตอ่การเสียภาษี
เงินไดข้องนิติบคุคล เชน่ 

● มลูคา่ท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลงของสินทรพัยด์จิิทลัท่ีนิติบคุคลนัน้ลงทนุหรือ
ถือครอง แมจ้ะยงัไมมี่การขายหรือจ าหนา่ยสินทรพัยน์ัน้ออกจากบญัชี
ของบรษิัทก็ตาม 

● การตีราคาสินทรพัยด์จิิทลัเป็นเงินบาท ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี
ของบรษิัท เน่ืองจากปัจจบุนัสินทรพัยด์จิิทลัในประเทศไทยก็ก าหนด
มลูคา่เป็นเงินสกลุอ่ืนท่ีไมใ่ชเ่งินบาท 

 

 



 

 

บทสรุป 
จากขอ้สงัเกตทางกฎหมายขา้งตน้ กฎหมายเก่ียวกบัการเก็บภาษีเงินไดจ้าก
สินทรพัยด์จิิทลัของประเทศไทย ยงัคงตอ้งมีการออกมาตรการเก่ียวกบัการ
จดัเก็บภาษีเพิ่มเตมิในไมช่า้นี ้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัธุรกรรมเก่ียวกบัสินทรพัย์
ดจิิทลัท่ีเพิ่มขึน้และมีความซบัซอ้นมากขึน้ และเพ่ือความเป็นธรรมในการ
จดัเก็บภาษีผูเ้สียภาษีตอ่ไป  
 
ส าหรบัท่านท่ีสนใจขอ้มลูเพิ่มเตมิหรือตอ้งการค าปรกึษาเก่ียวกบัการวางแผน
ภาษีเก่ียวกบัสินทรพัยด์ิจิทลั สามารถติดตอ่ไดท่ี้ Tax Practice Group ของ
กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ หรือติดตอ่กบัผูเ้ขียนโดยตรง 

 

All information, content, and materials contained in or referred to in this article do not, and are not intended to constitute, legal advice and are purely provided for 

general informational purposes only. For more information, please contact the authors. 


