
 
 
 

  

 

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
21 เมษายน 2565 

รัสเซียคดิใช้เงินคริปโตชำระค่าสนิคา้
ederal Tax Service หน ่วยงานกำก ับด ูแล
เร ื ่องภาษ ีของร ัฐบาลกลางของร ัสเซ ีย มี
ความคิดร ิเร ิ ่มที ่จะให้ผู ้ประกอบการได้รับ

อนุญาตให้ชำระเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจส่งออก-
นำเข้าในรูปแบบสกุลเงิน crypto ซึ่งกระทรวงการคลัง
สนับสนุนแนวคิดนี ้ เพียงบางส่วนโดยเห็นว่าต้องมี
การศึกษาและหารือกันในรายละเอียดและอาจมีการร่าง
กฎระเบียบทางกฎหมาย ส่วนผู้เชี่ยวชาญหวังว่าแนวคิด
ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการค้ากับประเทศที่เป็นมิตรกับ
ร ั ส เ ซ ี ย แล ะ ใ ห ้ ก า ร ย อมร ั บ  crypto currencies 
เช่นเดียวกัน 

ในการถกเถียงกันระหว่างคณะรัฐมนตรีและธนาคาร
กลางเกี่ยวกับรูปแบบกฎระเบียบในอนาคตของสกุลเงิน
ดิจิทัล ได้มีข้อคิดเห็นร่วมกันประการหนึ่งว่าห้ามใช้
สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสื่อในการชำระเงิน ซึ่งแนวทางนี้ได้
ปรากฏในร่างกฎหมายของกระทรวงการคลังว่าด้วยสกุล
เงินดิจิทัล โดยยังคงห้ามใช้ crypto ภายในประเทศ
รัสเซียเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ แต่ถือว่าเป็นเพียง
เครื่องมือในการลงทุนเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ในร่างกฎหมายมีประโยคที่ระบุข้อยกเว้น
เอาไว้ว่า "เว้นแต่กฎหมายนี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น" 
โดยอาศัยข้อยกเว้นนี้ Federal Tax Service จึงแนะนำ
ให้กระทรวงการคลังพิจารณายกเว้นและเสริมเอกสาร
เพิ่มเติมด้วยบทบัญญัติว่า “นิติบุคคลได้รับอนุญาตให้
ชำระค่าสินค้าและบริการภายใต้ข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศและรับเงินจากต่างประเทศได้ด้วยสกุลเงิน
ดิจิทัล” โดยจำเป็นต้องซื้อและขายเงินดิจิทัลด้วยเงิน
สกุลร ูเบ ิลในกระเป ๋าเง ินด ิจ ิตอลและบนกระดาน
แลกเปล ี ่ยน ซ ึ ่งเอกสารที ่ เก ี ่ยวข ้องได ้จ ัดส ่งไปยัง

หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ในข้อสรุปข้างต้นของ
กระทรวงการคลังระบุไว้ชัดเจนว่าเห็นด้วยเพียงบางส่วน
เท่านั้น โดยต้องมีการชี้แจงในรายละเอียด การหารือ 
รวมท้ังการออกระเบียบข้อบังคับในกฎหมายอ่ืน ๆ  

Maxim Bashkatov หัวหน้าฝ่ายพัฒนากฎหมายของ 
CSR ให้ความเห็นว่าสำหรับธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
ด้วยสกุลเงินดิจิทัล ไม่จำเป็นต้องมีการทำกฎระเบียบ
ทางกฎหมายให้สอดคล้องอย่างเต็มรูปแบบเพียงแต่
กฎหมายของประเทศคู่สัญญาในการทำธุรกรรมอนุญาต
ให้ใช้เงินดิจิทัลเป็นวิธีการชำระเงินได้ก็เพียงพอแล้ว โดย
เป็นไปได้ส ูงว ่าจะใช้ bitcoin และ ethereum เป็น
สื่อกลาง ทั้งนี้ประเทศส่วนใหญ่ไม่มีการห้ามการชำระ
เง ินในสกุลเง ินด ิจ ิท ัลท ั ้งในด ้านกฎหมายและการ
พิจารณาคด ี

ตามที ่ Maxim Bashkatov กล่าว ปัญหาสำคัญไม่ใช่
ทัศนคติเชิงลบท่ีมีต่อเงิน crypto จากประเทศอ่ืน ๆ แต่
อาจถูกมองได้ว่าเป็นความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการ
คว่ำบาตรต่อรัสเซีย ซึ่งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
ญี่ปุ่น คงไม่สามารถยอมรับได้ในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งในการออกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรัสเซีย
รอบที่ 5 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 สหภาพยุโรป
ห้ามไม่ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในรัสเซียผ่านผู้ดำเนินการ
กระเป๋าเง ินคริปโต รวมทั ้งเก็บบ ันทึกและจ ัดเก็บ
สินทรัพย์ crypto หากจำนวนเงินเกิน 10,000 ยูโร  

ส ่วนนักกฎหมายเห ็นว ่าเง ินดิจ ิท ัลจะไม่กลายเป็น
เครื่องมือในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร แต่สามารถ
นำมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชำระบัญชีในสภาวะท่ี
ไม่สามารถทำธุรกรรมในสกุลเงินดอลลาร์และยูโรได้ ซึ่ง
จะเป็นประโยชนต์่อประเภทธุรกิจท่ีไม่ได้ถูกคว่ำบาตรฯ  

Roman Yankovsky รองคณบดีคณะนิต ิศาสตร์ของ 
HSE เตือนว่าหากการปรับเปลี่ยนกฎหมายไม่ได้ทำให้
สอดคล้องกันทั ้งระบบแล้วอาจทำให้เกิดปัญหาด้าน
ศุลกากรได้ หากประเทศต้นทางของสินค้าไม่อนุญาตให้
ชำระด้วยเงิน crypto 

Alexey Mostovshchikov สมาช ิ กสภาสาม ัญของ
สมาคมการค ้า  Delovaya Rossiya มองว ่ าการใช้  
cryptocurrencies เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการส่งออกภายใตเ้งื่อนไขใหม่ แต่ให้ข้อสังเกต
ว่าจะเป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องใน
การประมวลผลธุรกรรมโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล หาก
วิธ ีการชำระเงินนี ้ถ ูกกฎหมาย ธุรกิจของรัสเซียจะ
สามารถซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้กับบางประเทศที่ให้
การยอมรับว่ามันเป็นวิธีการชำระเงิน ซึ่งประเทศส่วน
ใหญ่ตั้งอยู่ในแถบละตินอเมริกา 

ท่ีมา: Payment visibility: authorities discuss the 
legalization of cryptocurrency in foreign trade, by 
Evgeny Kuznetsov, iz.ru 

ในยามวิกฤตที ่ร ัสเซียถูกกระหน่ำด้วยมาตรการคว่ำ
บาตรทางเศรษฐกิจอย่างร ุนแรงจากกลุ ่มประเทศ
ตะวันตกและพันธมิตร โดยมีเป้าหมายส่วนหนึ่งท่ีจะ
ขัดขวางการทำการค้าระหว่างประเทศของรัสเซียทุก

วิถีทาง ตลอดการทำลายศักยภาพการชำระเงินในการ
ทำการค้าตามปกต ิ

รัสเซียก็ต้องพยายามกอบกู้สถานการณ์และหาทางเอา
ตัวรอดจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบังคับ
ให้ประเทศที่ไม่เป็นมิตรต้องชำระค่าพลังงานของรัสเซีย
เป็นสกุลเงินรูเบิลแทนเงินดอลลาร์สหรัฐหรือเงินยูโร 
หรือการทำการค้ากับมิตรประเทศด้วยสกุลเงินหยวน
หรือเงินสกุลท้องถ่ิน เป็นต้น 

การนำเอาเงินดิจิทัลมาเป็นสื่อชำระเงินค่าสินค้าก็เป็น
อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ แม้ว่าจะ
ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ เพราะเงิน 
crypto ก็ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที ่ได้รับการยอมรับ
อย่างกว่างขวางว่าเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง แต่มีเพียง
บางประเทศเท่านั้นที่ยินยอมให้นำมาใช้ชำระค่าสินค้า
และบริการได ้

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี ้ยังมีข้อจำกัดจำนวนมาก
โดยเฉพาะการพิจารณาออกกฎหมายควบคุมและ
อนุญาตให้เงิน crypto สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและ
บริการได้เช่นเดียวกับเงินในรูปแบบของ Fiat money 
ในหลาย ๆ ประเทศ 

การทำการค้าของไทยกับรัสเซียก็ได้รับผลกระทบและ
ประสบปัญหากับเงื่อนไขการชำระค่าสินค้าเช่นเดียวกัน
จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย - ยูเครน 
ดังนั ้นเพื่อเป็นการรักษาตลาดเดิมเอาไว้ ในเบื ้องต้น
ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทยควรศึกษาและพิจารณา
การยอมรับเงื ่อนไขการชำระค่าสินค้าเป็นเงินสกุลอ่ืน
แทนเงินสกุลหลัก เช่น เงินหยวน หรือ เงินรูเบิล ก็จะ
เป ็นการช ่วยขยายโอกาสทางการค ้าท ่ ามกลาง
สถานการณ์วิกฤตนี้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งศึกษาความ
เป็นไปได้ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างเช่นการใช้เงิน 
crypto ในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ �

 


