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เค้าโครงการบรรยาย

1. ภาษีมรดก / ข้อสังเกตุ / ข้อควรระวัง

2. ภาษีการให้ / ข้อสังเกตุ / ข้อควรระวัง

3. ความเข้าใจที4 ถูกต้องของ “การให้”

4. การวางแผนภาษีมรดก กับ “ภาษีที4 ดินและสิ4 งปลูก
สร้าง” ด้วยการใช้ “ภาษีนาทีทอง”

5. การบริหารความมั4 งคั4 ง (Wealth Management) เพื4 อ
การวางแผนภาษีมรดกด้วยการนําธุรกิจครอบครัว
เข้าสู่ “ตลาดหลักทรัพย์” (IPO)
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เค้าโครงการบรรยาย

6. การใช้ Family Holding Co + ธรรมนูญครอบครัว 

เพื4 อกงสีที4 ไม่มีวันตาย

7. ความเข้าใจเรื4 อง Family Trust / ร่างกฎหมาย 

Private Trust ของไทย

8. Key Man Insurance / การประกันสินเชื4 อเพื4 อ

ชําระหนี|บริษัท

9. Family Office เพื4 อการบริหารกงสี และ Family 
Business
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ภาษีการรับมรดก

ภาษีการให้
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ภาษีการรับมรดก

oใช้บังคับเมื4 อ 1 กุมภาพันธ์ 2559

oไม่ใช้บังคับแก่ (ม. 3) (ผลเท่ากับยกเว้นภาษี

มรดก)

oมรดกที4 เจ้ามรดกตายก่อนวันกฎหมายใช้
บังคับ (โชคดีที4 ตายก่อน)

oมรดกที4 คู่สมรสเจ้ามรดกได้รับจากเจ้ามรดก 

(ต้องจดทะเบียนสมรส)
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oผู้มีหน้าที4 เสียภาษีการรับมรดก (ม. 11)
oผู้มีสัญชาติไทย (หลักสัญชาติ)

oผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีถิ4 นที4 อยู่ในไทย (หลัก
ถิ4 นที4 อยู่)
oผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็น
ทรัพย์สินที4 อยู่ในประเทศไทย (หลักทรัพย์
ตั|งอยู่)

ภาษีการรับมรดก
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oทรัพย์มรดกที4 ต้องเสียภาษีการรับมรดก
(ม. 14)
o (ทรัพย์มรดกที4 อยู่ในไทยและนอกไทย 

เฉพาะไทยหรือต่างชาติที4 มีภูมิลําเนา
ในไทย)

o (ทรัพย์มรดกที4 อยู่ในไทย เฉพาะผู้รับ
มรดกที4 เป็นต่างชาติ)

ภาษีการรับมรดก
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oทรัพย์มรดกที4 ต้องเสียภาษีการรับมรดก (ม. 14)
oอสังหาริมทรัพย์

oหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ (ไม่ใช่แค่ 
“หุ้น”)

oเงินฝากหรือเงินอื4 นใดที4 เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกคืน
จากสถาบันการเงิน

oยานพาหนะที4 มีหลักฐานทางทะเบียน

oทรัพย์สินทางการเงินที4 กําหนดเพิ4 มขึ|นโดยพระ
ราชกฤษฎีกา

ภาษีการรับมรดก
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oการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินที4 ต้องเสียภาษี
การรับมรดก (ม. 15)

o ให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันที4 ได้รับ
ทรัพย์สินนั|นเป็นมรดก  (Cash Basis)

o อสังหาริมทรัพย์ให้ถือตามราคาประเมินทุน
ทรัพย์ฯ หักภาระที4 ถูกรอนสิทธิ (เช่นเดียวกับ
ฐานภาษีสําหรับการคํานวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา)

ภาษีการรับมรดก
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oการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินที4 ต้องเสียภาษีการรับ
มรดก (ม. 15)

o ให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันที4 ได้รับ
ทรัพย์สินนั|นเป็นมรดก  (Cash Basis)

o หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ถือเอาราคา
หลักทรัพย์นั|นในเวลาสิ|นสุดเวลาทําการของตลาดฯ 
ในวันที4 ได้รับมรดก

o หุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ (ใช้ราคาตามบัญชี หรือ 
Book Value)

o ยานพาหนะ (ใช้ราคาจากผู้ประเมินราคา)

ภาษีการรับมรดก
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ที4 ดิน อาคาร อสังหาริมทรัพย์ หุ้น (ใน/นอกตลาดฯ)

เงินสดในธนาคาร ยานพาหนะ

กองมรดก (ทรัพย์สินที4 มีอยู่ก่อนตาย)

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทองคํา
ของสะสม เสื|อผ้า เงินสดนอกธนาคาร

เครื4 องเพชร
ของโบราณ ของใช้ส่วนตัว

ทรัพย์มรดกที4 ต้องเสียภาษีมรดก
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ข้อสังเกตุ

ภาษีการรับมรดก
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o เมื4 อ “เจ้ามรดกตาย” _ ทายาท “มีสิทธิ” รับมรดก
เท่านั|น _ เมื4 อ “ยังไม่ได้รับมรดก” _ ยังไม่เสียภาษี
มรดก (เกณฑ์เงินสด) _ เสียภาษีเมื4 อ “รับมรดก”

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

o หากไม่แบ่งมรดก _ “กองมรดกที4 ยังไม่แบ่ง” ถือ
เป็น “บุคคลธรรมดาทางภาษี” _ มีหน้าที4 ยื4 นแบบ 
ภงด. 90 _ เมื4 อ “กองมรดกที4 ยังไม่แบ่ง” มี “ดอก
ผลมรดก”

ข้อสังเกตุ_ภาษีการรับมรดก
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o การแบ่งมรดก _ ควรแบ่ง “ทรัพย์มรดก” 
ประเภทใดบ้างใน 4 ประเภท _ ก่อน/หลัง / 
เพื4 อการวางแผนภาษีมรดก ???

o อสังหาริมทรัพย์

o เงินสดในธนาคาร
o หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ / หุ้น

o ยานพาหนะ

ข้อสังเกตุ_ภาษีการรับมรดก
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พินัยกรรม (Will)

(พินัยกรรมเผื4 อตาย _ ควรทําหรือไม่)

Living Will (พินัยกรรมเพื4 อตาย)

(บันทึกการไม่ยอมรับการรักษาทางการแพทย์)

(การุญฆาต)
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“พินัยกรรม” นั|นสําคัญไฉน (แบบของพินัยกรรม)

•ต้องทําตามแบบที4 กฎหมายกําหนด (ไม่ทําตามแบบ ตกเป็น

โมฆะ) (พยานลงนามในพินัยกรรม ไม่มีสิทธิรับมรดกตาม

พินัยกรรม)

–พินัยกรรมแบบธรรมดา

–พินัยกรรมแบบเขียนเองทั|งฉบับ

–พินัยกรรมแบบทําเป็นเอกสารฝ่ายเมือง

–พินัยกรรมแบบทําเป็นเอกสารลับ

–พินัยกรรมแบบทําด้วยวาจา

ข้อควรรู้เกี4 ยวกับพินัยกรรม
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เรื4 องที4 กําหนดไว้ในพินัยกรรม

•การจัดการ “ศพ” และ “งานศพ”

•การแต่งตั|ง “ผู้จัดการมรดก” / “อํานาจผู้จัดการมรดก”

•การจัดการทรัพย์มรดก / การแบ่งทรัพย์มรดก

•การกําหนดทายาท และ การแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่

ทายาท

เขียนพินัยกรรมอย่างไร _ ให้วางแผนภาษีมรดก ?

ข้อควรรู้เกี4 ยวกับพินัยกรรม
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“พินัยกรรม” นั|นสําคัญไฉน (ข้อควรรู้เกี4 ยวกับพินัยกรรม)

• คนที4 อายุยังไม่ครบ 15 ปีทําพินัยกรรม ตกเป็นโมฆะ (ม. 

1703 ปพพ.)

• พินัยกรรมไขว้กันในฉบับเดียวกัน ไม่ผิดแบบ มิใช่พนัน 
ถือว่าใช้ได้ (ฎีกา 1466/2537)

• พินัยกรรมไม่ได้ลงวันเดือนปี ตกเป็นโมฆะ (ฎีกา 

3776/2545)

• เขียนขึ|นต้นว่า “พินัยกรรม” แต่ผิดแบบก็ใช้ไม่ได้ / สถานที4

ทําพินัยกรรมไม่ใช่สาระสําคัญ (ฎีกา 8747/2550)

ข้อควรรู้เกี4 ยวกับพินัยกรรม
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ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก 

1) ผู้สืบสันดาน (ทางนิตินัย / ทางพฤตินัย รวมบุตรบุญธรรม 

แต่บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกแทนที4 ) / บิดามารดา / 

คู่สมรส

2) พี4 น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

3) พี4 น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

4) ปู่ ย่า ตา ยาย

5) ลุง ป้า น้า อา

“ทายาทโดยพินัยกรรม” มีสิทธิดีกว่า “ทายาทโดยธรรม”

ทายาทในการจัดการมรดก

หลัก “ญาติชิด

ตัดญาติห่าง”



20

ภาษีการให้
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ภาษีการให้

oใช้บังคับเมื4 อ 1 กุมภาพันธ์ 2559

oพิจารณา “ความสัมพันธ์” ของผู้ให้และผู้รับ

oใช้บังคับกับทรัพย์สินทุกประเภทที4  “ให้ก่อน

ตาย”

oอสังหาริมทรัพย์

oสังหาริมทรัพย์
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ที4 ดิน อาคาร อสังหาริมทรัพย์ หุ้น (ใน/นอกตลาดฯ)

เงินสดในธนาคาร ยานพาหนะ

ทรัพย์สินที4 ให้ก่อนตาย

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทองคํา
ของสะสม เสื|อผ้า เงินสดนอกธนาคาร

เครื4 องเพชร
ของโบราณ ของใช้ส่วนตัว

ทรัพย์สินทุกประเภท

ต้องเสียภาษีการให้
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ข้อสังเกตุ

ภาษีการให้
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o ภาษีการให้ _ นับรวมทรัพย์สินทุกประเภท _ 
ไม่มียกเว้นประเภททรัพย์สิน (ต่างจากภาษี
มรดก)

o ภาษีการให้ _ เป็น “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”

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

o ภาษีการให้ _ เลือกเป็น Final Tax ไม่ต้องนําไป
รวมกับเงินได้อื4 นได้ (เลือกไม่ต้องรวมยื4 นใน 
ภงด. 90 ได้) 

ข้อสังเกตุ _ ภาษีการให้
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o ภาษีการให้ _ พิจารณาจาก 
“ความสัมพันธ์” ระหว่าง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ
ให้” (บุพการี / ผู้สืบสันดาน)

o แยกการยกเว้นภาษีการให้ระหว่าง 
“อสังหาริมทรัพย์” และ “สังหาริมทรัพย์”

o ผู้เสียภาษีการให้ คือ ผู้รับให้ ยกเว้น 
“อสังหาริมทรัพย์” ที4  “ผู้ให้”  มีหน้าที4 เสีย
ภาษีการให้

ข้อสังเกตุ _ ภาษีการให้
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ข้อสังเกตุ

การให้
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o เพิกถอนการให้ _ ด้วยเหตุเนรคุณ ดังนี|

o ผู้รับให้ประทุษร้ายต่อผู้ให้ _ เป็นความผิดฐาน
อาญาร้ายแรง หรือ

o ผู้รับให้ทําให้ผู้ให้เสียชื4 อเสียง หรือ หมิ4 น
ประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือ

o ผู้รับให้ไม่ยอมให้สิ4 งของจําเป็นเลี|ยงชีวิตแก่
ผู้ให้ในเวลาที4 ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะ
ให้ได้

ข้อสังเกตุ _ การให้
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• การยกทรัพย์สินให้ทายาท - ก่อนตาย

คาํพิพากษาศาลฎีกาที- 1078/2553 (เพิกถอนการให้

ด้วยเหตุเนรคุณ)

“ถ้อยคาํที*จาํเลยด่าโจทก์ว่า:		"อีแก่ไม่ยุติธรรม มึงทําให้

ครอบครัวกูแตกแยก กูจะไม่อยู่กับมึงแล้ว" 

เพิกถอนการให้ _ ด้วยเหตุเนรคุณ
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• การยกทรัพย์สินให้ทายาท - ก่อนตาย

คาํพิพากษาศาลฎีกาที- 1078/2553 (เพิกถอนการให้ด้วยเหตุ

เนรคุณ)

..... เป็นการแสดงเจตนาดูหมิgนโจทก์ซึgงเป็นอา _ จําเลยเรียก

โจทก์ว่าอีแก่_ขึlนมึงขึlนกูกับโจทก์ ย่อมทําให้โจทก์อับอายเสีย

ชืgอเสียงและเป็นการหมิgนประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงตาม ป.

พ.พ. มาตรา 531 (2) โจทก์ย่อมเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุ

จําเลยประพฤติเนรคุณได้”

เพิกถอนการให้ _ ด้วยเหตุเนรคุณ
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• การยกทรัพย์สินให้ทายาท - ก่อนตาย

คาํพิพากษาศาลฎีกาที- 6424/2557 (เพิกถอนการให้ด้วยเหตุ

เนรคุณ)

“การทีg บุตรเรียกบิดาว่า “ไอ้แก่” ก็เป็นคําด่าแล้ว ทัlงยังพูดอีกว่า 

“ไอ้แก่ แก่แล้วเลอะเลือน” จึงเป็นการด่าบิดาโดยไม่ให้ความ

เคารพนับถือยําเกรง หยาบคาย แสดงถึงการเหยียดหยามดู

แคลนเป็นถ้อยคําหมิgนประมาทบิดาอย่างร้ายแรง"

พิพากษาให้ลูก...จดทะเบียนโอนทีg ดินสองแปลงคืนแก่พ่อไป”

เพิกถอนการให้ _ ด้วยเหตุเนรคุณ
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o การให้ คือ ไม่มีค่าตอบแทน / ไม่ต้องคืน / ไม่มี
เงื4อนไข / ไม่มีดอกเบี|ย (ปลอดภาระหนี|ต่อกันตาม
กฎหมาย)

o การยืม _ ไม่ใช่การให้ (มีหนี|ต้องคืนทรัพย์)

o การกู้เงิน _ ไม่ใช่การให้ (มีหนี|ต้องคืนเงิน)

o หนี|ค้างชําระ _ เมื4 อ “เจ้าหนี|ตาย” _ หนี|นั|นตกเป็น 
“ทรัพย์มรดก” _ ลูกหนี|ต้องชําระหนี|ให้แก่ “กองมรดก
ของเจ้าหนี|”

o การจ่ายค่าตอบแทน หรือ ค่าบริการ _ ไม่ใช่การให้ _ 
อาจเป็น “จ้างทําของ” 

ข้อสังเกตุ _ การให้
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o การปลดหนี| หรือ การยกหนี|ให้ _ ถือเป็น “การ
ให้” ประเภทหนึ4 ง

o การชําระหนี|แทน _ ถือเป็น “การให้”

o การซื|อที4 ดิน / กองทุน _ ใส่ชื4 อคนอื4 น _ ถือเป็น 
“การให้”

o การซื|อประกันชีวิต _ ใส่ชื4 อคนอื4 นเป็น “ผู้เอา
ประกัน” _ ถือเป็น “การให้” 

o นิติกรรมอําพราง คือ การทํานิติกรรมอย่างหนึ4 ง 
_ เพื4 อ “ปกปิด” นิติกรรมอีกอย่างหนึ4 ง _ โมฆะ

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   
สําหรับคนอื4 น

เกิน 100 ล้านเสีย 10%              
สําหรับคนอื4 น

ตํ4 ากว่านั|น_ยกเว้นภาษี ตํ4 ากว่านั|น_ยกเว้นภาษี                       
ยกเว้นภาษีทั|งหมดสําหรับ (1) คู่สมรสของเจ้า
มรดก หรือ (2) มรดกที4 เจ้ามรดกตายก่อน 1 

กุมภาพันธ์ 2559

สรุป ภาษีการให้ / ภาษีการรับมรดก
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ภาษีที4 ดินและสิ4 งปลูกสร้าง

ผลกระทบต่อ 

“การวางแผนมรดก”
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(ร่างกฎหมาย)
พรบ.ภาษีที4 ดินและสิ4 งปลูกสร้าง

คาดว่าจะเป็นกฎหมายปี 2561

คาดว่าจะใช้บังคับปี 2562 - 2563
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สาระสําคัญของร่างกฎหมาย

•ร่างพรบ. ภาษีที4 ดินและสิ4 งปลูกสร้าง

–ผู้เสียภาษี (เจ้าของ / ผู้ครอบครอง)

–ที4 ดิน (รวมถึงพื|นที4 ที4 เป็นภูเขา หรือ ที4 มีนํ|าด้วย)

–สิ4 งปลูกสร้าง (โรงเรือน อาคาร สิ4 งปลูกสร้างอื4 น)

–ทรัพย์สินที4 ได้รับยกเว้นภาษี

–ยกเลิกภาษีโรงเรือนฯ และ ภาษีบํารุงท้องที4
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ประเภทที4 ดินและสิ4 งปลูก
สร้าง

เพดานของอัตรา
ภาษี (ครม.)

เพดานของอัตราภาษี 
(สนช.) ปี 2561

เกษตรกรรม  0.2 % 0.15%

ที4 อยู่อาศัย 0.5 % 0.3%

พาณิชย์/อุตสาหกรรม 2 % 1.2%

ที4 ดินทิ|งไว้ว่างเปล่าหรือ
ไม่ได้ทําประโยชน์

2% (เพิ4 ม 0.5% ทุก 
3 ปีแต่ไม่เกิน 5%)

1.2% (เพิ4 ม 0.3% ทุก 3 
ปีแต่ไม่เกิน 3%)

ราคาประเมินฯ ที4 ดิน/สิ4 งปลูกสร้าง/ห้องชุด จะใช้เป็นฐานภาษี แทน ค่าเช่า

ภาษีที4 ดินและสิ4 งปลูกสร้าง (ใหม่)
(มติ ครม. ณ วันที4  21 มีนาคม 2560)
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ทรัพย์สินที4 ได้รับยกเว้นภาษี

• ทรัพย์สินที4 มิได้ใช้หาผลประโยชน์ของรัฐ / กรณีเฉพาะ

• ทรัพย์สินของ UN / องค์การระหว่างประเทศ / สถานทูต

• ศาสนสมบัติที4 มิได้ใช้หาผลประโยชน์

• สุสานสาธารณะ ได้มิได้รับประโยชน์ตอบแทน

• ทรัพย์สินมูลนิธิ / องค์การกิจการสาธารณะ เฉพาะที4 มิได้ใช้หา
ผลประโยชน์

• ทรัพย์สินเอกชนที4 ยอมให้ราชการใช้ หรือ ใช้เองเพื4 อสาธารณะ
ประโยชน์ และมิได้ใช้/หาผลประโยชน์

• ทรัพย์ส่วนกลางในอาคารชุด / ที4 ดินตามกฎหมายจัดสรรที4 ดิน เฉพาะที4
มิได้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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ทรัพย์สินที4 ได้รับยกเว้นภาษี

•ที4 ดินสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม

•พิพิธภัณฑ์ตามที4 กฎหมายกําหนด

•ที4 ดินที4 กฎหมายห้ามไม่ให้ทําประโยชน์ เช่น Buffer Zone

•สิ4 งปลูกสร้างที4 ใช้ต่อเนื4 องกับอาคาร เช่น ถนน/ลาน

คอนกรีต / รั|ว / บ่อบําบัดนํ|าเสีย

•สิ4 งปลูกสร้างของรัฐวิสาหกิจด้านคมนาคม เช่น ทางด่วน / 

รถไฟฟ้า / รถใต้ดิน / สนามบิน 
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ทรัพย์สินที4 ได้รับการบรรเทาภาระภาษี

•บ้านอยู่อาศัยหลักที4 เจ้าของได้รับมรดกก่อนกฎหมายใช้

บังคับ

•ทรัพย์สินของสถานศึกษาเอกชน

•ที4 ดินที4 กฎหมายห้ามทําประโยชน์บางอย่าง เช่น ห้ามสร้าง

อาคารขนาดใหญ่ แต่ให้ปลูกบ้านอาศัยหรือทําเกษตร

•ที4 ดินและสิ4 งปลูกสร้างที4 ใช้สนามกีฬา / สันทนาการ

•ที4 ดิน หรือ สิ4 งปลูกสร้างที4 ใช้จอดรถสาธารณะ (Park & 

Ride)
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•ที4 ดิน “ว่างเปล่า” / แปลงให้เป็นที4 ดินประเภทอื4 น

• ทําอะไรได้บ้าง (เพื4 อประโยชน์สาธารณะ / มิได้ใช้/หา
ผลประโยชน์) / ห้ามเก็บค่าตอบแทน

–สวนสาธารณะ / สนามกีฬา / สนามเด็กเล่น (ขึ|นป้าย / ไม่
โอนกรรมสิทธิ� ที4 ดิน / ทําบันทึกฯ ให้ใช้ที4 ดิน / กําหนดเวลา
ใช้งาน)

•ที4 ดินเพื4 อการเกษตร / ให้เช่า / กลายเป็นที4 ดินเชิง
พาณิชย์ หรือไม่ ???

จะบริหารทรัพย์สินอย่างไร ?
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•ที4 ดิน “รกร้างว่างเปล่า” / แปลงให้เป็นที4 ดิน “เกษตร”

•ที4 ดินเกษตร / ทําอะไรได้บ้าง

–ทําจริง / มีการ “เพาะปลูก” / ดูแล / ตัดแต่ง / เก็บเกี4 ยว

–พืชอายุสั|น (โหระพา/กระเพรา/สมุนไพร) / อายุกลาง (กล้วย
หอม/แตงโม/มะละกอ) / อายุยาว (มะพร้าว/มะนาว/มะม่วง/
อินทผลัม) เพื4 อให้ “เลี|ยงตัวเอง” ได้ / อย่าลืมเมื4 อรื|อถอน 

(เปลี4 ยนการใช้ที4 ดิน)

•ห้ามให้เช่านา !!! / ต้อง “ทํานาเอง” (จ้างคนอื4 นได้)

จะบริหารทรัพย์สินอย่างไร ?
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การจัดการทรัพย์สิน

ภาษีนาทีทอง
(ต่ออายุไปจนถึง 31 ธันวาคม 2561)



ภาษีนาทีทอง
การแปลงทรัพย์สินกิจการเป็นหุ้นบริษัทใหม่

มติ ครม. 9 สิงหาคม 2559 (เป็นกฎหมายแล้ว / สิ|นสุดสิทธิประโยชน์ทางภาษี 31 ธันวาคม 

2560) มติ ครม. 1 พฤษภาคม 2561 ”ต่ออายุ” ให้สิ|นสุด 31 ธันวาคม 2561

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

ทรัพย์สินที4 โอนเป็นทุนบริษัท _ ต้องเป็น “ทรัพย์สินที4 ใช้ในกิจการ” มาก่อนวันที4 โอนเป็นทุน

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

_ยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ภาษีมูลค่าเพิ4 ม / ภาษีธุรกิจเฉพาะ / อากรแสตมป์ 
(Property & Share Swap) _ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที4  5 วันที4  5 มิถุนายน 2560

_ลดค่าธรรมเนียมการโอนที4 ดินจาก 2% เหลือ 0.01% (การต่ออายุยังไม่ยืนยัน)
1. แปลง “ทรัพย์สินในกิจการของบุคคลธรรมดา” เป็นทุนบริษัทใหม่ด้วย “ราคาตลาด” เว้นแต่ “ที4 ดิน/สิ4 ง

ปลูกสร้าง” ให้ใช้ “ราคาประเมินทางราชการ” หรือ “ราคาทุนที4 ซื|อมา” แล้วแต่อย่าง ใดจะสูงกว่า / 2. 

เจ้าของที4 ดินต้องถือหุ้นบริษัท “ไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินที4 โอน” เข้ามา / 3. เจ้าของที4 ดินต้อง “ไม่โอน
หุ้นตํ4 ากว่ามูลค่าทางบัญชี” (กรณีขายหุ้น) /  4. เจ้าของที4 ดินเดิม และ บริษัทใหม่ ต้องร่วมจัดทํา 

“หนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์เป็นทุนบริษัทต่อ กรมที4 ดิน และ กรมสรรพากร   
44
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แปลงที4 ดินเป็นหุ้นอย่างไร ?
ต้องใช้เงินสดหรือไม่ ?

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

ตีราคาที4 ดิน/หุ้นอย่างไร ?

“ภาษีนาทีทอง” ยกเว้นภาษี
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4646

แปลง “ที4 ดิน” ให้เป็น “หุ้น” อย่างไร ?

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

Property Co	บุคคลเจ้าของ

ที4 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

เมื4 อโอนที4 ดิน

บุคคลธรรมดา บริษัท

ภาษีเงินได้ 5 – 35 % ของราคาประเมินฯ แม้ว่าจะขาย

สูงกว่า / หักด้วย ค่าใช้จ่ายเหมาตาม

กฎหมาย 

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

_1 % ภาษีหัก ณ ที4 จ่าย ของราคา

ซื|อขาย หรือ ราคาประเมินฯ 
แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า

_20 % ของกําไรสุทธิ

_10% ของเงินปันผล (10% ของ 

80)

_อัตราภาษีที4 แท้จริง = 28%

ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ

ถือเกิน 5 ปี ได้รับยกเว้น     (3.3 % ของ

ราคาซื|อขาย หากถือครองไม่เกิน 5 ปี)

3.3 % ของราคาซื|อขาย (ไม่

คํานึงถึงอายุการถือครอง)

อากรแสตมป์ 0.5 % ของราคาซื|อขาย

(ได้รับยกเว้น หากเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ)

0.5 % ของราคาซื|อขาย

(ได้รับยกเว้น)

ค่าธรรมเนียม

โอนที4 ดิน

2 % จากราคาประเมินฯ 2 % จากราคาประเมินฯ 

47
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ภาษีนาทีทอง
vที4 ดินต้องใช้ใน “กิจการ” ของบุคคลธรรมดา
ก่อน “แปลงเป็นทุนบริษัท”

vไม่มีคํานิยามของ “กิจการ”

vไม่มีกรอบเวลาของ “กิจการ”

vที4 ดินบ้านพักอาศัย / ที4 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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“ภาษีนาทีทอง” กับ “หน่วยงานราชการ” ที4 เกี4 ยวข้อง

vกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

nจดทะเบียนตั|งบริษัท _ จองชื4 อบริษัท

n ชําระค่าหุ้นด้วย “ทรัพย์สินอื4 น” แทนเงินสด

vกรมที4 ดิน / กรมโรงงานอุตสาหกรรม / กรมการขนส่งทางบก

nจดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัท _ ชําระค่าหุ้นด้วย “ทรัพย์สิน

อื4 น” แทนเงินสด

vกรมสรรพากร

nตรวจสอบเงื4อนไข/คุณสมบัติการยกเว้นภาษี _ ราคาโอนทรัพย์สิน

nตรวจสอบภาษีของ “บุคคลธรรมดา” ก่อน “แปลงทรัพย์สินเป็นทุน” 
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หากไม่เข้าเงื4อนไข “ยกเว้นภาษี”

แปลงที4 ดินเป็นหุ้น
ตีราคาที4 ดินเป็นหุ้นราคาอะไร ? (ราคาตลาด)

มีภาษี/ค่าใช้จ่ายหรือไม่ ? (มีภาษี/ค่าธรรมเนียมฯ ตามปกติ)

หลักฐานอะไร ? (รายงานการประเมินทรัพย์สิน)
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มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที4 เป็นการโอนกรรมสิทธิ� หรือสิทธิ

ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทนไม่ว่า

ราคาที4 ซื|อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์นั|นจะ

เป็นอย่างไรก็ตาม ให้เจ้าพนักงานประเมินกําหนดราคาขาย

อสังหาริมทรัพย์นั|น โดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื4 อเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที4 ดิน ซึ4 งเป็นราคาที4 ใช้อยู่ในวันที4 มีการโอนนั|น

ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จากการขายที4 ดิน



การคํานวณค่าใช้จ่าย

บุคคลธรรมดา

อายุการถือครอง

ที4 ดิน (ปี)

ค่าใช้จ่ายเหมา

(%)

พระราชกฤษฎีกา 

(ฉบับที4  165)

1 92

2 84

3 77

4 71

5 65

6 60

7 55

8 ปีขึ|นไป 50 53
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ผลภายหลังการแปลงที4 ดินเป็นหุ้น

ที4 ดินเปล่า (ชื4 อบริษัท)

Property Co		

Operating Co

เจ้าของอาคาร

ข้อควรระวัง

• ทีg ดินไม่มีค่าเสืgอมราคา

• ไม่มีรายจ่าย / รับแต่รายได้ค่าเช่า

ให้เช่าทีg ดิน 
“ราคาตลาด”

รายได้จากกิจการ 

หักด้วย 

ค่าเช่า / ค่าเสืgอมอาคาร

1. ควร “ควบรวมบริษัท” เป็นบริษัทเดียว หรือ

2. ควรทําสัญญาเช่าแบบพิเศษ (BTO / BOT)



ภาษี / ค่าธรรมเนียมฯ โอนกิจการทั|งหมด ควบบริษัท

ภาษีเงินได้บุคคล ยกเว้น ยกเว้น

ภาษีเงินได้บริษัท ยกเว้น ยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพิ4 ม ยกเว้น ยกเว้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ยกเว้น ยกเว้น

อากรแสตมป์ ยกเว้น ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมโอนที4 ดิน 2 % ยกเว้น

หมายเหตุ ไม่สามารถนํา Tax Loss ของบริษัทที4 โอนหรือควบ

กัน มาใช้ได้ / แต่ไม่ห้าม Tax Loss ของบริษัทที4 รับ

โอน
55
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คู่สัญญา BTO BOT

ผู้ให้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื4 อสร้างเสร็จ 
_รายได้จากอาคารนําไปเฉลี4 ยเสียภาษี
ตามอายุสัญญาเช่า                
_รายจ่ายจากอาคาร คือ Depreciation 
_ผลทางภาษี คือ ชะลอการเสียภาษี
จากการเฉลี4 ยรายได้ตามอายุสัญญา
เช่า

_กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื4 อครบ
สัญญาเช่า                           
_รายได้นําไปเสียภาษีในปีเดียว
เมื4 อครบอายุการเช่า               _
ผลทางภาษี คือ เสียภาษีมากในปี
ที4 สัญญาสิ|นสุด

ผู้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื4 อสร้างเสร็จ 
_รายจ่ายจากอาคารนําไปเฉลี4 ยตาม
อายุสัญญาเช่า (Amortization)                           
_VAT ค่าก่อสร้างนําไปใช้ไม่ได้
ผลทางภาษี คือ VAT เป็นต้นทุน

_กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื4 อครบ
สัญญาเช่า                          _
รายจ่ายจากอาคารที4 โอนต้องใช้ 
Fair Market Value                  
_VAT ค่าก่อสร้างนําไปใช้ได้

BTO / BOT ดีสําหรับใคร ?
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คู่สัญญา BTO ขยายความ

ผู้ให้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื4 อ
สร้างเสร็จ 

_รายได้จากอาคารนําไปเฉลี4 ย
เสียภาษีตามอายุสัญญาเช่า                

_รายจ่ายจากอาคาร คือ 
Depreciation 

_ผลทางภาษี คือ ชะลอการ
เสียภาษีจากการเฉลี4 ยรายได้
ตามอายุสัญญาเช่า

_กรรมสิทธิ� อาคารโอนทันทีเมื4 อ
อาคารสร้างเสร็จ (ไม่ต้องจด
ทะเบียนโอนอาคาร)

_รายได้จากมูลค่าอาคารนําไป ”
เฉลี4 ยรับรู้รายได้” ตามปีอายุการ
เช่า (กระจายฐานรายได้)

_รายจ่ายจากมูลค่าอาคาร คือ 
“ค่าเสื4 อมราคา”  ไม่เกินปีละ 5%

_ คํานวณรายได้/รายจ่ายให้ 
Match กันตลอดอายุสัญญาเช่า

ขยายความ BTO
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คู่สัญญา BOT ขยายความ

ผู้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื4 อ
ครบสัญญาเช่า

_มูลค่าอาคารที4 โอนต้องใช้ 
Fair Market Value (ใช้ Book 
Value ที4 เหลือ 1 บาทไม่ได้)

_VAT ค่าก่อสร้างนําไปใช้ได้ 
(ไม่เป็น “ภาษีซื|อต้องห้าม”  
ตามประกาศอธิบดีฯ VAT 
ฉบับที4  42 ข้อ 2 (4) _ เพราะ
โอนอาคารหลังจาก 3 ปี)

_ผู้เช่าได้ใช้ “ค่าเสื4 อมราคา” ของ
อาคารที4 ก่อสร้างลงบนที4 ดินที4 เช่ามา 
Match กับอายุการเช่าที4 ดิน (ค่าเสื4 อมฯ 
ใช้ได้เป็นเสมือนรายจ่ายทางภาษี)

_การโอนอาคารให้แก่ “ผู้ให้เช่าที4 ดิน” 
เมื4 อครบสัญญาเช่า _ มีผลเท่ากับ 
Sale & Lease Back หากมีการ “ต่อ
อายุสัญญาเช่า” (มีผลเท่ากับ Restart 
“รายจ่ายทางภาษี” ของผู้เช่า _ 
หลังจากได้ “ขายอาคาร” และมี 
“รายได้ทางภาษี” เข้ามาในกิจการของ
ผู้เช่า)

ขยายความ BOT



“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”

กฎหมายใหม่นี| (พรบ. ฉบับที4  45) _ มีผลใช้บังคับ 2 เมษายน 2560

ผลที4 ตามมา คือ ผู้กระทําความผิดมีหน้าที4 เสียภาษี หรือ นําส่งภาษี และ

ความผิดนั|นเกี4 ยวกับ (จํานวนเงินภาษี)

1. จํานวนเงินภาษีที4 หลีกเลี4 ยงหรือฉ้อโกงตั|งแต่ 10 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ|นไป _ 

หรือ

2. จํานวนภาษีที4 ขอคืน "โดยความเท็จ" "โดยฉ้อโกง" หรือ "อุบาย" หรือ 

"วิธีการอื4 นใดทํานองเดียวกัน" ตั|งแต่ 2 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ|นไป และ 

3. ผู้มีหน้าที4 เสียภาษี หรือ นําส่งภาษี ได้กระทําในลักษณะเป็น "กระบวนการ" 

หรือ "เป็นเครือข่าย" โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดเงินได้พึง

ประเมินหรือรายได้ _ เพื4 อหลีกเลี4 ยงหรือฉ้อโกงภาษี _ และ

59



4. มีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที4 เกี4 ยวกับการกระทําความผิด _ 
เพื4 อมิให้ติดตามทรัพย์สินนั|นได้

5. ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็น "ความผิดมูลฐาน" ตามกฎหมายฟอกเงิน

6. อธิบดีกรมสรรพากร ต้องส่งเรื4 องไปยัง สํานักงาน ปปง. ตามความเห็นชอบ
ของ "คณะกรรมการพิจารณากลั4 นกรองความผิดทางภาษีอากรที4 เข้าข่าย
ความผิดมูลฐาน" 

กรณีนี| Taxpayer / ผู้มีหน้าที4 หักภาษี ณ ที4 จ่าย / Tax Advisor ต้องเพิ4 มความ
ระมัดระวังอย่างมาก มิฉะนั|น อาจเข้าไปมี "ส่วนเกี4 ยวข้อง" กับ Tax Fraud ได้
_จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงข้อสังเกตุ คือ กฎหมายนี|ใช้บังคับตั|งแต่ 2 
เมษายน 2560 _ จึงไม่อาจนําไปใช้กับการกระทําผิดอาญาในอดีตก่อนหน้านี|
ได้ _ แต่ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที4 รัฐสามารถ "ซักถาม" หรือ "ค้นหาข้อเท็จจริง" 
ได้
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“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”
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หากยังคงเก็บที4 ดินในชื4 อบุคคล

แทนที4 เก็บหุ้นบริษัท ?

อนาคตจะเสี4 ยงกับเรื4 องอะไรบ้าง

ปี 2559 ภาษีมรดก / ภาษีการให้

ปี 2561 ฐานภาษีบุคคลเปลี4 ยนฐาน

ปี 2563 ภาษีที4 ดินและสิ4 งปลูกสร้าง
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การบริหารความมั4 งคั4 ง 

(Wealth Management) 

เพื4 อการวางแผนภาษีมรดก

ด้วยการนําธุรกิจครอบครัวเข้าสู่ 

“ตลาดหลักทรัพย์” 

(IPO)



การจัดรูปแบบองค์กร Holding Co
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IPO Company

Property company     
บริษัทที4 ดิน + 

อาคาร

Operating company 
บริษัทประกอบการ

R&D company 
บริษัทเจ้าของ  
ทรัพย์สินทาง

ปัญญา

Family Holding Co 
(Thai / Offshore Co)

25% +++
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หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ 

หุ้นนอกตลาดฯ / จัดการอย่างไร ???

หุ้นในตลาดฯ

หุ้นนอกตลาดฯ
(Holding Co)

บุคคลเจ้าของหุ้น

ลกูคนที9	1

ราคาตลาด ณ วันนีl  15,000 ล้านบาท
หากโอนหุ้นใน

ตลาดฯ ให้ 

Holding Co จะ
สูญเสียสถานะ 

Tax Free 

ราคา Par หรือ 

ราคา Book Value ???ราคาตลาด ณ วันได้รับมรดก

แบ่งมรดกคนละ 5,000 ล้านบาทยกเว้นภาษี 300 ล้านบาท 

เสียภาษีมรดก คนละ 245 ล้านบาท รวม 735 ล้านบาท

ลกูคนที9	2 ลกูคนที9	3

Holding Co ไม่ได้รับยกเว้น

ภาษีจากกําไรทีgขายหุ้น  

(Capital Gain)

Holding Co ถือหุ้นเกิน 25% / รับ

เงินปันผล (Dividend)ได้รับ

ยกเว้นภาษี

บุคคลโอนหุ้นในตลาดฯ 

“ราคาใด” ?
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IPO Advantage (1)
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• Upside Gain

• กําไรจากการขายหุ้น _ บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษี

• โอนขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ _ ได้รับยกเว้นอากร

แสตมป์

• เงินปันผลจาก “บริษัทจดทะเบียน” ได้รับยกเว้นภาษี

• เมื4 อใช้ Family Holding Co ถือหุ้นใน “บริษัทจดทะเบียน”

• Strategic Partner & JV Opportunities

• โอกาสได้ “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” และแนวโน้มการ “ร่วมทุน” 

• High Bargaining Power



IPO Advantage (2)

67

• Professional & HR Management

• เป็นที4 ดึงดูด “มืออาชีพ” และ “พนักงาน” 

• Market Capitalization Valuation

• ทราบมูลค่าของกิจการ

• Anti-Take Over

• ใช้ Family Holding Co เป็นเครื4 องมือป้องกันการ “ครอบงํากิจการ”

• Asset Allocation & Wealth Management

• จัดสรรทรัพย์สินใน “กิจการครอบครัว”

• บริหารจัดการ “ความมั4 งคั4 ง” ในกิจการครอบครัว
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IPO Process

บริษัทมหาชน (PAE)

Listed Co in the SET

Investors
Shareholders

ผู้ถือหุ้นเดิม ออกหุ้นใหม่ (เพิ4 มทุน)

Financial Advisorถือหุ้น 
100%

Dividend

บริษัทจํากัด

(NPAE)

แปรสภาพ
เป็น บมจ.

Internal Audit
กรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัท
CFO

จ่ายเงินปันผลก่อนยื4 น Filing



ตัวอย่าง Family Holding Co 
และ IPO Holding Co (1)
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Family Holding Co การถือหุ้น (%) Listed Co

บริษัท เอแอลที โฮลดิ|ง จํากัด 50.00 ALT

บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ|ง จํากัด 26.21 CPN

บริษัท วัฒนภักดี จํากัด 47.62 AMARIN

AMATA ASIA LIMITED 36.21 AMATAV

บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 46.33 ASIA

บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ|ง จํากัด 29.99 TOA

บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั4 น จํากัด 64.58 BJC

บริษัท เจอาร์จีจี จํากัด 25.10 BR

บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จํากัด 50.00 BRR

บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ|ง จํากัด 25.01 CBG



ตัวอย่าง Family Holding Co 
และ IPO Holding Co (2)
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Family Holding Co การถือหุ้น (%) Listed Co

บริษัท ทีปกรโฮลดิ|ง จํากัด 38.80 CCP

บริษัท ชาติชีวะ จํากัด 33.18 CHEWA

บริษัท มหาศิริ สยาม จํากัด

บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ|ง จํากัด

บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จํากัด

17.30

10.12

5.08

CK

บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ4 ง จํากัด 31.33 CPALL

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ|ง จํากัด

29.52

11.11

CPF

บริษัท ชุมพรโฮลดิ|ง จํากัด 33.92 CPI



ตัวอย่าง Family Holding Co 
และ IPO Holding Co (3)
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Family Holding Co การถือหุ้น (%) Listed Co

บริษัท มายเรียด วัสดุ จํากัด 53.23 DRT

บริษัท ชนัตถ์และลูก จํากัด 49.40 DTC

PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD. 25.50 ECL

บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ|ง จํากัด 60.00 EPG

บริษัท คิว แอสเซท จํากัด 31.49 FN

บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จํากัด 33.47 GLAND

บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ|ง จํากัด 35.53 GRAND

บริษัท กันกุล กรุ๊พ จํากัด 49.79 GUNKUL

บริษัท ครบุรี แคปิตอล จํากัด 27.51 KBS

บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ|ง จํากัด 32.01 KKC



ตัวอย่าง Family Holding Co 
และ IPO Holding Co (4)
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Family Holding Co การถือหุ้น (%) Listed Co

บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ|ง จํากัด 33.26 KSL

บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ|ง จํากัด

บริษัท 3 เอส โฮลดิ|ง จํากัด

35.25

25.18

KTIS

บริษัท เอกภาวี จํากัด 25.79 LOXLEY

บริษัท แอล.พี. โฮลดิ|ง จํากัด 27.84 LPH

BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED 44.78 LRH

บริษัท ลํ4 าสูง โฮลดิ|ง จํากัด 42.11 LST

บริษัท มหาชัยเวชกรรม จํากัด 42.50 M-CHAI

บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ|ง (ไทย) จํากัด

UBS AG SINGAPORE BRANCH

16.50

14.79

MINT



ตัวอย่าง Family Holding Co 
และ IPO Holding Co (5)
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Family Holding Co การถือหุ้น (%) Listed Co

บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จํากัด 28.75 NSI

บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ|ง จํากัด

บริษัท เมืองไทยโฮลดิ|ง จํากัด

20.00

5.20

MTI

บริษัท โอเชี4 ยนโฮลดิ|ง จํากัด 32.82 OGC

MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V. 42.39 OHTL

บริษัท กว้างโฮลดิ|ง จํากัด 48.93 POMPUI

บริษัท รัตน โฮลดิ|ง จํากัด 34.56 PORT

บริษัท นทลิน จํากัด 54.20 PRM

บริษัท รัชกิจ โฮลดิ|ง จํากัด 25.12 PTG

บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด 25.88 RP



ตัวอย่าง Family Holding Co 
และ IPO Holding Co (6)
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Family Holding Co การถือหุ้น (%) Listed Co

บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี| แมเนจเม้นท์ จํากัด 37.37 S

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั4 น จํากัด

บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จํากัด

27.75

26.08

ROBINS

บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จํากัด 25.15 SALEE

บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ|ง จํากัด 29.92 SAT

บริษัท งานทวีพี4 น้อง จํากัด 31.16 SCP

บริษัท นทลิน จํากัด 45.05 SEAOIL

บริษัท พรรณธิอร จํากัด 70.85 SFP

บริษัท โงวฮก จํากัด

บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ|ง จํากัด

25.20

18.50

RCL



ตัวอย่าง Family Holding Co 
และ IPO Holding Co (7)
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Family Holding Co การถือหุ้น (%) Listed Co

SUCCESSFUL DRAGON LIMITED

บริษัท สยามสวีท โฮลดิ|ง จํากัด

48.23

25.38

SHANG

SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD. 47.29 SIS

บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ|ง จํากัด 25.02 SMK

บริษัท โซ วอเตอร์ จํากัด

บริษัท เอสเอส เนชั4 นแนล โลจิสติกส์ จํากัด

64.67

21.14

SSC

STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC 
PTE, LTD.

29.95 STANLY

บริษัท อเดลฟอส จํากัด 66.01 UV

บริษัท เครือสหวิริยา จํากัด

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จํากัด

18.62

9.23

SSI



ตัวอย่าง Family Holding Co 
และ IPO Holding Co (8)
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Family Holding Co การถือหุ้น (%) Listed Co

บริษัท โลหการไทย จํากัด 41.89 VARO

บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จํากัด 53.64 VNG

บริษัท โอสถสภา จํากัด

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จํากัด

23.37

8.80

WG

บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ|ง จํากัด 25.34 WHA

บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด

บริษัท เลี4 ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จํากัด

บริษัท ธนาพรชัยวิสาหกิจ จํากัด

15.40

13.84

5.33

BUI

ข้อสังเกตุ _ มากกว่า 60 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มี Family Holding Co ถือหุ้น
เกิน 25%



ข้อควรระวัง _ การใช้ Family 
Holding Co เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

• Holding Co ขายหุ้น IPO ได้กําไร _ ไม่ยกเว้นภาษีกําไร

• ระวัง _ อย่าให้ Holding Co ถือหุ้น Listed Co น้อยกว่า 25%

• Holding Co ขาดสภาพคล่องในหุ้น Listed Co แต่มี Cash 

Flow มาจาก Dividend

• Holding Co ซื|อหุ้นที4  “สมาชิกครอบครัว” ขายหุ้น Listed Co

• ระวัง “รายจ่ายต้องห้าม” จ่ายออกจาก Family Holding Co

• ระวัง Conflict of Interest ระหว่าง “ครอบครัว” และ 

Listed Co
77
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Family Holding Co

ธรรมนูญครอบครัว



79การขยายฐาน ”ปิรามิดครอบครัว”
จะบริหารจัดการ “หุ้นที4 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

IP Co

(R&D)

Position Owner Landlord Operator IP Owner
(Brand)

(Trademark)
(Patent)

Function Invest Lease out Management Franchise
License out

Income Dividend Rental Margin 
Profit

License Fee
Royalty81
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เหตุผลที4 ต้องใช้  
Holding Structure 

เหตุผลทางธุรกิจ + ครอบครัว

Holding Structure

1. Tax Minimization

2. Legal Protection

3. Wealth Expansion

4. Succession & Sustainability



ข้อดีทางภาษีของ 

Family Holding Co 

• เงินปันผลที4  Family Holding Co ได้รับจาก “บริษัทในเครือ” 
ได้รับยกเว้นภาษี

• มาตรา 65 ทวิ (10) _ ยกเว้นภาษีเงินได้บริษัท

1) ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25%

2) ถือหุ้นก่อนจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 3 เดือน และ ถือหุ้น
ต่อไปหลังจ่ายเงินปันผลอีกไม่น้อยกว่า 3 เดือน

3) ไม่มีการถือหุ้นไขว้

• คําสั4 งกรมสรรพากรที4  ท.ป. 4/2528 ข้อ 5 _ ยกเว้นภาษีหัก 
ณ ที4 จ่าย 10% _ ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25%
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โอนหุ้นให้ลูก

จัดการอย่างไรให้คุมอยู่ 
รับเงินปันผลได้

หุ้นในบริษัทครอบครัว
หุ้นในบริษัทครอบครัว 
หลังการปรับการถือหุ้น

ปรับโครงสร้าง 

การถือหุ้น

ลกูคนที9	1

ตอ้งการกระจายใหล้กู	4	คนเทา่กนั

หุ้นบุริมสิทธิ�  ระบุสิทธิ 

1 หุ้น = 100 เสียง

1 หุ้น = 20 % Dividend

พอ่แมถ่อืคนละ	2	หุน้
รวม	4%	

พ่อแม่ถือหุ้นทั|งหมด

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

เพิ9มทนุ	4	หุน้							
บรุมิสทิธ ิN

ลกูคนที9	4



การจัดตั|ง Holding Co

• จัดตั|ง Family Holding Co หลังสุด _ เมื4 อ 
“บริษัทลูก” ทั|งหลายจัดโครงสร้างการถือ

หุ้นเสร็จแล้ว

• ทุนจดทะเบียนของ Family Holding Co 

เท่ากับ “ทุนรวมกัน” ของบริษัทลูก
ทั|งหลาย
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การจัดตั|ง Holding Co

• ผู้ถือหุ้น (ครอบครัว) ถือหุ้น “บริษัทลูก” _ 
โอนหุ้นให้แก่ Family Holding Co _ รับชําระ

ค่าหุ้นบริษัทเดิม _ เป็น “หุ้น Family Holding 

Co” (Swap Transaction)

• Share & Share Swap ใช้ราคาใด ?

• Swap Transaction มีภาษีหรือไม่ ?
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การจัดตั|ง Holding Co

• Non-cash Transaction ไม่ใช้เงินสด แต่ 

Swap แทน

• Tax Minimization เสียภาษีให้ถูกต้อง / 

ประหยัดที4 สุด

• ระวัง Capital Gain Tax + Stamp Duty

87



การจัดตั|ง Holding Co

• Family Holding Co ควรถือหุ้น (%) ใน

บริษัทลูกในธุรกิจครอบครัว

– ขั|นตํ4 า / ขั|นสูง (%) ?

• Initial Reward สําหรับสมาชิกครอบครัว

• Dividend Policy สําหรับ Family Holding Co
88



ข้อควรระวังในการใช้ Holding Co

• ไม่นํา Property ไปรวมไว้ที4  Family 

Holding Co

– Family Holding Co ควรถือหุ้น

เท่านั|น

– ทรัพย์สินที4 อยู่กับ Family Holding 

Co ก่อนหน้านี|ให้คงอยู่ต่อไป
89



ข้อควรระวังในการใช้ Holding Co

• ไม่นํา Operating Expense ออกจาก 

Family Holding Co

– Family Holding Co ไม่ควรมี 

“กรรมการบริษัท” จํานวนมาก

– รายได้ของ Family Holding Co คือ 

Passive Income (เงินปันผล)
90



ข้อควรระวังในการใช้ Holding Co

• ไม่นํา Operating Expense ออกจาก Family 
Holding Co

– รายจ่ายของ Family Holding Co ควรเป็น 
Investment Cost ไม่ใช่ Operating Cost

– หากนํา “รายจ่ายครอบครัว” มาเป็น

รายจ่าย Family Holding Co _ จะเป็น 
“รายจ่ายต้องห้าม”
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ข้อควรระวังในการใช้ Holding Co

• ไม่นํา Operating Expense ออกจาก Family 

Holding Co

–ควรแยก Family Fund (เงินกงสี) ออกมาจาก 

Corporate Fund (กําไรของ Family Holding Co)

–ควรแยก Family Welfare (สวัสดิการครอบครับ) 

ออกจาก Corporate Welfare (สวัสดิการบริษัท)
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ธรรมนูญครอบครัว
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ธรรมนูญครอบครัว: 

กติกาขับเคลื4 อนกิจการ/ครอบครัว

Holding

Company

สภา 

ครอบครัว

กจิการ ทรพัยส์นิ

สมาชิกใน

ครอบครัว

เรื4 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)

ข้อควรรู้เกี4 ยวกับ “ธรรมนูญครอบครัว” 

(ไม่มีผลตามกฎหมาย)



96

ข้อควรรู้เกี4 ยวกับ “สัญญาผู้ถือหุ้น” 

(มีผลตามกฎหมาย)

• ตัวอย่างของสัญญาผู้ถือหุ้น

–ไม่ขายหุ้น / เว้นแต่ ขายให้สมาชิกในครอบครัวก่อน 

หากปฏิเสธสามารถเสนอขายคนนอกได้ที4 ราคาไม่

ด้อยกว่าเสนอขายให้คนในครอบครัว

–ไม่จ่ายเงินปันผล / ไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ / ไม่ Go 

Inter

–ไม่ขายกิจการ / ไม่ขายทรัพย์สิน

–ไม่ “แตกแขนง” กิจการ / ไม่ออกนอก Comfort Zone
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ข้อควรรู้เกี4 ยวกับ “ข้อบังคับบริษัท”  

(มีผลตามกฎหมาย)

• ตัวอย่างของข้อบังคับบริษัท

–กําหนดหุ้นบุริมสิทธิ�  (Special Voting Right / 

Dividend Right / Liquidation Right / Blocking & 

Veto)

–การโอนหุ้นต้องขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน

–การโอนหุ้นต้องได้รับความยินยอมจาก

คณะกรรมการบริษัท

–ใบหุ้นต้องลงนามโดยกรรมการบริษัท
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สืบสานกิจการครอบครัวให้ยั4 งยืน

Family Trust

ไม่แบ่งสมบัติ / ไม่กินรวบ



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
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Holding Company 

(Onshore/Offshore)

Thai Family 

Holding

Company

Family

Trust

[Bank / Non-

Bank]

Thai 

Property

companies

Thai 

Operating 

companies

Offshore 

Holding 

Company

Selective Assets under Family Trust

Share / Cash

Investment

Property 
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ความเชื4 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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การวางแผนมรดก

Key Man Insurance

การประกันสินเชื4 อเพื4 อชําระหนี|บริษัท



ก่อนเป็นมรดก (ก่อนตาย)

•ลดจํานวน “ทรัพย์มรดก” ด้วยการทยอย “ให้” 
ระหว่างที4 เจ้ามรดกยังมีชีวิต

•ปรับโครงสร้างกิจการให้มี “ทรัพย์สินส่วนตัว” 
น้อยที4 สุด (เพื4 อส่งมอบ)

การวางแผนมรดก



เมื4 อเป็นมรดกแล้ว (หลังตาย)

•ทําให้ “ไม่เป็นมรดก” แต่เป็น “กองมรดก” ที4
ยังไม่จัดสรรให้แก่ทายาท (ยังไม่มีผู้รับ
มรดก)

•“ผลประโยชน์จากกองมรดก” (ดอกผลมรดก)
ไม่ใช่ “มรดก” / “ผู้จัดการมรดก” ทําหน้าที4
คล้าย Trustee (Family Trust)

การวางแผนมรดก



“นิติบุคคล” เป็นผู้จัดการมรดกได้

ฎีกาที4 7013/2540 
•ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดห้ามนิติบุคคลเป็นผู้จัดการ
มรดก

•เมื4 อปรากฏว่า _ “มูลนิธิ” เป็นผู้มีสิทธิรับมรดกตาม
พินัยกรรมจึงถือว่าเป็น “ผู้มีส่วนได้เสีย” ในทรัพย์มรดก

•ย่อมมีสิทธิเป็นผู้จัดการมรดกและมีอํานาจหน้าที4 ตาม
กฎหมายที4 จะจัดการมรดกได้

การวางแผนมรดก7013/2540
7013/2540



การประกันชีวิต Key man insurance 

•เป็นรายจ่ายกิจการได้ (ไม่เป็น “รายจ่ายต้องห้าม”)

•แต่เป็น “ประโยชน์เพิ4 มของ Key Man” ต้องเสียภาษี

•ไม่เป็นรายได้ของ Key man / ทําอย่างไร ???
•ผู้รับประโยชน์ต้องเป็นนายจ้าง (บริษัท)

•ผู้รับประโยชน์ต้องไม่ใช่ครอบครัวของ Key man
•มีการจัดทํา Corporate Policy + BOD Approval

•ค่าสินไหมทดแทน และ เงินผลประโยชน์ กรณีตาย 
ไม่ใช่มรดก (เพราะได้มาหลังตาย)

การวางแผนมรดก



การประกันชีวิต “กรรมการบริษัท” แบบประกันสินเชื4 อ

•ในกรณีบริษัทกู้เงินจากธนาคาร จึงทําประกันชีวิตกรรมการบริษัท 
_ เพื4 อประกันสินเชื4 อโดยระบุชื4 อบริษัทเป็นผู้เอาประกัน 

•โดยธนาคารและบริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ในการมรณกรรมของ
กรรมการบริษัท แต่กรรมการหรือบุคคลในครอบครัวมิได้รับ
ประโยชน์ใด ๆ จากกรมธรรม์

•ดังนั|น เบี|ยประกันภัยที4 บริษัทจ่ายไปให้บริษัทประกันชีวิต จึงเป็น
รายจ่ายเพื4 อกิจการของบริษัทและไม่ถือเป็นประโยชน์เพิ4 มของ
กรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

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

การวางแผนมรดก



การประกันชีวิต

•ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
• คํานวณให้พอเพียงกับภาษีมรดกที4 ต้องเสีย (หลังตายและโอนมรดก)

• ช่วยลดภาระภาษีให้ทายาทได้อย่างไร ???

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

•ผลประโยชน์จากการประกันชีวิต ไม่ใช่ทรัพย์มรดก เพราะไม่ได้มี
อยู่ก่อนตาย

การวางแผนมรดก

วางแผนภาษีมรดก...ด้วยการไม่มีมรดก ???



เงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิต “ไม่ใช่มรดก”

ฎีกาที4  4714/2542 

•เงินประกันชีวิตเป็นเงินที4 เกิดจากสัญญาระหว่างผู้ตาย
กับบุคคลภายนอกเพื4 อให้ใช้เงินแก่ผู้รับประโยชน์
สืบเนื4 องจากความมรณะของผู้ตายอันมีลักษณะเป็น
การประกันชีวิต

•สิทธิตามสัญญาเกิดขึ|นเมื4 อผู้ประกันชีวิตถึงแก่กรรม จึง
มิใช่มรดกของผู้ตายที4 มีอยู่ในขณะถึงแก่กรรม

การวางแผนมรดก



เงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิต “ไม่ใช่มรดก”

ฎีกาที4 821/2554

• ป.พ.พ. มาตรา 889 บัญญัติว่า "ในสัญญาประกันชีวิต
นั|น การใช้จํานวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือ
มรณะของบุคคลคนหนึ4 ง" 

•ดังนี| เงินตามสัญญาประกันชีวิตจึงมิใช่ทรัพย์สินที4
ผู้ตายมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายและไม่ใช่มรดกของ
ผู้ตาย 

การวางแผนมรดก



เมื4 อเงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิตกลายเป็น“มรดก”

ฎีกาที4 4239/2558 

• สิทธิที4 จะได้รับเงินประกันชีวิต นั|น เป็นสิทธิที4 เกิดขึ|น
สืบเนื4 องจากความมรณะของผู้ตายอันมีลักษณะเป็นการ
ประกันชีวิต และเป็นเงินที4 เกิดจากสัญญาระหว่างผู้ตาย
กับบุคคลภายนอกซึ4 งได้รับมาหลังจากผู้ตายถึงแก่ความ
ตายไปแล้ว จึงไม่เป็นสินสมรส

การวางแผนมรดก



เมื4 อเงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิตกลายเป็น“มรดก”

ฎีกาที4 4239/2558 (ต่อ)

•ตารางกรมธรรม์มิได้ระบุชื4 อผู้รับประโยชน์ไว้ว่าให้ใช้เงิน
แก่ทายาททั|งหลายของตนหรือแก่ผู้ใด จึงไม่มีบท
กฎหมายที4 จะยกมาปรับคดีได้โดยตรงและต้องนํา

•ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสอง มาใช้บังคับ คืออาศัยเทียบ
บทกฎหมายที4 ใกล้เคียงอย่างยิ4 งได้แก่มาตรา 897 วรรค
หนึ4 ง ซึ4 งบัญญัติว่า "ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้
โดยกําหนดว่า

การวางแผนมรดก



เมื4 อเงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิตกลายเป็น“มรดก”

ฎีกาที4 4239/2558 (ต่อ)

•เมืgอตนถึงซึgงความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททัlงหลายของ
ตนโดยมิได้เจาะจงระบุชืgอผู้หนึg งผู้ใดไว้ไซร้ จํานวนเงินอัน
จะพึงใช้นัlนท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึgงแห่งกอง
มรดกของผู้เอาประกันภัย ซึgงเจ้าหนีlจะเอาใช้หนีl ได้" 

•ดังนั|น เงินประกันชีวิตดังกล่าวจึงต้องแบ่งให้แก่ทายาท
ของผู้ตายในฐานะสินทรัพย์ส่วนหนึ4 งแห่งกองมรดก

การวางแผนมรดก
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Family Office

การบริหารทรัพย์กงสี

การบริหาร Family Business



Family Office

หน้าที4 หลัก

• Admin + paper work ให้แก่ “สภาครอบครัว”

• Meeting + Minute ในการ “ประชุมครอบครัว”

• ทะเบียนทรัพย์สิน (ที4 ดิน / หุ้น)

• สวัสดิการครอบครัว (Family Welfare)

• บัญชีการเงิน “ครอบครัว” / Family Fund Investment 

• ประสานงาน “ที4 ปรึกษา” และ “คนนอกครอบครัว”

• ดูแลการ “สืบทอดตําแหน่ง” ในครอบครัว
117



• Admin + paper work ให้แก่ “ครอบครัว”
• ประสานงานธุรการในครอบครัว

• จัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูลให้แก่สมาชิกครอบครัว

• ดูแลการเผยแพร่ข้อมูลในครอบครัว

• รวบรวม/ตรวจสอบ/ทบทวน _ เอกสารทาง
กฎหมายของกงสี เช่น พินัยกรรม สัญญาระหว่างผู้
ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัท
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Family Office

Admin + Paper Work



• Meeting + Minute ในการ “ประชุมสภาครอบครัว”

• จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมสภาครอบครัว

• จัดเตรียมข้อมูลประกอบวาระการประชุมสภา
ครอบครัว

• ดําเนินการประชุมสภาครอบครัว

• จัดทํารายงานการประชุมสภาครอบครัว

• จัดเก็บรายงานการประชุมสภาครอบครัว
119

Family Office

Meeting + Minute of Meeting



• ทะเบียนทรัพย์สิน

• รวบรวมทะเบียนทรัพย์สินครอบครัว เช่น โฉนดที4 ดิน 

หุ้น กองทุน พันธบัตร หุ้นกู้

• รวบรวม / ต่ออายุ กรมธรรม์ประกันชีวิต ประกัน

สุขภาพ / กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินในครอบครัว

• ควบคุมการโอน/ซื|อขายหุ้นกงสี

• ดูแลทรัพย์สินกงสี / Property Review
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Family Office

Family Asset List



• สวัสดิการครอบครัว (Family Welfare)

• ควบคุม / ดูแล _ การเบิกจ่ายสวัสดิการครอบครัว
ให้เป็นไปตาม “ธรรมนูญครอบครัว”

• ทํารายงานบัญชีการใช้จ่ายเงินสวัสดิการครอบครัว

• ประสานงาน “บุคคลภายนอก” เกี4 ยวกับสวัสดิการ

ครอบครัว / เจรจาต่อรองด้านราคา / ผลประโยชน์
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Family Office

Family Welfare



• บัญชีการเงิน “ครอบครัว” / Family Fund 

Investment 

• จัดทํา “บัญชีรับ/จ่าย” เงินกงสี _ รายเดือน / รายปี

• บริหาร “เงินลงทุนกงสี” ภายใต้ Investment 

Committee

122

Family Office

Family Account + Fund



• “ที4 ปรึกษา” และ “คนนอกครอบครัว”

• ติดต่อประสานงานที4 ปรึกษาต่าง ๆ เพื4 อกงสี เช่น
กฎหมาย / การเงิน / ภาษี / การลงทุน / กลยุทธ์ / 

ยุทธศาสตร์

• จัดจ้างที4 ปรึกษาเพื4 องานของครอบครัว (Family 
Advisor)
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Family Office

Outsource + Family Advisor



•Succession Plan
• ดูแลการ “สืบทอดตําแหน่ง” ในธุรกิจครอบครัว

• ประสานงานการ “ส่งมอบหน้าที4 /เอกสาร” ทายาท

ใหม่

• Coaching + Mentoring ทายาทธุรกิจ (ใหม่) ใน

ครอบครัว
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Family Office

Succession Plan



• Family Trust 

• ประสานงานการจัดตั|ง Family Trust 

• ติดตาม / ตรวจสอบ / ผลการดําเนินงานของ 

Family Trust

• ประสานงานกับ “บุคลากร” ด้านต่าง ๆ เกี4 ยวกับ 

Family Trust
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Family Office

Family Trust
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Slide FREE Download ได้ที4

www.taxtanktv.com
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ตลอดเวลากว่า 15 ปี เป็น “อาจารย์พิเศษด้านภาษีอากร” และ กฎหมายธุรกิจใน
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(AIMC) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารฯ และ สมาคมธุรกิจต่างๆ 

5. “คณะกรรมการภาษี” ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ “ผู้ไกล่เกลี4 ยคดี
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