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วัตถุประสงคของโครงการกรมธรรมนิติบุคคล

� เพื่อใหทราบถึงประโยชนของกรมธรรมประกันชีวิตมีความสําคัญ
     กับมาตรฐานการบัญชีขององคกรธุรกิจ
� เพื่อเปนการใหสวัสดิการ และ/หรือ เปนการใหคาตอบแทนแก

บุคคลสําคัญขององคกรธุรกิจ
� เพื่อเปนการสรางกระแสเงินสดเพิ่มเติมในระบบบัญชีในการรักษา

สภาพคลองขององคกรธุรกิจ

Professional  Development Team
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หลักการของโครงการกรมธรรมนิติบุคคล

องคกรธุรกิจ (บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวน
จํากัด) เปนผูชําระคาเบี้ยประกันชีวิตใหกับ
บุคคลสําคัญขององคกรทุกๆคน เพื่อเปน
การทั่วไปตามระเบียบสวัสดิการของบริษัท
นายจาง

และองคกรธุรกิจสามารถนําคาเบี้ยประกันที่
ออกใหกับกลุมบุคคลสําคัญมาบันทึกเปน
คาใชจายทั้งจํานวนในหลักบัญชีและหลัก
ภาษีในรอบระยะเวลานั้นๆ ไมตองหาม
                                        

ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓)(๑๓) แหงประมวลรัษฎากร

Professional  Development Team
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หลักการของโครงการกรมธรรมนิติบุคคล (ตอ)

คาเบี้ยประกันทีอ่งคกรธุรกจิจายใหกับ
บุคคลสําคัญนั้น ตองถือเปนเงินเพิ่มของ
บุคคลสําคัญทุกๆคน เพื่อนํามาคํานวณ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ณ สิ้นปปฎทิิน                 
ตามมาตรา ๔๐(๑) แหงประมวลรัษฎากร

ผลประโยชนที่เกดิจากกรมธรรมประกนั
ชีวิต  เชน เงินคืนระหวางปกรมธรรม เงิน
ครบกําหนดสัญญาของกรมธรรม และเงิน
ปนผลสะสม(ถาม)ี ไดรับการยกเวนภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา                                                         
ตามมาตรา ๔๒(๑๓) แหงประมวลรัษฎากร

Professional  Development Team
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หลักการปฎิบัติของโครงการกรมธรรมนิติบุคคล

� ตองมีมติที่ประชุมขององคกรธุรกิจ
� ตองมีระเบียบที่ชัดเจนขององคกรธุรกิจ
� ตองมีการหักภาษี ณ ที่จาย (กรณีชําระ

คาเบี้ยประกันชีวิต)
� ตองมีคาเบี้ยประกันชีวิตที่องคกรธุรกิจ

จายใหกับบุคคลสําคัญที่เหมาะสมและ
เปนการใหทั่วๆไป

� ตองมีการบันทึกรายวันจายในสมุด
บัญชีที่ถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี

� เอกสารตองจัดเก็บใหครบ

Professional  Development Team
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หลักการปฎิบัติของโครงการกรมธรรมนิติบุคคล

รายจาย

จายทิ้ง หรือ จายเก็บ ?

ตนทุน

ภาษี

หลังภาษี
คือ กําไร

รายได

การขาย
และ บริการ
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วัตถุประสงคของการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย รายได

หนี้สิน คาใชจาย
สวนของผูถือหุน
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สินทรัพย รายได

หนี้สิน คาใชจาย
สวนของผูถือหุน

เบี้ยประกันปละ
660,200 บาท

แบบ 90/21
เพศชาย/อายุ46ป

ทุนประกัน
20,000,000 บาท

วัตถุประสงคของการประกอบธุรกิจ
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ประโยชนที่ไดรับจากโครงการกรมธรรมนิติบุคคล

1. เพิ่มคาใชจายทั้งหลักบัญชีและหลักภาษี (คาใชจายไมตองหาม)

2. เปนสวัสดิการหรือคาตอบแทนของพนักงานในองคกรนิติบุคคล

3. ตัดปญหาคาใชจายตองหามตางๆหรือการสรางคาใชจายเทียม

4. ตัดปญหาการใหกูหรือกูยืมเงินของกรรมการในระบบบัญชี

5. แกปญหาการจายแบบไมจายหรือจายไมเต็มในหลักบัญชีภาษี

6. แกปญหาการตั้งงบประมาณการผิดพลาด ไมตองสรรหา
ใบเสร็จทันใจ

7. เปนวิธีการสรางสินทรัพยที่คุมคาที่สุด ไมมีคาเสื่อมราคาของ
สินทรัพย

Professional  Development Team
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ประมวลรัษฎากร                        

ที่เกี่ยวของกับโครงการ
กรมธรรมนิติบุคคล

Professional  Development Team
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ประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวของกับโครงการกรมธรรมนิติบุคคล

Professional  Development Team

  เลขที่หนังสือ กค 0702/9358 

      วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 

      เรื่อง ภาษีเงินไดนิติบุคคล กรณีบริษัทจายเบี้ยประกันชีวิตใหกรรมการ 

  ขอกฎหมาย มาตรา 40(1)(2) มาตรา 42(13) มาตรา 48(1) และมาตรา 65 ตรี (3)(13) แหงประมวลรัษฎากร 

    ขอหารือ บริษัทฯ มีโครงการประกันชีวิตใหแกกรรมการ โดยบริษัทฯ จะเปนผูชําระเบี้ยประกันชีวิตแทน

กรรมการซึ่งจะกําหนดเงื่อนไขในการจายเบี้ยประกันชีวิตใหกับกรรมการทุกคนเปนการทั่วไปตาม

ระเบียบมติที่ประชุมของบริษัทฯ มีกําหนดระยะเวลาชําระเบี้ยประกัน 7 ป ระยะเวลาความคุมครอง 14 

ป มีเงินจายคืนตามสัญญาทุกป และตามกรมธรรมผูเอาประกัน คือ กรรมการสวนผูรับประโยชน คือ 

บริษัทฯ หรือครอบครัวหรือทายาทของกรรมการ จึงขอทราบวา

1. เบี้ยประกันชีวิตที่ออกใหกรรมการ หักเปนคาใชจายของบริษัทฯ ไดหรือไม

2. เงินคาสินไหมทดแทนกรณีการสูญเสียชีวิตของกรรมการ ถาครอบครัวหรือทายาทเปนผูรับ

ประโยชนจะมีภาระ ภาษีอยางใด 
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ประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวของกับโครงการกรมธรรมนิติบุคคล
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   แนววินิจฉัย 1. กรณีตาม 1. เบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทฯ จายแทนกรรมการตามระเบียบและมติที่ประชุมของบริษัทฯ 

หากเปน กรณีที่บริษัทฯ ตองจายเบี้ยประกันชีวิตใหกรรมการทุกคนเปนการทั่วไปตามระเบียบและมติ

ที่ประชุมของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ แลวการจายเบี้ยประกันชีวิตดังกลาว จึงเปน

รายจายเพื่อหากําไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ และ ไมใชรายจายที่มีลักษณะเปนการสวนตัวหรือการ

ใหโดยเสนหา บริษัทฯ มีสิทธินําเบี้ยประ กันชีวิตที่ออกใหนั้น มาถือเปน รายจายในการคํานวณกําไร

สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลได ไมตองหามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แหงประมวล

รัษฎากร

ทั้งนี้ เงินคาเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทฯ จายแทนกรรมการ เขาลักษณะเปนประโยชนเพิ่มที่กรรมการ

ไดรับ ถือเปน เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) หรือ (2) แหงประมวลรัษฎากรแลวแตกรณี ซึ่ง

กรรมการตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี เงินไดบุคคลธรรมดาตามมาตรา 48(1) แหงประมวล

รัษฎากร

2. กรณีตาม 2. เงินสินไหมทดแทนกรณีการสูญเสียชีวิตของกรรมการที่ครอบครัวหรือทายาทเปน

ผูรับประโยชน ถือเปนคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดหรือเงินไดจากการประกันภัยเปนเงินไดพึงประเมิน

ที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีเงินไดตามมาตรา 42(13) แหงประมวลรัษฎากร 

      เลขตู : 72/36988
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Thank You
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