
การบริหารมรดกแบบกงสี 
ธรรมนูญครอบครัว / Family Trust

AIA Prestige Talk ขอนแก่น

ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
29 เมษายน 2561
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เค้าโครงการบรรยาย

1. การบริหารจัดการสินทรัพย์ในธุรกิจ/ครอบครัว

2. การจัดการมรดก / การบริหารทรัพย์กงสี

3. ภาษีมรดก / ภาษีการให้ / ภาษีที่ดนิฯ / ภาษี
ลาภลอย

5. ”ธรรมนูญครอบครัว” และ Family Holding 

6. Family Trust 
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การบริหารจัดการสินทรัพย์
ในธุรกจิ/ครอบครัว



4

การบริหารจัดการ

ทรัพย์กงสี

(ที่ดนิ)



สิทธิพเิศษทางภาษีในการโอนที่ดนิ

มต ิครม. 9 สงิหาคม 2559 (เป็นกฎหมายแล้ว / สิน้สุดสทิธิประโยชน์ทางภาษี 31 ธันวาคม 

2560) _ กรมสรรพากรก าลัง ”ต่ออายุ” ให้สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561
_“เจ้าของกจิการบุคคลธรรมดา” แปลงทรัพย์สนิเป็น “หุ้น” บริษัทใหม่ (10 สงิหาคม 2559 –
31 ธันวาคม 2560)

ทรัพย์สนิที่โอนเป็นทนุบริษัท _ ต้องเป็น “ทรัพย์สนิที่ใช้ในกจิการ” มาก่อนวันที่โอนเป็นทนุ

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

_ยกเว้น ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา / ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีธุรกจิเฉพาะ / อากรแสตมป์ 
(Property & Share Swap) _ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร ฉบับที่ 5 วันที่ 5 มิถุนายน 2560

_ลดค่าธรรมเนียมการโอนที่ดนิจาก 2% เหลือ 0.01%
1. แปลง “ทรัพย์สินในกจิการของบุคคลธรรมดา” เป็นทุนบริษัทใหม่ด้วย “ราคาตลาด” เว้นแต่ “ที่ดนิ/สิ่ง
ปลูกสร้าง” ให้ใช้ “ราคาประเมินทางราชการ” หรือ “ราคาทุนที่ซือ้มา” แล้วแต่อย่าง ใดจะสูงกว่า / 2. 
เจ้าของที่ดนิต้องถือหุ้นบริษัท “ไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่โอน” เข้ามา / 3. เจ้าของที่ดนิต้อง “ไม่โอน
หุ้นต ่ากว่ามูลค่าทางบญัชี” (กรณีขายหุ้น) /  4. เจ้าของที่ดนิเดมิ และ บริษัทใหม่ ต้องร่วมจัดท า 
“หนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์เป็นทุนบริษัทต่อ กรมที่ดนิ และ กรมสรรพากร
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การจัดกลุ่มที่ดนิ (Grouping)

จัดกลุ่มอย่างไร ?

(List of Asset / Control Sheet)

หากต้องการ Control Sheet: Line แจ้งได้ตาม Line ID ท้าย Slide นี ้
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แปลงที่ดนิเป็นหุ้นอย่างไร ?
ต้องใช้เงนิสดหรือไม่ ?

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

(หลักฐานอะไร ???)
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88

แปลง “ที่ดนิ” ให้เป็น “หุ้น” 

ทีด่นิเปล่า 

(เพือ่เกง็ก าไร / เกบ็) 

ทีด่นิในกจิการ

Property Coบุคคลเจ้าของ
ที่ดนิ

บุคคลถอืหุน้บรษิทั

ราคาหุน้ไม่เพิม่ขึน้     

เวน้แตม่กี าไรสะสม

ขึน้ 20% 

ทุก 4 ปี

ราคาประเมนิ 200 ลา้นบาท

“แชแ่ขง็” ราคาทีด่นิทีต่อ้งการเกบ็
ไว้ 100 ปี ไวใ้น “ราคาหุน้”

เปลีย่นมรดก จากทีด่นิ

ใหก้ลายเป็นหุน้

บุคคลโอนทีด่นิเขา้
บรษิทัใช้ “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

ราคาหุน้ทีใ่ช้ swap กบัทีด่นิ ใชร้าคา
ประเมนิฯ หรอื ราคาซื้อขาย ?



ภาษี+ค่าใช้จ่าย
เม่ือโอนที่ดิน

บุคคลธรรมดา บริษัท

ภาษีเงนิได้ 5 – 35 % ของราคาประเมินฯ แม้ว่าจะขาย
สูงกว่า / หกัด้วย ค่าใช้จ่ายเหมาตาม
กฎหมาย (มต ิครม. 18 ต.ค. 2559 จะแก้ไข 
“ฐานภาษี” ให้ใช้ “ราคาซือ้ขาย” หรือ 
“ราคาประเมิน” แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า)

_1 % ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ของราคา
ซือ้ขาย หรือ ราคาประเมินฯ 
แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า
_20 % ของก าไรสุทธิ

ภาษีธุรกจิ
เฉพาะ

ถือเกนิ 5 ปี ได้รับยกเว้น     (3.3 % ของ
ราคาซือ้ขาย หากถือครองไม่เกนิ 5 ปี)

3.3 % ของราคาซือ้ขาย (ไม่
ค านึงถงึอายุการถือครอง)

อากรแสตมป์ 0.5 % ของราคาซือ้ขาย
(ได้รับยกเว้น หากเสียภาษีธุรกจิเฉพาะ)

0.5 % ของราคาซือ้ขาย
(ได้รับยกเว้น)

ค่าธรรมเนียม
โอนที่ดนิ

2 % จากราคาประเมินฯ 2 % จากราคาประเมินฯ 
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ผลภายหลังการแปลงที่ดนิเป็นหุ้น

ที่ดนิเปล่า (ช่ือบริษัท)

Property Co

Operating Co

เจ้าของอาคาร

ข้อควรระวัง

• ที่ดนิไม่มีค่าเส่ือมราคา

• ไม่มีรายจ่าย / รับแต่รายได้ค่าเช่า

1. ควร “ควบรวมบริษัท” เป็นบริษัทเดียว หรือ

2. ควรท าสัญญาเช่าแบบพเิศษ (BTO / BOT)

ให้เช่าที่ดนิ 
“ราคาตลาด”

รายได้จากกจิการ 

หักด้วย 

ค่าเช่า / ค่าเส่ือมอาคาร
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หากไม่เข้าเงื่อนไข “ยกเว้นภาษี”
แปลงที่ดนิเป็นหุ้น

ตีราคาที่ดนิเป็นหุ้นราคาอะไร ? (ราคาตลาด)

มีภาษี/ค่าใช้จ่ายหรือไม่ ? (มีภาษี/ค่าธรรมเนียมฯ ตามปกต)ิ

หลักฐานอะไร ? (รายงานการประเมินทรัพย์สิน)
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หากยังคงเก็บที่ดนิในช่ือบุคคล
แทนเกบ็หุ้นบริษัท ?

อนาคตจะเส่ียงกับเร่ืองอะไรบ้าง
ปี 2561 ฐานภาษีบุคคลเปล่ียน

ปี 2563 ภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง
ปี 2559 ภาษีมรดก
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ร่างพรบ.ภาษีที่ดนิและส่ิงปลูกสร้าง
คาดว่าจะเป็นกฎหมายปี 2561

คาดว่าจะใช้บังคับปี 2562 - 2563
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ประเภทที่ดนิและสิ่งปลูก
สร้าง

เพดานของอัตรา
ภาษี (ครม.)

เพดานของอัตราภาษี 
(สนช.)

เกษตรกรรม 0.2 % 0.15%

ที่อยู่อาศัย 0.5 % 0.3%

พาณิชย์/อุตสาหกรรม 2 % 1.2%

ที่ดนิทิง้ไว้ว่างเปล่าหรือ
ไม่ได้ท าประโยชน์

2% (เพิ่ม 0.5% ทุก
3 ปีแต่ไม่เกิน 5%)

1.2% (เพิ่ม 0.3% ทุก 3
ปีแต่ไม่เกิน 3%)

ราคาประเมินฯ ที่ดนิ/ส่ิงปลูกสร้าง/ห้องชุด จะใช้เป็นฐานภาษี แทน ค่าเช่า

ภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่)
(มต ิครม. ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560)
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ภาษีที่ดนิและส่ิงปลูกสร้าง 
(ผลกระทบ)

❖เปลี่ยนลักษณะการถือครองที่ดนิ

จากบุคคลธรรมดา ไปยัง บริษัท

❖เปลี่ยนลักษณะการใช้สอยที่ดนิ

จากที่ดนิรกร้างว่างเปล่าสู่ที่ดนิการเกษตร

จาก “ที่ดนิรายได้ต ่า” สู่ “ที่ดนิรายได้สูง”
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“เจ้าสัวรายใหญ่ของไทย”

ไม่เกบ็ที่ดนิไว้ในช่ือบุคคล

แต่ตัง้บริษัทถือครองที่ดนิ
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ร่างกฎหมาย

“ภาษีลาภลอย”
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ภาษีลาภลอย

ความจ าเป็น

กระทรวงการคลังเหน็ว่า มีความจ าเป็นที่ต้องออก
กฎหมายว่าด้วย “ภาษีการได้รับประโยชน์จากการ
พฒันาระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของรัฐ” เพื่อลดภาระด้านงบประมาณในการ
พัฒนาโครงการฯ ที่ต้องใช้เงนิลงทุนจ านวนมาก
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ภาษีลาภลอย

ผู้เสียภาษี

•ผู้ขายที่ดนิหรือห้องชุด เจ้าของที่ดนิหรือห้องชุดที่ใช้
ประโยชน์ในที่ดนิ เชงิพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงกว่า 50
ล้านบาท และผู้พฒันาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของ
ห้องชุดรอการจ าหน่าย ซึ่งอยู่รอบพืน้ที่ที่มีโครงการ
พฒันาระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของรัฐ (โครงการฯ) 
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ภาษีลาภลอย
พืน้ที่จัดเก็บภาษี

ประเภทของโครงการฯ
พืน้ที่จัดเกบ็ภาษี 

(รัศมีรอบโครงการฯ โดยประมาณ) 

1. รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ 
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

พืน้ที่ในรัศมี 2.5 กโิลเมตร รอบสถานี 

2. สนามบนิ 
พืน้ที่ในรัศมี 5 กโิลเมตร จากแนวเขต
ห้ามก่อสร้างของสนามบนิ 

3. ท่าเรือ 
พืน้ที่ในรัศมี 5 กโิลเมตร จากแนวเขต
ที่ดนิของท่าเรือ 

4. โครงการทางด่วนพเิศษ 
พืน้ที่ในรัศมี 2.5 กโิลเมตร รอบทางขึน้
และทางลง 
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ภาษีลาภลอย
อัตราภาษีที่จัดเก็บ

•อัตราเพดานภาษีสูงสุดที่กรมที่ดนิและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจจัดเก็บได้ ไม่เกนิร้อย
ละ 5 ของฐานภาษี 

•ส่วนอัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บจริงจะก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา 
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การบริหารสินทรัพย์

หุ้นกงสี



23การขยายฐาน ”ปิรามิดครอบครัว”
จะบริหารจัดการ “หุ้นที่ถือน้อยลง” 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

25



26

เหตุผลที่ต้องใช้ 
Holding Structure 

เหตุผลทางธุรกิจ + ครอบครัว

Holding Structure

1. Tax Minimization

2. Legal Protection

3. Wealth Expansion

4. Succession & Sustainability



ข้อดีทางภาษีของ Family Holding Co 

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

1) ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25%
2) ถือหุ้นก่อนจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่า 3 เดือน และ 

ถือหุ้นต่อไปหลังจ่ายเงนิปันผลอีกไม่น้อยกว่า 3 
เดือน

3) ไม่มีการถือหุ้นไขว้
•ค าส่ังกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ข้อ 5 _ ยกเว้นภาษี
หกั ณ ที่จ่าย 10% _ ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25%
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หากไม่ท า 

Family Holding Co

มีความเสี่ยงอะไร ?
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ภาษีการรับมรดก

ภาษีการให้
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ภาษีการรับมรดก / ภาษีการให้

❖ใช้บังคับเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559

❖ไม่ใช้บังคับแก่ (ม. 3) (ผลเท่ากับยกเว้นภาษี
มรดก)

มรดกที่เจ้ามรดกตายก่อนวันกฎหมายใช้
บังคับ (โชคดีที่ตายก่อน)

มรดกที่คู่สมรสเจ้ามรดกได้รับจากเจ้ามรดก 
(ต้องจดทะเบียนสมรส)
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ภาษีการรับมรดก

❖ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดก (ม. 11)
ผู้มีสัญชาตไิทย (หลักสัญชาต)ิ
ผู้มิได้มีสัญชาตไิทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในไทย (หลัก
ถิ่นที่อยู่)
ผู้มิได้มีสัญชาตไิทย แต่ได้รับมรดกอันเป็น
ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย (หลักทรัพย์
ตัง้อยู่)
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❖ทรัพย์มรดกที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก (ม. 
14)
(ทรัพย์มรดกที่อยู่ในไทยและนอกไทย เฉพาะ
ไทยหรือต่างชาตทิี่มีภมูิล าเนาในไทย)
(ทรัพย์มรดกที่อยู่ในไทย เฉพาะผู้รับมรดกที่เป็น
ต่างชาต)ิ

ภาษีการรับมรดก
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❖ทรัพย์มรดกที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก (ม. 14)
อสังหาริมทรัพย์
หลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ (ไม่ใช่แค่ 
“หุ้น”)
เงนิฝากหรือเงนิอื่นใดที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกคืน
จากสถาบันการเงนิ
ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน
ทรัพย์สินทางการเงนิที่ก าหนดเพิ่มขึน้โดยพระราช
กฤษฎีกา

ภาษีการรับมรดก
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❖การค านวณมูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีการ
รับมรดก (ม. 15)
ให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพงึมีในวันที่ได้รับ
ทรัพย์สินนัน้เป็นมรดก  (Cash Basis)
o อสังหาริมทรัพย์ให้ถือตามราคาประเมินทุน

ทรัพย์ฯ หกัภาระที่ถูกรอนสิทธิ (เช่นเดียวกับ
ฐานภาษีส าหรับการค านวณภาษีเงนิได้บุคคล
ธรรมดา)

ภาษีการรับมรดก
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❖การค านวณมูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีการรับ
มรดก (ม. 15)
ให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพงึมีในวันที่ได้รับทรัพย์สิน
นัน้เป็นมรดก  (Cash Basis)
o หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ถือเอาราคา

หลักทรัพย์นัน้ในเวลาสิน้สุดเวลาท าการของตลาดฯ 
ในวันที่ได้รับมรดก

o หุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ (ใช้ราคาตามบัญชี หรือ 
Book Value)

o ยานพาหนะ (ใช้ราคาจากผู้ประเมนิราคา)

ภาษีการรับมรดก
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ที่ดนิ อาคาร อสังหาริมทรัพย์ หุ้น (ใน/นอกตลาดฯ)

เงนิสดในธนาคาร ยานพาหนะ

กองมรดก (ทรัพย์สนิที่มีอยู่ก่อนตาย)

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทองค า
ของสะสม เสือ้ผ้า เงนิสดนอกธนาคาร

เคร่ืองเพชร
ของโบราณ ของใช้ส่วนตัว

ทรัพย์มรดกที่ต้องเสียภาษีมรดก
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o เมื่อ “เจ้ามรดกตาย” _ ทายาท “มีสิทธิ” รับมรดก
เท่านัน้ _ เมื่อ “ยังไม่ได้รับมรดก” _ ยังไม่เสียภาษี
มรดก (เกณฑ์เงนิสด) _ เสียภาษีเมื่อ “รับมรดก”

o การแบ่งมรดก _ ท าได้ “คราวเดียว” หรือ “หลาย
คราว”

o หากไม่แบ่งมรดก _ “กองมรดกที่ยังไม่แบ่ง” ถือ
เป็น “บุคคลธรรมดาทางภาษี” _ มีหน้าที่ยื่นแบบ 
ภงด. 90 _ เมื่อ “กองมรดกที่ยังไม่แบ่ง” มี “ดอก
ผลมรดก”

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

o อสังหาริมทรัพย์
o เงนิสดในธนาคาร
o หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ / หุ้น
o ยานพาหนะ

ข้อสังเกตุ _ ภาษีการรับมรดก



39

ที่ดนิ อาคาร อสังหาริมทรัพย์ หุ้น (ใน/นอกตลาดฯ)

เงนิสดในธนาคาร ยานพาหนะ

ทรัพย์สินที่ให้ก่อนตาย

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทองค า
ของสะสม เสือ้ผ้า เงนิสดนอกธนาคาร

เคร่ืองเพชร
ของโบราณ ของใช้ส่วนตัว

ทรัพย์สินทุกประเภท
ต้องเสียภาษีการให้
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o ภาษีการให้ _ นับรวมทรัพย์สินทุกประเภท _ 
ไม่มียกเว้นประเภททรัพย์สิน

o ยกเว้นเฉพาะ “จ านวนเงนิ” ตาม ”
ความสัมพันธ์”

o ภาษีการให้ _ เป็น “ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา”
o ภาษีการให้ _ นับ “ปีปฏทินิ” หรือ “ปีภาษี” เป็น

หลัก
o ภาษีการให้ _ เลือกเป็น Final Tax ไม่ต้องน าไป

รวมกับเงนิได้อื่นได้ (เลือกไม่ต้องรวมยื่นใน 
ภงด. 90 ได้) 

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

o แยกการยกเว้นภาษีระหว่าง “อสังหาริมทรัพย์” 
และ “สังหาริมทรัพย์”

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

ข้อสังเกตุ _ ภาษีการให้
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o เพกิถอนการให้ _ ด้วยเหตุเนรคุณ ดังนี ้

o ผู้รับให้ประทุษร้ายต่อผู้ให้ _ เป็นความผิดฐาน
อาญาร้ายแรง หรือ

o ผู้รับให้ท าให้ผู้ให้เสียช่ือเสียง หรือ หมิ่น
ประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือ

o ผู้รับให้ไม่ยอมให้ส่ิงของจ าเป็นเลีย้งชีวิตแก่
ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะ
ให้ได้

ข้อสังเกตุ _ การให้
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o การให้ คือ ไม่มีค่าตอบแทน / ไม่ต้องคืน / ไม่มี
เงื่อนไข / ไม่มีดอกเบีย้ (ปลอดภาระหนีต่้อกันตาม
กฎหมาย)

o การยืม _ ไม่ใช่การให้ (มีหนีต้้องคืนทรัพย์)
o การกู้เงนิ _ ไม่ใช่การให้ (มีหนีต้้องคืนเงนิ)
o หนีค้้างช าระ _ เม่ือ “เจ้าหนีต้าย” _ หนีนั้น้ตกเป็น 

“ทรัพย์มรดก” _ ลูกหนีต้้องช าระหนีใ้ห้แก่ “กอง
มรดกของเจ้าหนี”้

o การจ่ายค่าตอบแทน หรือ ค่าบริการ _ ไม่ใช่การให้ 
_ อาจเป็น “จ้างท าของ” 

ข้อสังเกตุ _ การให้
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o การปลดหนี ้หรือ การยกหนีใ้ห้ _ ถือเป็น “การ
ให้” ประเภทหน่ึง

o การช าระหนีแ้ทน _ ถือเป็น “การให้”
o การซือ้ที่ดนิ / กองทุน _ ใส่ช่ือคนอื่น _ ถือเป็น 

“การให้”
o การซือ้ประกันชีวิต _ ใส่ช่ือคนอื่นเป็น “ผู้เอา

ประกัน” _ ถือเป็น “การให้” 
o นิตกิรรมอ าพราง คือ การท านิตกิรรมอย่างหน่ึง 

_ เพื่อ “ปกปิด” นิตกิรรมอีกอย่างหน่ึง

ข้อสังเกตุ _ การให้
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ภาษีการให้ (ก่อนตาย)

(แยกระหว่างอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์)

ภาษีการรับมรดก (หลังตาย)

(ไม่ว่ารับมรดกคราวเดียวหรือหลายคราว)

เกิน 20 ล้านเสีย 5% ต่อคน/ปี
ส าหรับบุพการี/คู่สมรส/

ผู้สืบสันดาน

เกิน 100 ล้านเสีย 5%       

ส าหรับบุพการี/ผู้สืบสันดาน

เกิน 10 ล้านเสีย 5% ต่อคน/ปี
ส าหรับคนอื่น

เกิน 100 ล้านเสีย 10%       

ส าหรับคนอ่ืน
ต ่ากว่านัน้_ยกเว้นภาษี ต ่ากว่านัน้_ยกเว้นภาษี                       

ยกเว้นภาษีทัง้หมดส าหรับ (1) คู่สมรสของเจ้า
มรดก หรือ (2) มรดกที่เจ้ามรดกตายก่อน 1 

กุมภาพันธ์ 2559

สรุป ภาษีการให้ / ภาษีการรับมรดก



ก่อนเป็นมรดก (ก่อนตาย)

•ลดจ านวน “ทรัพย์มรดก” ด้วยการทยอย “ให้” 
ระหว่างที่เจ้ามรดกยังมีชีวิต
•ปรับโครงสร้างกจิการให้มี “ทรัพย์สินส่วนตัว” 
น้อยที่สุด (เพื่อส่งมอบ)

การวางแผนมรดก



เมื่อเป็นมรดกแล้ว (หลังตาย)

•ท าให้ “ไม่เป็นมรดก” แต่เป็น “กองมรดก” ที่ยัง
ไม่จัดสรรให้แก่ทายาท (ยังไม่มีผู้รับมรดก)
•“ผลประโยชน์จากกองมรดก” ไม่ใช่ “มรดก” / 
“ผู้จัดการมรดก” ท าหน้าที่คล้าย Trustee 
(Family Trust)

การวางแผนมรดก



การประกันชีวิต Key man insurance ในกจิการ
ครอบครัว
•เป็นรายจ่ายกจิการได้ (ไม่เป็น “รายจ่ายต้องห้าม”)
•ไม่เป็นรายได้ของ Key man / ท าอย่างไร ???
•ผู้รับประโยชน์ต้องเป็นนายจ้าง (กจิการครอบครัว)
•ผู้รับประโยชน์ต้องไม่ใช่ครอบครัวของ Key man
•Corporate Policy + BOD Approval

•ค่าสินไหมทดแทน และ เงนิผลประโยชน์ กรณีตาย 
ไม่ใช่มรดก

การวางแผนมรดก



การประกันชีวิต “กรรมการบริษัท” แบบประกันสินเชื่อ
•ในกรณีบริษัทกู้เงนิจากธนาคาร จงึท าประกันชีวิตกรรมการบริษัท
_ เพื่อประกันสินเช่ือโดยระบุช่ือบริษัทเป็นผู้เอาประกัน 
•โดยธนาคารและบริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ในการมรณกรรมของ
กรรมการบริษัท แต่กรรมการหรือบุคคลในครอบครัวมิได้รับ
ประโยชน์ใด ๆ จากกรมธรรม์
•ดังนัน้ เบีย้ประกันภยัที่บริษัทจ่ายไปให้บริษัทประกันชีวติ จงึเป็น
รายจ่ายเพื่อกจิการของบริษัทและไม่ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของ
กรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

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

การวางแผนมรดก



การประกันชีวติ
•ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวติ
•ค านวณให้พอเพียงกับภาษีมรดกที่ต้องเสีย (หลังตายและโอนมรดก)
• ช่วยลดภาระภาษีให้ทายาทได้อย่างไร ???
•ทรัพย์มรดก 500 ล้านบาท/ทายาท _ บุตรทายาทต้องเสียภาษีมรดก
จากทรัพย์มรดก 400 ล้านบาท (5%) = 20 ล้านบาท _ ดังนัน้ ควรท า
ประกันชีวติยกผลประโยชน์ให้แก่บุตรทายาท 20 ล้านบาท

•ผลประโยชน์จากการประกันชีวติ ไม่ใช่ทรัพย์มรดก เพราะไม่ได้มี
อยู่ก่อนตาย

การวางแผนมรดก

วางแผนภาษีมรดก...ด้วยการไม่มีมรดก ???
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หากไม่วางแผน 

“ภาษีมรดก”

มีความเสี่ยงอะไร ?
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พนัิยกรรม (Will)

(พนัิยกรรมเผ่ือตาย _ ควรท าหรือไม่)

Living Will (พนัิยกรรมเพื่อตาย)
(บันทกึการไม่ยอมรับการรักษาทางการแพทย์)

(การุญฆาต)
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หากไม่มี 

”Living Will” 

มีความเสี่ยงอะไร ?
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“พนัิยกรรม” นัน้ส าคัญไฉน (แบบของพนัิยกรรม)

•ต้องท าตามแบบที่กฎหมายก าหนด (ไม่ท าตามแบบ ตกเป็น
โมฆะ) (พยานลงนามในพนัิยกรรม ไม่มีสิทธิรับมรดกตาม
พนัิยกรรม)

–พนัิยกรรมแบบธรรมดา

–พนัิยกรรมแบบเขียนเองทัง้ฉบบั

–พนัิยกรรมแบบท าเป็นเอกสารฝ่ายเมือง

–พนัิยกรรมแบบท าเป็นเอกสารลับ

–พนัิยกรรมแบบท าด้วยวาจา

ข้อควรรู้เก่ียวกับพนัิยกรรม
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เร่ืองที่ก าหนดไว้ในพนัิยกรรม
•การจัดการ “ศพ” และ “งานศพ”

•การแต่งตัง้ “ผู้จัดการมรดก” / “อ านาจผู้จัดการมรดก”

•การจัดการทรัพย์มรดก / การแบ่งทรัพย์มรดก

•การก าหนดทายาท และ การแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่
ทายาท

เขียนพนัิยกรรมอย่างไร _ ให้วางแผนภาษีมรดก ?

ข้อควรรู้เก่ียวกับพนัิยกรรม
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ข้อควรรู้เก่ียวกับพนัิยกรรม

“พนัิยกรรม” นัน้ส าคัญไฉน (ข้อควรรู้เก่ียวกับพนัิยกรรม)

• คนที่อายุยังไม่ครบ 15 ปีท าพนัิยกรรม ตกเป็นโมฆะ (ม. 
1703 ปพพ.)

• พนัิยกรรมไขว้กันในฉบับเดียวกัน ไม่ผิดแบบ มิใช่พนัน 
ถือว่าใช้ได้ (ฎีกา 1466/2537)

• พนัิยกรรมไม่ได้ลงวันเดือนปี ตกเป็นโมฆะ (ฎีกา 
3776/2545)

• เขียนขึน้ต้นว่า “พนัิยกรรม” แต่ผิดแบบก็ใช้ไม่ได้ / สถานที่
ท าพนัิยกรรมไม่ใช่สาระส าคัญ (ฎีกา 8747/2550)
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หากไม่มี 

”พนัิยกรรม” 

มีความเสี่ยงอะไร ?
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59

ไม่มีพนัิยกรรม

มรดกตกทอดยัง 

“ทายาทโดยธรรม”
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ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก

1) ผู้สืบสันดาน (ทางนิตนัิย / ทางพฤตนัิย รวมบุตรบุญธรรม 
แต่บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกแทนที่) / บดิามารดา / คู่
สมรส

2) พี่น้องร่วมบดิามารดาเดียวกัน

3) พี่น้องร่วมบดิาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

4) ปู่  ย่า ตา ยาย

5) ลุง ป้า น้า อา

“ทายาทโดยพนัิยกรรม” มีสิทธิดีกว่า “ทายาทโดยธรรม”

ทายาทในการจัดการมรดก

หลัก “ญาตชิิด
ตัดญาตห่ิาง”
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สืบสานกจิการครอบครัวให้ยั่ งยืน

ธรรมนูญครอบครัว

Family Trust

ไม่แบ่งสมบัต ิ/ ไม่กนิรวบ
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ธรรมนูญครอบครัว: 
กตกิาขับเคล่ือนกจิการ/ครอบครัว

Holding
Companyสภา ครอบครัว

กจิการ ทรัพย์สิน

สมาชิกในครอบครัว

เร่ืองส าคัญในธรรมนูญครอบครัว

Share / Investment / Property

Education / Health

Donation / Foundation / Temple 

Diversification / Joint venture / Exit 

ธรรมนูญครอบครัว สัญญาผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัท

ข้อบังคับบริษัท
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• ตวัอย่างของธรรมนูญครอบครัว

–ไม่รับ “คนนอก” (เขย สะใภ้)

–ไม่ขายหุ้น

–ไม่จ่ายเงนิปันผล (IPO with gain)

–ไม่ขายกิจการ

–ไม่ขายทรัพย์สิน

–ไม่ “แตกแขนง” กิจการ (Diversification)

ข้อควรรู้เก่ียวกับ “ธรรมนูญครอบครัว” 
(ไม่มีผลตามกฎหมาย)
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ข้อควรรู้เก่ียวกับ “สัญญาผู้ถือหุ้น” 
(มีผลตามกฎหมาย)

• ตัวอย่างของสัญญาผู้ถือหุ้น

–ไม่ขายหุ้น / เว้นแต่ ขายให้สมาชิกในครอบครัวก่อน 
หากปฏเิสธสามารถเสนอขายคนนอกได้ที่ราคาไม่
ด้อยกว่าเสนอขายให้คนในครอบครัว

–ไม่จ่ายเงนิปันผล / ไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ / ไม่ Go 
Inter

–ไม่ขายกิจการ / ไม่ขายทรัพย์สิน

–ไม่ “แตกแขนง” กจิการ / ไม่ออกนอก Comfort Zone
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ข้อควรรู้เก่ียวกับ “ข้อบังคับบริษัท”  
(มีผลตามกฎหมาย)

• ตัวอย่างของข้อบังคับบริษัท

–ก าหนดหุ้นบุริมสิทธ์ิ (Special Voting Right / 
Dividend Right / Liquidation Right / Blocking & Veto)

–การโอนหุ้นต้องขายให้ผู้ถือหุ้นเดมิก่อน

–การโอนหุ้นต้องได้รับความยนิยอมจาก
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 (ที่ดนิ / หุ้น)
•สวัสดกิารครอบครัว (Family Welfare)
•บัญชีการเงนิ “ครอบครัว” / Family Fund Investment
•ประสานงาน “ที่ปรึกษา” และ “คนนอกครอบครัว”
•ดแูลการ “สืบทอดต าแหน่ง” ในครอบครัว
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ความเช่ือมโยง 
“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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หากไม่มี 

”ธรรมนูญครอบครัว” 

มีความเสี่ยงอะไร ?
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เหตุผลที่ไม่ควรมี
"ธรรมนูญครอบครัว”

Family Holding Co

Family Trust



เหตุผลที่ไม่ต้องการ 
“ธรรมนูญครอบครัว”

•ครอบครัว “ไม่รักกัน”
•ครอบครัว ”แตกร้าว”
•สมาชิกครอบครัวมี “ข้อพพิาท” กันในศาล
•ครอบครัวต้องการ “แบ่งสมบัต”ิ
•ครอบครัวต้องการ “แยกกิจการ”
•ครอบครัว “ขาดทายาท” ธุรกิจรับช่วงต่อ
•ครอบครัว “ทิง้กิจการ” ของกงสี / ต้องการ “ขายทิง้”
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Slide FREE Download ได้จาก
www.taxtanktv.com

http://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
ชนิภทัร วสุิทธิแพทย์

Partner

1. ประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในงานให้ค าปรึกษากฎหมาย ด้านภาษีอากร / IPO /
M&A ตลอดจนสัญญาทางธุรกิจ รวมถงึ Offshore Incorporation / Family Business

2. ให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้าทัง้ในไทยและต่างประเทศร่วมกับ Partner อีก 13 คนและที่
ปรึกษากฎหมายอีกกว่า 120 คนผ่านส านักงานของ SCL ในไทย เมียนม่าร์ / สปป. 
ลาว / กัมพชูา

3. วทิยากรบรรยายเร่ืองสัญญาธุรกิจและภาษีในงานสัมมนาและฝึกอบรม
ตลอดเวลากว่า 15 ปี เป็น “อาจารย์พเิศษด้านภาษีอากร” และ กฎหมายธุรกิจใน
หลักสูตรปริญญาตรี/โท ม. รามฯ / ม. ธรรมศาสตร์ / ม. แม่ฟ้าหลวง / ม. ศรีปทุม / 
ม. หอการค้าไทย / วทิยาลัยดุสิตธานี / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / ม. กรุงเทพ

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

5. “คณะกรรมการภาษี” ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ “ผู้ไกล่เกล่ียคดี
ภาษี” ประจ าศาลภาษีอากรกลาง

6. “กรรมการตรวจสอบ” (Audit Committee) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

http://www.facebook.com/TaxTank
mailto:chinapat.lawclub@icloud.com
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Line ID: chinapat.taxtank



More Information:
oYouTube: TaxTankTV

oFacebook: TaxTank

owww.taxtanktv.com

http://www.taxtanktv.com/

