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เค้าโครงการบรรยาย

1. ภาษีการให้ / ข้อสังเกตุ / ข้อควรระวัง

2. ความเข้าใจทีC ถูกต้องของ “การให้”

3. Key Man Insurance

4. การประกันชีวิตกรรมการเพืC อชําระหนีF
สินเชืC อบริษัท
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ภาษีการให้
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ภาษีการให้

oใช้บังคับเมืC อ 1 กุมภาพันธ์ 2559

oพิจารณา “ความสัมพันธ์” ของผู้ให้และผู้รับ

oใช้บังคับกับทรัพย์สินทุกประเภททีC  “ให้ก่อน

ตาย”

oอสังหาริมทรัพย์

oสังหาริมทรัพย์
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ทีC ดิน อาคาร อสังหาริมทรัพย์ หุ้น (ใน/นอกตลาดฯ)

เงินสดในธนาคาร ยานพาหนะ

ทรัพย์สินทีC ให้ก่อนตาย

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทองคํา
ของสะสม เสืFอผ้า เงินสดนอกธนาคาร

เครืC 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
รวมกับเงินได้อืC นได้ (เลือกไม่ต้องรวมยืC 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” ทีC  “ผู้ให้”  มีหน้าทีC เสีย
ภาษีการให้

ข้อสังเกตุ _ ภาษีการให้
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ข้อสังเกตุ

การให้



10

o เพิกถอนการให้ _ ด้วยเหตุเนรคุณ ดังนีF

o ผู้รับให้ประทุษร้ายต่อผู้ให้ _ เป็นความผิดฐาน
อาญาร้ายแรง หรือ

o ผู้รับให้ทําให้ผู้ให้เสียชืC อเสียง หรือ หมิC น
ประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือ

o ผู้รับให้ไม่ยอมให้สิC งของจําเป็นเลีFยงชีวิตแก่
ผู้ให้ในเวลาทีC 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)

..... เป็นการแสดงเจตนาดูหมิ_นโจทก์ซึ_งเป็นอา _ จําเลยเรียก

โจทก์ว่าอีแก่_ขึdนมึงขึdนกูกับโจทก์ ย่อมทําให้โจทก์อับอายเสีย

ชื_อเสียงและเป็นการหมิ_นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงตาม ป.

พ.พ. มาตรา 531 (2) โจทก์ย่อมเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุ

จําเลยประพฤติเนรคุณได้”

เพิกถอนการให้ _ ด้วยเหตุเนรคุณ
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• การยกทรัพย์สินให้ทายาท - ก่อนตาย

คาํพิพากษาศาลฎีกาที- 6424/2557 (เพิกถอนการให้ด้วยเหตุ

เนรคุณ)

“การที_ บุตรเรียกบิดาว่า “ไอ้แก่” ก็เป็นคําด่าแล้ว ทัdงยังพูดอีกว่า 

“ไอ้แก่ แก่แล้วเลอะเลือน” จึงเป็นการด่าบิดาโดยไม่ให้ความ

เคารพนับถือยําเกรง หยาบคาย แสดงถึงการเหยียดหยามดู

แคลนเป็นถ้อยคําหมิ_นประมาทบิดาอย่างร้ายแรง"

พิพากษาให้ลูก...จดทะเบียนโอนที_ ดินสองแปลงคืนแก่พ่อไป”

เพิกถอนการให้ _ ด้วยเหตุเนรคุณ
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o การให้ คือ ไม่มีค่าตอบแทน / ไม่ต้องคืน / ไม่มี
เงืCอนไข / ไม่มีดอกเบีFย (ปลอดภาระหนีFต่อกันตาม
กฎหมาย)

o การยืม _ ไม่ใช่การให้ (มีหนีFต้องคืนทรัพย์)

o การกู้เงิน _ ไม่ใช่การให้ (มีหนีFต้องคืนเงิน)

o หนีFค้างชําระ _ เมืC อ “เจ้าหนีFตาย” _ หนีFนัFนตกเป็น 
“ทรัพย์มรดก” _ ลูกหนีFต้องชําระหนีFให้แก่ “กองมรดก
ของเจ้าหนีF”

o การจ่ายค่าตอบแทน หรือ ค่าบริการ _ ไม่ใช่การให้ _ 
อาจเป็น “จ้างทําของ” 

ข้อสังเกตุ _ การให้
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o การปลดหนีF หรือ การยกหนีFให้ _ ถือเป็น “การ
ให้” ประเภทหนึC ง

o การชําระหนีFแทน _ ถือเป็น “การให้”

o การซืFอทีC ดิน / กองทุน _ ใส่ชืC อคนอืC น _ ถือเป็น 
“การให้”

o การซืFอประกันชีวิต _ ใส่ชืC อคนอืC นเป็น “ผู้เอา
ประกัน” _ ถือเป็น “การให้” 

o นิติกรรมอําพราง คือ การทํานิติกรรมอย่างหนึC ง 
_ เพืC อ “ปกปิด” นิติกรรมอีกอย่างหนึC 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   
สําหรับคนอืC น

เกิน 100 ล้านเสีย 10%              
สําหรับคนอืC น

ตํC ากว่านัFน_ยกเว้นภาษี ตํC ากว่านัFน_ยกเว้นภาษี                       
ยกเว้นภาษีทัFงหมดสําหรับ (1) คู่สมรสของเจ้า
มรดก หรือ (2) มรดกทีC เจ้ามรดกตายก่อน 1 

กุมภาพันธ์ 2559

สรุป ภาษีการให้ / ภาษีการรับมรดก
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การวางแผนมรดก

Key Man Insurance

การประกันสินเชืC อเพืC อชําระหนีFบริษัท



ก่อนเป็นมรดก (ก่อนตาย)

•ลดจํานวน “ทรัพย์มรดก” ด้วยการทยอย “ให้” 
ระหว่างทีC เจ้ามรดกยังมีชีวิต

•ปรับโครงสร้างกิจการให้มี “ทรัพย์สินส่วนตัว” 
น้อยทีC สุด (เพืC อส่งมอบ)

การวางแผนมรดก



เมืC อเป็นมรดกแล้ว (หลังตาย)

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

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

การวางแผนมรดก



การประกันชีวิต Key man insurance 

•เป็นรายจ่ายกิจการได้ (ไม่เป็น “รายจ่ายต้องห้าม”)

•แต่เป็น “ประโยชน์เพิC 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” แบบประกันสินเชืC อ

•ในกรณีบริษัทกู้เงินจากธนาคาร จึงทําประกันชีวิตกรรมการบริษัท 
_ เพืC อประกันสินเชืC อโดยระบุชืC อบริษัทเป็นผู้เอาประกัน 

•โดยธนาคารและบริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ในการมรณกรรมของ
กรรมการบริษัท แต่กรรมการหรือบุคคลในครอบครัวมิได้รับ
ประโยชน์ใด ๆ จากกรมธรรม์

•ดังนัFน เบีFยประกันภัยทีC บริษัทจ่ายไปให้บริษัทประกันชีวิต จึงเป็น
รายจ่ายเพืC อกิจการของบริษัทและไม่ถือเป็นประโยชน์เพิC มของ
กรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

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

การวางแผนมรดก



การประกันชีวิต

•ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
• คํานวณให้พอเพียงกับภาษีมรดกทีC ต้องเสีย (หลังตายและโอนมรดก)

• ช่วยลดภาระภาษีให้ทายาทได้อย่างไร ???

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

•ผลประโยชน์จากการประกันชีวิต ไม่ใช่ทรัพย์มรดก เพราะไม่ได้มี
อยู่ก่อนตาย

การวางแผนมรดก

วางแผนภาษีมรดก...ด้วยการไม่มีมรดก ???



เงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิต “ไม่ใช่มรดก”

ฎีกาทีC  4714/2542 

•เงินประกันชีวิตเป็นเงินทีC เกิดจากสัญญาระหว่างผู้ตาย
กับบุคคลภายนอกเพืC อให้ใช้เงินแก่ผู้รับประโยชน์
สืบเนืC องจากความมรณะของผู้ตายอันมีลักษณะเป็น
การประกันชีวิต

•สิทธิตามสัญญาเกิดขึFนเมืC อผู้ประกันชีวิตถึงแก่กรรม จึง
มิใช่มรดกของผู้ตายทีC มีอยู่ในขณะถึงแก่กรรม

การวางแผนมรดก



เงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิต “ไม่ใช่มรดก”

ฎีกาทีC 821/2554

• ป.พ.พ. มาตรา 889 บัญญัติว่า "ในสัญญาประกันชีวิต
นัFน การใช้จํานวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือ
มรณะของบุคคลคนหนึC ง" 

•ดังนีF เงินตามสัญญาประกันชีวิตจึงมิใช่ทรัพย์สินทีC
ผู้ตายมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายและไม่ใช่มรดกของ
ผู้ตาย 

การวางแผนมรดก



เมืC อเงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิตกลายเป็น“มรดก”

ฎีกาทีC 4239/2558 

• สิทธิทีC จะได้รับเงินประกันชีวิต นัFน เป็นสิทธิทีC เกิดขึFน
สืบเนืC องจากความมรณะของผู้ตายอันมีลักษณะเป็นการ
ประกันชีวิต และเป็นเงินทีC เกิดจากสัญญาระหว่างผู้ตาย
กับบุคคลภายนอกซึC งได้รับมาหลังจากผู้ตายถึงแก่ความ
ตายไปแล้ว จึงไม่เป็นสินสมรส

การวางแผนมรดก



เมืC อเงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิตกลายเป็น“มรดก”

ฎีกาทีC 4239/2558 (ต่อ)

•ตารางกรมธรรม์มิได้ระบุชืC อผู้รับประโยชน์ไว้ว่าให้ใช้เงิน
แก่ทายาททัFงหลายของตนหรือแก่ผู้ใด จึงไม่มีบท
กฎหมายทีC จะยกมาปรับคดีได้โดยตรงและต้องนํา

•ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสอง มาใช้บังคับ คืออาศัยเทียบ
บทกฎหมายทีC ใกล้เคียงอย่างยิC งได้แก่มาตรา 897 วรรค
หนึC ง ซึC งบัญญัติว่า "ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้
โดยกําหนดว่า

การวางแผนมรดก



เมืC อเงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิตกลายเป็น“มรดก”

ฎีกาทีC 4239/2558 (ต่อ)

•เมื_อตนถึงซึ_งความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททัdงหลายของ
ตนโดยมิได้เจาะจงระบุชื_อผู้หนึ_ งผู้ใดไว้ไซร้ จํานวนเงินอัน
จะพึงใช้นัdนท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ_งแห่งกอง
มรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ_งเจ้าหนีdจะเอาใช้หนีd ได้" 

•ดังนัFน เงินประกันชีวิตดังกล่าวจึงต้องแบ่งให้แก่ทายาท
ของผู้ตายในฐานะสินทรัพย์ส่วนหนึC งแห่งกองมรดก

การวางแผนมรดก



การประกันชีวิตพ่วงการลงทุน (Unit Linked (UL) Insurance)

นํามาใช้วางแผน “ภาษีมรดก” ได้หรือไม่ ?
หลักการพิจารณา

•เบีFยประกัน / เงินลงทุน เป็นของใคร ?
•ผู้เอาประกัน

•บริษัทประกัน

•กองทุน

•ผู้เอาประกัน _ มี “สิทธิ” ในเงินลงทุนอย่างไร ?

•เจ้าหนีFผู้เอาประกัน _ มีสิทธิในเงินลงทุนหรือไม่ ?

Unit Linked Insurance



หลักการพิจารณา

เทียบเคียง _ คําพิพากษาศาลฎีกา เลขทีC  4714/2542

 

•สัญญาประกันชีวิตทีC ผู้ตายระบุให้จําเลยซึC งมิใช่คู่สมรส
เป็นผู้รับประโยชน์อันต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 897 
วรรคสอง 

•กําหนดไว้ว่าเฉพาะแต่จํานวนเงินเบีFยประกันภัย ซึC งผู้เอา
ประกันภัยได้ส่งไปแล้วนัdนจักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ_งแห่ง
กองมรดกของผู้เอาประกันภัยอันเจ้าหนีFจะเอาใช้หนีFได้

Unit Linked Insurance



หลักการพิจารณา

เทียบเคียง _ คําพิพากษาศาลฎีกา เลขทีC  1822/2544 

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

•โดยมิได้ระบุตัวผู้รับประโยชน์ไว้ แม้จะเป็นการประกันชีวิต
แบบหนึC ง แต่ก็มิใช่กรณีทีC ผู้ตายเอาประกันชีวิตตนเอง

Unit Linked Insurance



หลักการพิจารณา

เทียบเคียง _ คําพิพากษาศาลฎีกา เลขทีC  1822/2544 (ต่อ) 

•จึงแสดงให้เห็นเจตนาของคู่สัญญาว่าประสงค์ทีC จะให้ค่า
สินไหมทดแทนส่วนนีFตกได้แก่โจทก์ผู้เอาประกันภัยโดยตรง 

•มิใช่เป็น “สินทรัพย์ส่วนหนึC งแห่งกองมรดก” ของผู้ตาย

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

Unit Linked Insurance
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