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เค้าโครงการบรรยาย

1. ภาษีการรับมรดก 

2. การวางแผนภาษีการรับมรดก

3. พินัยกรรม / Living Will

4. การจัดการมรดก (ทีc ดิน/หุ้น/Trust)

5. Family Holding Structure
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ภาษีการรับมรดก
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ภาษีการรับมรดก / ภาษีการให้

oใช้บังคับเมืc อ 1 กุมภาพันธ์ 2559

oไม่ใช้บังคับแก่ (ม. 3) (ผลเท่ากับยกเว้นภาษี

มรดก)

oมรดกทีc เจ้ามรดกตายก่อนวันกฎหมายใช้
บังคับ (โชคดีทีc ตายก่อน)

oมรดกทีc คู่สมรสเจ้ามรดกได้รับจากเจ้ามรดก 

(ต้องจดทะเบียนสมรส)
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ภาษีการรับมรดก

oผู้มีหน้าทีc เสียภาษีการรับมรดก (ม. 11)
oผู้มีสัญชาติไทย (หลักสัญชาติ)

oผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีถิc นทีc อยู่ในไทย 
(หลักถิc นทีc อยู่)
oผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็น
ทรัพย์สินทีc อยู่ในประเทศไทย (หลักทรัพย์
ตัyงอยู่)
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oทรัพย์มรดกทีc ต้องเสียภาษีการรับมรดก
(ม. 14)
o (ทรัพย์มรดกทีc อยู่ในไทยและนอกไทย 

เฉพาะไทยหรือต่างชาติทีc มีภูมิลําเนา
ในไทย)

o (ทรัพย์มรดกทีc อยู่ในไทย เฉพาะผู้รับ
มรดกทีc เป็นต่างชาติ)

ภาษีการรับมรดก
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oทรัพย์มรดกทีc ต้องเสียภาษีการรับมรดก (ม. 14)
1) อสังหาริมทรัพย์

2) หลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ (ไม่ใช่แค่ 
“หุ้น”)

3) เงินฝากหรือเงินอืc นใดทีc เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกคืน
จากสถาบันการเงิน

4) ยานพาหนะทีc มีหลักฐานทางทะเบียน

5) ทรัพย์สินทางการเงินทีc กําหนดเพิc มขึyนโดยพระ
ราชกฤษฎีกา

ภาษีการรับมรดก
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oการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินทีc ต้องเสียภาษีการ
รับมรดก (ม. 15)

o ให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันทีc ได้รับ
ทรัพย์สินนัyนเป็นมรดก  (Cash Basis)

o อสังหาริมทรัพย์ให้ถือตามราคาประเมินทุน
ทรัพย์ฯ หักภาระทีc ถูกรอนสิทธิ (เช่นเดียวกับ
ฐานภาษีสําหรับการคํานวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา)

ภาษีการรับมรดก
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oการคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินทีc ต้องเสียภาษีการรับ
มรดก (ม. 15)

o ให้ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันทีc ได้รับ
ทรัพย์สินนัyนเป็นมรดก  (Cash Basis)

o หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ถือเอาราคา
หลักทรัพย์นัyนในเวลาสิyนสุดเวลาทําการของตลาดฯ 
ในวันทีc ได้รับมรดก

o หุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ (ใช้ราคาตามบัญชี หรือ 
Book Value)

o ยานพาหนะ (ใช้ราคาจากผู้ประเมินราคา)

ภาษีการรับมรดก
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ทีc ดิน อาคาร อสังหาริมทรัพย์ หุ้น (ใน/นอกตลาดฯ)

เงินสดในธนาคาร ยานพาหนะ

กองมรดก (ทรัพย์สินทีc มีอยู่ก่อนตาย)

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทองคํา
ของสะสม เสืyอผ้า เงินสดนอกธนาคาร

เครืc องเพชร
ของโบราณ ของใช้ส่วนตัว

ทรัพย์มรดกทีc ต้องเสียภาษีมรดก
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o เมืc อ “เจ้ามรดกตาย” _ ทายาท “มีสิทธิ” รับมรดก
เท่านัyน _ เมืc อ “ยังไม่ได้รับมรดก” _ ยังไม่เสีย
ภาษีมรดก (เกณฑ์เงินสด) _ เสียภาษีเมืc อ “รับ
มรดก”

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

o หากไม่แบ่งมรดก _ “กองมรดกทีc ยังไม่แบ่ง” ถือ
เป็น “บุคคลธรรมดาทางภาษี” _ มีหน้าทีc ยืc นแบบ 
ภงด. 90 _ เมืc อ “กองมรดกทีc ยังไม่แบ่ง” มี “ดอก
ผลมรดก”

ข้อสังเกตุ _ ภาษีการรับมรดก
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o การแบ่งมรดก _ ควรแบ่ง “ทรัพย์มรดก” 
ประเภทใดบ้างใน 4 ประเภท _ ก่อน/หลัง / 
เพืc อการวางแผนภาษีมรดก ???

o อสังหาริมทรัพย์

o เงินสดในธนาคาร

o หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ / หุ้น
o ยานพาหนะ

ข้อสังเกตุ _ ภาษีการรับมรดก
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อะไรบ้าง ? ทีc ไม่ใช่ทรัพย์มรดก
o สิทธิเฉพาะตัว (ไม่ตกทอดเป็น “มรดก”)
o สิทธิการเช่าทัc วไป (เว้นแต่ _ หากยอมให้ “โอน

สิทธิการเช่า” ได้ _ ตกทอดเป็น ”มรดก” _ ฎ. 
11058/2559 / สัญญาต่างตอบแทนพิเศษ BOT _ 
ฎ. 3322/2554)

o สิทธิเก็บกิน / เงินประกันสังคม (ฎ.3656/2557)

o ทรัพย์สินทีc ได้มาหลังจากตายไปแล้ว
o ผลประโยชน์จากการประกันชีวิต/เงินค่าปลงศพ

ข้อสังเกตุ _ ภาษีการรับมรดก
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อะไรบ้าง ? เป็นทรัพย์มรดก / แต่ไม่ต้องเสียภาษี
มรดก

o สังหาริมทรัพย์ (ไม่มีทะเบียน)
o ทองคํา / พระเครืc อง / เครืc องเพชร / อัญมณี

o สิทธิเรียกร้อง / ใบอนุญาต
o ลูกหนีyสัญญาเงินกู้

o เครืc องหมายการค้า
o ใบอนุญาตจัดตัyงโรงเรียนเอกชน (ฎ. 5537/2558)

o สัญญาคํyาประกัน (หนีyกองมรดก _ ฎ. 1268/2555)

ข้อสังเกตุ _ ภาษีการรับมรดก



บิดามารดา       บุตร รวมถึงบุตรบุญธรรม

> THB 100 M
Tax	5%

> THB 100 M
Tax	10%

ยกเว้นภาษี:  ≤  100  ล้านบาท

คู่สมรส

+

( เสียชีวิตก่อนวันที<  1 กุมภาพันธ์ 2559 )

ภาษีการรับมรดก

บุคคลอื< น

( เสียชีวิตภายในหรือหลังวันที<  1 กุมภาพันธ์ 2559 )

ยกเว้นภาษี

ยกเว้นภาษี (ทัIงจํานวน)  
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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 ากว่านัyน_ยกเว้นภาษี ตํc ากว่านัyน_ยกเว้นภาษี                       

ยกเว้นภาษีทัyงหมดสําหรับ (1) คู่สมรสของเจ้า
มรดก หรือ (2) มรดกทีc เจ้ามรดกตายก่อน 1 

กุมภาพันธ์ 2559

สรุป ภาษีการให้ / ภาษีการรับมรดก
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การวางแผน

ภาษีการรับมรดก

(Inheritance Tax Planning)

การประกันชีวิต

กองมรดก (ไม่แบ่งมรดก)

Family Trust



การประกันชีวิต Key man insurance ในกิจการ
ครอบครัว

•เป็นรายจ่ายกิจการได้ (ไม่เป็น “รายจ่ายต้องห้าม”)

•ไม่เป็นรายได้ของ Key man / ทําอย่างไร ???
•ผู้รับประโยชน์ต้องเป็นนายจ้าง (กิจการครอบครัว)
•ผู้รับประโยชน์ต้องไม่ใช่ครอบครัวของ Key man
•Corporate Policy + BOD Approval

•ค่าสินไหมทดแทน และ เงินผลประโยชน์ กรณีตาย 
ไม่ใช่มรดก

การวางแผนภาษีมรดก



การประกันชีวิต “กรรมการบริษัท” แบบประกันสินเชืc อ

•ในกรณีบริษัทกู้เงินจากธนาคาร จึงทําประกันชีวิตกรรมการบริษัท 
_ เพืc อประกันสินเชืc อโดยระบุชืc อบริษัทเป็นผู้เอาประกัน 

•โดยธนาคารและบริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ในการมรณกรรมของ
กรรมการบริษัท แต่กรรมการหรือบุคคลในครอบครัวมิได้รับ
ประโยชน์ใด ๆ จากกรมธรรม์

•ดังนัyน เบีyยประกันภัยทีc บริษัทจ่ายไปให้บริษัทประกันชีวิต จึงเป็น
รายจ่ายเพืc อกิจการของบริษัทและไม่ถือเป็นประโยชน์เพิc มของ
กรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

(ข้อหารือกรมสรรพากร เลขที2  กค 0706/5745 _ 11 มิถุนายน 2550)

การวางแผนภาษีมรดก



เงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิต “ไม่ใช่มรดก”

ฎีกาทีc  4714/2542 

•เงินประกันชีวิตเป็นเงินทีc เกิดจากสัญญาระหว่างผู้ตาย
กับบุคคลภายนอกเพืc อให้ใช้เงินแก่ผู้รับประโยชน์
สืบเนืc องจากความมรณะของผู้ตายอันมีลักษณะเป็น
การประกันชีวิต

•สิทธิตามสัญญาเกิดขึyนเมืc อผู้ประกันชีวิตถึงแก่กรรม 
จึงมิใช่มรดกของผู้ตายทีc มีอยู่ในขณะถึงแก่กรรม

การวางแผนภาษีมรดก



เงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิต “ไม่ใช่มรดก”

ฎีกาทีc 821/2554

• ป.พ.พ. มาตรา 889 บัญญัติว่า "ในสัญญาประกัน
ชีวิตนัyน การใช้จํานวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ 
หรือมรณะของบุคคลคนหนึc ง" 

•ดังนีy เงินตามสัญญาประกันชีวิตจึงมิใช่ทรัพย์สินทีc
ผู้ตายมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายและไม่ใช่มรดก
ของผู้ตาย 

การวางแผนภาษีมรดก



เมืc อเงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิตกลายเป็น“มรดก”

ฎีกาทีc 4239/2558 

• สิทธิทีc จะได้รับเงินประกันชีวิต นัyน เป็นสิทธิทีc
เกิดขึyนสืบเนืc องจากความมรณะของผู้ตายอันมี
ลักษณะเป็นการประกันชีวิต และเป็นเงินทีc เกิดจาก
สัญญาระหว่างผู้ตายกับบุคคลภายนอกซึc งได้รับมา
หลังจากผู้ตายถึงแก่ความตายไปแล้ว จึงไม่เป็น
สินสมรส

การวางแผนภาษีมรดก



เมืc อเงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิตกลายเป็น“มรดก”

ฎีกาทีc 4239/2558 (ต่อ)

•ตารางกรมธรรม์มิได้ระบุชืc อผู้รับประโยชน์ไว้ว่าให้ใช้เงิน
แก่ทายาททัyงหลายของตนหรือแก่ผู้ใด จึงไม่มีบท
กฎหมายทีc จะยกมาปรับคดีได้โดยตรงและต้องนํา

•ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสอง มาใช้บังคับ คืออาศัยเทียบ
บทกฎหมายทีc ใกล้เคียงอย่างยิc งได้แก่มาตรา 897 วรรค
หนึc ง ซึc งบัญญัติว่า "ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้
โดยกําหนดว่า

การวางแผนภาษีมรดก



เมืc อเงินผลประโยชน์จากการประกันชีวิตกลายเป็น“มรดก”

ฎีกาทีc 4239/2558 (ต่อ)

•เมื2อตนถึงซึ2งความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททัWงหลาย
ของตนโดยมิได้เจาะจงระบุชื2อผู้หนึ2 งผู้ใดไว้ไซร้ จํานวน
เงินอันจะพึงใช้นัWนท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วน
หนึ2งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ2งเจ้าหนีWจะ
เอาใช้หนีW ได้" 

•ดังนัyน เงินประกันชีวิตดังกล่าวจึงต้องแบ่งให้แก่ทายาท
ของผู้ตายในฐานะสินทรัพย์ส่วนหนึc งแห่งกองมรดก

การวางแผนภาษีมรดก
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Estate Tax Planning

หากไม่แบ่งมรดก

จะเกิดอะไรขึyน ?



oกองมรดกทีc ยังไม่ได้แบ่ง (ไม่เสียภาษีมรดก) 
_ เสียภาษีอะไรบ้าง ?
oค่าเช่า
oดอกเบีyย
oเงินปันผล

oดอกผลมรดก _ แบ่งอย่างไร ? (ภาษีการให้) 
_ ทายาทรับดอกผลมรดก ?

oหากไม่แบ่งมรดก _ ดูแลทายาทอย่างไร ?

หากไม่แบ่งมรดก ?
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Estate Tax Planning

Family Trust



Holding	Company

Operating	CompanyProperty	Company Branding	Company

Family	Members Family	Trust

Settlor

“	Beneficiary	”



Offshore	Holding	Co
Offshore

Delaware

Jersey

Singapore

Hongkong

Thai	Holding	Company

Family	OfficeFamily	Charter

Family	FundFamily Council

Thailand

Operating	CompanyProperty	Company Branding	Company
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oมติ “คณะรัฐมนตรี” 10 กรกฎาคม 2561

oกฎหมายใหม่

oกฎหมายเฉพาะเรืc อง

oทรัสต์ส่วนบุคคล

oภายใต้การกํากับดูแลของ ก.ล.ต.

Thai Family Trust
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พินัยกรรม



32

“พินัยกรรม” นัyนสําคัญไฉน (แบบของพินัยกรรม)

o ต้องทําตามแบบทีc กฎหมายกําหนด (ไม่ทําตามแบบ ตกเป็น

โมฆะ) (พยานลงนามในพินัยกรรม ไม่มีสิทธิรับมรดกตาม

พินัยกรรม)

oพินัยกรรมแบบธรรมดา

oพินัยกรรมแบบเขียนเองทัyงฉบับ

oพินัยกรรมแบบทําเป็นเอกสารฝ่ายเมือง

oพินัยกรรมแบบทําเป็นเอกสารลับ

oพินัยกรรมแบบทําด้วยวาจา

ข้อควรรู้เกีc ยวกับพินัยกรรม
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เรืc องทีc กําหนดไว้ในพินัยกรรม

•การจัดการ “ศพ” และ “งานศพ”

•การแต่งตัyง “ผู้จัดการมรดก” / “อํานาจผู้จัดการมรดก”

•การจัดการทรัพย์มรดก / การแบ่งทรัพย์มรดก

•การกําหนดทายาท และ การแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่

ทายาท

เขียนพินัยกรรมอย่างไร _ ให้วางแผนภาษีมรดก ?

ข้อควรรู้เกีc ยวกับพินัยกรรม
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ข้อควรรู้เกีc ยวกับพินัยกรรม

“พินัยกรรม” นัyนสําคัญไฉน (ข้อควรรู้เกีc ยวกับ
พินัยกรรม)

• คนทีc อายุยังไม่ครบ 15 ปีทําพินัยกรรม ตกเป็น
โมฆะ (ม. 1703 ปพพ.)

• พินัยกรรมไขว้กันในฉบับเดียวกัน ไม่ผิดแบบ 

มิใช่พนัน ถือว่าใช้ได้ (ฎีกา 1466/2537)
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ข้อควรรู้เกีc ยวกับพินัยกรรม

“พินัยกรรม” นัyนสําคัญไฉน (ข้อควรรู้เกีc ยวกับ
พินัยกรรม)

• พินัยกรรมไม่ได้ลงวันเดือนปี ตกเป็นโมฆะ 
(ฎีกา 3776/2545)

• เขียนขึyนต้นว่า “พินัยกรรม” แต่ผิดแบบก็ใช้

ไม่ได้ / สถานทีc ทําพินัยกรรมไม่ใช่สาระสําคัญ 
(ฎีกา 8747/2550)
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ข้อควรรู้เกีc ยวกับพินัยกรรม

“พินัยกรรม” ทีc ใช้บังคับไม่ได้

• พินัยกรรม _ มีข้อความต่อท้ายทีc ว่า 

"ให้รักษาไว้เพื2อตกทอดแก่ลูกหลานผู้สืบ

สกุลต่อไป" 

• ถือเป็นเงืcอนไขทีc เป็นอันไม่มีเลย _ ใช้

บังคับไม่ได้ (ฎ. 2569/2559)
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ข้อควรรู้เกีc ยวกับพินัยกรรม

“พินัยกรรม” ทีc เขียนแล้ว / ส่งผลร้ายต่อ “ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา” ต่อทายาทในภายหลัง

• พินัยกรรม _ กําหนดให้นําทรัพย์มรดก “ที2 ดิน
ตลาด” โอนชําระเป็นค่าหุ้น “บริษัทโฮลดิWง” 

(Family Holding Co) / จากนัyนให้ “ทายาทถือ
หุ้นบริษัทโฮลดิyง” (Estate & Share Swap) 

(ฎ.1762-1763/2559)
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ข้อควรรู้เกีc ยวกับพินัยกรรม

“พินัยกรรม” ทีc เขียนแล้ว / ส่งผลร้ายต่อ “ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา” ต่อทายาทในภายหลัง

oหุ้นบริษัทโฮลดิyง _ “ไม่ใช่ทรัพย์มรดก” อีกต่อไป

oเพราะได้ “แปรสภาพทีc ดินมรดก” _ เป็นทรัพย์อืc นแล้ว 
/ เมืc อขายหุุ้นบริษัท (Family Holding Co) จึงเป็นการ
ขายทรัพย์สินทัc วไป

oไม่ใช่การขาย “ทรัพย์มรดก” ทีc มีการคํานวณภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาแบบพิเศษ (ฎ.1762-1763/2559)



39

หากไม่มี 

“พินัยกรรม” 

มีความเสีc ยงอะไร ?
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ไม่มีพินัยกรรม

มรดกตกทอดยัง

 

“ทายาทโดยธรรม”
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ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก 

1) ผู้สืบสันดาน (ทางนิตินัย / ทางพฤตินัย รวมบุตรบุญธรรม 

แต่บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกแทนทีc ) / บิดามารดา / คู่

สมรส

2) พีc น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

3) พีc น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

4) ปู่ ย่า ตา ยาย

5) ลุง ป้า น้า อา

“ทายาทโดยพินัยกรรม” มีสิทธิดีกว่า “ทายาทโดยธรรม”

ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก

หลัก 

“ญาติชิด    

ตัดญาติห่าง”
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Living Will 

(พินัยกรรมเพืc อตาย)

พินัยกรรมเผืc อตาย _ ควรทําหรือไม่

(บันทึกการไม่ยอมรับการรักษาทางการแพทย์)

(การุญฆาต)
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หากไม่มี “Living Will” 

มีความเสีc ยงอะไร ?

ยังไม่ตาย _ จัดการมรดกไม่ได้

ประกันสุขภาพ _ คุ้มครองหรือไม่ ?

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
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การวางแผนภาษี

ในจัดการมรดก

(Estate Tax Planning)

ทีc ดิน
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หากยังคงเก็บทีc ดินในชืc อบุคคล

แทนทีc เก็บหุ้นบริษัท ?

อนาคตจะเสีc ยงกับเรืc องอะไรบ้าง

ปี 2559 ภาษีมรดก / ภาษีการให้
ปี 2561 ฐานภาษีบุคคลเปลีc ยนเมืc อขายทีc ดิน

ปี 2563 ภาษีทีc ดินและสิc งปลูกสร้าง
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“บริษัท” ถือครองทีc ดิน

หักรายจ่ายได้

ภาษีทีc ดินประจําปี

ค่านายหน้า / ค่าสํารวจทีc ดิน / ค่าพัฒนาทีc ดิน

ค่ารืyอถอน / ค่าขนย้าย / ค่าถมดิน

ค่าออกแบบ / ค่าก่อสร้าง / ดอกเบีyยเงินกู้
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“เจ้าสัวรายใหญ่ของไทย”

ไม่เก็บทีc ดินไว้ในชืc อบุคคล

แต่ตัyงบริษัทถือครองทีc ดิน
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ภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์

การคํานวณภาษี



ภาษี+ค่าใช้จ่าย

เมืc อโอนทีc ดิน
บุคคลธรรมดา บริษัท

ภาษีเงินได้ 5 – 35 % ของราคาประเมินราชการฯ แม้ว่า

จะขายสูงกว่าหรือตํc ากว่า / หักด้วย ค่าใช้จ่าย

เหมาตามอายุการถือครองทีc ดิน (พรฎ. 165)

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

_1 % ภาษีหัก ณ ทีc จ่าย ของราคา

ซืyอขาย หรือ ราคาประเมินฯ 
แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า

_20 % ของกําไรสุทธิ

_10% ของเงินปันผล (10% ของ 

80)

_อัตราภาษีทีc แท้จริง = 28%

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 % ของราคาซืyอขาย หากถือครองไม่เกิน 5 

ปี) _ ถือครองทีc ดินเกิน 5 ปี ได้รับยกเว้น

หากถือครองในนาม “คณะบุคคล” หรือ 
ประกอบกิจการ ไม่ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

3.3 % ของราคาซืyอขาย 

(ไม่คํานึงถึงอายุการถือครอง)

อากรแสตมป์ 0.5 % ของราคาซืyอขาย

(ได้รับยกเว้น หากเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ)

0.5 % ของราคาซืyอขาย

(ได้รับยกเว้น)

ค่าธรรมเนียม

โอนทีc ดิน

2 % จากราคาประเมินฯ 2 % จากราคาประเมินฯ 
49



บุคคลธรรมดา

คํานวณค่าใช้จ่ายเหมา

อายุการถือครองทีc ดิน

(ปี)

ค่าใช้จ่ายเหมา

(%)

พระราชกฤษฎีกา 

(ฉบับทีc  165)

กรณีทีc ดินได้มาทาง

มรดกหรือรับให้โดย

เสน่หาให้หัก

ค่าใช้จ่ายเหมา 50%

1 92

2 84

3 77

4 71

5 65

6 60

7 55

8 ปีขึyนไป 50 50
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หากซืyอทีc ดินในชืc อบุคคลธรรมดา
“ควรคิดเมืc อขายทีc ดิน” 

oเมืc อบุคคลธรรมดาขายทีc ดินในอนาคต _ ภาษีจะสูง

มาก

มติ ครม. 18 ตุลาคม 2559 (ยังไม่เป็นกฎหมาย)

o_ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา _ แก้ไขจาก “ฐานราคา

ประเมิน” เป็น “ราคาซืyอขาย” หรือ “ราคาประเมิน” 

แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า 
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มาตรา 49 ทวิ ในกรณีทีc เป็นการโอนกรรมสิทธิ  หรือสิทธิ

ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทนไม่ว่า

ราคาทีc ซืyอขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์นัyนจะ

เป็นอย่างไรก็ตาม ให้เจ้าพนักงานประเมินกําหนดราคาขาย

อสังหาริมทรัพย์นัyน โดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพืc อเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายทีc ดิน ซึc งเป็นราคาทีc ใช้อยู่ในวันทีc มีการโอนนัyน

ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จากการขายทีc ดิน
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การวางแผนภาษี

ในจัดการมรดก

(Estate Tax Planning)

หุ้น



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

ควรถือครองทีc ดิน

หรือไม่ ?



Holding 

Co

Property 

Co

Operating 

Co

Branding

Co

Position Owner Landlord Operator Brand Owner

Function Invest Lease out Management License out
Franchise

Income Dividend Rental Margin 
Profit

Royalty
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เหตุผลทีc ต้องใช้  
Holding Structure 

เหตุผลทางธุรกิจ + ครอบครัว

Holding Structure

1. Tax Minimization

2. Legal Protection

3. Wealth Expansion

4. Succession & Sustainability



ข้อดีทางภาษีของ  
Family Holding Co 

• เงินปันผลทีc  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

• คําสัc งกรมสรรพากรทีc  ท.ป. 4/2528 ข้อ 5 _ ยกเว้นภาษีหัก 
ณ ทีc จ่าย 10% _ ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25%

58
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ควรนํา “รายจ่ายครอบครัว” 

ออกจาก

Holding Company

หรือไม่ ?
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Slide FREE Download 

www.taxtanktv.com
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