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1. การจัดการทรัพย์กงสีในธุรกิจครอบครัว

–ที[ ดิน

–ทรัพย์สินทางปัญญา

–หุ้น

–การใช้ Family Holding Company

–การใช้ “ธรรมนูญครอบครัว” (Family Sense + 

Human Touch
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2. การปรับโครงสร้างธุรกิจครอบครัว

–การปรับโครงสร้างบริษัท (Corporate restructure)

–การแบ่งปันผลกําไร/ผลประโยชน์ (Benefits and 

profit sharing)

–ข้อพิจารณาด้านกฎหมายและภาษี (Legal and tax 

considerations)
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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
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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) เครืTองมือช่วยเหลือครอบครัว



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   
8
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แปลงที[ ดินเป็นหุ้นอย่างไร ?
ต้องใช้เงินสดหรือไม่ ?

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

ตีราคาที[ ดิน/หุ้นอย่างไร ?

“ภาษีนาทีทอง” ยกเว้นภาษี
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1010

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 
11
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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



ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ตั{งแต่ปี 2560

13

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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หากไม่เข้าเงื[อนไข “ยกเว้นภาษีนาทีทอง”

แปลงที[ ดินเป็นหุ้น
ตีราคาที[ ดินเป็นหุ้นราคาอะไร ? (ราคาตลาด)

มีภาษี/ค่าใช้จ่ายหรือไม่ ? (มีภาษี/ค่าธรรมเนียมฯ ตามปกติ)

หลักฐานอะไร ? (รายงานการประเมินทรัพย์สิน)



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 15
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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

• ทีT ดินไม่มีค่าเสืTอมราคา

• ไม่มีรายจ่าย / รับแต่รายได้ค่าเช่า

ให้เช่าทีT ดิน 
“ราคาตลาด”

รายได้จากกิจการ 

หักด้วย 

ค่าเช่า / ค่าเสืTอมอาคาร

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

18
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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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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 
[ B (+3) + T + O) ]

ขยายความ

ผู้ให้เช่า _กรรมสิทธิ� อาคารโอนเมื[ อ
สร้างเสร็จ 

_รายได้จากอาคารนําไปเฉลี[ ย
เสียภาษีตามอายุสัญญาเช่า                

_รายจ่ายจากอาคาร คือ 
Depreciation 

_ผลทางภาษี คือ ชะลอการ
เสียภาษีจากการเฉลี[ ยรายได้
ตามอายุสัญญาเช่า

_กรรมสิทธิ� อาคารโอนทันทีเมื[ อ
อาคารสร้างเสร็จ (ไม่ต้องจดทะเบียน
โอนอาคาร)

_รายได้จากมูลค่าอาคารนําไป ”เฉลี[ ย
รับรู้รายได้” ตามปีอายุการเช่า 
(กระจายฐานรายได้)

_รายจ่ายจากมูลค่าอาคาร คือ “ค่า
เสื[ อมราคา”  ไม่เกินปีละ 5%

_ คํานวณรายได้/รายจ่ายให้ Match 
กันตลอดอายุสัญญาเช่า

ขยายความ BTO
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คู่สัญญา BOT                                
[ B + O + (option) + T ]

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” ของอาคาร
ที[ ก่อสร้างลงบนที[ ดินที[ เช่ามา Match 
กับอายุการเช่าที[ ดิน (ค่าเสื[ อมฯ ใช้ได้
เป็นเสมือนรายจ่ายทางภาษี)

_การโอนอาคารให้แก่ “ผู้ให้เช่าที[ ดิน” 
เมื[ อครบสัญญาเช่า _ มีผลเท่ากับ Sale 
& Lease Back หากมีการ “ต่ออายุ
สัญญาเช่า” (มีผลเท่ากับ Restart 
“รายจ่ายทางภาษี” ของผู้เช่า _ หลังจาก
ได้ “ขายอาคาร” และมี “รายได้ทาง
ภาษี” เข้ามาในกิจการของผู้เช่า)

ขยายความ BOT



“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

25



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 2562 ภาษีที[ ดินและสิ[ งปลูกสร้าง
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ภาษีที[ ดินและสิ[ งปลูกสร้าง

ผลกระทบต่อ 

“การจัดการทรัพย์กงสี”
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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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การวางแผนจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ในธุรกิจครอบครัว
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Rebranding

Remodel 

to OBM

Reposition 

to MT

Repackaging
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Brand Reborn
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Brand Diversification
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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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ทางเลือกในการจัดการ

ทรัพย์สิน

ในธุรกิจครอบครัว



การจัดรูปแบบองค์กร Holding Co

38

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 วันนีq  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

ภาษีจากกําไรทีTขายหุ้น  

(Capital Gain)

Holding Co ถือหุ้นเกิน 25% / รับ

เงินปันผล (Dividend)ได้รับ

ยกเว้นภาษี

บุคคลโอนหุ้นในตลาดฯ 

“ราคาใด” ?
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Holding Structure

การส่งมอบธุรกิจครอบครัว



41การขยายฐาน ”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
Royalty43
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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%

45
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โอนหุ้นให้ลูก

จัดการอย่างไรให้คุมอยู่ 
รับเงินปันผลได้

หุ้นในบริษัทครอบครัว
หุ้นในบริษัทครอบครัว 
หลังการปรับการถือหุ้น

ปรับโครงสร้าง 

การถือหุ้น

ลกูคนที9	1

ตอ้งการกระจายใหล้กู	4	คนเทา่กนั

หุ้นบุริมสิทธิ�  ระบุสิทธิ 

1 หุ้น = 100 เสียง

1 หุ้น = 20 % Dividend

พอ่แมถ่อืคนละ	2	หุน้
รวม	4%	

พ่อแม่ถือหุ้นทั{งหมด

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

เพิ9มทนุ	4	หุน้							
บรุมิสทิธ ิN

ลกูคนที9	4



การจัดตั{ง Holding Co

• จัดตั{ง Family Holding Co หลังสุด _ 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 ?

48



การจัดตั{ง Holding Co

• Non-cash Transaction ไม่ใช้เงินสด แต่ 

Swap แทน

• Tax Minimization เสียภาษีให้ถูกต้อง / 

ประหยัดที[ สุด

• ระวัง Capital Gain Tax + Stamp Duty

49



การจัดตั{ง Holding Co

• Family Holding Co ควรถือหุ้น (%) ใน

บริษัทลูกในธุรกิจครอบครัว

– ขั{นตํ[ า / ขั{นสูง (%) ?

• Initial Reward สําหรับสมาชิกครอบครัว

• Dividend Policy สําหรับ Family Holding Co
50



ข้อควรระวังในการใช้ Holding Co

• ไม่นํา Property ไปรวมไว้ที[  Family 

Holding Co

– Family Holding Co ควรถือหุ้น

เท่านั{น

– ทรัพย์สินที[ อยู่กับ Family Holding 

Co ก่อนหน้านี{ให้คงอยู่ต่อไป
51



ข้อควรระวังในการใช้ Holding Co

• ไม่นํา Operating Expense ออกจาก 

Family Holding Co

– Family Holding Co ไม่ควรมี 

“กรรมการบริษัท” จํานวนมาก

– รายได้ของ Family Holding Co คือ 

Passive Income (เงินปันผล)
52



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)

54
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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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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”
59
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ภาษีการรับมรดก

ภาษีการให้
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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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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 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



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 เลขทีT  กค 0706/5745 _ 11 มิถุนายน 2550)

การวางแผนมรดก



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)

•เมืTอตนถึงซึTงความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททัqงหลายของ
ตนโดยมิได้เจาะจงระบุชืTอผู้หนึT งผู้ใดไว้ไซร้ จํานวนเงินอัน
จะพึงใช้นัqนท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึTงแห่งกอง
มรดกของผู้เอาประกันภัย ซึTงเจ้าหนีqจะเอาใช้หนีq 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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Slide FREE Download ได้ที[

www.taxtanktv.com
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3. วิทยากรบรรยายเรื[ องสัญญาธุรกิจและภาษีในงานสัมมนาและฝึกอบรม
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4. วิทยากรประจําให้แก่ สถาบันกรรมการไทย (IOD) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
(AIMC) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารฯ และ สมาคมธุรกิจต่างๆ 

5. “คณะกรรมการภาษี” ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ “ผู้ไกล่เกลี[ ยคดี
ภาษี” ประจําศาลภาษีอากรกลาง

6. “กรรมการตรวจสอบ” (Audit Committee) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

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