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เค้าโครงการบรรยาย

1. ความสําคัญของกฎหมายกับธุรกิจครอบครัว

2. การบริหารจัดการสินทรัพย์ในธุรกิจครอบครัว

3. การนําธุรกิจครอบครัวเข้าสู่ “ตลาดหลักทรัพย์” 

4. ภาษีมรดก / ภาษีการให้ / ภาษีทีS ดินฯ

5. ”ธรรมนูญครอบครัว” & ”สัญญาผู้ถือหุ้น”

6. Family Holding Structure & Family Trust 

7. การตรวจสอบภาษี “ธุรกิจครอบครัว”
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ความสําคัญของกฎหมาย

กับ

ธุรกิจครอบครัว
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• สัญญาก่อนสมรส (Pre-nuptial Contract) ต้องเกีS ยวข้องกับ

ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาหรือการจัดการทรัพย์สินระหว่างการ

สมรสเท่านัsน

–ก่อนจดทะเบียนสมรส ทําสัญญาก่อนสมรสว่าเมืS อ

สมรสแล้วให้สามีมีอํานาจขายทีS ดินสินสมรสแต่เพียงผู้

เดียว_ใช้บังคับได้

–สัญญาก่อนสมรส กําหนดว่า หากหย่ากัน ให้ทรัพย์สิน

ทัsงหมดตกเป็นของหญิงฝ่ายเดียว_ใช้บังคับไม่ได้ (ฎีกา 

195/2465)

การจัดการทรัพย์สินครอบครัว
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• สัญญาก่อนสมรส (Pre-nuptial Contract) ต้องเกีS ยวข้องกับ

ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาหรือการจัดการทรัพย์สินระหว่างการ

สมรสเท่านัsน

–สัญญาก่อนสมรส กําหนดเรืS องหนีsสินไม่ได้ เช่น หนีs

การศึกษาบุตรเป็นหนีsส่วนตัวของสามี หรือ หนีsสินจาก

การงานร่วมกันให้เป็นหนีsส่วนตัวของภริยา

–สัญญาก่อนสมรสทําขึsนแล้วผูกพันตลอดไป 

เปลีS ยนแปลง เพิกถอนไม่ได้ เว้นแต่คําสัS งศาล

การจัดการทรัพย์สินครอบครัว
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• ปัญหา และ Case study ในกิจการครอบครัวและ

การแบ่งปันมรดก

คาํพิพากษาศาลฎีกาที- 1078/2553 (เพิกถอนการให้

ด้วยเหตุเนรคุณ)

“ถ้อยคาํที*จาํเลยด่าโจทก์ว่า:		"อีแก่ไม่ยุติธรรม มึงทําให้

ครอบครัวกูแตกแยก กูจะไม่อยู่กับมึงแล้ว" 

การยกทรัพย์สินให้ทายาท - ก่อนตาย
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• ปัญหา และ Case study ในกิจการครอบครัวและการแบ่งปัน

มรดก

คาํพิพากษาศาลฎีกาที- 1078/2553 (เพิกถอนการให้ด้วยเหตุ

เนรคุณ)

..... เป็นการแสดงเจตนาดูหมิQนโจทก์ซึQงเป็นอา _ จําเลยเรียก

โจทก์ว่าอีแก่_ขึVนมึงขึVนกูกับโจทก์ ย่อมทําให้โจทก์อับอายเสีย

ชืQอเสียงและเป็นการหมิQนประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงตาม ป.

พ.พ. มาตรา 531 (2)

โจทก์ย่อมเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุจําเลยประพฤติเนรคุณ

ได้”

การยกทรัพย์สินให้ทายาท - ก่อนตาย
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• ปัญหา และ Case study ในกิจการครอบครัวและการแบ่งปัน

มรดก

คาํพิพากษาศาลฎีกาที- 6424/2557 (เพิกถอนการให้ด้วยเหตุ

เนรคุณ)

“การทีQ บุตรเรียกบิดาว่า “ไอ้แก่” ก็เป็นคําด่าแล้ว ทัVงยังพูดอีกว่า 

“ไอ้แก่ แก่แล้วเลอะเลือน” จึงเป็นการด่าบิดาโดยไม่ให้ความ

เคารพนับถือยําเกรง หยาบคาย แสดงถึงการเหยียดหยามดู

แคลนเป็นถ้อยคําหมิQนประมาทบิดาอย่างร้ายแรง"

พิพากษาให้ลูก...จดทะเบียนโอนทีQ ดินสองแปลงคืนแก่พ่อไป”

การยกทรัพย์สินให้ทายาท - ก่อนตาย
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พินัยกรรม (Will)

(พินัยกรรมเผืS อตาย _ ควรทําหรือไม่)

Living Will (พินัยกรรมเพืS อตาย)

(บันทึกการไม่ยอมรับการรักษาทางการแพทย์)

(การุญฆาต)



11

“พินัยกรรม” นัsนสําคัญไฉน (แบบของพินัยกรรม)

•ต้องทําตามแบบทีS กฎหมายกําหนด (ไม่ทําตามแบบ ตกเป็น

โมฆะ) (พยานลงนามในพินัยกรรม ไม่มีสิทธิรับมรดกตาม

พินัยกรรม)

–พินัยกรรมแบบธรรมดา

–พินัยกรรมแบบเขียนเองทัsงฉบับ

–พินัยกรรมแบบทําเป็นเอกสารฝ่ายเมือง

–พินัยกรรมแบบทําเป็นเอกสารลับ

–พินัยกรรมแบบทําด้วยวาจา

ข้อควรรู้เกีS ยวกับพินัยกรรม
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เรืS องทีS กําหนดไว้ในพินัยกรรม

•การจัดการ “ศพ” และ “งานศพ”

•การแต่งตัsง “ผู้จัดการมรดก” / “อํานาจผู้จัดการมรดก”

•การจัดการทรัพย์มรดก / การแบ่งทรัพย์มรดก

•การกําหนดทายาท และ การแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่

ทายาท

เขียนพินัยกรรมอย่างไร _ ให้วางแผนภาษีมรดก ?

ข้อควรรู้เกีS ยวกับพินัยกรรม
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ข้อควรรู้เกีS ยวกับพินัยกรรม

“พินัยกรรม” นัsนสําคัญไฉน (ข้อควรรู้เกีS ยวกับพินัยกรรม)

• คนทีS อายุยังไม่ครบ 15 ปีทําพินัยกรรม ตกเป็นโมฆะ (ม. 

1703 ปพพ.)

• พินัยกรรมไขว้กันในฉบับเดียวกัน ไม่ผิดแบบ มิใช่พนัน 
ถือว่าใช้ได้ (ฎีกา 1466/2537)

• พินัยกรรมไม่ได้ลงวันเดือนปี ตกเป็นโมฆะ (ฎีกา 

3776/2545)

• เขียนขึsนต้นว่า “พินัยกรรม” แต่ผิดแบบก็ใช้ไม่ได้ / สถานทีS

ทําพินัยกรรมไม่ใช่สาระสําคัญ (ฎีกา 8747/2550)
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หากไม่มีพินัยกรรม

มรดกตกทอดยัง 

“ทายาทโดยธรรม”
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ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก 

1) ผู้สืบสันดาน (ทางนิตินัย / ทางพฤตินัย รวมบุตรบุญธรรม 

แต่บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกแทนทีS ) / บิดามารดา / คู่

สมรส

2) พีS น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

3) พีS น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

4) ปู่ ย่า ตา ยาย

5) ลุง ป้า น้า อา

“ทายาทโดยพินัยกรรม” มีสิทธิดีกว่า “ทายาทโดยธรรม”

ทายาทในการจัดการมรดก

หลัก “ญาติชิด

ตัดญาติห่าง”
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การบริหารจัดการ

ทรัพย์สิน 

(ทีS ดิน)



สิทธิพิเศษทางภาษีในการโอนทีS ดิน

มติ ครม. 9 สิงหาคม 2559 (เป็นกฎหมายแล้ว / สิsนสุดสิทธิประโยชน์ทางภาษี 31 ธันวาคม 

2560) _ กรมสรรพากรกําลัง ”ต่ออายุ” ให้สิsนสุด 31 ธันวาคม 2561

_“เจ้าของกิจการบุคคลธรรมดา” แปลงทรัพย์สินเป็น “หุ้น” บริษัทใหม่ (10 สิงหาคม 2559 –
31 ธันวาคม 2560) 

ทรัพย์สินทีS โอนเป็นทุนบริษัท _ ต้องเป็น “ทรัพย์สินทีS ใช้ในกิจการ” มาก่อนวันทีS โอนเป็นทุน

”คณะบุคคล” / “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” (มติ ครม.13/6/17 และ พรฎ.644) ได้รับยกเว้นภาษี

_ยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ภาษีมูลค่าเพิS ม / ภาษีธุรกิจเฉพาะ / อากรแสตมป์ 
(Property & Share Swap) _ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับทีS  5 วันทีS  5 มิถุนายน 2560

_ลดค่าธรรมเนียมการโอนทีS ดินจาก 2% เหลือ 0.01%
1. แปลง “ทรัพย์สินในกิจการของบุคคลธรรมดา” เป็นทุนบริษัทใหม่ด้วย “ราคาตลาด” เว้นแต่ “ทีS ดิน/สิS ง

ปลูกสร้าง” ให้ใช้ “ราคาประเมินทางราชการ” หรือ “ราคาทุนทีS ซืsอมา” แล้วแต่อย่าง ใดจะสูงกว่า / 2. 

เจ้าของทีS ดินต้องถือหุ้นบริษัท “ไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินทีS โอน” เข้ามา / 3. เจ้าของทีS ดินต้อง “ไม่โอน
หุ้นตํS ากว่ามูลค่าทางบัญชี” (กรณีขายหุ้น) /  4. เจ้าของทีS ดินเดิม และ บริษัทใหม่ ต้องร่วมจัดทํา 

“หนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์เป็นทุนบริษัทต่อ กรมทีS ดิน และ กรมสรรพากร   
18
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ภาษีนาทีทอง
vทีS ดินต้องใช้ใน “กิจการ” ของบุคคลธรรมดา
ก่อน “แปลงเป็นทุนบริษัท”

vไม่มีคํานิยามของ “กิจการ”

vไม่มีกรอบเวลาของ “กิจการ”

vทีS ดินบ้านพักอาศัย / ทีS ดินเปล่า _ ใช้ในกิจการ
แต่ไม่ได้ให้เช่า _ ไม่ถือเป็นกิจการ
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ภาษีนาทีทอง

v”กิจการของบุคคลธรรมดาควรมีหลักฐาน “กิจการ” เช่น 

(1) เอกสารทางราชการ 

(2) สัญญาทางธุรกิจกับบุคคลภายนอก 

(3) หลักฐานการรับค่าตอบแทนกิจการจากบุคคลภายนอก 

(4) หลักฐานทางการเงินในกิจการของบุคคลธรรมดา

(5) หลักฐานการเสียภาษีจากกิจการ (ภาษีโรงเรือนฯ / ภาษี

รายได้ / VAT)
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หน่วยงานราชการทีS เกีS ยวข้อง

vกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

nจดทะเบียนตัsงบริษัท _ จองชืS อบริษัท

n ชําระค่าหุ้นด้วย “ทรัพย์สินอืS น” แทนเงินสด

vกรมทีS ดิน / กรมโรงงานอุตสาหกรรม / กรมการขนส่งทางบก

nจดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัท _ ชําระค่าหุ้นด้วย “ทรัพย์สิน

อืS น” แทนเงินสด

vกรมสรรพากร

nตรวจสอบเงืSอนไข/คุณสมบัติการยกเว้นภาษี _ ราคาโอนทรัพย์สิน

nตรวจสอบภาษีของ “บุคคลธรรมดา” ก่อน “แปลงทรัพย์สินเป็นทุน” 
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การจัดกลุ่มทีS ดิน (Grouping)

จัดกลุ่มอย่างไร ?

(List of Asset / Control Sheet)

หากต้องการ Control Sheet: Line แจ้งได้ตาม Line ID ท้าย Slide นีs
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การจัดกลุ่มทีS ดิน

vกลุ่ม 1: เกษตรกรรม (ต้องมีการเพาะปลูก / 
เก็บเกีS ยว / จําหน่าย) 

vกลุ่ม 2: บ้านพักอาศัย 

vกลุ่ม 3: พาณิชย์ / อุตสาหกรรม

vกลุ่ม 4: ทีS ดินว่างเปล่า หรือ ไม่ได้ทําประโยชน์

เพืS อรองรับ ”ภาษีทีS ดิน” ในอนาคต
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แปลงทีS ดินเป็นหุ้นอย่างไร ?
ต้องใช้เงินสดหรือไม่ ?

(Property & Share Swap = Non-Cash)
มีภาษี/ค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

ตีราคาทีS ดิน/หุ้นอย่างไร ?
(หลักฐานอะไร ???)
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แปลง “ทีS ดิน” ให้เป็น “หุ้น” 

ที#ดนิเปลา่		
(เพื#อเก็งกาํไร	/	เก็บ)		
ที#ดนิในกจิการ	

Property Co	บุคคลเจ้าของ

ทีS ดิน

บคุคลถอืหุน้บรษิทั		
ราคาหุน้ไมเ่พ ิ#มข ึBน					
เวน้แตม่กีาํไรสะสม

ขึ#น	
20%	
ทุก	4	ปี

ราคาประเมนิ	200	ลา้นบาท

“แชแ่ข็ง”	ราคาที9ดนิที9ตอ้งการ
เก็บไว	้100	ปี	ไวใ้น	“ราคาหุน้”

เปล ี#ยนมรดก	จาก
ที#ดนิใหก้ลายเป็นหุน้	

บคุคลโอนที9ดนิเขา้
บรษัิทใช	้“ราคาใด”	?	

ปีที#	1	- 4

ปีที#	5	- 8

ปีที#	9	- 12

ปีที#	13	- 16

ปีที#	17	- 20

ราคาประเมนิ	240	ลา้นบาท

ราคาประเมนิ	288	ลา้นบาท

ราคาประเมนิ	346	ลา้นบาท

ราคาประเมนิ	415	ลา้นบาท

ราคาหุน้ที9ใช	้swap	กับที9ดนิ	ใชร้าคา
ประเมนิฯ	หรอื	ราคาซื#อขาย	?



ภาษี+ค่าใช้จ่าย

เมืS อโอนทีS ดิน

บุคคลธรรมดา บริษัท

ภาษีเงินได้ 5 – 35 % ของราคาประเมินฯ แม้ว่าจะขาย

สูงกว่า / หักด้วย ค่าใช้จ่ายเหมาตาม

กฎหมาย (มติ ครม. 18 ต.ค. 2559 จะแก้ไข 
“ฐานภาษี” ให้ใช้ “ราคาซืsอขาย” หรือ 

“ราคาประเมิน” แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า)

_1 % ภาษีหัก ณ ทีS จ่าย ของราคา

ซืsอขาย หรือ ราคาประเมินฯ 

แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า
_20 % ของกําไรสุทธิ

ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ

ถือเกิน 5 ปี ได้รับยกเว้น     (3.3 % ของ

ราคาซืsอขาย หากถือครองไม่เกิน 5 ปี)

3.3 % ของราคาซืsอขาย (ไม่

คํานึงถึงอายุการถือครอง)

อากรแสตมป์ 0.5 % ของราคาซืsอขาย

(ได้รับยกเว้น หากเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ)

0.5 % ของราคาซืsอขาย

(ได้รับยกเว้น)

ค่าธรรมเนียม

โอนทีS ดิน

2 % จากราคาประเมินฯ 2 % จากราคาประเมินฯ 

26
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มาตรา 49 ทวิ ในกรณีทีS เป็นการโอนกรรมสิทธิ� หรือสิทธิ

ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทนไม่ว่า

ราคาทีS ซืsอขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์นัsน

จะเป็นอย่างไรก็ตาม ให้เจ้าพนักงานประเมินกําหนดราคาขาย

อสังหาริมทรัพย์นัsน โดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพืS อเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายทีS ดิน ซึS งเป็นราคาทีS ใช้อยู่ในวันทีS มีการโอนนัsน

ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จากการขายทีS ดิน
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ผลภายหลังการแปลงทีS ดินเป็นหุ้น

ทีS ดินเปล่า (ชืS อบริษัท)

Property Co		

Operating Co

เจ้าของอาคาร

ข้อควรระวัง

• ทีQ ดินไม่มีค่าเสืQอมราคา

• ไม่มีรายจ่าย / รับแต่รายได้ค่าเช่า

1. ควร “ควบรวมบริษัท” เป็นบริษัทเดียว หรือ

2. ควรทําสัญญาเช่าแบบพิเศษ (BTO / BOT)

ให้เช่าทีQ ดิน 
“ราคาตลาด”

รายได้จากกิจการ 

หักด้วย 

ค่าเช่า / ค่าเสืQอมอาคาร



ภาษี / ค่าธรรมเนียมฯ โอนกิจการทัsงหมด ควบบริษัท

ภาษีเงินได้บุคคล ยกเว้น ยกเว้น

ภาษีเงินได้บริษัท ยกเว้น ยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพิS ม ยกเว้น ยกเว้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ยกเว้น ยกเว้น

อากรแสตมป์ ยกเว้น ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมโอนทีS ดิน 2 % ยกเว้น

หมายเหตุ ไม่สามารถนํา Tax Loss ของบริษัททีS โอนหรือควบ

กัน มาใช้ได้ / แต่ไม่ห้าม Tax Loss ของบริษัททีS รับ

โอน
29
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คู่สัญญา BTO BOT

ผู้ให้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมืS อสร้างเสร็จ 
_รายได้จากอาคารนําไปเฉลีS ยเสียภาษี
ตามอายุสัญญาเช่า                
_รายจ่ายจากอาคาร คือ Depreciation 
_ผลทางภาษี คือ ชะลอการเสียภาษี
จากการเฉลีS ยรายได้ตามอายุสัญญา
เช่า

_กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมืS อครบ
สัญญาเช่า                           
_รายได้นําไปเสียภาษีในปีเดียว
เมืS อครบอายุการเช่า               _
ผลทางภาษี คือ เสียภาษีมากในปี
ทีS สัญญาสิsนสุด

ผู้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมืS อสร้างเสร็จ 
_รายจ่ายจากอาคารนําไปเฉลีS ยตาม
อายุสัญญาเช่า (Amortization)                           
_VAT ค่าก่อสร้างนําไปใช้ไม่ได้
ผลทางภาษี คือ VAT เป็นต้นทุน

_กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมืS อครบ
สัญญาเช่า                          _
รายจ่ายจากอาคารทีS โอนต้องใช้ 
Fair Market Value                  
_VAT ค่าก่อสร้างนําไปใช้ได้

BTO / BOT ดีสําหรับใคร ?



31

คู่สัญญา BTO ขยายความ

ผู้ให้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมืS อ
สร้างเสร็จ 

_รายได้จากอาคารนําไปเฉลีS ย
เสียภาษีตามอายุสัญญาเช่า                

_รายจ่ายจากอาคาร คือ 
Depreciation 

_ผลทางภาษี คือ ชะลอการ
เสียภาษีจากการเฉลีS ยรายได้
ตามอายุสัญญาเช่า

_กรรมสิทธิ� อาคารโอนทันทีเมืS อ
อาคารสร้างเสร็จ (ไม่ต้องจด
ทะเบียนโอนอาคาร)

_รายได้จากมูลค่าอาคารนําไป ”
เฉลีS ยรับรู้รายได้” ตามปีอายุการ
เช่า (กระจายฐานรายได้)

_รายจ่ายจากมูลค่าอาคาร คือ 
“ค่าเสืS อมราคา”  ไม่เกินปีละ 5%

_ คํานวณรายได้/รายจ่ายให้ 
Match กันตลอดอายุสัญญาเช่า

ขยายความ BTO
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คู่สัญญา BOT ขยายความ

ผู้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมืS อ
ครบสัญญาเช่า

_มูลค่าอาคารทีS โอนต้องใช้ 
Fair Market Value (ใช้ Book 
Value ทีS เหลือ 1 บาทไม่ได้)

_VAT ค่าก่อสร้างนําไปใช้ได้ 
(ไม่เป็น “ภาษีซืsอต้องห้าม”  
ตามประกาศอธิบดีฯ VAT 
ฉบับทีS  42 ข้อ 2 (4) _ เพราะ
โอนอาคารหลังจาก 3 ปี)

_ผู้เช่าได้ใช้ “ค่าเสืS อมราคา” ของ
อาคารทีS ก่อสร้างลงบนทีS ดินทีS เช่ามา 
Match กับอายุการเช่าทีS ดิน (ค่าเสืS อมฯ 
ใช้ได้เป็นเสมือนรายจ่ายทางภาษี)

_การโอนอาคารให้แก่ “ผู้ให้เช่าทีS ดิน” 
เมืS อครบสัญญาเช่า _ มีผลเท่ากับ 
Sale & Lease Back หากมีการ “ต่อ
อายุสัญญาเช่า” (มีผลเท่ากับ Restart 
“รายจ่ายทางภาษี” ของผู้เช่า _ 
หลังจากได้ “ขายอาคาร” และมี 
“รายได้ทางภาษี” เข้ามาในกิจการของ
ผู้เช่า)

ขยายความ BOT
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หากไม่เข้าเงืSอนไข “ยกเว้นภาษี”

แปลงทีS ดินเป็นหุ้น
ตีราคาทีS ดินเป็นหุ้นราคาอะไร ? (ราคาตลาด)

มีภาษี/ค่าใช้จ่ายหรือไม่ ? (มีภาษี/ค่าธรรมเนียมฯ ตามปกติ)

หลักฐานอะไร ? (รายงานการประเมินทรัพย์สิน)



ภาษี+ค่าใช้จ่าย

เมืS อโอนทีS ดิน

บุคคลธรรมดา บริษัท

ภาษีเงินได้ 5 – 35 % ของราคาประเมินฯ แม้ว่าจะขาย

สูงกว่า / หักด้วย ค่าใช้จ่ายเหมาตาม

กฎหมาย 

(มติ ครม. 18 ต.ค. 2559 จะแก้ไข “ฐาน
ภาษี” ให้ใช้ “ราคาซืsอขาย” หรือ “ราคา
ประเมิน” แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า)

_1 % ภาษีหัก ณ ทีS จ่าย ของราคา

ซืsอขาย หรือ ราคาประเมินฯ 
แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า

_20 % ของกําไรสุทธิ

_10% ของเงินปันผล (10% ของ 

80)

_อัตราภาษีทีS แท้จริง = 28%

ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ

ถือเกิน 5 ปี ได้รับยกเว้น     (3.3 % ของ

ราคาซืsอขาย หากถือครองไม่เกิน 5 ปี)

3.3 % ของราคาซืsอขาย (ไม่

คํานึงถึงอายุการถือครอง)

อากรแสตมป์ 0.5 % ของราคาซืsอขาย

(ได้รับยกเว้น หากเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ)

0.5 % ของราคาซืsอขาย

(ได้รับยกเว้น)

ค่าธรรมเนียม

โอนทีS ดิน

2 % จากราคาประเมินฯ 2 % จากราคาประเมินฯ 

34



การคํานวณค่าใช้จ่าย

บุคคลธรรมดา

อายุการถือครอง

ทีS ดิน (ปี)

ค่าใช้จ่ายเหมา

(%)

พระราชกฤษฎีกา 

(ฉบับทีS  165)

1 92

2 84

3 77

4 71

5 65

6 60

7 55

8 ปีขึsนไป 50 35
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หากยังคงเก็บทีS ดินในชืS อบุคคล

แทนเก็บหุ้นบริษัท ?

อนาคตจะเสีS ยงกับเรืS องอะไรบ้าง
ปี 2561 ฐานภาษีบุคคลเปลีS ยน

ปี 2563 ภาษีทีS ดินและสิS งปลูกสร้าง

ปี 2559 ภาษีมรดก
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ร่างพรบ.ภาษีทีS ดินและสิS งปลูกสร้าง

คาดว่าจะเป็นกฎหมายปี 2561

คาดว่าจะใช้บังคับปี 2562 - 2563
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ประเภททีS ดินและสิS งปลูก
สร้าง

เพดานของอัตรา
ภาษี (ครม.)

เพดานของอัตราภาษี 
(สนช.)

เกษตรกรรม  0.2 % 0.15%

ทีS อยู่อาศัย 0.5 % 0.3%

พาณิชย์/อุตสาหกรรม 2 % 1.2%

ทีS ดินทิsงไว้ว่างเปล่าหรือ
ไม่ได้ทําประโยชน์

2% (เพิS ม 0.5% ทุก 
3 ปีแต่ไม่เกิน 5%)

1.2% (เพิS ม 0.3% ทุก 3 
ปีแต่ไม่เกิน 3%)

ราคาประเมินฯ ทีS ดิน/สิS งปลูกสร้าง/ห้องชุด จะใช้เป็นฐานภาษี แทน ค่าเช่า

ภาษีทีS ดินและสิS งปลูกสร้าง (ใหม่)
(มติ ครม. ณ วันทีS  21 มีนาคม 2560)
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ภาษีทีS ดินและสิS งปลูกสร้าง 
(ผลกระทบ)

vเปลีS ยนลักษณะการถือครองทีS ดิน

nจากบุคคลธรรมดา ไปยัง บริษัท

vเปลีS ยนลักษณะการใช้สอยทีS ดิน

nจากทีS ดินรกร้างว่างเปล่าสู่ทีS ดินการเกษตร

nจาก “ทีS ดินรายได้ตํS า” สู่ “ทีS ดินรายได้สูง”
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“เจ้าสัวรายใหญ่ของไทย”

ไม่เก็บทีS ดินไว้ในชืS อบุคคล

แต่ตัsงบริษัทถือครองทีS ดิน
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การบริหารจัดการ

ทรัพย์สิน 

(ทรัพย์สินทางปัญญา)
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Fighting Brands
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Rebranding
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Brand Reborn
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Brand Diversification
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Intellectual	Property

Evaluation	to	know	
real	value	of	IP	and	
business	(goodwill)	
for	JV	or	exit

Legal	protection

Registration	to	
protect	the	IP	owner	
and	it	is	evidence	to	
constitute	legal	rights	
(Trade	secret	/	
Confidential	
information)

Generate	income

Licensing	/	
Franchising	the	rights	
in	IP	(Royalties	/	
License	fee	/	
Franchise	fee	/	
Procurement	fee)	

การปรับโครงสร้างทรัพย์สินทางปัญญา

R&D / Branding Co
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Louis Vuitton - รวมทุกอย่างไว้ในบริษัทเดียว

บริษัทครอบครัว

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 
แต่ไม่ได้วางแผน Brand ไว้

ล่วงหน้า / นามสกุลจึงถูกซืsอ

ผลติกระเป๋าสมัภาระ

LVMH	อยูใ่นจดุ	OBM	จงึ
ควรแยก	Brand	ออกมา
เพื9อ	Anti-take	over

รุน่	1

รุน่	2

รุน่	3

รุน่	4

ผลติถงุหนังใสแ่ชมเปญ	/	
เพิ9มประเภทสนิคา้

คูแ่ขง่เพิ9มข ึ#น	/	เร ิ9มตดิ	“แบรนด”์

ทายาท	“หญงิ”	นําเขยมาชว่ยงาน	/	
เขา้ตลาดหลกัทรัพย์

เขย	นํา	“มอือาชพี”	มาชว่ยงาน	/	
มอือาชพี	Take	Over	แบบ	MBO

คดพีพิาทเรื9องหุน้ในศาล	/	
ครอบครัวสญูเสยีอํานาจควบคมุ
ปัจจบุนัมสีมาชกิในครอบครัว
เป็นลกูจา้งบรษัิท
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การบริหารสินทรัพย์

หุ้น

ในธุรกิจครอบครัว



49การขยายฐาน ”ปิรามิดครอบครัว”
จะบริหารจัดการ “หุ้นทีS ถือน้อยลง” ได้อย่างไร

ใครถือหุ้นใหญ่ ???

1%5% 5% 5% 5% 5% 30% 20% 10% 5% 5% 3% 1%

10% 10% 10% 5 % 10% 15% 15% 15% 5% 5%

30% 15% 15% 30% 10%

50% 50%Founder	Level

Gen	2

Gen 3

Gen 4

5	คน

10	คน

13	คน



Family 
Members

Family Holding Co

Corporate Fund

(Cash Pooling)

Property 
Group Co

Operating 
Group Co

Branding 
Group Co

ธรรมนูญครอบครัว

สภาครอบครัว

Family Office

Family Fund

Family Trust



Holding 

Co

Property 

Co

Operating 

Co

Branding

Co

Position Owner Landlord Operator Brand Owner

Function Invest Lease out Management License out
Franchise

Income Dividend Rental Margin 
Profit

Royalty

51
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เหตุผลทีS ต้องใช้  
Holding Structure 

เหตุผลทางธุรกิจ + ครอบครัว

Holding Structure

1. Tax Minimization

2. Legal Protection

3. Wealth Expansion

4. Succession & Sustainability



ข้อดีทางภาษีของ Family Holding Co 

•เงินปันผลทีS  Family Holding Co ได้รับจาก “บริษัทใน
เครือ” ได้รับยกเว้นภาษี
•มาตรา 65 ทวิ (10) _ ยกเว้นภาษีเงินได้บริษัท

1) ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25%

2) ถือหุ้นก่อนจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 3 เดือน และ 
ถือหุ้นต่อไปหลังจ่ายเงินปันผลอีกไม่น้อยกว่า 3 
เดือน

3) ไม่มีการถือหุ้นไขว้

•คําสัS งกรมสรรพากรทีS  ท.ป. 4/2528 ข้อ 5 _ ยกเว้นภาษี
หัก ณ ทีS จ่าย 10% _ ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25% 53
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โอนหุ้นบริษทัให้ลูก / จดัการอย่างไรให้คุมอยู่ 

+	รับเงนิปันผลได้ ???

หุ้นในบริษัทครอบครัว
หุ้นในบริษัทครอบครัว 
หลังการปรับการถือหุ้น

ปรับโครงสร้าง 

การถือหุ้น

ลกูคนที9	1

ตอ้งการกระจายใหล้กู	4	คนเทา่กนั

หุ้นบุริมสิทธิf  ระบุสิทธิ 

1 หุ้น = 100 เสียง

1 หุ้น = 20 % Dividend

พอ่แมถ่อืคนละ	2	หุน้
รวม	4%	

พ่อแม่ถือหุ้นทัsงหมด

ลกูคนที9	2 ลกูคนที9	3 ลกู	4	คนถอืหุน้รวมกนั	96%
หรอื	คนละ	24	%

เพิ9มทนุ	4	หุน้							
บรุมิสทิธ ิU

ลกูคนที9	4
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การปรับโครงสร้างธุรกิจ 

Family Holding Co



การจัดตัsง Holding Co

•จัดตัsง Holding Co หลังสุด _ เมืS อ “บริษัท
ลูก” ทัsงหลายจัดโครงสร้างการถือหุ้นเสร็จ
แล้ว

•ทุนจดทะเบียนของ Holding Co เท่ากับ 
“ทุนรวมกัน” ของบริษัทลูกทัsงหลาย
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การจัดตัsง Holding Co

•ผู้ถือหุ้น (ครอบครัว) ถือหุ้น “บริษัทลูก” _ 
โอนหุ้นให้แก่ Holding Co _ รับชําระค่าหุ้น
บริษัทเดิม _ เป็น “หุ้น Holding Co” (Swap 
Transaction)

•Share & Share Swap ใช้ราคาใด ?

•Swap Transaction มีภาษีหรือไม่ ?
57



การจัดตัsง Holding Co

•Non-cash Transaction ไม่ใช้เงินสด 
แต่ Swap แทน

•Tax Minimization เสียภาษีให้ถูกต้อง / 
ประหยัดทีS สุด

•ระวัง Capital Gain Tax + Stamp Duty
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ข้อควรระวังในการใช้ Holding Co

•ไม่นํา Property ไปรวมไว้ทีS  Holding 
Co
• Holding Co ควรถือหุ้นเท่านัsน
• ทรัพย์สินทีS อยู่กับ Holding Co ก่อน
หน้านีsให้คงอยู่ต่อไป
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ข้อควรระวังในการใช้ Holding Co

•ไม่นํา Operating Expense ออกจาก 
Holding Co
• Holding Co ไม่ควรมี “กรรมการบริษัท” 
จํานวนมาก
• รายได้ของ Holding Co คือ Passive 
Income (เงินปันผล)
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ข้อควรระวังในการใช้ Holding Co

•ไม่นํา Operating Expense ออกจาก 
Holding Co
• รายจ่ายของ Holding Co ควรเป็น 
Investment Cost ไม่ใช่ Operating Cost
• หากนํา “รายจ่ายครอบครัว” มาเป็น
รายจ่าย Holding Co _ จะเป็น “รายจ่าย
ต้องห้าม”

61



ข้อควรระวังในการใช้ Holding Co

•ไม่นํา Operating Expense ออกจาก 
Holding Co
•ควรแยก Family Fund (เงินกงสี) ออกมา
จาก Corporate Fund (กําไรของ Holding 
Co)
•ควรแยก Family Welfare (สวัสดิการ
ครอบครับ) ออกจาก Corporate Welfare 
(สวัสดิการบริษัท) 62
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หุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ กบั หุ้นนอกตลาดฯ 

/ จดัการอย่างไร ???

หุ้นในตลาดฯ
หุ้นนอกตลาดฯ

(Family Holding Co)
บุคคลเจ้าของหุ้น

ลกูคนที9	1

ราคาตลาด	ณ	วนันี#	15,000	ลา้นบาท

หากโอนหุน้ใน
ตลาดฯ	ให	้
Holding	Co	จะ
สญูเสยีสถานะ	
Tax	Free	

ราคา	Par	หรอื	
ราคา	Book	Value	???	ราคาตลาด ณ วันได้รับมรดก

แบง่มรดกคนละ	5,000	ลา้นบาท	ยกเวน้ภาษี	300	ลา้นบาท		
เสยีภาษีมรดก	คนละ	245	ลา้นบาท	รวม	735	ลา้นบาท

ลกูคนที9	2 ลกูคนที9	3
Holding	Co	ไมไ่ดร้ับยกเวน้
ภาษีจากกําไรที9ขายหุน้

Holding	Co	ถอืหุน้เกนิ	25%	/	
รับเงนิปันผล	ไดร้ับยกเวน้ภาษี

บคุคลโอนหุน้ใน
ตลาดฯ	“ราคาใด”	?



การใช้ Family Holding Co ก่อน IPO

•เพืS อจัดสรร “หุ้นส่วนตัว” (ธุรกิจครอบครัว) ก่อนเข้าตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

•เพืS อ “ควบคุม” และ “ตรวจสอบ” การขาย “หุ้นกงสี” หลัง
เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

•เพืS อสร้าง Anti-Take Over Mechanism ด้วย Family 
Holding Co ถือหุ้นใน IPO Co มากกว่า 25%

•เพืS อให้ Family Holding Co ซืsอ “หุ้นกงสี” ในตลาดฯ หากมี
การขายหุ้นออกไป
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ภาษีการรับมรดก

ภาษีการให้
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ภาษีการรับมรดก / ภาษีการให้

vใช้บังคับเมืS อ 1 กุมภาพันธ์ 2559

vไม่ใช้บังคับแก่ (ม. 3) (ผลเท่ากับยกเว้นภาษี

มรดก)

nมรดกทีS เจ้ามรดกตายก่อนวันกฎหมายใช้
บังคับ (โชคดีทีS ตายก่อน)

nมรดกทีS คู่สมรสเจ้ามรดกได้รับจากเจ้ามรดก 

(ต้องจดทะเบียนสมรส)
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ภาษีการรับมรดก

vผู้มีหน้าทีS เสียภาษีการรับมรดก (ม. 11)
nผู้มีสัญชาติไทย (หลักสัญชาติ)

nผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีถิS นทีS อยู่ในไทย (หลัก
ถิS นทีS อยู่)

nผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็น
ทรัพย์สินทีS อยู่ในประเทศไทย (หลักทรัพย์
ตัsงอยู่)
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vทรัพย์มรดกทีS ต้องเสียภาษีการรับมรดก (ม. 
14)
(ทรัพย์มรดกทีS อยู่ในไทยและนอกไทย เฉพาะ
ไทยหรือต่างชาติทีS มีภูมิลําเนาในไทย)

(ทรัพย์มรดกทีS อยู่ในไทย เฉพาะผู้รับมรดกทีS เป็น
ต่างชาติ)

ภาษีการรับมรดก
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vทรัพย์มรดกทีS ต้องเสียภาษีการรับมรดก (ม. 14)
nอสังหาริมทรัพย์

nหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ (ไม่ใช่แค่ 
“หุ้น”)

nเงินฝากหรือเงินอืS นใดทีS เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกคืน
จากสถาบันการเงิน

nยานพาหนะทีS มีหลักฐานทางทะเบียน

nทรัพย์สินทางการเงินทีS กําหนดเพิS มขึsนโดยพระราช
กฤษฎีกา

ภาษีการรับมรดก
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vการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินทีS ต้องเสียภาษีการ
รับมรดก (ม. 15)

nให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันทีS ได้รับ
ทรัพย์สินนัsนเป็นมรดก  (Cash Basis)

o อสังหาริมทรัพย์ให้ถือตามราคาประเมินทุน
ทรัพย์ฯ หักภาระทีS ถูกรอนสิทธิ (เช่นเดียวกับ
ฐานภาษีสําหรับการคํานวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา)

ภาษีการรับมรดก
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vการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินทีS ต้องเสียภาษีการรับ
มรดก (ม. 15)

nให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันทีS ได้รับทรัพย์สิน
นัsนเป็นมรดก  (Cash Basis)

o หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ถือเอาราคา
หลักทรัพย์นัsนในเวลาสิsนสุดเวลาทําการของตลาดฯ 
ในวันทีS ได้รับมรดก

o หุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ (ใช้ราคาตามบัญชี หรือ 
Book Value)

o ยานพาหนะ (ใช้ราคาจากผู้ประเมินราคา)

ภาษีการรับมรดก
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ทีS ดิน อาคาร อสังหาริมทรัพย์ หุ้น (ใน/นอกตลาดฯ)

เงินสดในธนาคาร ยานพาหนะ

กองมรดก (ทรัพย์สินทีS มีอยู่ก่อนตาย)

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทองคํา
ของสะสม เสืsอผ้า เงินสดนอกธนาคาร

เครืS องเพชร
ของโบราณ ของใช้ส่วนตัว

ทรัพย์มรดกทีS ต้องเสียภาษีมรดก
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o เมืS อ “เจ้ามรดกตาย” _ ทายาท “มีสิทธิ” รับมรดก
เท่านัsน _ เมืS อ “ยังไม่ได้รับมรดก” _ ยังไม่เสียภาษี
มรดก (เกณฑ์เงินสด) _ เสียภาษีเมืS อ “รับมรดก”

o การแบ่งมรดก _ ทําได้ “คราวเดียว” หรือ “หลาย
คราว”

o หากไม่แบ่งมรดก _ “กองมรดกทีS ยังไม่แบ่ง” ถือ
เป็น “บุคคลธรรมดาทางภาษี” _ มีหน้าทีS ยืS นแบบ 
ภงด. 90 _ เมืS อ “กองมรดกทีS ยังไม่แบ่ง” มี “ดอก
ผลมรดก”

ข้อสังเกตุ _ ภาษีการรับมรดก
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o การแบ่งมรดก _ ควรแบ่ง “ทรัพย์มรดก” 
ประเภทใดบ้างใน 4 ประเภท _ ก่อน/หลัง / 
เพืS อการวางแผนภาษีมรดก ???

o อสังหาริมทรัพย์

o เงินสดในธนาคาร
o หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ / หุ้น

o ยานพาหนะ

ข้อสังเกตุ _ ภาษีการรับมรดก
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ทีS ดิน อาคาร อสังหาริมทรัพย์ หุ้น (ใน/นอกตลาดฯ)

เงินสดในธนาคาร ยานพาหนะ

ทรัพย์สินทีS ให้ก่อนตาย

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทองคํา
ของสะสม เสืsอผ้า เงินสดนอกธนาคาร

เครืS องเพชร
ของโบราณ ของใช้ส่วนตัว

ทรัพย์สินทุกประเภท

ต้องเสียภาษีการให้



77

o ภาษีการให้ _ นับรวมทรัพย์สินทุกประเภท _ 
ไม่มียกเว้นประเภททรัพย์สิน

o ยกเว้นเฉพาะ “จํานวนเงิน” ตาม ”
ความสัมพันธ์”

o ภาษีการให้ _ เป็น “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”

o ภาษีการให้ _ นับ “ปีปฏิทิน” หรือ “ปีภาษี” เป็น
หลัก

o ภาษีการให้ _ เลือกเป็น Final Tax ไม่ต้องนําไป
รวมกับเงินได้อืS นได้ (เลือกไม่ต้องรวมยืS นใน 
ภงด. 90 ได้) 

ข้อสังเกตุ _ ภาษีการให้
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o ภาษีการให้ _ พิจารณาจาก “ความสัมพันธ์” 
ระหว่าง “ผู้ให้” และ “ผู้รับให้”

o แยกการยกเว้นภาษีระหว่าง “อสังหาริมทรัพย์” 
และ “สังหาริมทรัพย์”

o ผู้เสียภาษีการให้ คือ ผู้รับให้ _ แต่หากเป็นการ
ให้ “อสังหาริมทรัพย์” แล้ว “ผู้ให้”  มีหน้าทีS เสีย
ภาษี

ข้อสังเกตุ _ ภาษีการให้
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o เพิกถอนการให้ _ ด้วยเหตุเนรคุณ ดังนีs

o ผู้รับให้ประทุษร้ายต่อผู้ให้ _ เป็นความผิดฐาน
อาญาร้ายแรง หรือ

o ผู้รับให้ทําให้ผู้ให้เสียชืS อเสียง หรือ หมิS น
ประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือ

o ผู้รับให้ไม่ยอมให้สิS งของจําเป็นเลีsยงชีวิตแก่
ผู้ให้ในเวลาทีS ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะ
ให้ได้

ข้อสังเกตุ _ การให้
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o การให้ คือ ไม่มีค่าตอบแทน / ไม่ต้องคืน / ไม่มี
เงืSอนไข / ไม่มีดอกเบีsย (ปลอดภาระหนีsต่อกันตาม
กฎหมาย)

o การยืม _ ไม่ใช่การให้ (มีหนีsต้องคืนทรัพย์)

o การกู้เงิน _ ไม่ใช่การให้ (มีหนีsต้องคืนเงิน)

o หนีsค้างชําระ _ เมืS อ “เจ้าหนีsตาย” _ หนีsนัsนตกเป็น 
“ทรัพย์มรดก” _ ลูกหนีsต้องชําระหนีsให้แก่ “กอง
มรดกของเจ้าหนีs”

o การจ่ายค่าตอบแทน หรือ ค่าบริการ _ ไม่ใช่การให้ 
_ อาจเป็น “จ้างทําของ” 

ข้อสังเกตุ _ การให้
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o การปลดหนีs หรือ การยกหนีsให้ _ ถือเป็น “การ
ให้” ประเภทหนึS ง

o การชําระหนีsแทน _ ถือเป็น “การให้”

o การซืsอทีS ดิน / กองทุน _ ใส่ชืS อคนอืS น _ ถือเป็น 
“การให้”

o การซืsอประกันชีวิต _ ใส่ชืS อคนอืS นเป็น “ผู้เอา
ประกัน” _ ถือเป็น “การให้” 

o นิติกรรมอําพราง คือ การทํานิติกรรมอย่างหนึS ง 
_ เพืS อ “ปกปิด” นิติกรรมอีกอย่างหนึS ง

ข้อสังเกตุ _ การให้
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ภาษีการให้ (ก่อนตาย)

(แยกระหว่างอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์)

ภาษีการรับมรดก (หลังตาย)

(ไม่ว่ารับมรดกคราวเดียวหรือหลายคราว)

เกิน 20 ล้านเสีย 5% ต่อคน/ปี   
สําหรับบุพการี/คู่สมรส/

ผู้สืบสันดาน

เกิน 100 ล้านเสีย 5%                

สําหรับบุพการี/ผู้สืบสันดาน

เกิน 10 ล้านเสีย 5% ต่อคน/ปี   
สําหรับคนอืS น

เกิน 100 ล้านเสีย 10%              

สําหรับคนอืS น

ตํS ากว่านัsน_ยกเว้นภาษี ตํS ากว่านัsน_ยกเว้นภาษี                       

ยกเว้นภาษีทัsงหมดสําหรับ (1) คู่สมรสของเจ้า
มรดก หรือ (2) มรดกทีS เจ้ามรดกตายก่อน 1 

กุมภาพันธ์ 2559

สรุป ภาษีการให้ / ภาษีการรับมรดก



ก่อนเป็นมรดก (ก่อนตาย)

•ลดจํานวน “ทรัพย์มรดก” ด้วยการทยอย “ให้” 
ระหว่างทีS เจ้ามรดกยังมีชีวิต

•ปรับโครงสร้างกิจการให้มี “ทรัพย์สินส่วนตัว” 
น้อยทีS สุด (เพืS อส่งมอบ)

การวางแผนมรดก



เมืS อเป็นมรดกแล้ว (หลังตาย)

•ทําให้ “ไม่เป็นมรดก” แต่เป็น “กองมรดก” ทีS ยัง
ไม่จัดสรรให้แก่ทายาท (ยังไม่มีผู้รับมรดก)

•“ผลประโยชน์จากกองมรดก” ไม่ใช่ “มรดก” / 
“ผู้จัดการมรดก” ทําหน้าทีS คล้าย Trustee 
(Family Trust)

การวางแผนมรดก



การประกันชีวิต Key man insurance ในกิจการ
ครอบครัว

•เป็นรายจ่ายกิจการได้ (ไม่เป็น “รายจ่ายต้องห้าม”)

•ไม่เป็นรายได้ของ Key man / ทําอย่างไร ???
•ผู้รับประโยชน์ต้องเป็นนายจ้าง (กิจการครอบครัว)
•ผู้รับประโยชน์ต้องไม่ใช่ครอบครัวของ Key man
•Corporate Policy + BOD Approval

•ค่าสินไหมทดแทน และ เงินผลประโยชน์ กรณีตาย 
ไม่ใช่มรดก

การวางแผนมรดก



การประกันชีวิต “กรรมการบริษัท” แบบประกันสินเชืS อ

•ในกรณีบริษัทกู้เงินจากธนาคาร จึงทําประกันชีวิตกรรมการบริษัท 
_ เพืS อประกันสินเชืS อโดยระบุชืS อบริษัทเป็นผู้เอาประกัน 

•โดยธนาคารและบริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ในการมรณกรรมของ
กรรมการบริษัท แต่กรรมการหรือบุคคลในครอบครัวมิได้รับ
ประโยชน์ใด ๆ จากกรมธรรม์

•ดังนัsน เบีsยประกันภัยทีS บริษัทจ่ายไปให้บริษัทประกันชีวิต จึงเป็น
รายจ่ายเพืS อกิจการของบริษัทและไม่ถือเป็นประโยชน์เพิS มของ
กรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

(ข้อหารือกรมสรรพากร เลขทีQ  กค 0706/5745 _ 11 มิถุนายน 2550)

การวางแผนมรดก



การประกันชีวิต

•ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
• คํานวณให้พอเพียงกับภาษีมรดกทีS ต้องเสีย (หลังตายและโอนมรดก)

• ช่วยลดภาระภาษีให้ทายาทได้อย่างไร ???

•ทรัพย์มรดก 500 ล้านบาท/ทายาท _ บุตรทายาทต้องเสียภาษีมรดก
จากทรัพย์มรดก 400 ล้านบาท (5%) = 20 ล้านบาท _ ดังนัsน ควรทํา
ประกันชีวิตยกผลประโยชน์ให้แก่บุตรทายาท 20 ล้านบาท

•ผลประโยชน์จากการประกันชีวิต ไม่ใช่ทรัพย์มรดก เพราะไม่ได้มี
อยู่ก่อนตาย

การวางแผนมรดก

วางแผนภาษีมรดก...ด้วยการไม่มีมรดก ???
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สืบสานกิจการครอบครัวให้ยัS งยืน

ธรรมนูญครอบครัว

Family Trust

ไม่แบ่งสมบัติ / ไม่กินรวบ
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ธรรมนูญครอบครัว: 

กติกาขับเคลืS อนกิจการ/ครอบครัว

Holding
Company

สภา 
ครอบครวั

กจิการ ทรพัยส์นิ

สมาชกิใน
ครอบครวั

เรืS องสําคัญในธรรมนูญครอบครัว

Share / Investment / Property

Education / Health

Donation / Foundation / Temple 

Diversification / Joint venture / Exit 

ธรรมนูญครอบครัว สัญญาผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัท

ข้อบังคับบริษัท
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• ตัวอย่างของธรรมนูญครอบครัว

–ไม่รับ “คนนอก” (เขย สะใภ้)

–ไม่ขายหุ้น

–ไม่จ่ายเงินปันผล (IPO with gain)

–ไม่ขายกิจการ

–ไม่ขายทรัพย์สิน

–ไม่ “แตกแขนง” กิจการ (Diversification)

ข้อควรรู้เกีS ยวกับ “ธรรมนูญครอบครัว” 

(ไม่มีผลตามกฎหมาย)
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ข้อควรรู้เกีS ยวกับ “สัญญาผู้ถือหุ้น” 

(มีผลตามกฎหมาย)

• ตัวอย่างของสัญญาผู้ถือหุ้น

–ไม่ขายหุ้น / เว้นแต่ ขายให้สมาชิกในครอบครัวก่อน 

หากปฏิเสธสามารถเสนอขายคนนอกได้ทีS ราคาไม่

ด้อยกว่าเสนอขายให้คนในครอบครัว

–ไม่จ่ายเงินปันผล / ไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ / ไม่ Go 

Inter

–ไม่ขายกิจการ / ไม่ขายทรัพย์สิน

–ไม่ “แตกแขนง” กิจการ / ไม่ออกนอก Comfort Zone
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ข้อควรรู้เกีS ยวกับ “ข้อบังคับบริษัท”  

(มีผลตามกฎหมาย)

• ตัวอย่างของข้อบังคับบริษัท

–กําหนดหุ้นบุริมสิทธิ�  (Special Voting Right / 

Dividend Right / Liquidation Right / Blocking & Veto)

–การโอนหุ้นต้องขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน

–การโอนหุ้นต้องได้รับความยินยอมจาก

คณะกรรมการบริษัท

–ใบหุ้นต้องลงนามโดยกรรมการบริษัท



Family 
Members

Family Holding Co

Corporate Fund

(Cash Pooling)

Property 
Group Co

Operating 
Group Co

Branding 
Group Co

ธรรมนูญครอบครัว

สภาครอบครัว

Family Office

Family Fund

Family Trust



Family Office

•Admin + paper work ให้แก่ “สภาครอบครัว”

•Meeting + Minute ในการ “ประชุมครอบครัว”

•ทะเบียนทรัพย์สิน (ทีS ดิน / หุ้น)

•สวัสดิการครอบครัว (Family Welfare)

•บัญชีการเงิน “ครอบครัว” / Family Fund Investment 

•ประสานงาน “ทีS ปรึกษา” และ “คนนอกครอบครัว”

•ดูแลการ “สืบทอดตําแหน่ง” ในครอบครัว
95
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ความเชืS อมโยง 
“Family Trust” / “ทรัพย์สิน” / ”เจ้าของ”

Beneficiaries
Family Trust

Offshore Holding Co

TH Holding Co

TH Asset
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•Settlor / Beneficiaries

•Trustee

•Custodian

•Fund manager

•Escrow Agent

•Lawyer

•Tax advisor

Family Trust (Players)
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เหตุผลทีS ไม่ควรมี 
"ธรรมนูญครอบครัว”

Family Holding Co

Family Trust



เหตุผลทีS ไม่ต้องการ 
“ธรรมนูญครอบครัว”

•ครอบครัว “ไม่รักกัน”

•ครอบครัว ”แตกร้าว”

•สมาชิกครอบครัวมี “ข้อพิพาท” กันในศาล

•ครอบครัวต้องการ “แบ่งสมบัติ”

•ครอบครัวต้องการ “แยกกิจการ”

•ครอบครัว “ขาดทายาท” ธุรกิจรับช่วงต่อ

•ครอบครัว “ทิsงกิจการ” ของกงสี / ต้องการ “ขายทิsง”
99
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ประเด็นภาษี

กรมสรรพากรมักตรวจสอบ

ธุรกิจครอบครัว
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ประเด็นตรวจสอบ เหตุสงสัยทางภาษี

เงินกู้กรรมการ/ผู้ถือหุ้น ทํา 2 บัญชี

รถประจําตําแหน่งกรรมการ รายจ่ายส่วนตัว

บ้านพักกรรมการ ไม่คิดค่าเช่าจากกรรมการ

ค่านํsา/ค่าไฟ _ บ้านพักกรรมการ รายจ่ายส่วนตัว

ค่าตอบแทนกรรมการ ไม่ได้สะท้อนความสามารถกรรมการ

เบีsยประกันชีวิตกรรมการ รายจ่ายส่วนตัว

เบีsยประกันสุขภาพกรรมการ รายจ่ายส่วนตัว

ค่าตัª วเครืS องบินกรรมการ รายจ่ายส่วนตัว

ค่านํsามันรถประจําตําแหน่ง รายจ่ายส่วนตัว

กรมสรรพากรตรวจสอบภาษีธุรกิจครอบครัว



102

หากต้องการสไลด์ 

Download ได้จาก 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. ให้คําปรึกษาแก่ลูกค้าทัsงในไทยและต่างประเทศร่วมกับ Partner อีก 13 คนและทีS
ปรึกษากฎหมายอีกกว่า 120 คนผ่านสํานักงานของ SCL ในไทย เมียนม่าร์ / สปป. 
ลาว / กัมพูชา

3. วิทยากรบรรยายเรืS 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 “ผู้ไกล่เกลีS ยคดี
ภาษี” ประจําศาลภาษีอากรกลาง

6. “กรรมการตรวจสอบ” (Audit Committee) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

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