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Opening Case Study & Brainstorm Session 

1. ความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัวและการจัดการ

–เหตุแห่งความขัดแย้ง (Source of conflict)

–การป้องกันความขัดแย้ง (Conflict prevention)

–การแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict resolution)

–การนํากฎหมายและภาษีเป็นแนวทางแก้ไขความ

ขัดแย้ง (Legal and tax solution)
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2. การปรับโครงสร้างธุรกิจครอบครัว

–การถือหุ้นและความเป็นเจ้าของ (Ownership and 

shareholding)

–การปรับโครงสร้างบริษัท (Corporate restructure)

–การแบ่งปันผลกําไร/ผลประโยชน์ (Benefits and 

profit sharing)

–ข้อพิจารณาด้านกฎหมายและภาษี (Legal and tax 

considerations)
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Opening Case Study 

& 

Brainstorm Session
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Case Study: Family OMG

• ข้อเท็จจริงเกี] ยวกับครอบครัว 

–พ่อ (Gen 1: Founder – อายุ 88 ปี) ลูก 5 คน (Gen 2: 
อายุ 54 - 62 ปี) และคู่สมรส (เขย/สะใภ้) ทํางานใน

กิจการ

–หลาน 12 คน (Gen 3: อายุ 28 – 42 ปี) และคู่สมรส
ทํางานในกิจการ / เหลน 6 คน ยังไม่ทํางาน

–สมาชิกครอบครัวรวม 24 คน (ไม่รวมเขย/สะใภ้) ถือหุ้น

ในบริษัทต่าง ๆ ของครอบครัว
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• ข้อเท็จจริงเกี] ยวกับธุรกิจ

–ธุรกิจหลัก คือ รับจ้างผลิต (OEM manufacturing) และกิจการ
โรงแรม

–กิจการอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ไม่ได้อยู่ในตลาด

หลักทรัพย์ฯ 

–มูลค่าของกิจการครอบครัวเกิน 70,000 ล้านบาท

–คุณพ่อถือหุ้นเกินกว่า 50% ของหุ้นบริษัททั�งหมด

–ทรัพย์สินสําคัญ (land/cash/share) ถือครองโดยคุณพ่อ

Case Study: Family OMG
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•ความกังวลของครอบครัว

–Gen 1 คุมทรัพย์สิน และ อํานาจบริหารมากเกินไป

–ภาวะ Sunset ในกิจการ OEM / คู่แข่งในกิจการโรงแรมมากขึ�น

–การกระจายหุ้นของทายาทรุ่นต่อไป (Dilution)

–ความขัดแย้งระหว่าง Gen 1 และ Gen 3

–ข้อพิพาทระหว่างเขย/สะใภ้ของ Gen 2

–ขาด “ทายาทธุรกิจ” เพื] อสืบทอดกิจการ

–ขาด “มืออาชีพ” เข้ามาช่วยงาน

–พบการ “โกง” ของสมาชิกครอบครัวบางคน

Case Study: Family OMG
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ความกังวลของครอบครัว แนวทางแก้ไข

Gen 1: Control Power ???

Fair Asset Allocation ???

Business Strategies ???

Family Business Governance ???

Family Dispute ???

Professional Involvement ???

Succession Plan ???

Case Study: Family OMG
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ปัญหาและความขัดแย้ง

ในธุรกิจครอบครัว

และ

การป้องกัน



สาเหตุของความขัดแย้ง 

ในธุรกิจครอบครัว
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ความเห็นไม่ตรงกัน
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ความเป็นเจ้าของใน “ตราสินค้า”



13

คําพิพากษาศาลฎีกาที] 3737/2549 

“เมื] อโจทก์บรรยายฟ้องว่า จําเลยทั�งสองร่วมกันเลียนแบบ

เครื] องหมายการค้าตราเด็กสมบูรณ์และคําว่า หยั] นหว่อหยุ่น

ของโจทก์ โดยนําเอารูปรอยประดิษฐ์ตลอดจนสีสันในฉลาก

เครื] องหมายการค้าของโจทก์ไปดัดแปลงเป็นเครื] องหมาย

การค้าของจําเลยทั�งสองเพื] อใช้กับสินค้าชนิดเดียวกันทําให้

สาธารณชนผู้บริโภค เกิดความสับสนในความเป็นเจ้าของ
สินค้าหรือแหล่งกําเนิดของสินค้า

ความเป็นเจ้าของใน “ตราสินค้า”
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• ทายาทฟ้องผู้จัดการมรดก ให้โอนหุ้นตามสัญญาจะซื�อจะขายหุ้นกิจการ
ครอบครัว

คําพิพากษาศาลฎีกาที- 5134/2533 

“สัญญาจะซื=อจะขายหุ้นในกิจการครอบครัวที- พ่อทําไว้กับลูกชาย

_ข้อ 4 ที- ว่า "ตามที- แตง (หมายถึงโจทก์) ประสงค์จะขอซื=อหุ้นกลับคืนต่อภายหน้าเมื- อการเงิน
สะดวกนั=นไม่ขัดข้องแต่อย่างใดเลย จะโอนให้ทันทีโดยไม่เรียกร้องผลประโยชน์หรือดอกเบี=ย" 

_ข้อ 5.1 ว่า "ป๋าพิจารณาแล้ว เห็นเป็นการสมควรเพื- อความสะดวกเมื- อเวลาโอนหุ้นกลับคืน
ให้ แตง จะคิดเป็นจํานวนเงินเพียง 7,000,000 (เจ็ดล้าน) บาทเท่านั=น" 

_มิใช่คําสนองตอบคําเสนอของโจทก์ที- จะมีผลเป็นสัญญาซื�อขายหุ้น โจทก์ได้รับเอกสารแล้ว

มิได้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ- งหรือแสดงเจตนาใดให้ปรากฏแก่เจ้ามรดกในเรื- องนี= จนเวลา

ล่วงเลยจนเจ้ามรดกตาย อาจถือว่าเป็นคําเสนอนั=นสิ=นความผูกพัน โจทก์จึงไม่มีสิทธิใด ๆ ที-
จะเรียกร้อง

ความเป็นเจ้าของใน “หุ้นบริษัท”
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ความเป็นเจ้าของใน “ทรัพย์กงสี”
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ความเป็นเจ้าของใน “ทรัพย์กงสี”

กรุงเทพธุรกิจ: 20 มีนาคม 2561

“ศาลแพ่งธนบุรี ตัดสินให้ “สุรินทร์ โตทับเทีUยง-ทายาท” แพ้คดีฮุบ
สินทรัพย์ตระกูล “โตทับเทีUยง” พร้อมมีคําสัUงโอนหุ้น 21 บริษัท-ทีU ดิน 31

แปลง คืน 9 พีU น้องกงสีโตทับเทีUยง

วานนี� (20 มี.ค.) เวลา 9.00น. ศาลแพ่งธนบุรี ได้นัดฟังคําพิพากษา คดี
หมายเลขดําที]  พ.2264/2559 ที] พี] น้องโตทับเที] ยง 9 คน นําโดย

นายสุธรรม โตทับเที] ยง ยื] นฟ้องนายสุรินทร์ โตทับเที] ยง และพวกรวม 6 

คน ที] ถือแทนสินทรัพย์ของครอบครัว เพื] อขอแบ่งทรัพย์สินในกงสี หรือ
ทรัพย์ของครอบครัว ที] ทํามาหากินร่วมกัน ในนามผลิตภัณฑ์ปลา

กระป๋องปุ้มปุ้ย และผลิตภัณฑ์อื] นๆที] เกี] ยวเนื] อง
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ความเป็นเจ้าของใน “ทรัพย์กงสี”
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ความเป็นเจ้าของใน “ทรัพย์กงสี”

MGR Online: 13 กรกฎาคม 2559

ไกล่เกลีUยล้มเหลวอีกรอบ! 

“แม่ประนอม” ลัUนห้ามลูกสาวใช้ตราสินค้าเดิม

ศาลตลิ] งชันไกล่เกลี] ยคดีมรดก "แม่ประนอม" อีกรอบไม่

สําเร็จ หลังลูกสาวปฏิเสธคืนทรัพย์สิน ด้านมารดาลั] นพัง

เป็นพัง สู้คดีถึงที] สุด ประกาศกร้าวห้ามให้ชื] อ-รูปใบหน้า

แม่ประนอมบนผลิตภัณฑ์อีกต่อไป ให้ไปสร้างชื] อเอาเอง
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ความเป็นเจ้าของใน “ทรัพย์กงสี”

MGR Online: 13 กรกฎาคม 2559

ศาลจังหวัดตลิ] งชันนางประนอม แดงสุภา อายุ 78 ปี ผู้ก่อตั�งกิจการ

นํ�าพริกเผาแม่ประนอมยื] นฟ้อง นางศิริพร แดงสุภา บุตรสาว เรื] อง

เพิกถอนนิติกรรมถือกรรมสิทธิ� แทนโดยขอให้

1) เพิกถอนการโอนที] ดินซึ] งเป็นที] ตั�งโรงงานบริษัท พิบูลย์ชัย 

นํ�าพริกเผาแม่ประนอม จํากัด ซึ] งเป็นกรรมสิทธิ� ร่วมของนาง

ประนอม

2) โอนหุ้นบริษัทดังกล่าว 38,550 หุ้นคืน

3) พร้อมค่าเสียหายรวม 561,950,000 บาท พร้อมดอกเบี�ย 7.5 

ต่อปี นับจากวันถัดฟ้องคดี 
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ความเป็นเจ้าของใน “ทรัพย์กงสี”

MGR Online: 13 กรกฎาคม 2559 
แต่นางศิริพร ยังยืนกรานไม่คืนทรัพย์สินให้ตามที] ตนขอคืน คือ 

1. ที] ดินพร้อมสิ] งปลูกสร้างบ้านเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา จํานวน 1 แปลง 

2. ที] ดินพร้อมสิ] งปลูกสร้างในหมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตภาษีเจริญ 

กทม. ทั�งหมด จํานวน 34 แปลง 

3. หุ้นบริษัท พิบูลย์ชัยนํ�าพริกเผาไทยแม่ประนอม จํากัด ที] เป็น

ของนางประนอม หุ้นหมายเลข 20001-38200 จํานวน 18,200 

หุ้น
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ความเป็นเจ้าของใน “ทรัพย์กงสี”

MGR Online: 13 กรกฎาคม 2559 
แต่นางศิริพร ยังยืนกรานไม่คืนทรัพย์สินให้ตามที] ตนขอคืน คือ 

4. เงินปันผลของบริษัท พิบูลย์ชัยนํ�าพริกเผาไทยแม่ประนอม 

จํากัด เดือนละ 1 ล้านบาท 

5. เงินสด 300 ล้านบาท แลกกับกรรมสิทธิ� หุ้นในบริษัทที] เป็น

ของนายศิริชัย จํานวน 20,000 หุ้น และผลกําไรจากผล

ประกอบการบริษัทตั�งแต่ปี 2556 - ปัจจุบัน และ 

6. ที] ดินกองมรดก ที]  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม จํานวน 9 แปลง 
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การปรับโครงสร้าง

ธุรกิจครอบครัว

เพื] อป้องกันความขัดแย้ง
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โครงสร้างธุรกิจครอบครัว

Family	Business

Family
• Will	/	Family	Constitution
• Successor

Business
• Expansion
• Bonsai
• Exit

Asset
• Allocation
• Valuation

Family	Investment

Family	Charter

Family	Trust

Family	Dispute	Resolution
Family	Relationship	Management

Family	Fund
Education
Health
Family	Council

Family	Office



พัฒนาการของธุรกิจครอบครัว
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Agriculture

Industry

OEM

(Equipment)

ODM

(Design)

OBM

(Branding)



Family Business: Model

• Manufacturing

• Trading

• Service

• Real Estate

• Finance

• Investment
25
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การบริหารจัดการทรัพย์สิน

ในธุรกิจครอบครัว
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การจัดการทรัพย์สิน

(ที] ดิน)

ภาษีนาทีทอง
(ต่ออายุไปจนถึง 31 ธันวาคม 2561)
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การจัดกลุ่มที] ดิน

oกลุ่ม 1: เพื] อ “เก็บ” ไว้ใน “กงสี”              
(ต้องมีกิจการของบุคคลธรรมดาอยู่ก่อนแล้ว 

เช่น ให้บริษัทเช่าตั�งโรงงาน / อาคารสํานักงาน / 

คลังสินค้า / ที] จอดรถ) 

oกลุ่ม 2: เพื] อ “ขาย” ทํากําไร 

oกลุ่ม 3: รอพัฒนา หรือ แบ่งทายาท

Control Sheet (Asset List) เครืUองมือช่วยเหลือครอบครัว



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) 

ทรัพย์สินที] โอนเป็นทุนบริษัท _ ต้องเป็น “ทรัพย์สินที] ใช้ในกิจการ” มาก่อนวันที] โอนเป็นทุน

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

_ยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ภาษีมูลค่าเพิ] ม / ภาษีธุรกิจเฉพาะ / อากรแสตมป์ 
(Property & Share Swap) _ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที]  5 วันที]  5 มิถุนายน 2560

_ลดค่าธรรมเนียมการโอนที] ดินจาก 2% เหลือ 0.01% (การต่ออายุยังไม่ยืนยัน)
1. แปลง “ทรัพย์สินในกิจการของบุคคลธรรมดา” เป็นทุนบริษัทใหม่ด้วย “ราคาตลาด” เว้นแต่ “ที] ดิน/สิ] ง

ปลูกสร้าง” ให้ใช้ “ราคาประเมินทางราชการ” หรือ “ราคาทุนที] ซื�อมา” แล้วแต่อย่าง ใดจะสูงกว่า / 2. 

เจ้าของที] ดินต้องถือหุ้นบริษัท “ไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินที] โอน” เข้ามา / 3. เจ้าของที] ดินต้อง “ไม่โอน
หุ้นตํ] ากว่ามูลค่าทางบัญชี” (กรณีขายหุ้น) /  4. เจ้าของที] ดินเดิม และ บริษัทใหม่ ต้องร่วมจัดทํา 

“หนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์เป็นทุนบริษัทต่อ กรมที] ดิน และ กรมสรรพากร   
29
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แปลงที] ดินเป็นหุ้นอย่างไร ?
ต้องใช้เงินสดหรือไม่ ?

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

ตีราคาที] ดิน/หุ้นอย่างไร ?

“ภาษีนาทีทอง” ยกเว้นภาษี
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3131

แปลง “ที] ดิน” ให้เป็น “หุ้น” อย่างไร ?

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

Property Co	บุคคลเจ้าของ

ที] 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

เมื] อโอนที] ดิน
บุคคลธรรมดา บริษัท

ภาษีเงินได้ 5 – 35 % ของราคาประเมินราชการฯ แม้ว่า

จะขายสูงกว่าหรือตํ] ากว่า / หักด้วย ค่าใช้จ่าย

เหมาตามอายุการถือครองที] ดิน (พรฎ. 165)

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

_1 % ภาษีหัก ณ ที] จ่าย ของราคา

ซื�อขาย หรือ ราคาประเมินฯ 
แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า

_20 % ของกําไรสุทธิ

_10% ของเงินปันผล (10% ของ 

80)

_อัตราภาษีที] แท้จริง = 28%

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 % ของราคาซื�อขาย หากถือครองไม่เกิน 5 

ปี) _ ถือครองที] ดินเกิน 5 ปี ได้รับยกเว้น

หากถือครองในนาม “คณะบุคคล” หรือ 
ประกอบกิจการ ไม่ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

3.3 % ของราคาซื�อขาย 

(ไม่คํานึงถึงอายุการถือครอง)

อากรแสตมป์ 0.5 % ของราคาซื�อขาย

(ได้รับยกเว้น หากเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ)

0.5 % ของราคาซื�อขาย

(ได้รับยกเว้น)

ค่าธรรมเนียม

โอนที] ดิน

2 % จากราคาประเมินฯ 2 % จากราคาประเมินฯ 
32



ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ตั�งแต่ปี 2560

33

เงินได้พึงประเมิน อัตราภาษี (ก้าวหน้า)

0 – 150,000 ยกเว้น
150,001 – 300,000 5%

300,001 – 500,000 10%

500,001 – 750,000 15%

750,001 – 1,000,000 20%

1,000,001 – 2,000,000 25%

2,000,001 – 5,000,000 30%

5,000,001 บาทขึ�นไป 35%
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ภาษีนาทีทอง
vที] ดินต้องใช้ใน “กิจการ” ของบุคคลธรรมดา
ก่อน “แปลงเป็นทุนบริษัท”

vไม่มีคํานิยามของ “กิจการ”

vไม่มีกรอบเวลาของ “กิจการ”

vที] ดินบ้านพักอาศัย / ที] 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” ที] เกี] ยวข้อง

vกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

nจดทะเบียนตั�งบริษัท _ จองชื] อบริษัท

n ชําระค่าหุ้นด้วย “ทรัพย์สินอื] น” แทนเงินสด

vกรมที] ดิน / กรมโรงงานอุตสาหกรรม / กรมการขนส่งทางบก

nจดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัท _ ชําระค่าหุ้นด้วย “ทรัพย์สิน

อื] น” แทนเงินสด

vกรมสรรพากร

nตรวจสอบเงื]อนไข/คุณสมบัติการยกเว้นภาษี _ ราคาโอนทรัพย์สิน

nตรวจสอบภาษีของ “บุคคลธรรมดา” ก่อน “แปลงทรัพย์สินเป็นทุน” 
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หากไม่เข้าเงื]อนไข “ยกเว้นภาษี”

แปลงที] ดินเป็นหุ้น
ตีราคาที] ดินเป็นหุ้นราคาอะไร ? (ราคาตลาด)

มีภาษี/ค่าใช้จ่ายหรือไม่ ? (มีภาษี/ค่าธรรมเนียมฯ ตามปกติ)

หลักฐานอะไร ? (รายงานการประเมินทรัพย์สิน)
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มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที] เป็นการโอนกรรมสิทธิ� หรือสิทธิ

ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทนไม่ว่า

ราคาที] ซื�อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์นั�นจะ

เป็นอย่างไรก็ตาม ให้เจ้าพนักงานประเมินกําหนดราคาขาย

อสังหาริมทรัพย์นั�น โดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื] อเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที] ดิน ซึ] งเป็นราคาที] ใช้อยู่ในวันที] มีการโอนนั�น

ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จากการขายที] ดิน



บุคคลธรรมดา

คํานวณค่าใช้จ่ายเหมา

อายุการถือครองที] ดิน

(ปี)

ค่าใช้จ่ายเหมา

(%)

พระราชกฤษฎีกา 

(ฉบับที]  165)

กรณีที] ดินได้มาทาง

มรดกหรือรับให้โดย

เสน่หาให้หัก

ค่าใช้จ่ายเหมา 50%

1 92

2 84

3 77

4 71

5 65

6 60

7 55

8 ปีขึ�นไป 50 39
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ภาระภาษี บริษัท บุคคล คณะบุคคล 
หสม.

กําไร / เงินได้สุทธิ 100 100 100

ภาษี (อัตราภาษี %) 20 5 – 35 5 – 35

เงินปันผล / ส่วนแบ่ง 80 65 65

ภาษี _ รอบสอง 8 - 5 – 35 %

เหลือ 72 - 42

เปรียบเทียบภาษีบุคคล / บริษัท
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ผลภายหลังการแปลงที] ดินเป็นหุ้น

ที] ดินเปล่า (ชื] อบริษัท)

Property Co		

Operating Co

เจ้าของอาคาร

ข้อควรระวัง

• ทีU ดินไม่มีค่าเสืUอมราคา

• ไม่มีรายจ่าย / รับแต่รายได้ค่าเช่า

ให้เช่าทีU ดิน 
“ราคาตลาด”

รายได้จากกิจการ 

หักด้วย 

ค่าเช่า / ค่าเสืUอมอาคาร

1. ควร “ควบรวมบริษัท” เป็นบริษัทเดียว หรือ

2. ควรทําสัญญาเช่าแบบพิเศษ (BTO / BOT)



ภาษี / ค่าธรรมเนียมฯ โอนกิจการ
ทั�งหมด

โอนกิจการ
บางส่วน

ควบบริษัท

ภาษีเงินได้บุคคล ยกเว้น - ยกเว้น

ภาษีเงินได้บริษัท ยกเว้น - ยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพิ] ม ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น

อากรแสตมป์ ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมโอนที] ดิน 2 % 2 % ยกเว้น

หมายเหตุ ไม่สามารถนํา Tax Loss ของบริษัทที] โอนหรือควบกัน 
มาใช้ได้ / แต่ไม่ห้าม Tax Loss ของบริษัทที] รับโอน

42
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สัญญาต่างตอบแทนพิเศษ 

ยิ] งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา

(BTO & BOT)
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• “สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ] งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา” เป็น
ทรัพย์มรดก ไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัว สัญญาเช่านั�นไม่ระงับเมื] อ
ตาย (ต่างจากสัญญาเช่าธรรมดา) (ฎีกา 2760/2534) เช่น 

• สร้างตึกแล้วยกกรรมสิทธิ� ให้ผู้ให้เช่า (ฎีกา 172/2488)

• เช่าที] ดินแล้วผู้เช่าต้องหาต้นไม้มาปลูกเอง (ฎีกา 801-
802/2492)

• ให้เช่าที] ดิน แล้วเรียกค่าก่อสร้างจากผู้เช่า และให้
กรรมสิทธิ� ในอาคารตกเป็นของผู้ให้เช่า (ฎีกา 

488/2523)

Build-Transfer-Operate (BTO) / 
Build-Operate-Transfer (BOT)
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• เช่าที] ดิน / สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ] งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา

–BTO / BOT

• ภาระภาษีของผู้ให้เช่า / ผู้เช่า

• ภาษีหัก ณ ที] จ่ายจากค่าเช่า และ มูลค่าเทียบเท่า

• ภาษีมูลค่าเพิ] มจากการก่อสร้าง / หากเป็น BTO ใช้ VAT 

ไม่ได้ / ทําอย่างไรดี (เจรจาสัญญาเช่า ขอเป็น B(+3)TO)

• การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ� ในอาคาร / ต้องทําหรือไม่ ???

• ภาษีธุรกิจเฉพาะ / ค่าธรรมเนียม เพื] อโอนกรรมสิทธิ� ใน

อาคาร

เช่าที] ดิน เพื] อสร้างอาคาร
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ฎีกา 87/2555

• การที] เจ้าของที] ดินยอมให้ เช่าที] ดินโดยให้ปลูกตึกแถวพิพาท

ด้วยเงินของผู้เช่าแล้วให้ผู้เช่ามีสิทธิใช้ประโยชน์ในตึกแถว

พิพาทเป็นเวลา  20 ปี เมื] อครบกําหนดสัญญาเช่าให้ตึกแถว

พิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ� ของผู้ให้เช่านั�น 

• เมื] อครบกําหนดสัญญาเช่าที] ดินแล้วตึกแถวพิพาทย่อมตกเป็น

ของเจ้าของที] ดินตามสัญญาในฐานะเป็นส่วนควบของที] ดิน

ทันทีโดยไม่จําต้องไปทําการจดทะเบียนโอนกันอีกตาม ป.พ.พ. 

มาตรา 144

สัญญาต่างตอบแทนพิเศษ

ยิ] งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
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คู่สัญญา BTO BOT

ผู้ให้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื] อสร้างเสร็จ 
_รายได้จากอาคารนําไปเฉลี] ยเสียภาษี
ตามอายุสัญญาเช่า                
_รายจ่ายจากอาคาร คือ Depreciation 
_ผลทางภาษี คือ ชะลอการเสียภาษี
จากการเฉลี] ยรายได้ตามอายุสัญญา
เช่า

_กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื] อครบ
สัญญาเช่า                           
_รายได้นําไปเสียภาษีในปีเดียว
เมื] อครบอายุการเช่า               _
ผลทางภาษี คือ เสียภาษีมากในปี
ที] สัญญาสิ�นสุด

ผู้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื] อสร้างเสร็จ 
_รายจ่ายจากอาคารนําไปเฉลี] ยตาม
อายุสัญญาเช่า (Amortization)                           
_VAT ค่าก่อสร้างนําไปใช้ไม่ได้
ผลทางภาษี คือ VAT เป็นต้นทุน

_กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื] อครบ
สัญญาเช่า                          _
รายจ่ายจากอาคารที] โอนต้องใช้ 
Fair Market Value                  
_VAT ค่าก่อสร้างนําไปใช้ได้

BTO / BOT ดีสําหรับใคร ?
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คู่สัญญา BTO ขยายความ

ผู้ให้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื] อ
สร้างเสร็จ 

_รายได้จากอาคารนําไปเฉลี] ย
เสียภาษีตามอายุสัญญาเช่า                

_รายจ่ายจากอาคาร คือ 
Depreciation 

_ผลทางภาษี คือ ชะลอการ
เสียภาษีจากการเฉลี] ยรายได้
ตามอายุสัญญาเช่า

_กรรมสิทธิ� อาคารโอนทันทีเมื] อ
อาคารสร้างเสร็จ (ไม่ต้องจด
ทะเบียนโอนอาคาร)

_รายได้จากมูลค่าอาคารนําไป ”
เฉลี] ยรับรู้รายได้” ตามปีอายุการ
เช่า (กระจายฐานรายได้)

_รายจ่ายจากมูลค่าอาคาร คือ 
“ค่าเสื] อมราคา”  ไม่เกินปีละ 5%

_ คํานวณรายได้/รายจ่ายให้ 
Match กันตลอดอายุสัญญาเช่า

ขยายความ BTO
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คู่สัญญา BOT ขยายความ

ผู้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื] อ
ครบสัญญาเช่า

_มูลค่าอาคารที] โอนต้องใช้ 
Fair Market Value (ใช้ Book 
Value ที] เหลือ 1 บาทไม่ได้)

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

_ผู้เช่าได้ใช้ “ค่าเสื] อมราคา” ของ
อาคารที] ก่อสร้างลงบนที] ดินที] เช่ามา 
Match กับอายุการเช่าที] ดิน (ค่าเสื] อมฯ 
ใช้ได้เป็นเสมือนรายจ่ายทางภาษี)

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

ขยายความ BOT
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ฎีกา 8915/2546 (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน))

•แม้อาคารที] โจทก์ขายจะยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์และ

ขายให้แก่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ลําปาง) จํากัด ซึ] งประกอบ

กิจการที] ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ] ม

•  ภาษีซื�อที] เกิดจากการก่อสร้างอาคารและต่อมาได้ขายไป

ภายใน 3 ปีนับแต่เดือนภาษีที] ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็น

ภาษีซื�อที] ไม่ให้นํามาหักในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ] ม

ข้อควรระวัง BTO / BOT

ภาษีซื�อต้องห้ามจากค่าก่อสร้าง
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ฎีกา 3983/2553 (บริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด))

• สัญญาสัมปทานข้อ 24.1 กําหนดให้บรรดาอาคาร สิ] งปลูกสร้าง

ทั�งหมดที] จําเลยก่อสร้างขึ�นในพื�นที] สัมปทาน รวมถึงทางรถไฟ 

ถนนยกระดับและทางเชื] อมกับถนนที] มีอยู่เดิมตามสัญญานี�ให้ตก

เป็นทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยทันทีที] ก่อสร้าง

(BTO)

• การโอนกรรมสิทธิ� ในสิ] งปลูกสร้างดังกล่าวถือเป็นการขาย และ

เป็นการขายที] กระทําภายใน 3 ปี นับแต่เดือนภาษีที] ก่อสร้าง

เสร็จสมบูรณ์

ข้อควรระวัง BTO / BOT

ภาษีซื�อต้องห้ามจากค่าก่อสร้าง
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ฎีกา 3983/2553 (บริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด))

•ภาษีซื�อที] เกิดจากการก่อสร้างดังกล่าวของจําเลยจึง

เป็นภาษีซื�อต้องห้าม

•ตาม ป.รัษฎากร มาตรา 82/5 (6)ประกอบประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เกี] ยวกับภาษีมูลค่าเพิ] ม (ฉบับที]  

42)

ข้อควรระวัง BTO / BOT

ภาษีซื�อต้องห้ามจากค่าก่อสร้าง



“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”

กฎหมายใหม่นี� (พรบ. ฉบับที]  45) _ มีผลใช้บังคับ 2 เมษายน 2560

ผลที] ตามมา คือ ผู้กระทําความผิดมีหน้าที] เสียภาษี หรือ นําส่งภาษี และ

ความผิดนั�นเกี] ยวกับ (จํานวนเงินภาษี)

1. จํานวนเงินภาษีที] หลีกเลี] ยงหรือฉ้อโกงตั�งแต่ 10 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ�นไป _ 

หรือ

2. จํานวนภาษีที] ขอคืน "โดยความเท็จ" "โดยฉ้อโกง" หรือ "อุบาย" หรือ 

"วิธีการอื] นใดทํานองเดียวกัน" ตั�งแต่ 2 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ�นไป และ 

3. ผู้มีหน้าที] เสียภาษี หรือ นําส่งภาษี ได้กระทําในลักษณะเป็น "กระบวนการ" 

หรือ "เป็นเครือข่าย" โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดเงินได้พึง

ประเมินหรือรายได้ _ เพื] อหลีกเลี] ยงหรือฉ้อโกงภาษี _ และ
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4. มีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที] เกี] ยวกับการกระทําความผิด _ 
เพื] อมิให้ติดตามทรัพย์สินนั�นได้

5. ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็น "ความผิดมูลฐาน" ตามกฎหมายฟอกเงิน

6. อธิบดีกรมสรรพากร ต้องส่งเรื] องไปยัง สํานักงาน ปปง. ตามความเห็นชอบ
ของ "คณะกรรมการพิจารณากลั] นกรองความผิดทางภาษีอากรที] เข้าข่าย
ความผิดมูลฐาน" 

กรณีนี� Taxpayer / ผู้มีหน้าที] หักภาษี ณ ที] จ่าย / Tax Advisor ต้องเพิ] มความ
ระมัดระวังอย่างมาก มิฉะนั�น อาจเข้าไปมี "ส่วนเกี] ยวข้อง" กับ Tax Fraud ได้
_จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงข้อสังเกตุ คือ กฎหมายนี�ใช้บังคับตั�งแต่ 2 
เมษายน 2560 _ จึงไม่อาจนําไปใช้กับการกระทําผิดอาญาในอดีตก่อนหน้านี�
ได้ _ แต่ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที] รัฐสามารถ "ซักถาม" หรือ "ค้นหาข้อเท็จจริง" 
ได้
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“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”
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หากยังคงเก็บที] ดินในชื] อบุคคล

แทนที] เก็บหุ้นบริษัท ?

อนาคตจะเสี] ยงกับเรื] องอะไรบ้าง

ปี 2559 ภาษีมรดก / ภาษีการให้

ปี 2561 ฐานภาษีบุคคลเปลี] ยนฐาน

ปี 2563 ภาษีที] ดินและสิ] งปลูกสร้าง
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ภาษีที] ดินและสิ] งปลูกสร้าง

ผลกระทบต่อ 

“การจัดการทรัพย์กงสี”
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(ร่างกฎหมาย)

พรบ.ภาษีที] ดินและสิ] งปลูกสร้าง

คาดว่าจะเป็นกฎหมายปี 2561

คาดว่าจะใช้บังคับปี 2563
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ขยายการพิจารณาร่างกฎหมายเป็นครั�งที]  7 

ไปถึง 24 สิงหาคม 2561
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สาระสําคัญของร่างกฎหมาย

•ร่างพรบ. ภาษีที] ดินและสิ] งปลูกสร้าง

–ผู้เสียภาษี (เจ้าของ / ผู้ครอบครอง)

–ที] ดิน (รวมถึงพื�นที] ที] เป็นภูเขา หรือ ที] มีนํ�าด้วย)

–สิ] งปลูกสร้าง (โรงเรือน อาคาร สิ] งปลูกสร้างอื] น)

–ทรัพย์สินที] ได้รับยกเว้นภาษี

–ยกเลิกภาษีโรงเรือนฯ และ ภาษีบํารุงท้องที]
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ประเภทที] ดินและสิ] งปลูก
สร้าง

เพดานของอัตรา
ภาษี (ครม.)

เพดานของอัตราภาษี 
(สนช.) ปี 2561

เกษตรกรรม  0.2 % 0.15%

ที] อยู่อาศัย 0.5 % 0.3%

พาณิชย์/อุตสาหกรรม 2 % 1.2%

ที] ดินทิ�งไว้ว่างเปล่าหรือ
ไม่ได้ทําประโยชน์

2% (เพิ] ม 0.5% ทุก 
3 ปีแต่ไม่เกิน 5%)

1.2% (เพิ] ม 0.3% ทุก 3 
ปีแต่ไม่เกิน 3%)

ราคาประเมินฯ ที] ดิน/สิ] งปลูกสร้าง/ห้องชุด จะใช้เป็นฐานภาษี แทน ค่าเช่า

ภาษีที] ดินและสิ] งปลูกสร้าง (ใหม่)
(มติ ครม. ณ วันที]  21 มีนาคม 2560)
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ทรัพย์สินที] ได้รับยกเว้นภาษี

• ทรัพย์สินที] มิได้ใช้หาผลประโยชน์ของรัฐ / กรณีเฉพาะ

• ทรัพย์สินของ UN / องค์การระหว่างประเทศ / สถานทูต

• ศาสนสมบัติที] มิได้ใช้หาผลประโยชน์

• สุสานสาธารณะ ได้มิได้รับประโยชน์ตอบแทน

• ทรัพย์สินมูลนิธิ / องค์การกิจการสาธารณะ เฉพาะที] มิได้ใช้หา
ผลประโยชน์

• ทรัพย์สินเอกชนที] ยอมให้ราชการใช้ หรือ ใช้เองเพื] อสาธารณะ
ประโยชน์ และมิได้ใช้/หาผลประโยชน์

• ทรัพย์ส่วนกลางในอาคารชุด / ที] ดินตามกฎหมายจัดสรรที] ดิน เฉพาะที]
มิได้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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ทรัพย์สินที] ได้รับยกเว้นภาษี

•ที] ดินสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม

•พิพิธภัณฑ์ตามที] กฎหมายกําหนด

•ที] ดินที] กฎหมายห้ามไม่ให้ทําประโยชน์ เช่น Buffer Zone

•สิ] งปลูกสร้างที] ใช้ต่อเนื] องกับอาคาร เช่น ถนน/ลาน

คอนกรีต / รั�ว / บ่อบําบัดนํ�าเสีย

•สิ] งปลูกสร้างของรัฐวิสาหกิจด้านคมนาคม เช่น ทางด่วน / 

รถไฟฟ้า / รถใต้ดิน / สนามบิน 
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ทรัพย์สินที] ได้รับการบรรเทาภาระภาษี

•บ้านอยู่อาศัยหลักที] เจ้าของได้รับมรดกก่อนกฎหมายใช้

บังคับ

•ทรัพย์สินของสถานศึกษาเอกชน

•ที] ดินที] กฎหมายห้ามทําประโยชน์บางอย่าง เช่น ห้ามสร้าง

อาคารขนาดใหญ่ แต่ให้ปลูกบ้านอาศัยหรือทําเกษตร

•ที] ดินและสิ] งปลูกสร้างที] ใช้สนามกีฬา / สันทนาการ

•ที] ดิน หรือ สิ] งปลูกสร้างที] ใช้จอดรถสาธารณะ (Park & 

Ride)
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•ที] ดิน “ว่างเปล่า” / แปลงให้เป็นที] ดินประเภทอื] น

• ทําอะไรได้บ้าง (เพื] อประโยชน์สาธารณะ / มิได้ใช้/หา
ผลประโยชน์) / ห้ามเก็บค่าตอบแทน

–สวนสาธารณะ / สนามกีฬา / สนามเด็กเล่น (ขึ�นป้าย / ไม่
โอนกรรมสิทธิ� ที] ดิน / ทําบันทึกฯ ให้ใช้ที] ดิน / กําหนดเวลา
ใช้งาน)

•ที] ดินเพื] อการเกษตร / ให้เช่า / กลายเป็นที] ดินเชิง
พาณิชย์ หรือไม่ ???

จะบริหารทรัพย์สินอย่างไร ?
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•ที] ดิน “รกร้างว่างเปล่า” / แปลงให้เป็นที] ดิน “เกษตร”

•ที] ดินเกษตร / ทําอะไรได้บ้าง

–ทําจริง / มีการ “เพาะปลูก” / ดูแล / ตัดแต่ง / เก็บเกี] ยว

–พืชอายุสั�น (โหระพา/กระเพรา/สมุนไพร) / อายุกลาง (กล้วย
หอม/แตงโม/มะละกอ) / อายุยาว (มะพร้าว/มะนาว/มะม่วง/
อินทผลัม) เพื] อให้ “เลี�ยงตัวเอง” ได้ / อย่าลืมเมื] อรื�อถอน 

(เปลี] ยนการใช้ที] ดิน)

•ห้ามให้เช่านา !!! / ต้อง “ทํานาเอง” (จ้างคนอื] นได้)

จะบริหารทรัพย์สินอย่างไร ?
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การวางแผนจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ในธุรกิจครอบครัว
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Louis Vuitton - รวมทุกอย่างไว้ในบริษัทเดียว

บริษัทครอบครัว

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 
แต่ไม่ได้วางแผน Brand ไว้

ล่วงหน้า / นามสกุลจึงถูกซื�อ

ผลติกระเป๋าสมัภาระ

LVMH อยู่ในจุด OBM จึงควร
แยก Brand ออกมาเพื] อ 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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การแยกทรัพย์สินทางปัญญา
ของเพื] อการขยายธุรกิจ

Amari Hotel

(Fixed Assets)

Branding 
Company     
(IP Assets)

HM Contractor
Enter	into	HMA	to	the	hotel	owners	around	the	
world

Trademark	
Licensing

100%	own

- Family assets include fixed assets and intellectual property (IP)

- Separation of IP asset can protect family business from M&A (anti-take over)

Thailand

Hong KongSingapore

Other countries

HMA
Hotel owners100%	own
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Rebranding

Remodel 

to OBM

Reposition 

to MT

Repackaging
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Brand Reborn
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Brand Diversification



71

การ “ต่อยอดทางปัญญา” 

ของกิจการแบบครอบครัว
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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)	

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

R&D / Branding Co
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การจัดการ

“หุ้นกงสี”



74การขยายฐาน ”ปิรามิดครอบครัว”
จะบริหารจัดการ “หุ้นที] 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
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โอนหุ้นบริษัทให้ลูก / จัดการอย่างไรให้คุมอยู่ 
+	รับเงินปันผลได้ ???

หุ้นในบริษัทครอบครัว
หุ้นในบริษัทครอบครัว 
หลังการปรับการถือหุ้น

ปรับโครงสร้าง 

การถือหุ้น

ลกูคนที9	1

ตอ้งการกระจายใหล้กู	4	คนเทา่กนั

หุ้นบุริมสิทธิw  ระบุสิทธิ 

1 หุ้น = 100 เสียง

1 หุ้น = 20 % Dividend

พ่อแม่ถือคนละ 2 หุ้น รวม 4%พ่อแม่ถือหุ้นทั�งหมด

ลกูคนที9	2 ลกูคนที9	3 ลูก 4 คนถือหุ้นรวมกัน 96%

หรือ คนละ 24 %

เพิ9มทนุ	4	หุน้							
บรุมิสทิธ ิU

ลกูคนที9	4
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ทางเลือกในการจัดการ

ทรัพย์สิน

ในธุรกิจครอบครัว



การจัดรูปแบบองค์กร Holding Co
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IPO Company

Property company     
บริษัทที] 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 วันนี~  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

ภาษีจากกําไรทีUขายหุ้น  

(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

• เมื] อใช้ Family Holding Co ถือหุ้นใน “บริษัทจดทะเบียน”

• Strategic Partner & JV Opportunities

• โอกาสได้ “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” และแนวโน้มการ “ร่วมทุน” 

• High Bargaining Power



IPO Advantage (2)
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• Professional & HR Management

• เป็นที] ดึงดูด “มืออาชีพ” และ “พนักงาน” 

• Market Capitalization Valuation

• ทราบมูลค่าของกิจการ

• Anti-Take Over

• ใช้ Family Holding Co เป็นเครื] องมือป้องกันการ “ครอบงํากิจการ”

• Asset Allocation & Wealth Management

• จัดสรรทรัพย์สินใน “กิจการครอบครัว”

• บริหารจัดการ “ความมั] งคั] ง” ในกิจการครอบครัว
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IPO Process

บริษัทมหาชน (PAE)

Listed Co in the SET

Investors
Shareholders

ผู้ถือหุ้นเดิม ออกหุ้นใหม่ (เพิ] มทุน)

Financial Advisorถือหุ้น 
100%

Dividend

บริษัทจํากัด

(NPAE)

แปรสภาพ
เป็น บมจ.

Internal Audit
กรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัท
CFO

จ่ายเงินปันผลก่อนยื] 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 คอร์ปอเรชั] 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.เมอร์แชนไดซิ] 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)

86

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 ลํ] 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 โอเชี] 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 คอร์ปอเรชั] 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 งานทวีพี] 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 เนชั] 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 เลี] 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%

• หากใช้ Offshore Holding Co ระวังเรื] อง Foreign Limit

• Holding Co ขาดสภาพคล่องในหุ้น Listed Co แต่มี Cash 
Flow มาจาก Dividend

• Holding Co ซื�อหุ้นที]  “สมาชิกครอบครัว” ขายหุ้น Listed Co

• ระวัง “รายจ่ายต้องห้าม” จ่ายออกจาก Family Holding Co

• ระวัง Conflict of Interest ระหว่าง “ครอบครัว” และ 
Listed Co 91
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ทางเลือกในการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินที] มี “ค่าเช่า”

Asset IPO

Real Estate Investment Trust (REIT)
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Property Securitization

SPV (Special Purpose Vehicle)
Listed in the SET

Real Estate Investment Trust
(REIT)

Investors
Shareholders

Owner

(Sponsor)

Properties

Unit selling

Lease back  
Manage

Buy / Lease

Cash
Profits
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• Become to ”Asset light (slim) company”

• Restart depreciation of sunk cost

• Net book value come to end at THB 1

• Not reflect fair market value (FMV)

• Rental = Deductible expense

• Utilize tax loss carry forward

• Sold out of balance sheet at FMV over NBV with Gain

• 5 years tax loss carry forward

Sale and Lease-back: Advantage



Sale and Lease-back: Advantage
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• Utilize creditable input VAT

• Output VAT of sale price creditable against input VAT carry 

forward

• No limit period of Input VAT carry forward

• No need VAT refundable in cash

• Resume cash to replace sunk asset

• Cash replace asset after write-off it from balance sheet

• Improve Debt : Equity Ratio



เปรียบเทียบ REITs PF IFF

แหล่งรายได้หลัก ค่าเช่า ค่าเช่า รายได้อนาคต

ทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื=นฐาน

ลงทุนทรัพย์สินตปท. ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ (ยกเว้นภาษี)

สถานะทางกฎหมาย สัญญาก่อตั=งทรัสต์ นิติบุคคล นิติบุคคล

เงินลงทุนขั�นตํ] า 500 ล้าน 500 ล้าน 2,000 ล้าน

การก่อหนี� ไม่เกิน 35% ของ NAV / 
60% หากได้ credit 

rating

ไม่เกิน 10% ของ 
NAV

ไม่เกิน 3 เท่าของทุน

ข้อจํากัดการถือหน่วย ไม่เกิน 50% ไม่เกิน 1 ใน 3 ไม่เกิน 1 ใน 3

การจ่ายผลกําไร ขั=นตํ- า 90 % ขั=นตํ- า 90 % ขั=นตํ- า 90 %

ภาษีเก็บจากผลกําไร 10 % 10% ยกเว้น 10 ปี

96
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Dusit Thani REIT

1.	DTPK3.	DTHH

Dusit	Thani	Plc.	-
Owner

REIT

Freehold

Hotel	Management	Service

2.	D2CM

Laguna	Resort	&	Hotel	
Plc.	- Owner

100%	own

Dusit	Management	Co
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Impact Growth REIT

Impact	
Arena

Exhibition	
Center

REIT	Trustee	- KSAM

Impact	

REIT

Freehold

Property	Management

Impact	Forum

B	Land	- Owner100%	own

REIT	Manager	- RMI

Freehold

Freehold
Impact	

Challenger

Property	Manager	– Impact	Exhibition	Management
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กอง REIT ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ

กอง REIT ทรัพย์สินที] ลงทุน

1.กองทรัสต์อิมแพ็คโกรทเพื] อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลงทุนในกรรมสิทธิ� ของศูนย์จัดการแสดงอิมแพ็คอารีน่า, ศูนย์

แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ, ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค

ฟอรั] ม และอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ (20,000 ล้านบาท)

2. กองทรัสต์เพื] อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ

เช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

ลงทุนในกรรมสิทธิ� และสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า สิทธิเช่า

ช่วงที] ดิน กรรมสิทธิ� ที] ดินและอาคารโรงงาน (4,285 ล้านบาท) 

หน่วยทรัสต์ 3,425 ล้านบาท / กู้ยืมเงิน 860 ล้านบาท

3. กองทรัสต์เพื] อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ

เช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี] ยมโก
รท

ลงทุนในกรรมสิทธิ� และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการ

ศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง / บางนา-ตราด กม. 18/23

(4,481 ล้านบาท) หน่วยทรัสต์ 3,208.4 ล้านบาท / กู้ยืมเงิน 
1,370 ล้านบาท / เงินประกันการเช่าและบริการ 125 ล้านบาท
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กอง REIT ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กอง REIT ทรัพย์สินที] ลงทุน

4. กองทรัสต์เพื] อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
แอล เอช ช้อปปิ� ง เซ็นเตอร์ 
TERMINAL 21

ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (leasehold) และกรรมสิทธิ} ใน
สังหาริมทรัพย์ของโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จาก บจก. 

แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี= เป็นระยะเวลา 26 ปี สิทธิการเช่า
ดังกล่าวจะหมดอายุลงในวันที-  31 สิงหาคม 2583 มีพื=นที- รวม 
97,905 ตร.ม. แบ่งเป็นพื=นที- ให้เช่า 34,058 ตร.ม. (6,227 ล้าน
บาท) หน่วยทรัสต์ 5,027 ล้านบาท / กู้ยืมเงิน 1,200 ล้านบาท

5. กองทรัสต์เพื] อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าอมตะซัมมิทโกรท AMATA 
SUMMIT

ลงทุนในกรรมสิทธิ� และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาคาร
โรงงานในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี / 
อมตะซิตี� ระยอง (3,700 ล้านบาท) หน่วยทรัสต์ 3,578 ล้าน
บาท / กู้ยืมเงิน 1,200 ล้านบาท / เงินประกันการเช่ารับโอน 

90 ล้านบาท
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กอง REIT ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กอง REIT ทรัพย์สินที] ลงทุน

6. LHHOTEL : ทรัสต์

เพื- อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล 

เอช โฮเทล

LHHOTEL ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ} ใน

สังหาริมทรัพย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 
เทอร์มินอล 21 จาก บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี= เป็น

ระยะเวลา 25 ปี สิทธิการเช่าดังกล่าวจะหมดอายุลงในวันที-  31 

สิงหาคม 2583 มีพื=นที- รวม 47,298 ตร.ม. เป็นพื=นที- ให้เช่า 21,090 
ตร.ม. โดย LHHOTEL นําอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์

ดังกล่าวออกให้เช่าและให้เช่าช่วงแก่บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล 
แมเนจเมนท์ จํากัด (LHH) เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยกําหนดเงื- อนไข

การต่ออายุอีก 2 คราวๆ ละไม่เกิน 3 ปี โดย LHH ได้แต่งตั=งบริษัท 

แปซิฟิค เรียลเอสเตท จํากัด เป็นผู้บริหารโรงแรม
(3,136,649,000.00 บาท)
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กอง REIT ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กอง REIT ทรัพย์สินที] ลงทุน

7. MIT : ทรัสต์เพื- อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัส
เตรียล

ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอพียูเค จํากัด (APUK) 100 % ของ
จํานวนหุ้นที- จําหน่ายได้ทั=งหมด ซึ- ง APUK เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ} ใน

ที- ดิน และอาคารประเภทคลังสินค้าที- ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ข้อมูล 
(Data Centre) รวมถึงส่วนควบและงานระบบต่างๆ โดยมีพื=นที- ให้
เช่ารวม 1,342 ตร.ม. และทรัพย์สินตั=งอยู่ที- เขตชาร์ลตัน กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ (975 ล้านบาท)

8. GVREIT : ทรัสต์เพื- อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ลงทุนใน(1) สิทธิการเช่าพื=นที- บางส่วนในอาคาร ปาร์ค เวนเชอร์ อี
โคเพล็กซ์ (ไม่รวมพื=นที- ของโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ)

ตั=งอยู่ที- หัวมุมถนนเพลินจิต-วิทยุ และ (2) สิทธิการเช่าช่วงที- ดินและ
อาคาร สาทร สแควร์ ตั=งอยู่ที- หัวมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร์-
สาทร (8,148 ล้านบาท)
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กอง REIT ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กอง REIT ทรัพย์สินที] ลงทุน

9. HREIT : ทรัสต์เพื- อ

การลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์เหมราช

ลงทุนในสิทธิการเช่าที- ดินและอาคารโรงงานและคลังสินค้า

ของบริษัท เหมราชพัฒนาที- ดิน จํากัด (มหาชน), บริษัท 

เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท จํากัด, 

บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล (ระยอง) จํากัด และ

บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี-  จํากัด (Filing)

10. TPRIME : ทรัสต์เพื- อ

การลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม 

พร็อพเพอร์ตี=

ลงทุนใน  1. สิทธิการเช่าโครงการเมอร์คิวรี-  ทาวเวอร์

              2. หุ้นของบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ จํากัด ซึ- งถือ

กรรมสิทธิ} โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ สัดส่วนไม่น้อยกว่า 

99.99%
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กอง REIT ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กอง REIT ทรัพย์สินที] ลงทุน

11. SHRREIT : ทรัสต์

เพื- อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่าสตราทีจิก 

ฮอสพิทอลลิตี=

ลงทุนในหุ้นของบริษัทโฮลดิ=ง ซึ- งบริษัทลงทุนในสินทรัพย์

ต่างประเทศที- เป็นกรรมสิทธิ}  และ/หรือ สิทธิการเช่าของทรัพย์สิน
โดยเข้าลงทุนครั=งแรก ประกอบด้วยโรงแรมทั=งหมด 9 แห่ง ได้แก่ 

(1) โรงแรม Pullman Jakarta Central Park (2) โรงแรม Sofitel 

Bali Nusa Dua Beach Resort (3) โรงแรม Raffles Le Royal 
Phnom Penh (4) โรงแรม Raffles Grand Siem Reap (5) 

โรงแรม Victoria Hoi An Beach Resort & Spa (6) โรงแรม 
Victoria Sapa Resort & Spa (7) โรงแรม Victoria Can Tho 

Resort & Spa (8) โรงแรม Capri by Fraser, Ho Chi Minh City 
และ (9) โรงแรม IBIS Saigon South (Filing)
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Tax Implications Property Co REIT

Net Profit 100 100

Corporate Tax 
(20%)

20 0

Dividend / Profit 
Sharing

80 100

Dividend Tax 
(10%)

8 10

Balance 72 90

Property Co vs. REIT 
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ทางเลือกในการขยายกิจการ

ธุรกิจครอบครัว

(M&A)

(Go Inter)



107

ทางเลือกในการขยายกิจการ

ธุรกิจครอบครัว

(M&A)
ซื�อกิจการ _ ระวังเรื] องความรับผิดก่อนหน้า

ขายกิจการ _ ระวังเรื] องภาษีจากกําไร
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M&A Overview

Post-M&AM&APre-M&A

Share	Deal

Creditors	/	Banks

M&A	Model

M&A	Financing

Financial	Due	Diligence

Legal	Due	Diligence

Tax	Due	Diligence

MOU	– Term	Sheet

Property	Deal

Business	Deal

Share	Purchase	
Contract

Property	Purchase	
Contract

BOD	Structure

Employment	
Restructure

Suppliers	Deal

Shareholding	
Structure

Business	Purchase	
Contract

Customers	Deal

Indicative	price Management	Service	
Contract

Commercial	
Contracts	Review

1 - 2 months 1 - 2 months 2 - 4 months

Business	Valuation
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M&A

Model

Share       
(New & Existing)

Property    
(TA & ITA)

Business 
(Distribution & 

Customers)

Cash

Non-Cash

M&A Model
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Big C (Thailand)

Big C

GIBV
Casino Group

Ultimate	Owner	of	Big	C	Thailand
100%	own

32%	own

- Project	Deal	=	Euro	3,000	M
- No	capital	gain	tax	payable	to	Thailand	under	DTA	(Thailand	&	Netherlands)
- Tax	payable	only	stamp	duty	on	share	transfer	of	Thai	Holding	Co

Thailand

FranceNetherlands

Vietnam49%	own

Saowanee

Holding Co
28%	own
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M&A Financing

Source	&	Cost	of	Fund

Cash & Property : Share Swap

Equity Financing

Debt Financing
Leverage	Buy-Out
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M&A	Strategy

Business	
Expansion

DiversificationReorganization

M&A Strategy

PTTGC / BEM / Dynasty BJC / Central Food / PTTR / SST

BAFS / EPG / Big C / SAWAD / JMART  



Identify Quantify

Rectify Negotiation

Due	
Diligence
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ทางเลือกในการขยายกิจการ

ธุรกิจครอบครัว

(Go Inter)
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Location

Corporate	
Model

Legal	TaxPeople

Finance

Outbound Investment
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Stage of outbound investment

Financial	ModelPre-study

Corporate
Structure	

Legal
Tax

People	
Readiness

Implementation stage 

Monitoring & Control

1 2 3

4
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CP Group 

Outbound Investment

CP Group TRUE

Online	&	E-Commerce

Asia

Thailand

China

Ping	An	Insurance	
(Group)	Co.

Europe USA

Logistics

Netherlands

MAKRO

CPF

127 destinations
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Central	

Group

La	Rinascente
(Italy)

Money	back	to	TH	(Sale	/	Fees	/	Royalties	/	Interest	/	Dividend)

Thailand

Offshore

Cross-border	structuring

Central: Outbound investment 

Illum (Denmark)

Robins	/	Power	Buy												
(Hanoi	/	Ho	Chi	Min)

Central	Mall	
(Indonesia)

Malaysia

(Fashion	Brand	M&A)
HCH	Industries	

Sdn Bhd
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AMVN
(Listing	in	the	SET)

Operating	

Company
Industrial	Estate	in	Bienvey

Dividend	(Tax	exemption) Thailand

Vietnam

100%	own

Holding Company

Offshore Co 
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CK	Power
(Listing	in	the	SET)

Operating	

Company

Dam	and	
power	

generating

Dividend	(Tax	exemption) Thailand
Lao

PPA

EGAT

PEA

100%	own

sale	of	electricity

Holding Company

Offshore Co 
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• Offshore dividend: พระราชกฤษฎีกา ฉบับที]  442

–ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทไทย

–เงื]อนไขการยกเว้นภาษีจากเงินปันผลต่างประเทศ

• บริษัทไทยถือหุ้นบริษัทต่างประเทศไม่น้อยกว่า 25%

• ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนรับเงินปันผล

• อัตราภาษีมาตรฐานของประเทศที] บริษัทต่างประเทศ

ตั�งอยู่ไม่น้อยกว่า 15%

การยกเว้นภาษี

เงินปันผลต่างประเทศ
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Holding Structure

การส่งมอบธุรกิจครอบครัว
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Family 

Holding Company



129การขยายฐาน ”ปิรามิดครอบครัว”
จะบริหารจัดการ “หุ้นที] 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
Royalty131
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เหตุผลที] ต้องใช้  
Holding Structure 

เหตุผลทางธุรกิจ + ครอบครัว

Holding Structure

1. Tax Minimization

2. Legal Protection

3. Wealth Expansion

4. Succession & Sustainability



ข้อดีทางภาษีของ 

Family Holding Co 

• เงินปันผลที]  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

• คําสั] งกรมสรรพากรที]  ท.ป. 4/2528 ข้อ 5 _ ยกเว้นภาษีหัก 
ณ ที] จ่าย 10% _ ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25%

133
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โอนหุ้นให้ลูก

จัดการอย่างไรให้คุมอยู่ 
รับเงินปันผลได้

หุ้นในบริษัทครอบครัว
หุ้นในบริษัทครอบครัว 
หลังการปรับการถือหุ้น

ปรับโครงสร้าง 

การถือหุ้น

ลกูคนที9	1

ตอ้งการกระจายใหล้กู	4	คนเทา่กนั

หุ้นบุริมสิทธิw  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 ิU

ลกูคนที9	4



การจัดตั�ง Holding Co

• จัดตั�ง Family Holding Co หลังสุด _ เมื] 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 / 

ประหยัดที] สุด

• ระวัง Capital Gain Tax + Stamp Duty
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การจัดตั�ง Holding Co

• Family Holding Co ควรถือหุ้น (%) ใน

บริษัทลูกในธุรกิจครอบครัว

– ขั�นตํ] า / ขั�นสูง (%) ?

• Initial Reward สําหรับสมาชิกครอบครัว

• Dividend Policy สําหรับ Family Holding Co
138



ข้อควรระวังในการใช้ Holding Co

• ไม่นํา Property ไปรวมไว้ที]  Family 

Holding Co

– Family Holding Co ควรถือหุ้น

เท่านั�น

– ทรัพย์สินที] อยู่กับ Family Holding 

Co ก่อนหน้านี�ให้คงอยู่ต่อไป
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ข้อควรระวังในการใช้ Holding Co

• ไม่นํา Operating Expense ออกจาก 

Family Holding Co

– Family Holding Co ไม่ควรมี 

“กรรมการบริษัท” จํานวนมาก

– รายได้ของ Family Holding Co คือ 

Passive Income (เงินปันผล)
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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: 

กติกาขับเคลื] อนกิจการ/ครอบครัว

Holding

Company

สภา 

ครอบครัว

กจิการ ทรพัยส์นิ

สมาชิกใน

ครอบครัว

เรื] 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)

ข้อควรรู้เกี] ยวกับ “ธรรมนูญครอบครัว” 

(ไม่มีผลตามกฎหมาย)
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ข้อควรรู้เกี] ยวกับ “สัญญาผู้ถือหุ้น” 

(มีผลตามกฎหมาย)

• ตัวอย่างของสัญญาผู้ถือหุ้น

–ไม่ขายหุ้น / เว้นแต่ ขายให้สมาชิกในครอบครัวก่อน 

หากปฏิเสธสามารถเสนอขายคนนอกได้ที] ราคาไม่

ด้อยกว่าเสนอขายให้คนในครอบครัว

–ไม่จ่ายเงินปันผล / ไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ / ไม่ Go 

Inter

–ไม่ขายกิจการ / ไม่ขายทรัพย์สิน

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

(มีผลตามกฎหมาย)

• ตัวอย่างของข้อบังคับบริษัท

–กําหนดหุ้นบุริมสิทธิ�  (Special Voting Right / 

Dividend Right / Liquidation Right / Blocking & 

Veto)

–การโอนหุ้นต้องขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน

–การโอนหุ้นต้องได้รับความยินยอมจาก

คณะกรรมการบริษัท

–ใบหุ้นต้องลงนามโดยกรรมการบริษัท
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หากไม่มี 

”ธรรมนูญครอบครัว”

 

มีความเสี] ยงอะไร ?
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เหตุผลที] ไม่ควรมี

 
"ธรรมนูญครอบครัว”

Family Holding Co

Family Trust



เหตุผลที] ไม่ต้องการ 

“ธรรมนูญครอบครัว”

• ครอบครัว “ไม่รักกัน”

• ครอบครัว ”แตกร้าว”

• สมาชิกครอบครัวมี “ข้อพิพาท” กันในศาล

• ครอบครัวต้องการ “แบ่งสมบัติ”

• ครอบครัวต้องการ “แยกกิจการ”

• ครอบครัว “ขาดทายาท” ธุรกิจรับช่วงต่อ

• ครอบครัว “ทิ�งกิจการ” ของกงสี / ต้องการ “ขายทิ�ง”
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หากไม่มี 

”สัญญาก่อนสมรส”

 

มีความเสี] ยงอะไร ?
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• สัญญาก่อนสมรส (Pre-nuptial Contract) ต้องเกี] ยวข้องกับ
ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาหรือการจัดการทรัพย์สินระหว่าง

การสมรสเท่านั�น

–ก่อนจดทะเบียนสมรส ทําสัญญาก่อนสมรสว่าเมื] อสมรส
แล้วให้สามีมีอํานาจขายที] ดินสินสมรสแต่เพียงผู้เดียว_ใช้

บังคับได้

–สัญญาก่อนสมรส กําหนดว่า หากหย่ากัน ให้ทรัพย์สิน
ทั�งหมดตกเป็นของหญิงฝ่ายเดียว_ใช้บังคับไม่ได้ (ฎีกา 

195/2465)

สัญญาก่อนสมรส

ใช้กับการจดทะเบียนสมรส และ หย่า
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• สัญญาก่อนสมรส (Pre-nuptial Contract) ต้องเกี] ยวข้องกับ

ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาหรือการจัดการทรัพย์สินระหว่างการ

สมรสเท่านั�น

–สัญญาก่อนสมรส กําหนดเรื] องหนี�สินไม่ได้ เช่น หนี�

การศึกษาบุตรเป็นหนี�ส่วนตัวของสามี หรือ หนี�สินจาก

การงานร่วมกันให้เป็นหนี�ส่วนตัวของภริยา

–สัญญาก่อนสมรสทําขึ�นแล้วผูกพันตลอดไป 

เปลี] ยนแปลง เพิกถอนไม่ได้ เว้นแต่คําสั] งศาล

สัญญาก่อนสมรส

ใช้กับการจดทะเบียนสมรส และ หย่า
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พินัยกรรม (Will)

(พินัยกรรมเผื] อตาย _ ควรทําหรือไม่)

Living Will (พินัยกรรมเพื] อตาย)

(บันทึกการไม่ยอมรับการรักษาทางการแพทย์)

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

•ต้องทําตามแบบที] กฎหมายกําหนด (ไม่ทําตามแบบ ตกเป็น

โมฆะ) (พยานลงนามในพินัยกรรม ไม่มีสิทธิรับมรดกตาม

พินัยกรรม)

–พินัยกรรมแบบธรรมดา

–พินัยกรรมแบบเขียนเองทั�งฉบับ

–พินัยกรรมแบบทําเป็นเอกสารฝ่ายเมือง

–พินัยกรรมแบบทําเป็นเอกสารลับ

–พินัยกรรมแบบทําด้วยวาจา

ข้อควรรู้เกี] ยวกับพินัยกรรม
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เรื] องที] กําหนดไว้ในพินัยกรรม

•การจัดการ “ศพ” และ “งานศพ”

•การแต่งตั�ง “ผู้จัดการมรดก” / “อํานาจผู้จัดการมรดก”

•การจัดการทรัพย์มรดก / การแบ่งทรัพย์มรดก

•การกําหนดทายาท และ การแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่

ทายาท

เขียนพินัยกรรมอย่างไร _ ให้วางแผนภาษีมรดก ?

ข้อควรรู้เกี] ยวกับพินัยกรรม
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“พินัยกรรม” นั�นสําคัญไฉน (ข้อควรรู้เกี] ยวกับพินัยกรรม)

• คนที] อายุยังไม่ครบ 15 ปีทําพินัยกรรม ตกเป็นโมฆะ (ม. 

1703 ปพพ.)

• พินัยกรรมไขว้กันในฉบับเดียวกัน ไม่ผิดแบบ มิใช่พนัน 
ถือว่าใช้ได้ (ฎีกา 1466/2537)

• พินัยกรรมไม่ได้ลงวันเดือนปี ตกเป็นโมฆะ (ฎีกา 

3776/2545)

• เขียนขึ�นต้นว่า “พินัยกรรม” แต่ผิดแบบก็ใช้ไม่ได้ / สถานที]

ทําพินัยกรรมไม่ใช่สาระสําคัญ (ฎีกา 8747/2550)

ข้อควรรู้เกี] ยวกับพินัยกรรม
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ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก 

1) ผู้สืบสันดาน (ทางนิตินัย / ทางพฤตินัย รวมบุตรบุญธรรม 

แต่บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกแทนที] ) / บิดามารดา / 

คู่สมรส

2) พี] น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

3) พี] น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

4) ปู่ ย่า ตา ยาย

5) ลุง ป้า น้า อา

“ทายาทโดยพินัยกรรม” มีสิทธิดีกว่า “ทายาทโดยธรรม”

ทายาทในการจัดการมรดก

หลัก “ญาติชิด

ตัดญาติห่าง”
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ภาษีการรับมรดก

ภาษีการให้
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ภาษีการรับมรดก

oใช้บังคับเมื] อ 1 กุมภาพันธ์ 2559

oไม่ใช้บังคับแก่ (ม. 3) (ผลเท่ากับยกเว้นภาษี

มรดก)

oมรดกที] เจ้ามรดกตายก่อนวันกฎหมายใช้
บังคับ (โชคดีที] ตายก่อน)

oมรดกที] คู่สมรสเจ้ามรดกได้รับจากเจ้ามรดก 

(ต้องจดทะเบียนสมรส)
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oผู้มีหน้าที] เสียภาษีการรับมรดก (ม. 11)
oผู้มีสัญชาติไทย (หลักสัญชาติ)

oผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีถิ] นที] อยู่ในไทย (หลัก
ถิ] นที] อยู่)
oผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็น
ทรัพย์สินที] อยู่ในประเทศไทย (หลักทรัพย์
ตั�งอยู่)

ภาษีการรับมรดก
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oทรัพย์มรดกที] ต้องเสียภาษีการรับมรดก
(ม. 14)
o (ทรัพย์มรดกที] อยู่ในไทยและนอกไทย 

เฉพาะไทยหรือต่างชาติที] มีภูมิลําเนา
ในไทย)

o (ทรัพย์มรดกที] อยู่ในไทย เฉพาะผู้รับ
มรดกที] เป็นต่างชาติ)

ภาษีการรับมรดก
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oทรัพย์มรดกที] ต้องเสียภาษีการรับมรดก (ม. 14)
oอสังหาริมทรัพย์

oหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ (ไม่ใช่แค่ 
“หุ้น”)

oเงินฝากหรือเงินอื] นใดที] เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกคืน
จากสถาบันการเงิน

oยานพาหนะที] มีหลักฐานทางทะเบียน

oทรัพย์สินทางการเงินที] กําหนดเพิ] มขึ�นโดยพระ
ราชกฤษฎีกา

ภาษีการรับมรดก
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oการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินที] ต้องเสียภาษี
การรับมรดก (ม. 15)

o ให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันที] ได้รับ
ทรัพย์สินนั�นเป็นมรดก  (Cash Basis)

o อสังหาริมทรัพย์ให้ถือตามราคาประเมินทุน
ทรัพย์ฯ หักภาระที] ถูกรอนสิทธิ (เช่นเดียวกับ
ฐานภาษีสําหรับการคํานวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา)

ภาษีการรับมรดก
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oการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินที] ต้องเสียภาษีการรับ
มรดก (ม. 15)

o ให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันที] ได้รับ
ทรัพย์สินนั�นเป็นมรดก  (Cash Basis)

o หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ถือเอาราคา
หลักทรัพย์นั�นในเวลาสิ�นสุดเวลาทําการของตลาดฯ 
ในวันที] ได้รับมรดก

o หุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ (ใช้ราคาตามบัญชี หรือ 
Book Value)

o ยานพาหนะ (ใช้ราคาจากผู้ประเมินราคา)

ภาษีการรับมรดก
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ที] ดิน อาคาร อสังหาริมทรัพย์ หุ้น (ใน/นอกตลาดฯ)

เงินสดในธนาคาร ยานพาหนะ

กองมรดก (ทรัพย์สินที] มีอยู่ก่อนตาย)

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทองคํา
ของสะสม เสื�อผ้า เงินสดนอกธนาคาร

เครื] องเพชร
ของโบราณ ของใช้ส่วนตัว

ทรัพย์มรดกที] ต้องเสียภาษีมรดก
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ข้อสังเกตุ

ภาษีการรับมรดก
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o เมื] อ “เจ้ามรดกตาย” _ ทายาท “มีสิทธิ” รับมรดก
เท่านั�น _ เมื] อ “ยังไม่ได้รับมรดก” _ ยังไม่เสียภาษี
มรดก (เกณฑ์เงินสด) _ เสียภาษีเมื] อ “รับมรดก”

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

o หากไม่แบ่งมรดก _ “กองมรดกที] ยังไม่แบ่ง” ถือ
เป็น “บุคคลธรรมดาทางภาษี” _ มีหน้าที] ยื] นแบบ 
ภงด. 90 _ เมื] อ “กองมรดกที] ยังไม่แบ่ง” มี “ดอก
ผลมรดก”

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

o อสังหาริมทรัพย์

o เงินสดในธนาคาร
o หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ / หุ้น

o ยานพาหนะ

ข้อสังเกตุ_ภาษีการรับมรดก
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ภาษีการให้
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ภาษีการให้

oใช้บังคับเมื] อ 1 กุมภาพันธ์ 2559

oพิจารณา “ความสัมพันธ์” ของผู้ให้และผู้รับ

oใช้บังคับกับทรัพย์สินทุกประเภทที]  “ให้ก่อน

ตาย”

oอสังหาริมทรัพย์

oสังหาริมทรัพย์
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ที] ดิน อาคาร อสังหาริมทรัพย์ หุ้น (ใน/นอกตลาดฯ)

เงินสดในธนาคาร ยานพาหนะ

ทรัพย์สินที] ให้ก่อนตาย

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทองคํา
ของสะสม เสื�อผ้า เงินสดนอกธนาคาร

เครื] 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
รวมกับเงินได้อื] นได้ (เลือกไม่ต้องรวมยื] 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” ที]  “ผู้ให้”  มีหน้าที] เสีย
ภาษีการให้

ข้อสังเกตุ _ ภาษีการให้
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ข้อสังเกตุ

การให้
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o เพิกถอนการให้ _ ด้วยเหตุเนรคุณ ดังนี�

o ผู้รับให้ประทุษร้ายต่อผู้ให้ _ เป็นความผิดฐาน
อาญาร้ายแรง หรือ

o ผู้รับให้ทําให้ผู้ให้เสียชื] อเสียง หรือ หมิ] น
ประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือ

o ผู้รับให้ไม่ยอมให้สิ] งของจําเป็นเลี�ยงชีวิตแก่
ผู้ให้ในเวลาที] 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)

..... เป็นการแสดงเจตนาดูหมิUนโจทก์ซึUงเป็นอา _ จําเลยเรียก

โจทก์ว่าอีแก่_ขึ~นมึงขึ~นกูกับโจทก์ ย่อมทําให้โจทก์อับอายเสีย

ชืUอเสียงและเป็นการหมิUนประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงตาม ป.

พ.พ. มาตรา 531 (2) โจทก์ย่อมเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุ

จําเลยประพฤติเนรคุณได้”

เพิกถอนการให้ _ ด้วยเหตุเนรคุณ
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• การยกทรัพย์สินให้ทายาท - ก่อนตาย

คาํพิพากษาศาลฎีกาที- 6424/2557 (เพิกถอนการให้ด้วยเหตุ

เนรคุณ)

“การทีU บุตรเรียกบิดาว่า “ไอ้แก่” ก็เป็นคําด่าแล้ว ทั~งยังพูดอีกว่า 

“ไอ้แก่ แก่แล้วเลอะเลือน” จึงเป็นการด่าบิดาโดยไม่ให้ความ

เคารพนับถือยําเกรง หยาบคาย แสดงถึงการเหยียดหยามดู

แคลนเป็นถ้อยคําหมิUนประมาทบิดาอย่างร้ายแรง"

พิพากษาให้ลูก...จดทะเบียนโอนทีU ดินสองแปลงคืนแก่พ่อไป”

เพิกถอนการให้ _ ด้วยเหตุเนรคุณ
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o การให้ คือ ไม่มีค่าตอบแทน / ไม่ต้องคืน / ไม่มี
เงื]อนไข / ไม่มีดอกเบี�ย (ปลอดภาระหนี�ต่อกันตาม
กฎหมาย)

o การยืม _ ไม่ใช่การให้ (มีหนี�ต้องคืนทรัพย์)

o การกู้เงิน _ ไม่ใช่การให้ (มีหนี�ต้องคืนเงิน)

o หนี�ค้างชําระ _ เมื] 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” ประเภทหนึ] ง

o การชําระหนี�แทน _ ถือเป็น “การให้”

o การซื�อที] ดิน / กองทุน _ ใส่ชื] อคนอื] น _ ถือเป็น 
“การให้”

o การซื�อประกันชีวิต _ ใส่ชื] อคนอื] นเป็น “ผู้เอา
ประกัน” _ ถือเป็น “การให้” 

o นิติกรรมอําพราง คือ การทํานิติกรรมอย่างหนึ] ง 
_ เพื] อ “ปกปิด” นิติกรรมอีกอย่างหนึ] 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   
สําหรับคนอื] น

เกิน 100 ล้านเสีย 10%              
สําหรับคนอื] น

ตํ] ากว่านั�น_ยกเว้นภาษี ตํ] ากว่านั�น_ยกเว้นภาษี                       
ยกเว้นภาษีทั�งหมดสําหรับ (1) คู่สมรสของเจ้า
มรดก หรือ (2) มรดกที] เจ้ามรดกตายก่อน 1 

กุมภาพันธ์ 2559

สรุป ภาษีการให้ / ภาษีการรับมรดก
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การวางแผนมรดก

Key Man Insurance

การประกันสินเชื] อเพื] อชําระหนี�บริษัท



ก่อนเป็นมรดก (ก่อนตาย)

•ลดจํานวน “ทรัพย์มรดก” ด้วยการทยอย “ให้” 
ระหว่างที] เจ้ามรดกยังมีชีวิต

•ปรับโครงสร้างกิจการให้มี “ทรัพย์สินส่วนตัว” 
น้อยที] สุด (เพื] อส่งมอบ)

การวางแผนมรดก



เมื] อเป็นมรดกแล้ว (หลังตาย)

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

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

การวางแผนมรดก



“นิติบุคคล” เป็นผู้จัดการมรดกได้

ฎีกาที] 7013/2540 
•ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดห้ามนิติบุคคลเป็นผู้จัดการ
มรดก

•เมื] อปรากฏว่า _ “มูลนิธิ” เป็นผู้มีสิทธิรับมรดกตาม
พินัยกรรมจึงถือว่าเป็น “ผู้มีส่วนได้เสีย” ในทรัพย์มรดก

•ย่อมมีสิทธิเป็นผู้จัดการมรดกและมีอํานาจหน้าที] ตาม
กฎหมายที] จะจัดการมรดกได้

การวางแผนมรดก7013/2540
7013/2540



การประกันชีวิต Key man insurance 

•เป็นรายจ่ายกิจการได้ (ไม่เป็น “รายจ่ายต้องห้าม”)

•แต่เป็น “ประโยชน์เพิ] 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” แบบประกันสินเชื] อ

•ในกรณีบริษัทกู้เงินจากธนาคาร จึงทําประกันชีวิตกรรมการบริษัท 
_ เพื] อประกันสินเชื] อโดยระบุชื] อบริษัทเป็นผู้เอาประกัน 

•โดยธนาคารและบริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ในการมรณกรรมของ
กรรมการบริษัท แต่กรรมการหรือบุคคลในครอบครัวมิได้รับ
ประโยชน์ใด ๆ จากกรมธรรม์

•ดังนั�น เบี�ยประกันภัยที] บริษัทจ่ายไปให้บริษัทประกันชีวิต จึงเป็น
รายจ่ายเพื] อกิจการของบริษัทและไม่ถือเป็นประโยชน์เพิ] มของ
กรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

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

การวางแผนมรดก



การประกันชีวิต

•ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
• คํานวณให้พอเพียงกับภาษีมรดกที] 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”

ฎีกาที]  4714/2542 

•เงินประกันชีวิตเป็นเงินที] เกิดจากสัญญาระหว่างผู้ตาย
กับบุคคลภายนอกเพื] อให้ใช้เงินแก่ผู้รับประโยชน์
สืบเนื] องจากความมรณะของผู้ตายอันมีลักษณะเป็น
การประกันชีวิต

•สิทธิตามสัญญาเกิดขึ�นเมื] อผู้ประกันชีวิตถึงแก่กรรม จึง
มิใช่มรดกของผู้ตายที] มีอยู่ในขณะถึงแก่กรรม

การวางแผนมรดก



เงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิต “ไม่ใช่มรดก”

ฎีกาที] 821/2554

• ป.พ.พ. มาตรา 889 บัญญัติว่า "ในสัญญาประกันชีวิต
นั�น การใช้จํานวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือ
มรณะของบุคคลคนหนึ] ง" 

•ดังนี� เงินตามสัญญาประกันชีวิตจึงมิใช่ทรัพย์สินที]
ผู้ตายมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายและไม่ใช่มรดกของ
ผู้ตาย 

การวางแผนมรดก



เมื] อเงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิตกลายเป็น“มรดก”

ฎีกาที] 4239/2558 

• สิทธิที] จะได้รับเงินประกันชีวิต นั�น เป็นสิทธิที] เกิดขึ�น
สืบเนื] องจากความมรณะของผู้ตายอันมีลักษณะเป็นการ
ประกันชีวิต และเป็นเงินที] เกิดจากสัญญาระหว่างผู้ตาย
กับบุคคลภายนอกซึ] งได้รับมาหลังจากผู้ตายถึงแก่ความ
ตายไปแล้ว จึงไม่เป็นสินสมรส

การวางแผนมรดก



เมื] อเงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิตกลายเป็น“มรดก”

ฎีกาที] 4239/2558 (ต่อ)

•ตารางกรมธรรม์มิได้ระบุชื] อผู้รับประโยชน์ไว้ว่าให้ใช้เงิน
แก่ทายาททั�งหลายของตนหรือแก่ผู้ใด จึงไม่มีบท
กฎหมายที] จะยกมาปรับคดีได้โดยตรงและต้องนํา

•ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสอง มาใช้บังคับ คืออาศัยเทียบ
บทกฎหมายที] ใกล้เคียงอย่างยิ] งได้แก่มาตรา 897 วรรค
หนึ] ง ซึ] งบัญญัติว่า "ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้
โดยกําหนดว่า

การวางแผนมรดก



เมื] อเงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิตกลายเป็น“มรดก”

ฎีกาที] 4239/2558 (ต่อ)

•เมืUอตนถึงซึUงความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททั~งหลายของ
ตนโดยมิได้เจาะจงระบุชืUอผู้หนึU งผู้ใดไว้ไซร้ จํานวนเงินอัน
จะพึงใช้นั~นท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึUงแห่งกอง
มรดกของผู้เอาประกันภัย ซึUงเจ้าหนี~จะเอาใช้หนี~ ได้" 

•ดังนั�น เงินประกันชีวิตดังกล่าวจึงต้องแบ่งให้แก่ทายาท
ของผู้ตายในฐานะสินทรัพย์ส่วนหนึ] งแห่งกองมรดก

การวางแผนมรดก
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สืบสานกิจการครอบครัวให้ยั] 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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ความเชื] 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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Slide FREE Download ได้ที]

www.taxtanktv.com
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Thank	You
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