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ประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวของ 
 
                 มาตรา 39 ในหมวดนี ้เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น 
 
                 " เงินไดพึงประเมิน "   หมายความวา   เงินไดอันเขาลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี ้  เงินไดที่
กลาวนี้ใหหมายความรวมตลอดถึงทรัพยสิน หรือประโยชนอยางอื่นที่ไดรับ ซ่ึงอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน เงิน
คาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง  ๆ ตามมาตรา 40 และเครดิตภาษี
ตามมาตรา 47 ทวิ ดวย 
 
                 มาตรา 40   เงินไดพึงประเมินนั้น     คือเงินไดประเภทตอไปนี ้   รวมตลอดถึงเงินคาภาษีอากร
ที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ดังกลาว ไมวาในทอดใด 
                 (1)  เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน  คาจาง  เบี้ยเลี้ยง โบนัส  เบี้ยหวัด  
บําเหน็จ  บํานาญ เงินคาเชาบาน   เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่นายจางใหอยูโดยไมเสีย
คาเชา  เงินที่นายจางชําระหนี้ใดๆ ซ่ึงลูกจางมีหนาที่ตองชําระ  และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใดๆ บรรดา
ที่ไดเนื่องจากการจางแรงงาน 
                 (2)  เงินไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทํา   หรือจากการรับทํางานให ไมวาจะเปน
คาธรรมเนียม  คานายหนา คาสวนลด  เงินอุดหนุนในงานที่ทํา  เบี้ยประชุม  บําเหน็จ  โบนัส   เงินคาเชาบาน  เงิน
ที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่ผูจายเงินไดใหอยูโดยไมเสียคาเชา   เงินที่ผูจายเงินไดจายชําระหนี้
ใด ๆ    ซ่ึงผูมีเงินไดมีหนาที่ตองชําระ  และเงินทรัพยสิน หรือประโยชนใด ๆ  บรรดาที่ไดเนื่องจากหนาที่หรือ
ตําแหนงงานที่ทํา   หรือจากการรับทํางานใหนั้น   ไมวาหนาที่หรือตําแหนงงาน  หรืองานที่รับทําใหนั้นจะ
เปนการประจําหรือช่ัวคราว 
                 … 
                 มาตรา 47 เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40   เมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แลว เพ่ือ
เปนการบรรเทาภาระภาษี ใหหักลดหยอนไดอีกตอไปนี ้
                 (1) ลดหยอนใหสําหรับ 
                … 
                 (ง)  เบี้ยประกันภัยที่ผูมีเงินไดจายไปในปภาษี   สําหรับการประกันชีวิตของผูมีเงินไดตาม
จํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่กรมธรรมประกันชีวิตมีกําหนดเวลาตั้งแตสิบป
ขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้นไดเอาประกันไวกับผูรับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกนัชีวิตในราชอาณาจักร 
                 … 
                 มาตรา 50  ใหบุคคล  หางหุนสวน  บริษัท  สมาคม  หรือคณะบุคคลผูจายเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 หักภาษีเงินไดไวทุกคราวที่จายเงินไดพึงประเมินตามวิธีดังตอไปนี ้
                 (1)  ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2)   ใหคูณเงินไดพึงประเมินที่จายดวยจํานวน
คราวที่จะตองจาย เพ่ือใหไดจํานวนเงินเสมือนหนึ่งวาไดจายทั้งป  แลวคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48 
เปนเงินภาษีทั้งส้ินเทาใดใหหารดวยจํานวนคราวที่จะตองจาย ไดผลลัพธเปนเงินเทาใดใหหักเปนเงินภาษีไว
เทานั้น  
                 ถาการหารดวยจํานวนคราวที่จะตองจายตามความในวรรคกอนไมลงตัว เหลือเศษเทาใดใหเพ่ิมเงินเทา
จํานวนที่เหลือเศษนั้นรวมเขากับเงินภาษีที่จะตองหักไวคร้ังสุดทายในปนั้น   เพ่ือใหยอดเงินภาษีที่หักรวมทั้งปเทา
จํานวนภาษีที่จะตองเสียทั้งป 
                 … 
                 มาตรา 50 ทวิ  ใหผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย  ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายที่ได
หักไวแลวในปภาษีใหแกผูถูกหักภาษี ณ ที่จายสองฉบับ  มีขอความตรงกัน ในกรณีและตามกําหนดเวลา
ดังตอไปนี ้
          (1)  ในกรณีตามมาตรา 3 เตรส ใหออกในทันทีทุกคร้ังที่มีการหักภาษี ณ ที่จาย 
                  (2)  ในกรณีตามมาตรา 50(1)  ใหออกภายในวันที่ 15  กุมภาพันธ  ของปถัดจากปภาษี   
หรือภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ผูถูกหักภาษี ณ ที่จายออกจากงานในระหวางปภาษี 
                  (3)  ในกรณีตามมาตรา 50(2) (3) หรือ (4) ใหออกในทันทีทุกคร้ังที่มีการหักภาษี ณ ที่จาย 
                 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหใชตามแบบที่อธิบดีกําหนด  
                  อธิบดีมีอํานาจยกเวนการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายไดในกรณีที่เห็นสมควร 
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                 มาตรา 65 ตรี  รายการตอไปนี ้ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธ ิ
                 … 
               (3)  รายจายอันมีลักษณะเปนการสวนตัว   การใหโดยเสนหา หรือการกุศล เวนแตรายจาย
เพ่ือการกุศลสาธารณะ หรือเพ่ือการสาธารณะประโยชนตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหหักไดในสวนที่
ไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธ ิ และรายจายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬาตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี ใหหักไดอีกในสวนที่ไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ 
                  (4)  คารับรองหรือคาบริการสวนที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
                  (5) รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน หรือรายจายในการตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก   
หรือทําใหดีขึ้นซ่ึงทรัพยสิน แตไมใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม 
                  (6) เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร คาปรับทางอาญา ภาษีเงินไดของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคล 
                  (6 ทวิ) ภาษีมูลคาเพ่ิมที่ชําระหรือพึงชําระ และภาษีซ้ือของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
เปนผูประกอบการจดทะเบียน เวนแตภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีซ้ือของผูประกอบการจดทะเบียน   ซ่ึงตองเสีย
ภาษีตามมาตรา 82/16 ภาษีซ้ือที่ตองหามนํามาหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 82/5 (4) หรือ
ภาษีซ้ืออื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  
                  (7) การถอนเงินโดยปราศจากคาตอบแทนของผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนนิติบุคคล 
                   (8)  เงินเดือนของผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนเฉพาะสวนท่ีจายเกินสมควร 
                   (9)  รายจายซ่ึงกําหนดขึ้นเองโดยไมมีการจายจริง   หรือรายจายซ่ึงควรจะไดจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีอื่น  เวนแตในกรณีที่ไมสามารถจะลงจายในรอบระยะเวลาบัญชีใดก็อาจลงจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ถัดไปได 
                   (10)  คาตอบแทนแกทรัพยสินซ่ึงบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเปนเจาของเองและใชเอง 
                  (11)  ดอกเบี้ยที่คิดใหสําหรับเงินทุน เงินสํารองตางๆ หรือเงินกองทุนของตนเอง 
                   (12)  ผลเสียหายอันอาจไดกลับคืนเนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุมกันใด ๆหรือผลขาดทุนสุทธิใน
รอบระยะเวลาบัญชีกอนๆ  เวนแตผลขาดทุนสุทธ ิยกมาไมเกินหาปกอนรอบระยะเวลาบัญชีปปจจุบัน 
                  (13)  รายจายซึ่งมิใชรายจายเพือ่หากําไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ  
                  (14) รายจายซ่ึงมิใชรายจายเพ่ือกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ 
                  (15) คาซ้ือทรัพยสินและรายจายเกี่ยวกับการซ้ือหรือขายทรัพยสินในสวนที่เกินปกต ิโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร 
    (16) คาของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญหรือส้ินไปเนื่องจากกิจการที่ทํา 
                   (17) คาของทรัพยสินนอกจากสินคาที่ตีราคาต่ําลง ทั้งนี ้ภายใตบังคับมาตรา 65 ทวิ 
                   (18) รายจายซ่ึงผูจายพิสูจนไมไดวาใครเปนผูรับ 
                  (19) รายจายใดๆ ท่ีกําหนดจายจากผลกําไรท่ีไดเมื่อส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีแลว 
                  (20) รายจายที่มีลักษณะทํานองเดียวกับที่ระบุไวใน (1)ถึง (19) ตามที่จะไดกําหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา  
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เลขที่หนังสือ : กค 0706/5334  
วันที่ : 26 มิถุนายน 2549  
เร่ือง : ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิติบุคคล  กรณีการจายเบี้ยประกัน

ชีวิต  
ขอกฎหมาย 
 

: มาตรา 48(1) มาตรา 56 มาตรา 65 ตรี (3)(13) และ (19) แหงประมวล
รัษฎากร  

ขอหารือ : บริษัท ฟ. จํากัด ไดจายเบี้ยประกันชีวิต  ดังนี ้ 
 
              1.  กรณีบริษัท ฯ   ไดจายคาเบี้ยประกันชีวิตใหกับกรรมการของบริษัท ฯ    ตาม
มติที่ประชุมของบริษัทฯ    ซ่ึงบริษัทฯ  มีสิทธินําคาเบี้ยประกันชีวิตที่จายแทน  ไปถือเปน
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล    บุคคลธรรมดาที่เปนกรรมการ
มีสิทธินําคาเบี้ยประกันชีวิตดังกลาว   ไปหักลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ไดหรือไม  
 
              2.  กรณีขอกําหนดหรือมติที่ประชุมของบริษัทฯ   กําหนดใหมีการจายคาเบี้ย
ประกันชีวิตใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ตลอดจนพนักงาน   บิดามารดา   สามี ภริยา  และบุตร
ของพนักงาน   บริษัทฯ จะนําคาเบี้ยประกันชีวิตที่จายแทนดังกลาว  ไปถือเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดหรือไม  
 
              3.  กรณีบริษัท ฯ   มีมติใหจายคาเบี้ยประกันชีวิตใหแกกรรมการทุกคนหรือ
พนักงานเปนการทั่วไป   และมีมติใหจายกับกรรมการของบริษัทอื่นที่มาเขามาถือหุนใน
บริษัท ฯ ในอัตรารอยละ  25  อีกประมาณ 3 - 10  ทาน  บริษัทฯ จะตองจายคาเบี้ย
ประกันชีวิตใหดวย หรือไม  
 
              4.  กรณีบริษัท ฯ   มีผลกําไรจากการประกอบกิจการ   หากบริษัท ฯ  จะทํา
ประกันชีวิตใหกับพนักงานโดยคํานวณจากกําไรสุทธิ  100  บาท  ทําประกันชีวิต  50  บาท  
คาเบี้ยประกันชีวิตดังกลาวจะลงรายจาย ไดหรือไม  
 

แนววินิจฉัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:             1.  กรณีตาม 1.  บริษัทฯ ไดจายคาเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ  รวมท้ังผลประโยชนท่ีจะไดรับเปนการท่ัวไปตามระเบียบ
และสวัสดิการของบริษัท ฯ     โดยมติท่ีประชุมของบริษัทฯ  เขาลักษณะเปน
ประโยชนใด ๆ  บรรดาท่ีไดเนื่องจากการจางแรงงาน   ถือเปนเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา  40(1)  แหงประมวลรัษฎากร      ซึ่งกรรมการและพนักงานตอง
นํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48(1) และ
มาตรา 56  แหงประมวลรัษฎากร โดยกรรมการและพนักงานสามารถนํา
ใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันชีวิตท่ีบริษัทรับประกันชีวิตออกใหนั้น มาใชเปน
หลักฐานในการหักลดหยอนภาษีเงินไดประจําปไดเฉพาะในปท่ีมีการจายเงินคา
เบี้ยประกันชีวิต    และรายจายดังกลาวถือเปนรายจายเพื่อหากําไรหรือเพื่อ
กิจการโดยเฉพาะ    และไมใชรายจายท่ีมีลักษณะเปนการสวนตัวหรือการให
โดยเสนหา    บริษัทฯ มีสิทธินํามาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได  ไมตองหามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ(13) แหง
ประมวลรัษฎากร  
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แนววินิจฉัย 
(กค.706/5334) 
หนาที ่2/2 

 
       2.  กรณีตาม 2. บริษัทฯ ไดจายคาเบี้ยประกันชีวิตแทนผูถือหุน  บิดามารดา   
สามีหรือภริยา และบุตรของพนักงาน    เขาลักษณะเปนรายจายท่ีเปนการสวนตัว
หรือการใหโดยเสนหา  มิใชรายจายเพื่อหากําไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ    
บริษัท ฯ  ไมมีสิทธินําคาเบี้ยประกันชีวิตท่ีออกใหนั้น    มาถือเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล   ตองหามตามมาตรา 65 ตรี(3) 
และ (13) แหงประมวลรัษฎากร  
 
              3.  กรณีตาม 3. บริษัทฯจายคาเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่
เขามาถือหุนในบริษัทฯ  ในอัตรารอยละ  25   ประมาณ   3 - 10   ทาน   เขาลักษณะเปน
รายจายที่เปนการสวนตัวหรือการใหโดยเสนหา  มิใชรายจายเพ่ือหากําไรหรือเพ่ือกิจการ
โดยเฉพาะ   บริษัทฯ ไมมีสิทธินําคาเบี้ยประกันชีวิตที่ออกใหนั้น   มาถือเปนรายจาย
ในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล   ตองหามตามมาตรา 65 ตรี(3) 
และ(13)  แหงประมวลรัษฎากร  
 
              4.  กรณีตาม 4. บริษัทฯ ทําประกันชีวิตใหกับพนักงานโดยนํากําไรสุทธิ
มาจายเปนคาเบี้ยประกันชีวิต     ถือเปนการจายจากผลกําไรท่ีไดเมื่อส้ินสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีแลว    บริษัทไมมีสิทธินําคาใชจายดังกลาวไปหักเปนรายจายใน
การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล    ตองหามตามมาตรา 65 
ตรี (19) แหงประมวลรัษฎากร  
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เลขที่หนังสือ : กค 0811/408  ลงวันที ่21  มกราคม 2543 
เร่ือง : ภาษีเงินไดนิติบุคคล กรณีบริษัทจายเบี้ยประกันชีวิตใหกรรมการผูจัดการ  
ขอกฎหมาย : มาตรา 42 (13), มาตรา 65 ตรี (3), (6), (13)  
ขอหารือ : บริษัทฯ จายเบี้ยประกันชีวิตใหกรรมการผูจัดการ   ตามมติที่ประชุมของบริษัท ฯ เพ่ือเปน

สวัสดิการและการตอบแทนคุณความดีที่บริหารธุรกิจจนประสบความสําเร็จดวยดีตลอดมา จึง
หารือวา  
             1.  เบี้ยประกันชีวิตที่ออกใหกรรมการผูจัดการตามมติที่ประชุมนี้   หักเปน
คาใชจายของบริษัท ฯ ไดหรือไม  มีขอจํากัดอยางไร  
             2.  เบี้ยประกันชีวิตนี้จะถือเปนรายไดพึงประเมินนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาของกรรมการผูจัดการหรือไม มีขอจํากัดอยางไร  
             3.  กรณีที่บริษัทฯ  จายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทั้งหมดแทนกรรมการผูจัดการ
ตามมติที่ประชุมและเจตนารมณของบริษัทฯ จะตองดําเนินการอยางไร  
             4.  เงินสินไหมทดแทนกรณีการสูญเสียชีวิตของกรรมการผูจัดการ ที่บริษัทฯ ยก
ใหแกครอบครัวหรือทายาท มีภาระภาษีใดมาเกี่ยวของบาง  
             5.  บริษัทฯ จะบันทึกบัญชีอยางไร กรณีตอไปนี ้ 
             (1)  บริษัทฯ จายเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการผูจัดการใหบริษัทประกันฯ  
             (2)  บริษัทฯ รับเงินคาสินไหมทดแทนกรณีการสูญเสียชีวิตจากบริษัทประกัน  
             (3)  บริษัทยกผลประโยชนจากเงินสินไหมทดแทนใหแกครอบครัว หรือทายาทของ
กรรมการผูจัดการกรณีเสียชีวิต  
 

แนววินิจฉัย :            1.  เงินคาเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทฯ  จายใหกรรมการผูจัดการตามมติที่ประชุมของ
บริษัท ฯ  หากเปนกรณีที่บริษัทฯ  ตองจายใหกับกรรมการทุกคนเปนการทั่วไปตามระเบียบ
ของบริษัทฯ แลว มีสิทธินําเบี้ยประกันชีวิตท่ีออกใหนัน้  มาหักเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรสุทธิ  เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได  ไมตองหามตามมาตรา 65 ตรี 
(3) และ (13) แหงประมวลรัษฎากร  และเพื่อความสะดวกในการแสดงหลักฐาน ให
บริษัทประกันภัยหมายเหตุไวในใบเสร็จรับเงินใหมีขอความวา เบี้ยประกันชีวิตท่ีรับนี้
จายโดยบริษัท... ……….. 
 
             2.  เงินคาเบี้ยประกันชีวิตและเงินคาภาษีอากรท่ีบริษัทฯ  ออกให เขา
ลักษณะเปนประโยชนเพิ่มท่ีพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯไดรับ ถือเปนเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งพนักงานจะตองนําไปรวม
คํานวณเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามมาตรา48(1)แหงประมวลรัษฎากร  
 
             3.  เงินคาภาษีอากรท่ีบริษัทออกใหถือเปนรายจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการ
ประกอบกิจการ สามารถนํามาหักเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลไดไมตองหามตามมาตรา 65 ตรี(6)แหงประมวลรัษฎากร                                                                                                                                                                                                                                              
 
             4.  คาสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด  หรือเงินไดจากการประกันภัย     เปนเงินไดพึง
ประเมินที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได ตามมาตรา 42 (13) แหง
ประมวลรัษฎากร  
 
             5.  การบันทึกบัญชีของบริษัทฯ ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป  
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เลขท่ีหนังสือ : กค 0706/4227  
วันท่ี : 30 เมษายน 2547  
เรื่อง : ภาษีเงินไดนิติบุคคล กรณีบริษัทจายเบ้ียประกันชีวิตแทนกรรมการ  
ขอกฎหมาย : มาตรา 42(13), มาตรา 65 ตร ี(3), มาตรา 65 ตร ี(13)  
ขอหารือ :             บริษัท ม.  หารือวา   กรณีท่ีสํานักงานสรรพากรภาคไดมีหนังสือตอบขอหารือ   กรณีเบ้ียประกัน

ชีวิตท่ีบริษัทจายแทนกรรมการตามมติท่ีประชุมของบริษัทวา  หากผูรับประโยชน   คือ  บริษัท เงินคาเบ้ีย
ประกันท่ีบริษัทจายแทนกรรมการผูเอาประกันไมถือเปนเงินไดของกรรมการ แตหากผูรับประโยชนจาก
กรมธรรมเปนครอบครัวหรือญาติพ่ีนองของกรรมการ       เงินคาเบ้ียประกันชีวิตท่ีบริษัทจายแทนถือเปน  
เงินไดพึงประเมินของกรรมการ ตองนํามารวมคํานวณเปนเงินไดของกรรมการ  ประเด็นดังกลาวตัวแทน  
ประกันชีวิตเห็นวา  
              1.  เบ้ียประกันชีวิตท่ีบริษัทจายแทนกรรมการบริษัท     ตามมติท่ีประชุมของบริษัท     ถือวาเปน
ระเบียบวางไวใหจายได เขาลักษณะเปนรายจายเพ่ือกิจการของบริษัท     ซ่ึงถือเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิได   และหากผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม  คือ  บริษัท  เงินคาเบ้ียประกันท่ีบริษัทจายแทน
กรรมการผูเอาประกันก็ไมถือเปนเงินไดของกรรมการ  
              2.  ผลประโยชนท่ีบริษัทประกันชีวิตจายคืนระหวางอายุกรมธรรมทุก  5   ปหรือทุกป     ถือเปน  
เงินไดพึงประเมินท่ีไดรับยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา     ตามมาตรา 42 (13)  
แหงประมวลรัษฎากร   เพราะผลประโยชนมิใชสินไหมเสียชีวิตหรือครบกําหนดอายุกรมธรรม     บริษัท  
ประกันชีวิตจะจายใหแกผูเอาประกันเทานั้น  ไมจายใหแกบริษัทซ่ึงเปนผูจายเบ้ียประกันและเปนผูรับผล 
ประโยชนตามกรมธรรม     ยอมถือเปนประโยชนเพ่ิมของกรรมการท่ีไดรับยกเวนภาษีตามมาตรา 42(13) ท่ี
กลาวถึงขางตน  บริษัทฯ หารือวาความเห็นของตัวแทนประกันชีวิตในกรณีดังกลาวถูกตองหรือไม  
 

แนววินิจฉัย :            1.  เงินคาเบี้ยประกันชีวิตท่ีบริษัทจายแทนกรรมการบริษัทตามมติท่ีประชุมของ
บริษัท  หากเปนกรณีท่ีบริษัทตองจายใหกรรมการทุกคนเปนการท่ัวไปตามระเบียบของ
บริษัทแลว    บริษัทมีสิทธินําเบี้ยประกันชีวิตท่ีออกใหนั้นมาหักเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรสุทธิ   เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได    ไมตองหามตามมาตรา 65 ตรี(3) 
และ (13) แหงประมวลรัษฎากร  ถึงแมผูรับประโยชนตามกรมธรรม  คือบริษัท   เงินคาเบี้ย
ประกันท่ีบริษัทจายแทนกรรมการก็ตองถือเปนประโยชนเพิ่มของกรรมการ    เปนเงินได
พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แหงประมวลรัษฎากร  
 
             2.  ผลประโยชนท่ีบริษัทประกันชีวิตจายคืนระหวางอายุกรมธรรม 5  ปหรือทุกป  
ใหแกผูเอาประกันภัย     ถือเปนเงินท่ีไดจากการประกันภัยไดรับยกเวน ไมตองนํามารวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตามมาตรา 42(13) แหงประมวลรัษฎากร  
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บริษัท   ACB  จํากัด 
100/13  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  ครั้งท่ี 1/2550 

ประชุมเม่ือวันท่ี  29  พฤศจิกายน  2550   ณ หองประชุม 
บริษัท  ABC  จํากัด  เลขท่ี100/13  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 – 14.30  น. 

 
รายนามผูเขารวมประชุม 

1.  นายสมชาย   มากมีทรัพย                                  
2.  นางทัศนีย   มากมีทรัพย 
3.  นางสาววรรณพร  สะสมพลอย 
4.  นางสาวดลนภา  อุดมสินธ 
7.  นางจงลักษณ   ศรีอุทัย 

 
เริ่มเปดการประชุมเวลา 13.30 น.  โดยท่ีประชุมไดเลือก  นางทัศนีย   มากมีทรัพย  เปนประธานท่ีประชุม  ได

ประชุมและพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
 
วาระที ่ 1. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรรายไดสวนหนึ่งเพ่ือจัดเปนสวัสดิการแกผูบริหาร 
 
 ประธานฯ  ไดแจงใหท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการใหมีการจัดสรรรายไดสวนหนึ่ง  เพ่ือจัดเปนสวัสดิการและความ
คุมครองใหกับกรรมการของบริษัท  ทําใหกิจการเสียภาษีอยางถูกตองและประหยัด  อีกท้ังยังเปนความม่ันคงของกรรมการ
และผูบริหารระดับสูง   ประธานไดแจงวา  คุณสมชาย   มากมีทรัพย  เปนผูบริหารของบริษัทมาเปนเวลานาน  และเห็นวา
ตลอดระยะเวลาไดทุมเทเวลาและความสามารถในการบริหารงานจนสามารถทําใหบริษัทเจริญรุงเรืองขึ้นเปนลําดับ  จึงขอ
เสนอใหทําประกันชีวิตและสุขภาพให  คุณสมชาย  มากมีทรัพย  เพ่ือเปนการตอบแทนคุณงามความดีในการบริหารงาน
ดังกลาวขางตนเพียงทานเดียว  ในฐานะท่ีทานเปนผูบริหารในตําแหนงประธานกรรมการ 
 ที่ประชุมรับทราบ  และพิจารณาแลวใหทําประกันชีวิตและสุขภาพให  คุณสมชาย  มากมีทรัพย  ซ่ึงเปนผูบริหาร
หลักของบริษัทฯ  โดยกําหนดใหความคุมครองในทุนประกัน 10,000,000.00 บาท  เบี้ยประกันเปนจํานวนเงนิ  350,000.00  
บาท ตอป   พรอมทั้งใหบริษัทฯ  จะเปนผูจายภาษีเงินไดสําหรับเบี้ยประกันที่ถือเปนเงินไดพึงประเมินของ  คุณสมชาย  
มากมีทรัพย ดวย 
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บริษัท   ACB  จํากัด 

100/13  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 
 

 
 
ท่ีประชุมมีการลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหดําเนินการตามท่ีเสนอ 
 
 เม่ือท่ีประชุมไมมีเรื่องอ่ืนใดท่ีจะพิจารณาอีกแลว  ประธานจึงขอขอบคุณผูถือหุนท่ีมารวมประชุม  และเห็นชอบ
อนุมัติตามขอเสนอดวยด ี
 
 ปดการประชุม  เวลา 14.30 น. 
 
 
 
 
  
     ...................................................................... 
                              ( นางทัศนีย   มากมีทรัพย ) 
                       ประธานท่ีประชุม/ผูรับรองการประชุม 
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บันทึกขอตกลงแนบสัญญาจาง 
 
  
 บันทึกขอตกลงแนบสัญญาจางฉบับนี้ทําขึ้นระหวาง บริษัท ACB จํากัด  เลขท่ี 100/13 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  กับ นายสมชาย  มากมีทรัพย  
 โดยมีขอตกลงดังตอไปนี ้
 

1. เพ่ือเปนสวัสดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการจายคาจาง  เงินเดือน โบนัส หรือ เงินประจําตําแหนง   โดยบริษัทฯ 
กําหนดใหจัดสรรรายไดสวนหนึ่งเพ่ือจัดเปนสวัสดิการและความคุมครองใหกับ นายสมชาย  มากมีทรัพย  ใน
ตําแหนง ประธานกรรมการ 

 
2. กําหนดใหมีการทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพใหกับ นายสมชาย  มากมีทรัพย  กับบรษิัท ไอเอ็นจ ีประกัน

ชีวิต จํากัด  โดยกําหนดความคุมครองท่ีทุนประกัน 10,000,000.00 บาท  และเบ้ียประกันเปนจํานวน 350,000.00 
บาท  

 
3. บริษัทฯ จะเปนผูรับผิดชอบในการจายภาษีเงินไดสําหรับเบ้ียประกันท่ีถือเปนเงินไดพึงประเมินของนายสมชาย  

มากมีทรัพย 
 

ท้ังนี้  ท้ังสองฝายไดอานและทําความเขาใจเปนท่ีเรียบรอยแลว ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2550 
 
 
               .................................................. 
     (นางทัศนีย    มากมีทรัพย) 
                                                                          กรรมการผูมีอํานาจ 

 
 
            …………………… 
      (นายสมชาย  มากมีทรัพย)   
 
 
หมายเหตุ ตามตัวอยางนีน้ายจางสามารถกําหนดขอตกลงตาง ๆ เพ่ิมเตมิ เชน : 

4. หาก นายสมชาย  มากมีทรัพย  ในตําแหนง ประธานกรรมการ ลาออกเพ่ือไปบรหิารงานหรือหยุดพักงาน หรือได
ละท้ิงการปฏิบัติหนาท่ีจนพนสภาพการเปนลูกจางของบรษิัทฯ ๆ มีสิทธิในการเวนคืนมูลคากรมธรรมไดตามท่ี
เห็นสมควร. 
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เลขที่หนังสือ : กค 0706/397  ลงวันที่ 17  มกราคม 2549 
เร่ือง : ภาษีเงินไดนิติบุคคล กรณีนายจางจายเบีย้ประกันชีวิตใหพนักงาน  
ขอกฎหมาย : มาตรา 40(1) และมาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร  
ขอหารือ :            บริษัท ศ.   ประกอบกิจการใหคําปรึกษาทางการเงินแกบริษัทอื่น ๆ   บริษัท ฯ  ได

จัดทําโครงการประกันชีวิตพนักงานเสนอใหแกบริษัทลูกคา  โดยโครงการประกันชีวิตพนักงาน
ดังกลาว นายจางจะตองเปนผูจายเบี้ยประกันชีวิตใหพนักงานจนครบกําหนดอายุกรมธรรม    
และถือเปนสวัสดิการของพนักงาน กรมธรรมประกันชีวิตดังกลาว เปนแบบชนิดสะสมทรัพยซ่ึง
นายจางจะเปนผูถือกรมธรรมจายเบี้ยประกัน และเปนผูรับประโยชนทุกอยางตามกรมธรรม     มี
ระยะเวลาการชําระเบี้ยประกัน   และระยะเวลาการใหความคุมครองตามกรมธรรม 10  ป   ครบ
กําหนดอายุกรมธรรมเมื่อผูเอาประกันมีอายุ 60  ปบริบูรณ หรือเมื่อผูเอาประกันมีอายุครบ
เกษียณตามที่บริษัทฯ กําหนดไวในระเบียบพนักงาน เมื่อนายจางรับประโยชนตามกรมธรรม
แลว     ก็จะยกผลประโยชนใหแกพนักงานในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ   หรือมอบใหแก
ทายาทของพนักงานในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต  ซ่ึงเปนไปตามที่ระบุไวในระเบียบสวัสดิการ
พนักงาน  แตถาหากพนักงานลาออกกอนกําหนดหรือกอนครบกําหนดเกษียณอาย ุ นายจาง
สามารถยกเลิกกรมธรรมและจะไดรับเงินจากมูลคาการคืนกรมธรรม   พรอมเงินปนผลหรือ
ดอกเบี้ย     โดยไมจําตองยกประโยชนดังกลาวใหแกพนักงานแตอยางใด บริษัทฯ จึงขอทราบ
วา  
             1.   คาเบี้ยประกันชีวิตของพนักงานที่นายจางจายแทนดังกลาวนั้น    นายจางมีสิทธิ
นําไปเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไดหรือไม  และ
พนักงานตองนําคาเบี้ยประกันที่นายจางออกใหมารวมคํานวณเปนเงินไดเพ่ือเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาหรือไม  
             2.   ผลประโยชนที่นายจางไดรับตามกรมธรรม และไดสงมอบใหแกพนักงานหรือ
ทายาทแลวแตกรณ ี  จะถือเปนรายจายในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลไดหรือไม และ
พนักงานที่ไดรับผลประโยชนดังกลาวจะตองนํามารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาหรือไม 
 
  

แนววินิจฉัย :            1.   เงินคาเบี้ยประกันชีวิตท่ีนายจางจายแทนพนักงานทุกคนเปนการทั่วไป
ตามระเบียบสวัสดิการพนักงานของบริษัท     สามารถนํามาหักเปนรายจายในการคํานวณกําไร
สุทธิ   เพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได   ไมตองหามตามมาตรา 65 ตรี(3) และ (13)  แหง
ประมวลรัษฎากร   และผลประโยชนที่นายจางไดรับตามกรมธรรม    นายจางจะตองบันทึก
บัญชีเปนรายได    และเมื่อนายจางไดสงมอบผลประโยชนใหพนักงานตามระเบียบ
สวัสดิการพนักงานของบริษัท     อันถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางแลว     นายจางมีสิทธิ
นําผลประโยชนท่ีสงมอบใหพนักงานมาถือเปนรายจายได  
 
             2.  เบี้ยประกันชีวิตท่ีนายจางจายแทนพนักงาน  และผลประโยชนที่พนักงานจะ
ไดรับจากนายจาง  เขาลักษณะเปนประโยชนใด  ๆบรรดาที่ไดเนื่องจากการจางแรงงาน ถือเปนเงิน
ไดพึงประเมินตามมาตรา40(1)แหงประมวลรัษฎากร  ซ่ึงพนักงานตองนํามารวมคํานวณเพื่อ
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามมาตรา 56 แหงประมวลรัษฎากร  
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เลขท่ีหนังสือ : กค 0706/6949  
วันท่ี : 17 สิงหาคม 2549  
เรื่อง : ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล     กรณีกรรมการบริหารกระทําการแทนนิติบุคคล

ในการซ้ือประกันชีวิตเพ่ือประโยชนของนิติบุคคล  
ขอกฎหมาย : มาตรา 65 ตร ี(3)(13) มาตรา 65 มาตรา 40(1)(2) และมาตรา 48(1)(2) แหงประมวลรัษฎากร  
ขอหารือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:           บริษัทฯ ไดออกกรมธรรมแบบใหม ท่ีจะใหความคุมครองบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  ท่ีมี
ภาระหนี้สินกับธนาคารพาณิชย   ซ่ึงบริษัทฯ ในฐานะเปนบริษัทประกันชีวิต ไมสามารถเอาประกันชีวิต
กับนิติบุคคลได   จึงแนะนําใหนิติบุคคลคัดเลือกกรรมการหรือผูบริหารท่ีเปนผูบริหารสําคัญขององคกร  
กระทําการเอาประกันชีวิตแทนในนามนิติบุคคล    และกําหนดใหท่ีประชุมกรรมการ  มีมติใหกรรมการ
หรือผูบริหารดังกลาว     กระทําการแทนนิติบุคคลในการซ้ือประกันชีวิต    เพ่ือประโยชนของนิติบุคคล  
ซ่ึงกรรมการหรือผูบริหารดังกลาว     จะถูกระบุใหเปนผูเอาประกันชีวิตในสัญญาประกันชีวิต  ในฐานะ
ตวัแทนนติิบุคคล    ท้ังนี ้   นิติบุคคลจะเปนผูสมัครเอาประกันชีวิต และชําระเบ้ียประกันชีวิต   และหากผู
เอาประกันเสียชีวิตในระหวางท่ีสัญญาประกันชีวิตยังมีผลบังคับ      บริษัทฯ จะตองจายเงินเอาประกัน
ชีวิตใหกับธนาคารผูปลอยสินเช่ือ  เพ่ือชําระหนี้แทนนิติบุคคลเปนลําดับแรก   และหากมีเงินเอาประกัน
ชีวิตหลังชําระหนี้สินแทนนิติบุคคลเหลืออยู       บริษัท ฯ   ตองจายผลประโยชนท่ีเหลือดังกลาว  ใหแก
นิติบุคคลท้ังหมด   เนื่องจากลักษณะการคุมครองชีวิตเพ่ือชําระหนี้สินของนิติบุคคลดังกลาว    สงผลให
มูลคาการเอาประกันชีวิต  มีมูลคาสูงกวาภาวะปกติ   สําหรับการเอาประกันชีวิตในรูปแบบของบุคคลธรรมดา    
โดยหนี้สินท่ีไดรับความคุมครองอาจมีมูลคาสูงถึง  200 – 300  ลานบาท   ซ่ึงเปนจํานวนท่ีสอดคลองกับ
มูลคาหนี้สินท่ีนิติบุคคลมีอยูกับธนาคาร  ระดับความคุมครองดังกลาวมิใชระดับความคุมครองท่ีปรากฏ
เปนปกติของการเอาประกันชีวิตแบบท่ัวไปสําหรับบุคคลธรรมดา  บริษัทฯ  จึงขอทราบวา  
            1.  กรณีนิติบุคคลตกลงจายคาเบ้ียประกันชีวิต    เพ่ือประกันชีวิตกรรมการหรือผูบริหาร   เพ่ือผลประโยชน
ทางธุรกิจของนิติบุคคล  นิติบุคคลมีสิทธินําคาเบ้ียประกันชีวิตดังกลาว  มาถือเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิไดหรือไม  อยางไร  
            2.  กรณีกรรมการหรือผูบริหารของนิติบุคคล  ซ่ึงเปนผูเอาประกันชีวิตแทนนิติบุคคล   ตามมติท่ีประชุม   
และไมมีผลประโยชนจากคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรม     กรรมการหรือผูบริหารดังกลาว    ตองนํา
คาเบ้ียประกันชีวิตท่ีนิติบุคคลชําระใหแกบริษัท     มารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  หรือไม  
อยางไร  
            3.  กรณีคาสินไหมทดแทนเนื่องจากการเสียชีวิตของกรรมการหรือผูบริหาร ท่ีบริษัทฯ จายใหแก
ธนาคารผูปลอยสินเช่ือเพ่ือชําระหนี้แทนนิติบุคคล   คาสินไหมทดแทนดังกลาวถือเปนการชําระหนี้ตาม
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การคาปกติของธนาคารหรือไม อยางไร  
            4.  กรณีคาสินไหมทดแทนเนื่องจากการเสียชีวิตของกรรมการหรือผูบริหาร     ท่ีบริษัท ฯ  จายใหแก
ธนาคารผูปลอยสินเช่ือ  เพ่ือชําระหนี้แทนนิติบุคคลและสวนท่ีจายโดยตรงใหนิติบุคคล(ถามี)  คาสินไหมทดแทน
ดังกลาว    ถือเปนรายไดของนิติบุคคลท่ีตองนํามารวมคํานวณ เพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลหรือไม อยางไร  
 

 
แนววินิจฉัย 

 
:           1.  กรณีตาม 1.  บริษัท ฯ  ไดออกกรมธรรมเพื่อคุมครองนิติบุคคล   ซึ่งมี
ภาระหนี้สินกับธนาคารพาณิชย  และเพื่อใหนิติบุคคลสามารถชําระหนี้ธนาคาร
พาณิชยไดภายในกําหนดเวลา   นิติบุคคลจึงตองมีกรรมการหรือผูบริหารท่ีมีความรู  
ความชํานาญในการบริหารงานของนิติบุคคล    ดังนั้น   เพื่อปองกันความเส่ียงของ
นิติบุคคล    บริษัท ฯ จึงใหนิติบุคคลคัดเลือกกรรมการหรือผูบริหารสําคัญ  เพื่อเปนผู
เอาประกันชีวิตแทนนิติบุคคล โดยนิติบุคคลตกลงจายเงินคาเบี้ยประกันชีวิตเพื่อ
ประกันชีวิตกรรมการหรือผูบริหารตามมติท่ีประชุมกรรมการเพื่อผลประโยชนของ
บริษัท ฯ  การจายเงินคาเบี้ยประกันดังกลาวจึงเปนรายจายเพื่อหากําไรหรือเพื่อ
กิจการ     โดยเฉพาะและไมใชรายจายท่ีมลัีกษณะเปนการสวนตัว  หรือการใหโดย
เสนหา  นิติบุคคลฯ จึงมีสิทธินํามาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลได ไมตองหามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ(13) แหงประมวล
รัษฎากร  
 
            2.  กรณีตาม 2.  เนื่องจากนิติบุคคลมิไดเปนผูเอาประกันชีวิต   หากแตเปนกรณี
กรรมการหรือผูบริหารของนิติบุคคลเปนผูเอาประกันชีวิต ตามมติท่ีประชุมของ
นิติบุคคล โดยนิติบุคคลตกลงจายเงินคาเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการหรือผูบริหาร     
และธนาคารผูใหสินเช่ือและนิติบุคคลเปนผูรับประโยชนจากกรมธรรม    คาเบีย้ประกัน
ชีวิตท่ีนิติบุคคลจายแทนกรรมการหรือผูบริหารดังกลาว  เขาลักษณะเปนประโยชน
ใด ๆ    อันเนื่องจากการจางแรงงานหรือเนื่องจากหนาท่ีหรือตําแหนงงานท่ีทํา     
หรือจากการรับทํางานให      ตามมาตรา 40 (1)  และ  (2)  แหงประมวลรัษฎากร     
กรรมการหรือผูบริหารจึงตองนําคาเบี้ยประกันชีวิต    ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา     ตามมาตรา 48(1) และ (2)  แหงประมวลรัษฎากร 
  
            3.  กรณีตาม 3.  บริษัทจายเงินผลประโยชนจากกรมธรรมอันเนื่องจากการ
เสียชีวิตของกรรมการและผูบริหารของนิติบุคคลใหแกธนาคารผูใหสินเช่ือ    กรณี
ดังกลาวจะถือวาเปนการชําระหนี้ของนิติบุคคลท่ีมีตอธนาคารผูใหสินเช่ือหรือไมนั้น   
ขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางธนาคารผูใหสินเช่ือและนิติบุคคล  
 
            4.  กรณีตาม 4.  บริษัท ฯ  ตกลงจายเงินผลประโยชนจากกรมธรรมอัน
เนื่องจากการเสียชีวิตของกรรมการและผูบริหารของนิติบุคคล   ใหแกธนาคารผูให
สินเช่ือเพื่อชําระหนี้แทนนิติบุคคล     และหากเงินผลประโยชนเหลืออยู       บริษัท ฯ   
ตกลงจายเงินดังกลาวใหแกนิติบุคคล     ผลประโยชนท่ีธนาคารผูใหสินเช่ือและนิติ
บุคคลไดรับตามกรมธรรมดังกลาว      ถือเปนรายไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการ  
ท่ีธนาคารผูใหสินเช่ือและนิติบุคคล      ตองนํามารวมคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลตามมาตรา  65  แหงประมวลรัษฎากร  
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เลขที่หนังสือ : กค 0706/7251  
วันที่ : 28 สิงหาคม 2549  
เร่ือง : ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิติบุคคล กรณีการจายเงินคาภาษี และคา

เบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการ  
ขอกฎหมาย : มาตรา 65 ตรี (3)(13) มาตรา 40() และมาตรา 48(1) แหงประมวลรัษฎากร  
ขอหารือ :            บริษัท ก. จํากัด ไดมีมติท่ีประชุมกําหนดใหบริษัทฯ จายเงินคาภาษีเงินได 

และคาเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการทุกคนเปนการท่ัวไป บริษัทฯ จึงขอทราบวา  
             1.  บริษัท ฯ   มีสิทธินําคาใชจายดังกลาว   มาถือเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไดหรือไม  
 
             2.  คาภาษีและเบี้ยประกันชีวิตท่ีบริษัทออกแทนให   ถือเปนประโยชนเพิ่ม
ของกรรมการผูจัดการท่ีตองนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
หรือไม  
             3.  กรณีบริษัทฯ  เปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม     บริษัทฯ ตองนําคาสินไหม
ทดแทนหรือเงินไดจากการประกันภัย  มาถือเปนรายไดในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษี
หรือไม  
 
             4. กรณีตาม 1  ถึง  3  บริษัทฯ  มีสิทธินําหลักเกณฑดังกลาวมาใชกับหาง
หุนสวนจํากัดไดหรือไม และการจายคาภาษีเงินได และคาเบี้ยประกันชีวิตแทน
กรรมการผูจัดการ บริษัทฯ จะบันทึกบัญชีอยางไร  
 

แนววินิจฉัย :             1.  กรณีตาม 1  เงินคาภาษีเงินได  และคาเบี้ยประกันชีวิตท่ีบริษัท ฯ  จาย
แทนกรรมการตามมติท่ีประชุมของบริษัทฯ  ตามขอเท็จจริงขางตน     หากเปนกรณีท่ี
บริษัทฯ ตองจายใหกับกรรมการทุกคนเปนการท่ัวไปตามระเบียบของบริษัทฯ แลว 
รายจายดังกลาวไมใชรายจายท่ีมีลักษณะเปนการสวนตัวหรือการใหโดยเสนหา    ถือ
เปนรายจายเพื่อหากําไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ    บริษัท ฯ  มีสิทธินําคาภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา และคาเบี้ยประกันชีวิตท่ีออกใหนั้นมาถือเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได ไมตองหามตามมาตรา 65 ตรี(3) และ (13) 
แหงประมวลรัษฎากร  
 
              2.  กรณีตาม 2 เงินคาภาษีเงินได และคาเบี้ยประกันชีวิตไมวาบริษัทฯ จะเปน
ผูรับประโยชนตามกรมธรรมท่ีบริษัท ฯ  จายใหกับกรรมการหรือไมก็ตาม  ตาม
ขอเท็จจริงขางตน เขาลักษณะเปนประโยชนใดๆ บรรดาท่ีไดเนื่องจากการจางแรงงาน
ถือเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา40(1)แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งกรรมการผูจัดการ
ตองนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา    ตามมาตรา  48 (1)     แหง
ประมวลรัษฎากร  
 
              3.  กรณีตาม 3. เงินคาสินไหมทดแทนหรือเงินไดจากการประกันชีวิตที่บริษัทฯ  เปน
ผูรับผลประโยชน   บริษัทฯ   ตองนําไปรวมคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล   ตาม
มาตรา 65  แหงประมวลรัษฎากร  
 
             4.  กรณีตาม 1  ถึง  3 ใชบังคับกับหางหุนสวนจํากัดไดเชนเดียวกัน   สวนการ
บันทึกบัญชีของบริษัทฯ  ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป  
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เลขท่ีหนังสือ : กค 0706/5745  
วันท่ี : 11 มิถุนายน 2550  
เรื่อง : ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กรณีประโยชนเพิ่มของพนักงานจากเบ้ียประกันชีวิต  
ขอกฎหมาย : มาตรา 40(2) แหงประมวลรัษฎากร  
ขอหารือ :            บริษัท ก.จํากัด (บริษัทฯ) ไดหารือเกี่ยวกับการทําสัญญากูยืมเงินซ่ึงมีขอกําหนดใหผูกู

ตองทําประกันกับบริษัทที่ประกอบกิจการประกันชีวิต สรุปขอเท็จจริงไดดังนี ้ 
 
             1.  บริษัท ฯ  กําลังจะเขาทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคาร (ธนาคารฯ)    ซ่ึงมี
นโยบายสนับสนุนการปลอยสินเช่ือใหแกลูกคาที่ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอมตาม
นโยบายของรัฐบาล     และเนื่องจากสินเช่ือดังกลาวเปนสินเช่ือที่มีความเส่ียงสูง   อีกทั้งความ
อยูรอดของธุรกิจขึ้นอยูกับกรรมการซึ่งเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญของกิจการขนาด
กลางและขนาดยอม   ดังนั้น  เพ่ือลดความเส่ียงดังกลาว  ธนาคารฯ จึงไดกําหนดในสัญญา
กูยืมเงินใหบริษัท ฯ  ซ่ึงเปนผูกู ตองทําประกันชีวิตกับบริษัทที่ประกอบกิจการประกันชีวิต โดยใช
กรมธรรมที่ออกแบบเปนพิเศษเพ่ือใหความคุมครองสินเช่ือของธนาคารฯ  
             2.  กรมธรรมดังกลาว  จะกําหนดใหบริษัทฯ   เปนผูเอาประกันแตเพียงผูเดียว  และ
จะผูกเงื่อนไขการชําระคาสินไหมทดแทนบนสาเหตุมรณกรรมของกรรมการ   ทั้งนี ้ บริษัท
ประกันชีวิตจะไดรับอนุมัติจากกรมการประกันภัยใหออกกรมธรรมโดยระบุช่ือบริษัทฯ    ซ่ึงเปน
นิติบุคคลเปนผูเอาประกันได  และธนาคารฯ จะเปนผูถือกรมธรรมแตเพียงผูเดียว  
             3.  ในกรณีที่กรรมการถึงแกความตาย     และบริษัทประกันชีวิตไดรับหลักฐานการ
พิสูจนมรณกรรมของกรรมการแลว  บริษัทประกันชีวิตจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกธนาคารฯ 
เทากับจํานวนหนี้ที่คางชําระภายใตสัญญากูยืมเงินในฐานะผูรับประโยชนที่ 1  และผลประโยชน
ที่เหลือจะจายใหแกบริษัทฯ ในฐานะผูรับประโยชนที่ 2  ทั้งหมดแตเพียงผูเดียว  
             4.  บริษัทฯ จะเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันชีวิต   และบริษัท
ประกันชีวิตจะออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ   เนื่องจากบริษัทฯ เปนคูสัญญาภายใตกรมธรรมและ
เปนผูเอาประกันตามกรมธรรม  
             บริษัท ฯ  ขอหารือวา  กรณีบริษัท ฯ  จายเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรมดังกลาว  
เบี้ยประกันภัยนั้นจะถือเปนประโยชนเพิ่มของกรรมการหรือไม อยางไร 
  

 
แนววินิจฉัย 

 
:            เนื่องจากการทําประกันชีวิตดังกลาว  เปนการทําประกันชีวิตเพื่อประโยชนของ
บริษัท ฯ โดยกรมธรรมระบุช่ือบริษัท ฯ  เปนผูเอาประกัน   อีกท้ังผูรับประโยชนตาม
กรมธรรม  ไดแก   ธนาคาร ฯ  และบริษัท ฯ  สวนกรรมการหรือบุคคลในครอบครัวมิได
เปนผูรับประโยชนใด ๆ จากกรมธรรม  ดังนั้น เบี้ยประกันภัยท่ีบริษัทฯ   จายไปใหกับ
บริษัทประกันชีวิต   จึงเปนการจายเพื่อกิจการของบริษัทฯ   และไมถือเปนประโยชนเพิ่มของ
กรรมการแตอยางใด  
 

 
 


