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เค้าโครงการบรรยาย

1. ภาษีมรดก / ข้อสังเกตุ / ข้อควรระวัง

2. ภาษีการให้ / ข้อสังเกตุ / ข้อควรระวัง

3. การวางแผนภาษีมรดก กับ “ภาษีทีJ ดิน

และสิJ งปลูกสร้าง” ด้วยการใช้ “ภาษีนาที
ทอง”

4. การจัดการมรดกด้วย Family Holding Co
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ภาษีการรับมรดก

ภาษีการให้
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ภาษีการรับมรดก

oใช้บังคับเมืJ อ 1 กุมภาพันธ์ 2559

oไม่ใช้บังคับแก่ (ม. 3) (ผลเท่ากับยกเว้นภาษี

มรดก)

oมรดกทีJ เจ้ามรดกตายก่อนวันกฎหมายใช้
บังคับ (โชคดีทีJ ตายก่อน)

oมรดกทีJ คู่สมรสเจ้ามรดกได้รับจากเจ้ามรดก 

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

oผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีถิJ นทีJ อยู่ในไทย (หลัก
ถิJ นทีJ อยู่)
oผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็น
ทรัพย์สินทีJ อยู่ในประเทศไทย (หลักทรัพย์
ตัjงอยู่)

ภาษีการรับมรดก
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oทรัพย์มรดกทีJ ต้องเสียภาษีการรับมรดก
(ม. 14)
o (ทรัพย์มรดกทีJ อยู่ในไทยและนอกไทย 

เฉพาะไทยหรือต่างชาติทีJ มีภูมิลําเนา
ในไทย)

o (ทรัพย์มรดกทีJ อยู่ในไทย เฉพาะผู้รับ
มรดกทีJ เป็นต่างชาติ)

ภาษีการรับมรดก
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oทรัพย์มรดกทีJ ต้องเสียภาษีการรับมรดก (ม. 14)
oอสังหาริมทรัพย์

oหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ (ไม่ใช่แค่ 
“หุ้น”)

oเงินฝากหรือเงินอืJ นใดทีJ เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกคืน
จากสถาบันการเงิน

oยานพาหนะทีJ มีหลักฐานทางทะเบียน

oทรัพย์สินทางการเงินทีJ กําหนดเพิJ มขึjนโดยพระ
ราชกฤษฎีกา

ภาษีการรับมรดก
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oการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินทีJ ต้องเสียภาษี
การรับมรดก (ม. 15)

o ให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันทีJ ได้รับ
ทรัพย์สินนัjนเป็นมรดก  (Cash Basis)

o อสังหาริมทรัพย์ให้ถือตามราคาประเมินทุน
ทรัพย์ฯ หักภาระทีJ ถูกรอนสิทธิ (เช่นเดียวกับ
ฐานภาษีสําหรับการคํานวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา)

ภาษีการรับมรดก



9

oการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินทีJ ต้องเสียภาษีการรับ
มรดก (ม. 15)

o ให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันทีJ ได้รับ
ทรัพย์สินนัjนเป็นมรดก  (Cash Basis)

o หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ถือเอาราคา
หลักทรัพย์นัjนในเวลาสิjนสุดเวลาทําการของตลาดฯ 
ในวันทีJ ได้รับมรดก

o หุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ (ใช้ราคาตามบัญชี หรือ 
Book Value)

o ยานพาหนะ (ใช้ราคาจากผู้ประเมินราคา)

ภาษีการรับมรดก
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ทีJ ดิน อาคาร อสังหาริมทรัพย์ หุ้น (ใน/นอกตลาดฯ)

เงินสดในธนาคาร ยานพาหนะ

กองมรดก (ทรัพย์สินทีJ มีอยู่ก่อนตาย)

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทองคํา
ของสะสม เสืjอผ้า เงินสดนอกธนาคาร

เครืJ องเพชร
ของโบราณ ของใช้ส่วนตัว

ทรัพย์มรดกทีJ ต้องเสียภาษีมรดก
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ข้อสังเกตุ

ภาษีการรับมรดก
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o เมืJ อ “เจ้ามรดกตาย” _ ทายาท “มีสิทธิ” รับมรดก
เท่านัjน _ เมืJ อ “ยังไม่ได้รับมรดก” _ ยังไม่เสีย
ภาษีมรดก (เกณฑ์เงินสด) _ เสียภาษีเมืJ อ “รับ
มรดก”

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

o หากไม่แบ่งมรดก _ “กองมรดกทีJ ยังไม่แบ่ง” ถือ
เป็น “บุคคลธรรมดาทางภาษี” _ มีหน้าทีJ ยืJ นแบบ 
ภงด. 90 _ เมืJ อ “กองมรดกทีJ ยังไม่แบ่ง” มี “ดอก
ผลมรดก”

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

o เงินสดในธนาคาร

o หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ / หุ้น

o ยานพาหนะ

ข้อสังเกตุ_ภาษีการรับมรดก
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พินัยกรรม (Will)

(พินัยกรรมเผืJ อตาย _ ควรทําหรือไม่)

Living Will (พินัยกรรมเพืJ อตาย)

(บันทึกการไม่ยอมรับการรักษาทางการแพทย์)

(การุญฆาต)
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“พินัยกรรม” นัjนสําคัญไฉน (แบบของพินัยกรรม)

•ต้องทําตามแบบทีJ กฎหมายกําหนด (ไม่ทําตามแบบ ตกเป็น

โมฆะ) (พยานลงนามในพินัยกรรม ไม่มีสิทธิรับมรดกตาม

พินัยกรรม)

–พินัยกรรมแบบธรรมดา

–พินัยกรรมแบบเขียนเองทัjงฉบับ

–พินัยกรรมแบบทําเป็นเอกสารฝ่ายเมือง

–พินัยกรรมแบบทําเป็นเอกสารลับ

–พินัยกรรมแบบทําด้วยวาจา

ข้อควรรู้เกีJ ยวกับพินัยกรรม
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เรืJ องทีJ กําหนดไว้ในพินัยกรรม

•การจัดการ “ศพ” และ “งานศพ”

•การแต่งตัjง “ผู้จัดการมรดก” / “อํานาจผู้จัดการมรดก”

•การจัดการทรัพย์มรดก / การแบ่งทรัพย์มรดก

•การกําหนดทายาท และ การแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่

ทายาท

เขียนพินัยกรรมอย่างไร ?

ให้วางแผนภาษีมรดกได้อย่างถูกต้อง / มีประสิทธิภาพ ?

ข้อควรรู้เกีJ ยวกับพินัยกรรม
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ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก 

1) ผู้สืบสันดาน (ทางนิตินัย / ทางพฤตินัย รวมบุตรบุญธรรม 

แต่บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกแทนทีJ ) / บิดามารดา / 

คู่สมรส

2) พีJ น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

3) พีJ น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

4) ปู่ ย่า ตา ยาย

5) ลุง ป้า น้า อา

“ทายาทโดยพินัยกรรม” มีสิทธิดีกว่า “ทายาทโดยธรรม”

ทายาทในการจัดการมรดก

หลัก “ญาติชิด

ตัดญาติห่าง”
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ภาษีการให้
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ภาษีการให้

oใช้บังคับเมืJ อ 1 กุมภาพันธ์ 2559

oพิจารณา “ความสัมพันธ์” ของผู้ให้และผู้รับ

oใช้บังคับกับทรัพย์สินทุกประเภททีJ  “ให้ก่อน

ตาย”

oอสังหาริมทรัพย์

oสังหาริมทรัพย์
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ทีJ ดิน อาคาร อสังหาริมทรัพย์ หุ้น (ใน/นอกตลาดฯ)

เงินสดในธนาคาร ยานพาหนะ

ทรัพย์สินทีJ ให้ก่อนตาย

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทองคํา
ของสะสม เสืjอผ้า เงินสดนอกธนาคาร

เครืJ 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
รวมกับเงินได้อืJ นได้ (เลือกไม่ต้องรวมยืJ นใน 
ภงด. 90 ได้) 

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

o แยกการยกเว้นภาษีการให้ระหว่าง 
“อสังหาริมทรัพย์” และ “สังหาริมทรัพย์”

o ผู้เสียภาษีการให้ คือ ผู้รับให้ ยกเว้น 
“อสังหาริมทรัพย์” ทีJ  “ผู้ให้”  มีหน้าทีJ เสียภาษี
การให้

ข้อสังเกตุ _ ภาษีการให้
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ข้อสังเกตุ

การให้
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o การให้ คือ ไม่มีค่าตอบแทน / ไม่ต้องคืน / ไม่มี
เงืJอนไข / ไม่มีดอกเบีjย (ปลอดภาระหนีjต่อกันตาม
กฎหมาย)

o การยืม _ ไม่ใช่การให้ (มีหนีjต้องคืนทรัพย์)

o การกู้เงิน _ ไม่ใช่การให้ (มีหนีjต้องคืนเงิน)

o หนีjค้างชําระ _ เมืJ อ “เจ้าหนีjตาย” _ หนีjนัjนตกเป็น 
“ทรัพย์มรดก” _ ลูกหนีjต้องชําระหนีjให้แก่ “กองมรดก
ของเจ้าหนีj”

o การจ่ายค่าตอบแทน หรือ ค่าบริการ _ ไม่ใช่การให้ _ 
อาจเป็น “จ้างทําของ” 

ข้อสังเกตุ _ การให้
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o การปลดหนีj หรือ การยกหนีjให้ _ ถือเป็น “การ
ให้” ประเภทหนึJ ง

o การชําระหนีjแทน _ ถือเป็น “การให้”

o การซืjอทีJ ดิน / กองทุน _ ใส่ชืJ อคนอืJ น _ ถือเป็น 
“การให้”

o การซืjอประกันชีวิต _ ใส่ชืJ อคนอืJ นเป็น “ผู้เอา
ประกัน” _ ถือเป็น “การให้” 

o นิติกรรมอําพราง คือ การทํานิติกรรมอย่างหนึJ ง 
_ เพืJ อ “ปกปิด” นิติกรรมอีกอย่างหนึJ 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   
สําหรับคนอืJ น

เกิน 100 ล้านเสีย 10%              
สําหรับคนอืJ น

ตํJ ากว่านัjน_ยกเว้นภาษี ตํJ ากว่านัjน_ยกเว้นภาษี                       
ยกเว้นภาษีทัjงหมดสําหรับ (1) คู่สมรสของเจ้า
มรดก หรือ (2) มรดกทีJ เจ้ามรดกตายก่อน 1 

กุมภาพันธ์ 2559

สรุป ภาษีการให้ / ภาษีการรับมรดก
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ภาษีทีJ ดินและสิJ งปลูกสร้าง

ผลกระทบต่อ 

“การจัดการมรดก”
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(ร่างกฎหมาย)
พรบ.ภาษีทีJ ดินและสิJ งปลูกสร้าง

คาดว่าจะเป็นกฎหมายปี 2561

คาดว่าจะใช้บังคับปี 2562
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ประเภททีJ ดินและสิJ งปลูก
สร้าง

เพดานของอัตรา
ภาษี (ครม.)

เพดานของอัตราภาษี 
(สนช.) ปี 2561

เกษตรกรรม  0.2 % 0.15%

ทีJ อยู่อาศัย 0.5 % 0.3%

พาณิชย์/อุตสาหกรรม 2 % 1.2%

ทีJ ดินทิjงไว้ว่างเปล่าหรือ
ไม่ได้ทําประโยชน์

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

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

ราคาประเมินฯ ทีJ ดิน/สิJ งปลูกสร้าง/ห้องชุด จะใช้เป็นฐานภาษี แทน ค่าเช่า

ภาษีทีJ ดินและสิJ งปลูกสร้าง (ใหม่)
(มติ ครม. ณ วันทีJ  21 มีนาคม 2560)
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การจัดการมรดก

ด้วย

ภาษีนาทีทอง
(ต่ออายุไปจนถึง 31 ธันวาคม 2561)



ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ตัjงแต่ปี 2560

32

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 บาทขึjนไป 35%
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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



ภาษีนาทีทอง
การแปลงทรัพย์สินกิจการเป็นหุ้นบริษัทใหม่

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

2560) มติ ครม. 1 พฤษภาคม 2561 ”ต่ออายุ” ให้สิjนสุด 31 ธันวาคม 2561

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

ทรัพย์สินทีJ โอนเป็นทุนบริษัท _ ต้องเป็น “ทรัพย์สินทีJ ใช้ในกิจการ” มาก่อนวันทีJ โอนเป็นทุน

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

_ยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ภาษีมูลค่าเพิJ ม / ภาษีธุรกิจเฉพาะ / อากรแสตมป์ 
(Property & Share Swap) _ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับทีJ  5 วันทีJ  5 มิถุนายน 2560

_ลดค่าธรรมเนียมการโอนทีJ ดินจาก 2% เหลือ 0.01% (การต่ออายุยังไม่ยืนยัน)
1. แปลง “ทรัพย์สินในกิจการของบุคคลธรรมดา” เป็นทุนบริษัทใหม่ด้วย “ราคาตลาด” เว้นแต่ “ทีJ ดิน/สิJ ง

ปลูกสร้าง” ให้ใช้ “ราคาประเมินทางราชการ” หรือ “ราคาทุนทีJ ซืjอมา” แล้วแต่อย่าง ใดจะสูงกว่า / 2. 

เจ้าของทีJ ดินต้องถือหุ้นบริษัท “ไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินทีJ โอน” เข้ามา / 3. เจ้าของทีJ ดินต้อง “ไม่โอน
หุ้นตํJ ากว่ามูลค่าทางบัญชี” (กรณีขายหุ้น) /  4. เจ้าของทีJ ดินเดิม และ บริษัทใหม่ ต้องร่วมจัดทํา 

“หนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์เป็นทุนบริษัทต่อ กรมทีJ ดิน และ กรมสรรพากร   
34
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แปลงทีJ ดินเป็นหุ้นอย่างไร ?
ต้องใช้เงินสดหรือไม่ ?

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

ตีราคาทีJ ดิน/หุ้นอย่างไร ?

“ภาษีนาทีทอง” ยกเว้นภาษี
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แปลง “ทีJ ดิน” ให้เป็น “หุ้น” อย่างไร ?

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

Property Co	บุคคลเจ้าของ

ทีJ 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

เมืJ อโอนทีJ ดิน
บุคคลธรรมดา บริษัท

ภาษีเงินได้ 5 – 35 % ของราคาประเมินราชการฯ แม้ว่า

จะขายสูงกว่าหรือตํJ ากว่า / หักด้วย ค่าใช้จ่าย

เหมาตามอายุการถือครองทีJ ดิน (พรฎ. 165)

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

_1 % ภาษีหัก ณ ทีJ จ่าย ของราคา

ซืjอขาย หรือ ราคาประเมินฯ 
แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า

_20 % ของกําไรสุทธิ

_10% ของเงินปันผล (10% ของ 

80)

_อัตราภาษีทีJ แท้จริง = 28%

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 % ของราคาซืjอขาย หากถือครองไม่เกิน 5 

ปี) _ ถือครองทีJ ดินเกิน 5 ปี ได้รับยกเว้น

หากถือครองในนาม “คณะบุคคล” หรือ 
ประกอบกิจการ ไม่ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

3.3 % ของราคาซืjอขาย 

(ไม่คํานึงถึงอายุการถือครอง)

อากรแสตมป์ 0.5 % ของราคาซืjอขาย

(ได้รับยกเว้น หากเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ)

0.5 % ของราคาซืjอขาย

(ได้รับยกเว้น)

ค่าธรรมเนียม

โอนทีJ ดิน

2 % จากราคาประเมินฯ 2 % จากราคาประเมินฯ 
37
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หากไม่เข้าเงืJอนไข “ภาษีนาทีทอง”

ทําอย่างไร ?

แปลงทีJ ดินเป็นหุ้น
ตีราคาทีJ ดินเป็นหุ้นด้วย “ราคาตลาด”

มีภาษี/ค่าใช้จ่ายหรือไม่ ? (มีภาษี/ค่าธรรมเนียมฯ ตามปกติ)

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

ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทนไม่ว่า

ราคาทีJ ซืjอขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์นัjนจะ

เป็นอย่างไรก็ตาม ให้เจ้าพนักงานประเมินกําหนดราคาขาย

อสังหาริมทรัพย์นัjน โดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพืJ อเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายทีJ ดิน ซึJ งเป็นราคาทีJ ใช้อยู่ในวันทีJ มีการโอนนัjน

ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จากการขายทีJ ดิน



บุคคลธรรมดา

คํานวณค่าใช้จ่ายเหมา

อายุการถือครองทีJ ดิน

(ปี)

ค่าใช้จ่ายเหมา

(%)

พระราชกฤษฎีกา 

(ฉบับทีJ  165)

กรณีทีJ ดินได้มาทาง

มรดกหรือรับให้โดย

เสน่หาให้หัก

ค่าใช้จ่ายเหมา 50%

1 92

2 84

3 77

4 71

5 65

6 60

7 55

8 ปีขึjนไป 50 40



“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”

กฎหมายใหม่นีj (พรบ. ฉบับทีJ  45) _ มีผลใช้บังคับ 2 เมษายน 2560

ผลทีJ ตามมา คือ ผู้กระทําความผิดมีหน้าทีJ เสียภาษี หรือ นําส่งภาษี และ

ความผิดนัjนเกีJ ยวกับ (จํานวนเงินภาษี)

1. จํานวนเงินภาษีทีJ หลีกเลีJ ยงหรือฉ้อโกงตัjงแต่ 10 ล้านบาทต่อปีภาษีขึjนไป _ 

หรือ

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

"วิธีการอืJ นใดทํานองเดียวกัน" ตัjงแต่ 2 ล้านบาทต่อปีภาษีขึjนไป และ 

3. ผู้มีหน้าทีJ เสียภาษี หรือ นําส่งภาษี ได้กระทําในลักษณะเป็น "กระบวนการ" 

หรือ "เป็นเครือข่าย" โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดเงินได้พึง

ประเมินหรือรายได้ _ เพืJ อหลีกเลีJ ยงหรือฉ้อโกงภาษี _ และ

41



4. มีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินทีJ เกีJ ยวกับการกระทําความผิด _ 
เพืJ อมิให้ติดตามทรัพย์สินนัjนได้

5. ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็น "ความผิดมูลฐาน" ตามกฎหมายฟอกเงิน

6. อธิบดีกรมสรรพากร ต้องส่งเรืJ องไปยัง สํานักงาน ปปง. ตามความเห็นชอบ
ของ "คณะกรรมการพิจารณากลัJ นกรองความผิดทางภาษีอากรทีJ เข้าข่าย
ความผิดมูลฐาน" 

กรณีนีj Taxpayer / ผู้มีหน้าทีJ หักภาษี ณ ทีJ จ่าย / Tax Advisor ต้องเพิJ มความ
ระมัดระวังอย่างมาก มิฉะนัjน อาจเข้าไปมี "ส่วนเกีJ ยวข้อง" กับ Tax Fraud ได้
_จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงข้อสังเกตุ คือ กฎหมายนีjใช้บังคับตัjงแต่ 2 
เมษายน 2560 _ จึงไม่อาจนําไปใช้กับการกระทําผิดอาญาในอดีตก่อนหน้านีj
ได้ _ แต่ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าทีJ รัฐสามารถ "ซักถาม" หรือ "ค้นหาข้อเท็จจริง" 
ได้

42

“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”
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หากซืjอทีJ ดินในชืJ อบุคคลธรรมดา
“ควรคิดเมืJ อขายทีJ ดิน” 

เมืJ อบุคคลธรรมดาขายทีJ ดินในอนาคต 

_ ภาษีจะสูงมาก
มติ ครม. 18 ตุลาคม 2559 (ยังไม่เป็นกฎหมาย)

o_ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา _ แก้ไขจาก “ฐานราคา

ประเมิน” เป็น “ราคาซืjอขาย” หรือ “ราคาประเมิน” 

แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า 
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หากยังคงเก็บทีJ ดินในชืJ อบุคคล

แทนทีJ เก็บหุ้นบริษัท ?

อนาคตจะเสีJ ยงกับเรืJ องอะไรบ้าง

ปี 2559 ภาษีมรดก / ภาษีการให้

ปี 2561 ฐานภาษีบุคคลเปลีJ ยนฐาน

ปี 2562 ภาษีทีJ ดินและสิJ งปลูกสร้าง
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การจัดการมรดก

ด้วย

Family Holding Co



46การขยายฐาน ”ปิรามิดครอบครัว”
จะบริหารจัดการ “หุ้นทีJ 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
Royalty48
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เหตุผลทีJ ต้องใช้  
Holding Structure 

เหตุผลทางธุรกิจ + ครอบครัว

Holding Structure

1. Tax Minimization

2. Legal Protection

3. Wealth Expansion

4. Succession & Sustainability



ข้อดีทางภาษีของ 

Family Holding Co 

• เงินปันผลทีJ  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

• คําสัJ งกรมสรรพากรทีJ  ท.ป. 4/2528 ข้อ 5 _ ยกเว้นภาษีหัก 
ณ ทีJ จ่าย 10% _ ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25%

50
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โอนหุ้นให้ลูก

จัดการอย่างไรให้คุมอยู่ 
รับเงินปันผลได้

หุ้นในบริษัทครอบครัว
หุ้นในบริษัทครอบครัว 
หลังการปรับการถือหุ้น

ปรับโครงสร้าง 

การถือหุ้น

ลกูคนที9	1

ตอ้งการกระจายใหล้กู	4	คนเทา่กนั

หุ้นบุริมสิทธิR  ระบุสิทธิ 

1 หุ้น = 100 เสียง

1 หุ้น = 20 % Dividend

พอ่แมถ่อืคนละ	2	หุน้
รวม	4%	

พ่อแม่ถือหุ้นทัjงหมด

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

เพิ9มทนุ	4	หุน้							
บรุมิสทิธ ิN

ลกูคนที9	4



52

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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การวางแผนมรดก

Key Man Insurance

การประกันสินเชืJ อเพืJ อชําระหนีjบริษัท



การประกันชีวิต Key man insurance 

•เป็นรายจ่ายกิจการได้ (ไม่เป็น “รายจ่ายต้องห้าม”)

•แต่เป็น “ประโยชน์เพิJ 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” แบบประกันสินเชืJ อ

•ในกรณีบริษัทกู้เงินจากธนาคาร จึงทําประกันชีวิตกรรมการบริษัท 
_ เพืJ อประกันสินเชืJ อโดยระบุชืJ อบริษัทเป็นผู้เอาประกัน 

•โดยธนาคารและบริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ในการมรณกรรมของ
กรรมการบริษัท แต่กรรมการหรือบุคคลในครอบครัวมิได้รับ
ประโยชน์ใด ๆ จากกรมธรรม์

•ดังนัjน เบีjยประกันภัยทีJ บริษัทจ่ายไปให้บริษัทประกันชีวิต จึงเป็น
รายจ่ายเพืJ อกิจการของบริษัทและไม่ถือเป็นประโยชน์เพิJ มของ
กรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

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

การวางแผนมรดก



เงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิต “ไม่ใช่มรดก”

ฎีกาทีJ  4714/2542 

•เงินประกันชีวิตเป็นเงินทีJ เกิดจากสัญญาระหว่างผู้ตาย
กับบุคคลภายนอกเพืJ อให้ใช้เงินแก่ผู้รับประโยชน์
สืบเนืJ องจากความมรณะของผู้ตายอันมีลักษณะเป็น
การประกันชีวิต

•สิทธิตามสัญญาเกิดขึjนเมืJ อผู้ประกันชีวิตถึงแก่กรรม จึง
มิใช่มรดกของผู้ตายทีJ มีอยู่ในขณะถึงแก่กรรม

การวางแผนมรดก



เงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิต “ไม่ใช่มรดก”

ฎีกาทีJ 821/2554

• ป.พ.พ. มาตรา 889 บัญญัติว่า "ในสัญญาประกันชีวิต
นัjน การใช้จํานวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือ
มรณะของบุคคลคนหนึJ ง" 

•ดังนีj เงินตามสัญญาประกันชีวิตจึงมิใช่ทรัพย์สินทีJ
ผู้ตายมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายและไม่ใช่มรดกของ
ผู้ตาย 

การวางแผนมรดก



เมืJ อเงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิตกลายเป็น“มรดก”

ฎีกาทีJ 4239/2558 

• สิทธิทีJ จะได้รับเงินประกันชีวิต นัjน เป็นสิทธิทีJ เกิดขึjน
สืบเนืJ องจากความมรณะของผู้ตายอันมีลักษณะเป็นการ
ประกันชีวิต และเป็นเงินทีJ เกิดจากสัญญาระหว่างผู้ตาย
กับบุคคลภายนอกซึJ งได้รับมาหลังจากผู้ตายถึงแก่ความ
ตายไปแล้ว จึงไม่เป็นสินสมรส

การวางแผนมรดก



เมืJ อเงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิตกลายเป็น“มรดก”

ฎีกาทีJ 4239/2558 (ต่อ)

•ตารางกรมธรรม์มิได้ระบุชืJ อผู้รับประโยชน์ไว้ว่าให้ใช้เงิน
แก่ทายาททัjงหลายของตนหรือแก่ผู้ใด จึงไม่มีบท
กฎหมายทีJ จะยกมาปรับคดีได้โดยตรงและต้องนํา

•ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสอง มาใช้บังคับ คืออาศัยเทียบ
บทกฎหมายทีJ ใกล้เคียงอย่างยิJ งได้แก่มาตรา 897 วรรค
หนึJ ง ซึJ งบัญญัติว่า "ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้
โดยกําหนดว่า

การวางแผนมรดก



เมืJ อเงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิตกลายเป็น“มรดก”

ฎีกาทีJ 4239/2558 (ต่อ)

•เมืaอตนถึงซึaงความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททัsงหลายของ
ตนโดยมิได้เจาะจงระบุชืaอผู้หนึa งผู้ใดไว้ไซร้ จํานวนเงินอัน
จะพึงใช้นัsนท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึaงแห่งกอง
มรดกของผู้เอาประกันภัย ซึaงเจ้าหนีsจะเอาใช้หนีs ได้" 

•ดังนัjน เงินประกันชีวิตดังกล่าวจึงต้องแบ่งให้แก่ทายาท
ของผู้ตายในฐานะสินทรัพย์ส่วนหนึJ งแห่งกองมรดก

การวางแผนมรดก



การประกันชีวิตพ่วงการลงทุน (Unit Linked (UL) Insurance)

นํามาใช้วางแผน “ภาษีมรดก” ได้หรือไม่ ?
หลักการพิจารณา

•เบีjยประกัน / เงินลงทุน เป็นของใคร ?
•ผู้เอาประกัน

•บริษัทประกัน

•กองทุน

•ผู้เอาประกัน _ มี “สิทธิ” ในเงินลงทุนอย่างไร ?

•เจ้าหนีjผู้เอาประกัน _ มีสิทธิในเงินลงทุนหรือไม่ ?

Unit Linked Insurance



หลักการพิจารณา

เทียบเคียง _ คําพิพากษาศาลฎีกา เลขทีJ  4714/2542

 

•สัญญาประกันชีวิตทีJ ผู้ตายระบุให้จําเลยซึJ งมิใช่คู่สมรส
เป็นผู้รับประโยชน์อันต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 897 
วรรคสอง 

•กําหนดไว้ว่าเฉพาะแต่จํานวนเงินเบีjยประกันภัย ซึJ งผู้เอา
ประกันภัยได้ส่งไปแล้วนัsนจักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึaงแห่ง
กองมรดกของผู้เอาประกันภัยอันเจ้าหนีjจะเอาใช้หนีjได้

Unit Linked Insurance



หลักการพิจารณา

เทียบเคียง _ คําพิพากษาศาลฎีกา เลขทีJ  1822/2544 

•ตามกรมธรรม์ประกันภัยโจทก์ (ผู้เอาประกัน) ได้เอา
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อการเสียชีวิตของบุคคลผู้
ขับรถยนต์คันทีJ เอาประกันภัยไว้กับจําเลย (บจ. วิริยะ
ประกันภัย) 

•โดยมิได้ระบุตัวผู้รับประโยชน์ไว้ แม้จะเป็นการประกันชีวิต
แบบหนึJ ง แต่ก็มิใช่กรณีทีJ ผู้ตายเอาประกันชีวิตตนเอง

Unit Linked Insurance



หลักการพิจารณา

เทียบเคียง _ คําพิพากษาศาลฎีกา เลขทีJ  1822/2544 (ต่อ) 

•จึงแสดงให้เห็นเจตนาของคู่สัญญาว่าประสงค์ทีJ จะให้ค่า
สินไหมทดแทนส่วนนีjตกได้แก่โจทก์ผู้เอาประกันภัยโดยตรง 

•มิใช่เป็น “สินทรัพย์ส่วนหนึJ งแห่งกองมรดก” ของผู้ตาย

•ดังนัjน โจทก์ (ผู้เอาประกัน) ในฐานะคู่สัญญาย่อมมีสิทธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของผู้ขับรถยนต์
ของโจทก์ในขณะเกิดเหตุจากจําเลย (บจ. วิริยะประกันภัย)
ได้

Unit Linked Insurance
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