
 Vol. 45  DEC 2018



“ผู้รับมรดก ต้องรู้ว่า ผู้รับมรดกเป็นใครกับเจ้ามรดก

เจ้ามรดก มีสินสมรสต้องแบ่งกับคู่สมรสให้เรียบร้อยก่อน

คนกลาง / ผจก.มรดก ต้องมีเมื่อทรัพย์มรดกเป็น บัญชีเงินฝาก กองทุนรวม หุ้นสามัญ”

K-Expert 

เรื่องเงินที่มักถูกถ่ายทอดผ่านละครมากที่สุด คงหนีไม่พ้น เรื่องการจัดการมรดก หรือแผนการส่งต่อทรัพย์สินไปยังทายาท อย่างไรก็ตาม การส่งต่อ เป็นเรื่อง
ที่ถูกละเลย อาจจะด้วย(ว่าที่)เจ้ามรดกไม่ทราบว่า ผลลัพธ์จากการไม่ทำาพินัยกรรม หรือ หาคนที่ไว้ใจพอที่จะบอกได้ว่าแสดงเจตนาไว้ที่ใดเป็นอย่างไร ส่วน
ทายาทที่จะได้ทรัพย์มรดกก็ไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร เมื่อจะได้รับมรดก K-Expert มี 3 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนรับ(ทรัพย์)มรดก มาทำาความเข้าใจกันก่อน

คุณเป็นทายาทประเภทใด? 
 
โดยทั่วไป จะมีทายาทในการรับมรดกอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ทายาทโดยพินัยกรรม (เจ้ามรดกแสดงเจตนาการส่งต่อทรัพย์สินผ่านการทำาพินัยกรรม) และ
ทายาทโดยธรรม (เจ้ามรดกไม่ได้แสดงเจตนาไว้ กฎหมายจึงต้องแบ่งทรัพย์มรดกตามหลักเกณฑ์) ซึ่งทายาทโดยพินัยกรรมจะมีสิทธิเหนือกว่าที่จะได้รับทรัพย์
มรดกตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมก่อน ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. เจ้ามรดก จดทะเบียนสมรสกับ นาง ข. มีทรัพย์มรดกมูลค่า 50 ล้านบาท คือ เงินฝากธนาคาร 
10 ล้านบาท ที่ดิน 40 ล้านบาท โดยนาย ก. ได้ทำาพินัยกรรมว่า ยกที่ดินให้ นาย ค. (บุตรชายคนเดียว) เมื่อนาย ก. เสียชีวิต ที่ดินมูลค่า 40 ล้านบาท จึงตก
เป็นของนาย ค. ส่วนเงินฝากธนาคาร 10 ล้านบาท ไม่ได้ระบุในพินัยกรรม จึงต้องหาลำาดับทายาทโดยธรรม ในกรณีนี้ คือ นาง ข. (ภรรยา) และนาย ค.  
(บุตรชาย) ต้องนำาเงินฝากธนาคารมาแบ่งในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ คนละ 5 ล้านบาท ดังนั้น ในกรณีนี้ นาย ค. จะได้รับมรดก จากที่ดิน (ตามพินัยกรรม) 
จำานวน 40 ล้านบาท และ เงินฝาก (ตามการแบ่งด้วยกฎหมาย) อีก 5 ล้านบาท ส่วน นาง ข. จะได้รับส่วนแบ่ง คือ เงินฝาก 5 ล้านบาทเท่านั้น

 
ในฐานะผู้รับมรดก จึงต้องตรวจสอบก่อนลำาดับแรกว่า เป็นทายาทแบบใด ระหว่าง ทายาทตามพินัยกรรม หรือ ทายาทโดยธรรม เพื่อทราบสิทธิในการได้รับ
มรดก อย่างไรก็ตาม การแบ่งทรัพย์มรดกตามกฎหมาย (ทายาทโดยธรรม) ไม่จำาเป็นต้องแบ่งตามสัดส่วนก็ได้ หากตกลงแบ่งกันได้ตามข้อตกลงของทายาท  
ก็ดำาเนินการแบ่งได้เลย

สินส่วนตัว และ สินสมรส แยกอย่างไร? 

เป็นคำาถามสำาหรับเจ้ามรดกที่จดทะเบียนสมรส ต้องเข้าใจคำาว่า สินส่วนตัว และสินสมรสของเจ้ามรดก เพื่อพิจารณาสิทธิในการได้รับทรัพย์มรดกด้วย โดย 
“สินส่วนตัว” หมายถึง ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนจดทะเบียนสมรส หรือ ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส แบ่งเป็นทรัพย์สินที่ใช้ส่วนตัวหรือใช้ประกอบกิจการส่วน
ตัว และทรัพย์สินที่ได้รับจากมรดก หรือ การให้โดยเสน่หา ในทางปฏิบัติ สินส่วนตัว ส่วนใหญ่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าได้มาก่อนจดทะเบียนสมรส ในขณะที่ “สิน
สมรส” หมายถึง ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างจดทะเบียนสมรส ซึ่งการแบ่งสินส่วนตัว กับสินสมรส จะมีผลต่อการแบ่งทรัพย์มรดก เนื่องจาก สินสมรส จะต้องถูก



แบ่งให้กับคู่สมรสไปก่อน 50% ส่วนที่เหลือ 50% ก็จะต้องนำามารวมกับสินส่วนตัวทั้งหมดของเจ้ามรดก เพื่อนำามาแบ่งปันให้ทายาทกัน ยกตัวอย่างเช่น คุณปู่ 
จดทะเบียนสมรสกับ คุณย่า ภายหลังคุณปู่เสียชีวิต โดยมี ที่ดินมูลค่า 5 ล้านบาท เป็นสินส่วนตัว (ได้มาก่อนจดทะเบียนสมรส) และ เงินฝากธนาคาร จำานวน 
1 ล้านบาท เป็นสินสมรส (ทำามาหากินร่วมกันมา) ก่อนจะมีการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้ทายาท ทรัพย์มรดกของคุณปู่ คือ ที่ดินมูลค่า 5 ล้านบาท และเงินฝาก
ธนาคาร 0.5 ล้านบาท (แบ่งให้คู่สมรสไป 50%) รวมทั้งสิ้น 5.5 ล้านบาท จึงจะนำาไปแบ่งปันทายาทต่อไป

ในฐานะผู้รับมรดก ไม่ว่าคุณจะเป็นทายาทโดยธรรม หรือ ทายาทโดยพินัยกรรม จะต้องตอบให้ได้ว่า ทรัพย์มรดก มีอยู่เท่าไร ซึ่งผ่านการแบ่งปันตาม สิน
สมรส หรือ สินส่วนตัว ของเจ้ามรดกก่อน (กรณีเจ้ามรดกจดทะเบียนสมรส)

ผู้จัดการมรดก จำาเป็นต้องมีหรือไม่? 

ก่อนจะตอบคำาถามนี้ ต้องทราบหน้าที่ของผู้จัดการมรดกก่อน โดยทั่วไป ผู้จัดการมรดก ทำาหน้าที่ รวบรวมทรัพย์มรดกของเจ้ามรดก เช่น เงินฝาก หุ้น 
กองทุนรวม ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น ดังนั้น การแต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดก จะต้องเลือกบุคคลที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือจากทายาท ว่าจะจัดการ
รวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดมาเพื่อแบ่งปันได้ ซึ่งที่มาของผู้จัดการมรดกจะมาได้ 2 วิธี คือ ผู้จัดการมรดกโดยศาลแต่งตั้ง และผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม กล่าว
คือ ถ้าในพินัยกรรมมีการระบุว่าจะตั้งใครให้เป็นผู้จัดการมรดก ถือว่ามีผลบังคับแล้ว แต่ส่วนใหญ่ผู้จัดการมรดก มักมาจากศาลแต่งตั้ง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาใน
การยื่นคำาร้องต่อศาล อย่างไรก็ตาม กรณีที่ทรัพย์มรดก ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ จะ
ต้องมีตัวแทนมาเป็นผู้ดำาเนินการทำานิติกรรมแทนเจ้ามรดก เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างทายาทด้วยกันเอง สถาบันการเงินก็ต้องการคนกลาง นั่นคือ ผู้จัดการ
มรดก ที่จะมาช่วยรับผิดชอบในการทำานิติกรรมแทน ส่วนกรณีทรัพย์มรดกที่เกี่ยวกับที่ดิน จะมีหรือไม่มีผู้จัดการมรดก ก็จะมีแนวทางในการทำานิติกรรมไว้ที่
กรมที่ดินแล้ว เช่น การประกาศเพื่อให้ทายาทคัดค้านมีระยะเวลา 30 วัน หากครบกำาหนดไม่มีใครคัดค้าน ผู้ร้องก็สามารถขอจัดสรรที่ดินได้ เป็นต้น

ในฐานะผู้รับมรดก กรณีทรัพย์มรดกเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน จะต้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อเป็นคนกลางในการรวบรวมทรัพย์สิน ส่วนกรณีทรัพย์มรดก
เกี่ยวกับกรมที่ดิน ก็อาจจะแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม่ก็ได้ เนื่องจากมีระยะเวลาในการประกาศเพื่อให้ทายาทที่มีส่วนได้เสียมาคัดค้านได้ที่กรมที่ดิน ดังนั้น 
จะแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับทรัพย์มรดกที่มี ว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินหรือไม่ ถ้าเกี่ยวก็ต้องมีผู้จัดการมรดก ถ้าไม่เกี่ยวข้อง ก็ไม่จำาเป็นต้อง
มีผู้จัดการมรดกก็ได้

จาก 3 คำาถามที่ต้องตอบก่อนรับมรดกนี้ พอจะช่วยให้ผู้ที่กำาลังจะรับมรดก เตรียมตัวและวางแผนในการจัดการทรัพย์มรดกได้ อย่างไรก็ตาม จะดีกว่านี้ หาก
มีการวางแผนการส่งต่อผ่านการทำาพินัยกรรม เพื่อให้การรับทรัพย์มรดกง่ายยิ่งขึ้น แล้วผลลัพธ์จากการไม่ทำาพินัยกรรมจะเป็นอย่างไร สามารถอ่านบทความ
เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “มรดกน่ารู้…กับทายาทโดยธรรม” https://k-expert.askkbank.com/KnowledgeResources/Articles/Pages/Retire_A004.aspx ที่
จะกล่าวถึงการแบ่งทรัพย์มรดกให้กับทายาทโดยธรรม (ไม่ได้ทำาพินัยกรรม) จะได้รับทรัพย์มรดกอย่างไรบ้าง



 

8 กฏเหล็ก 
ที่มือใหม่หุ้นไม่ควรพลาด

เลือก LTF /RMF 
อย่างไรให้คุ้ม

จัดพอร์ตลงทุนง่ายๆ 
ได้ด้วยตัวเอง

หาหุ้นดี เลือกหุ้นเด่น 
ด้วย Valuation Methods

การวางแผนการเงินและวิเคราะห ์
การเงินส่วนบุคคล

ใช้งบการเงินเป็น 
เห็นโอกาสลงทุน

สร้างรายได้ต่อเนื่อง 
ด้วยกองทุนอสังหาฯ

เข้าใจดัชนีเศรษฐกิจ 
พิชิตการลงทุน

ธันวาคม 2018

12

18:00 - 20:30
วันพุธ

12

13:00 -15:00
วันพุธ

19

13:00 -15:00
วันพุธ

26

13:00 - 15:00
วันพุธ

19

18:00 -20:00
วันพุธ

WorkShop

วันพฤหัส
20

18:00 -20:00

วันพฤหัส
20

13:00 - 16:00

วันพฤหัส
13

18:00 - 20:00

18:00 -20:00
วันอังคาร

18

13:00 - 15:00
วันอังคาร

11

13:00 -15:00
วันอังคาร

18

18:00 -20:00
วันอังคาร

25

18:00 -20:00
วันอังคาร

11

22
วันเสาร์

13:00 - 15:30

2



 

3 ข้อควรรู ้
ก่อนเริ่มให้เงินทำางานในหุ้น

ไขข้อข้องใจ 
มนุษย์เงินเดือนกรอกภาษี

K-Expert Day 
ตั้งเป้ารวย

มกราคม 2019

9

18:00 - 20:00
วันพุธ

30

13:00 -15:00
วันพุธ

WorkShop

วันพฤหัส
24

15:00 -20:00

วันพฤหัส
10

18:00 - 20:00

วันพฤหัส
17

13:00 - 15:00

วันพฤหัส
31

13:00 - 15:00

19
วันอาทิตย์
13:00 -15:00

18:00 -20:00
วันอังคาร

15

18:00 - 20:00
วันอังคาร

29

18:00 -20:00
วันอังคาร

22

13:00 -15:00
วันอังคาร

8 19
วันเสาร์

13:00 -15:00

26
วันเสาร์

10:00 -17:00

5 
วันเสาร์

13:00 - 15:00

3 ก้าวค้นหาอาชีพเสริม  
สร้างรายได้อย่างมั่นใจ

เปิดโลกลงทุน 
สู่กองทุนต่างประเทศ (FIF)

เลือกกองทุน  
อย่างเซียน

วิธีเลือกประกันสุขภาพ 
ให้เหมาะกับคุณ

จับจังหวะหุ้น 
ด้วยกราฟพื้นฐาน


